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CAMARA DOS DEPlJTADOS 

sa~nnda sassão ·na unarta lB~islatnra nn con~r~~so Nacional 

Jlüa SESSÃo ;EM 1 DE OUTUBRO DE 1901 Barbosa, Vespasiano deAlbuqnerquc, Cmnpos 
Cn,rtier, Cassiano do Nascimento e Diugo 

P1·esidencia dos S1•s. Vaz de Mello (Presiden- Fortuna. 
te), Saty1·o Dias (2° Vice-Presidente), Car- Ab -
los de Novae'} (io Secretario). re-se a sessao. 

E' lida o posta . em discussão a acta. 
Ao meio-dia procede-se á chamada, a que 

respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
Luiz Gualberto, Carlos Marcollino, Sá Pei
xoto, Hosannah do Oliveira, Christino Cruz, 
Cunha Martins, Nogueira Accioly, Frederico 
Borges, Gonçalo Souto, Eloy de Souza. Ta
vares do Lyra, Soares Neiva, Trintlade, Silva 
Mariz, Celso de Souza, Teixeira de Sá,Gomes· 
dl~ Mattos, Bricio Filho, João Vieira, Mo
reira Alves, Cornclio da Fonseca, Julio de 
Mello, Eipiuio Figueil•edu, José Duarte, Epa
minondas Gr·acindo, Araujl} Góes, ArruxeUas 
Gtüviiu, R:~yrnumto J.c Mira,n(l:t, F:wst.u. Car
doso, Sealwa, l<'ra.nciscu SJdré, Alvo::; B<J,l':. 
huH<L, Augusto do l•'reitas, Rot.lt•íguos .Lima, 
.lu~(\ Monjardim, Horcdia de Sú., Cols) dus 
Reis, Silv:t C<tstru, Martins Teixeira, Oli
veit•a Figueiredo, Joaquim Breves, Thoo
philo Ottoni·, Viriato M<1scarenhas, Francisco 
Veiga, G<tstão da Cunh:t, JoséBonifacio, .Joiio 
Luiz, Bueno de Paivu., Alfredo Pinto, Fran
cisco Stüles, Adalb~rto Ferraz, Leonel Filho, 
AntoniG Z;1cha.rias, Mayrink, Landulpho d~ 
Magalhães, C<n'los Ottoni, Manoel Fulgencio, 
Olegario Maciel, Lamal'tine, Miranda. Aze
vedc~, Fernando Prestes. Moretra d:J Silva, 
Dino Bueno, ·Costa Junjol', Bueno de An
drctdn., Adolpho Gordo, Edmundo da. Fonseca., 
Cajado, Azevedo 1\ftu·ques, Hormnncgildu de 
Moraes, Teixeira Brandão,Carlos Cavalcanti, 
Pa.ula. Ramos, FranciscJ Tolentino, Sottl'OS 
doo3 Santos, G(wmano Ha!'lslochcr, Aureliano 

O Sr. Heredia de Sá (')-Sr.Pre· 
sidente, hontem, após a leitura da acta, tive 
ncccssiJa<le do vir · á tribuna para pl'o
testa.r contra a uesloca.çã.o que soJl'l'era o 
meu pi'ojecto mt ordem Llo tlh e terminei, 
fl\zendo justiça (L V. Ex., dtientlo que a re· 
~ponsa.biliúa.dc c.a1Jía antes ao Sr. 2° Vice
Presidente, que havia presitlid.o a sessão e 
que por i::;so fUra quem organiz::i.ra a ordem 
tlo llia, -terminei dizendo quo V. Ex., co1'~ 
reci;o como tem sido, havia llO fazer jn;;t;iç:l. 
devida, afim de que o projecto voHa~sc 
a oceu}m.r o loga.r quo prímHiva.mellto 
OCCUIJiWt.t. 

Iu!elizmnul;o, pnr.li as millhas ptdavra;-;. 
V. Ex. cerrou os sou:-; ouvidos ti minll<.t sup
l)lica o 1oz mais até:-o projc~Go c1ue occ.upava 
o numm·o 12, pas:>ou a occupar o n. 14. 

Ora, bom sei que é dt:t compotencia cx
clusi V<t da Mesa a orga nizac:ã.o <.li.~ orüem tlo 
dia, por isso que j::t occupei um <los cargos 
na Mesa desta Casa ; mas nem por isso fica 
isenta a Mesa tlo attenilur aos podidos (los 
Deputados, quando clles sã.o just9s o pro
ceueutes. 

Este projecto, a que mo rcfieo, é rel:.tf.ivo 
<:'ts etapas dos officiaes do exercito o d<t 
a.rma.da., ·peojecto quo ni'í.o quero que passe 
atabalhoadamente e V. I•;x. ll:t tlc ve·t· CJ1W 

ella figura na. ordem do dia, ha. doud moz1J::l c, 

(·) l!;ste discuL·souão (oi revislo pelo oradvl'. 
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110 entretanto. elle (~importante, })i'l'rtuo v<vJ 
rcpar<H' os1wojnizos quo tli:l.l'iamPnt.n sufl't·em 
os oíiiciaos do exm·eir.o n rln aJ·matLL. O pt·n
prio Governo, pelo org:LD do :\Ii11is1;or·io d~~ 
Guerra, já podiu provillünei:u-; nosso st•rlt.idll. 

N~~o sou d<~qnclles tlllC pt·nknrlem prot.ei<LJ' 
. as discussões dn:-;ta C:L,.;a. e não to nltu i lll;nl'
vinJo de fól'ma a domo1'aJ' n an!l<tlllü!ll;o dos 
projectos sujeito.; á. Jelibol'::v::io d:t Cam;u·:1.; 
por isso mesmu me julgo com o direi w do 
reclamar, afim de que o meu J)I'Ojcci.o siga, a 
march<t D<Ltura.l pa.ra. a discn:':lsão, vindo a 
Camara a appt•ov;,,l-o ou recusal-o, como 
entender, m<.LS tomando uma rcsolnção sobre 
clle,afinal. 

O meu dosejo, Sl'. P t•o . .;id~nte, depois dost:t 
r-eclam;Jção, é quo V. Ex., ou quem quer 
cp1e teoh<L do nrganiz:t1' ;~ orrlen1 do rlia. pl'o
ceda por fôrma q110 eu <I.JH<tnhi'í. n:-,o tenha 
de voltat· ~ trilmna a faze:· I'!•elam:ti}:'Jo idtm
ticaú.quelioje f'a<;~o, p<H'<JUO fiq111'. V. EK. 
cert.o de quo, embora olwdiontu ;;, l'llSJmit;o 
das decisões da. i'>'lo.~a, n:'w mo t':tlt.it a Oller'
gh net:ossari;J, pa1''"· sem p1·o 11110 rr·ll' Jll'neiso, 
protestar contra q n;Llqll!' 1' Lyt'itll ia, on viu
lencia, <lo que porvçntum :·w.ia. vktitna. 

O Sr. President.o - Idonticas re
clamações <:'L que ac;,ba de razo1· o nobre 
Deputa9,o, teem sido feitas lJOl' divm'sos Srs. 
Deputados, rnas a Mesa nã.o tom podido at
tendel~as. 

A organização da or·dem do dia compete 
exclusivamente ;1. Mesa c esii;~ tem tido sem.,. 
pro C1Jl vi~ta,, or·g,uüzando-a, collocctl' em 
primeiro logm· tls projectos de interesso 
geral.• 

_O§r. Carlos de Novaees (') (pant 
'l.lma errJplicaçao pessoal) -Sr. Pr·oside!ltC, 
f]UCll1 hontt~m pt·n~idi;t a, ses:l:'in na nltim<L 
pa.rto el':L o I o ~neretc~1·io rplf', neotu Ilt:JJIIU!l

to, occupa a a,t,tonçã.o (\;L Ca,llliLI'<~. 

O SR. HEHEJJJA J1E S.\.- Enti'i.o ü a V. Ex. 
quo cabe a J·ospons(l.bilida.'ic. · 

O Sn. CAJ:.Los 111·~ NovAEs- Pelo Rn:.;i
rnr.nto-n Mn:m Lnrn ~~xcl w-;i v a c·.nmfH'i;r~nc~ia .... 

o SB .. Ht~l: i:)l[.\ ]j)·; s.\ - '!'IH]us tli'J:-l :'::tlw
]11(),'-; is:--:11, V. !•;\, n:i.u n.-,, rLi. ill'rtlttttll:t lir,-:'ío. 

1) Sn,. CARLOS 1.11·; N.oYAt·;s-l•:nt;-i,r') ptt,t·a 11Uu 
rcel:.nna V . Ex. ·~ . 

O Sn.. liER.EDIA DB s:\-Estou no dil'eito ele 
reclaina.r o hoi de fazr.L-o sompre. Posso 
fazer qna.lqltm· rcr~la.m;,~·ii.n. 

O Sn .. CARLIIS tn: NovA l·:s---i'vf:l.s f'a.ça.-a, em 
termos. ('J'wmdlo, somn ns-tympanos.) 

( •) l.<.:ste discurso náo ·foi revido pelo orador. 

0 S!L AFFONSO CoS'rA-Entlf,o não SÓ .póde 
m<1i . .,; rccl<LméU' ~ 

0 SIL CARLOS DE NOVAES-Em termos. 

0 SR. IIERBDIA DE SÃ-E esses termos n'io 
sfio (lictados por· V. Ex.; não preciso de licÇões · 
<lo HIJ bro Deputado pelo Parü. . 

0 Sn,. CA.i~LOS DE NOVAES-(P~:wsa.) 
O StL W~RJmrA DE SÁ-V. Ex: p;:~ra. que 

me e.,t;~ üt<.wclo com -esse olhar an;teaçador ? 
O SR. CARLOS DJ~ NovAgs-Sr. Presidente, 

a qnalquer Doputatio cump1·e see o mais do
lic;ldo possível para com os seus coUega.s, 
principalmente quando edse Deputado faz 
p<trt.e da Mesa, e eu, attondendo a essa con
sideração do mbanidade que o.Deputado deve. 
guardar pll.ra com os seus collegas. deixo de 
ecspontier ús ob.~ervações quefe~.z o honrado 
Dnputado HeretlüL de Sá faz, dizendo que o 
humilde Doput~"do pelo Pará não pôde dictar 
l'Ogri1S a S. Ex. ® 

O SR. HI~REDIA DJ~ SÃ-Eu dispenso muito. 
bem o conselho de V.·Ex. 

0 SR. AFFONSO CoS'l'A- A Mesa vae dizer 
qu~ws ·os Deputados que pod6m fawr obser
v:tçõe::;. 

O SR. CARLOS DE NovAES- Nenhum Depu
tado pelo Pa.rá teve a pretenção de dar re
gras de urbanidade a qnom· quer que seja ; 
nós, representantes do P<1r<t, apenas. cum
primos, bem ou mal, o nosso dever, não nos 
occupando com: a repre.wntação dos outros 
Estados, porque sabemos que cada um tem 
obrigação de cump1~ir com o seu. 

Sr. Presidente, voltando á explicação que 
venho.dar, devo dizer que o Regimento diz, 
o isto totlos o sabem, que o presidente e os 
secretarias são os competentes para organi
_zarcm a ordem do dia. 

0 SR. HBREDIA DE SA- Mas esta autori
d;•dc tom limites, a, Mesa n'Ko c~ :~bsoluta .. 

No dicL em que o Deputado estiver depen
dente ü;~ Mesa renuncío a winha. catleira, 
porque não (1 uero ser criad.o du. Mesa. 

Sou UI)l Deputado f}leito pelo povo e não 
nloito pelo Govert1o. . · 

( 1 Srt. 1-IosANNAn.rm OI,IVI'iii~A-Toüos nós 
S•llllOS eleitos poln povo. · 

n ~:n. C.t. m.os nE No v.\ Es-Devolvo a. V. Ex. 
n!".i :1. i tnJH't·l;itWtJ~ia.. Qu<mtlo V. Ex. pêira. 
aqui veiu, já me encontrou repre;:;entando o 
meu Estado. 

Sabemos, Sr. iJresidente, que qualquer 
Sr. Deputado póde roclamar,pcdinCio á Mesa 
que inclua este ou aquello projecto na or
dem rlo 1li:1.; m:1.s ;i. MeRa. (\ livl'e colloeal-o 
neste uu nn.qucllo ponto 1h ordem 1lo ciht. 

O projecto pelo qual toma interesso o Sr. 
1-Iorcdi<.t do Sá está ua ordem do dia; foi 1 

pois, ai;l;ondido o seu pedido. 
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·. O SR. Hei{.EDL\ ng SA-Não fif{lll'a,va nesta 
pctl'tC da Ol~UC!l1 t(O Ul<.Lj C::lt'W;t acima. 

0 Sn.. CARLOS DE NüVAI~S-S. Ex.. q uel'ia, 
taJvez, que o seu pt•ojeeto fosse coHocado 
antes do orç:ament.o,c ü por isso quo se acha 
tão zangado. . . 

Sr. Presidente. são apenas estas a3 poucas 
palavras que tenho a dar em sa,tisfação á 
Camara. A questão est<i. tomando um cami
nho que não dcs~jo soguir o por i~so faça 
ponto ê1CJUÍ. (ll[uito beni; mttito~em.) 

Entrdanto, U,cvo dizer a. V. Ex., embora 
tlcm cspcwa.nç:.t de set' att,en<lido, . poeque 
V. Ex:. j<.i Ii;\o póde merecer a. nos:n con
fianç 1, quo muitos dos meus collog ·.s teem 
tambem motivo de queixa pnl<t domor<.\ na. 
pnblica.ç~o dos seus dii>Cill' i!OS, e a Mesa, si 
quizesse cumprir o ~cu de\rct•, dcvel'ia pro
videnciar em ordem :•, que este inconveniente 
dc~apparecesse. 

Si eu ti-vesse o direih de dar desta tri
buna um conselho aos mett:-l amigos, dir-lhc.s
bia que esperassem quG V. Ex; deix<1sse essa 
c;1,deira e . í'ossc ella occupa.da pelo nobro 
Dcputàd.o peL1. Hahía., pa.r<~ fazer qualquer 
reclama.ção. Assim poderão sor attendidos ; · 
por V. Ex., duvido c1ue o sejam. (Muito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Mo••eh"a A.lves-Sr. Presi
dente, não tendo po1lido comparecer á sessão 
de hontem. por motivo de for·ça maior, e 
entendendo não dever na de sa.bbado f11zer 
qualquer rcchtmação, ·á vista do · lutuoso 
a~ontecimento, que dou bg-ar á suspensão da 
"es.:.;?i.o, aproveito-me desta opportunidade 
pê.\ l'a. fazer :.t seguinte declal'aç~ão : as pala
vras que figuram no Diario do Cong1·esso, 
como por mim pt·ot'eL'idas. não foram revi.;ta.s 
a não exprimem exactamenr.e o meu pensa
mento, sobretndo no ponto em que tne .cm
presb.m a~ seguintes phrases : 

Q Sr.. Presidente - A Mesa fica. 
inteirada de que a reclamação de S. Ex. e a 
sn;>, censura foi dirigida ao Presidente da 
C:.nna.r ~ dos Deput:~dos. Quanto á rechúna
ção do nobr·o Deputado, élla a tomará na ele~ 
vida. consideração. 

«Peço, pois, á Meila qne dê as necessarias 
providencias para que não se.j:L calcado aos 
pés um direito dos Deputados o que chame á 
. ordem a Imprensn. Nacional.» 

Não foi üto o qno ou dis'3e, m:ts que a 
Mesa. que tinha tido energia par<\ c11lcar• aos 
pés <lo modo mais c.scandalosÇJ os nossos 
direitos, como succedera na sossão anterior 
em relação á eleição do 1 o distdcto do Parti, 
tlcveria tel-a tambem para chama.l' á ordem 
a Imprensa Nacional. · 

g faço esta rcctifica.Çl'ão no actualmomcnto, 
porque í.i cea .~m·a flUO cntã.o fizcrit dil'igi<L-Se 
pl'incipa.lmenté a V. Ex., c na hora em que 
f'allei era <L snssão p;·osididu, pelo honrado 
Deputado pnl~ Balli.u,,_ Sr- Sat.y~o. Dias, _a 
quem e!tas nao pod.cr1~1an se!' dn·~gld<~S , na.o 
só porque a allog-ada. vwlonc1a nau foPa por 
R. l•:x:. commcttid<L, nms tarnbeiTt por que o 
.nobt•e l>Dpnt:ulo StJ Iu.L mosr~rallo mai:-; eol'
dato c m;Lis rospeitarloe uo Regimento c dos 
dii·eitos da. opposição, do qun V. l~x:., c11ju 
ctltltttsia.:":mo pela. opp1·cssúo c pela tyr<tnia. 
vao em cxtraordinario crescendo. 

Dado assim ao meu ·pensamento a tl'adu
cçã.o que cllc <leve ter, torn<1ll<lo ::n lionte 
que as censuras que fi~ fLli'arn s~brc modo 
justas por se referh'em, < ~ V. Ex. c não u,o 
nobre Deputado pela Ba.hla, devo declara.!' 
que a.fina.l a Imprcns:~. Nacional . moveu-se, 
pois dos discursos que para lei énviára dous 
já estão compos Gos c acubo de . r~cebcr a.s 
rcspeetivns provas, o qnc quer dtwr que o 
honl'a.do 2° Vicc-Prmiclontc da Cam:wa, pr.
rantc quem fiz as fa.Ua.das. r eclamações, 
<.tttendcu·<J.S, fazendo oom que a, Imprensa 
Nacional cumprisse o seu dever. 

o Sr. A'tronso Costa-Sr. Pre
l:lidentc, sã.o constantes as reclamações· que 
se levantam. nesta Casa contra o modo. por . 
que se Vl1e fazendo a pnblicn.ção dos nossos 
trabalhos no Diar·io tlo Cong1·esso, c a consa 
chegou <1 taJ ponto que até as emcnd<ts que 
apresentamos são publicadas do modo que · 
n~o- podem ser lidas: taed as incorrecções. · 

Na sessão de hon tem, · Sr. Presidente, e 
coro destino ao Orçamento do Iniierior, ou
dor•ecei á ~lesa a segniirte emenda: 

« Ao- Orçament t) do Interior. Suppri
mu.-sc da rubl'ica-Pollcia do Districto 
Fedcraf-a q'uantia de 3tJO:OOO$, redu
zindo-se as lim a vePb<t-DiUgenc.ias Po
licio.es-a. 100:000$000. » · 

Pois bem, Se. Peesidcntc; :-;:.tbe V. E:c <.L 

cmcncltt como l'oi lmlllica.d<t? 
A omon<ht foi public<11h i.tS:Sim: 

Supprim;t .. SD da t·ubl'ic ;,~ sob n. 14-
0bms elo Districto Fede;·al- a, qu;tntia 
de 300:000$. I'cduzindo-~o assim a verba 
.,-Oilcigonci_;ts Policia.es-u. 100:000$000. 

E'uma VCl'<htrleira Ci1lin;~d<t quo se ine at~ 
tl'ibuc .. . 

Fazendo esta rocla.ma<;tí.o, Sr. Pt•csideuto, 
po~~o a V. Ex. que providencie de modo a. 
serem os· nos:>us te~t.ba.lhos publicados com 
toúu a coerecção e rogulu.rida.dc, uma vez 
quo á testa <lo Dicuio Otficíat se acha •wtual
mcntc um funccion a.1'io <lc quem l';l,ço o mais 
van t.:tjoso· co · ,,~oito. 

O Sr. Bueno de Aruh·ada 
pciliu a palavri;t par<t tloclimtr quç uiio foi 
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revisto pelo orador , o díscqr .;;o que proferiu 
1H•n tem em explic:tção posso::tl e está publi
Ccv lo n n Dian~o do Conrvesso üc hujo . 

1) di:::cni'Sll, <.t1<"·m üe l'a.lho, púl'CFW omitto 
:::.flirm<.ti.ivas que fez da. tl·i lmna, é 1;ambem 
ern pa1·to infiel, p.ll'lJU3 em}n·esta-We propu
sições qne nào onuncínu. 

Faz esta. declítr;tçào, porque não vem no 
Diario do Congresso :L nota da não revisão, 
como pediu ao roüactor elos deba.tes. 

O Sr- .. Francisco Sã sabe que é 
da exclusiva coihpetcncia da Mesa a orga
niza.ção da. o1·Jem Jo dilt ; uma. circum

·st:1ncia., porém, que a Ca.ma1·a vae <.L'Jreciar 
o o briga, neste momento, a fa.zm· mui l'ecla
rnação. 

O a.nno passado teve ele propor ú. Ca.-
. mara algumas medidas de o1•J.em adminis
trativa I'eclamada.s pelo interesse publico, 
umas e outra-; pelo pr0prio Poder Ex
ecutivo. 

Esperava que :;;ó esse:;; factos determi
nassem a, ].)I'ompta (leliberaç5.o da C;tmara; 
acreditn.va, qne a Mes<t se1·ia a primeira a 
não lhes oppor o mais leve embara.ço, 
JJOis ora de neces;:;idade que estes projectos 
fossem convm·titlus em lei antes de iniciacla 
a discussão elos orçamentos, a.:fim de serem 

. nelles consignados os meios p<.tra. oxecuç'ão 
·.dessas mesmas leis. · 

Ora, o orçamento da de.-~peza est<i prestes 
a entr<.tr em di:-;cmk;ão e nenhum destes 
Pl'Ojecto ~· pôde ainda SGl' submettido á ao
liberação d<.t Camara. 
. Dos projectos a que se refere, um tinha 
por fim regulariza1· uma situação anomala 
que se dá nas repartições postaes de . .;ta 
Capital, c1·eando secções na Directoria Geral 
dos Correio.:; e acr~.hmdo com a nr.cossidadc 
de serem addiclo.~ ém uma rep<n·tição em
pregados de outras. 

E~te projccto já figurou no principio desta. 
sessão na ordem do dia, <lurante a.lguns mo
ze;:\, semp1·e relegado lJ tn·a. o:-; ultimo::; loga
.1·es, ate que, pm· fim, foi eliminado definiti
va_m.ente della. 

Não onsou formnla.r nenhuma rcclama
ç'i'io. 
. Ha dias uma. outl'a medida. q uc o orador 
havia proposto foi trazidtt a esta Camara., 
fortificada por uma mensa~em do Governo, e 
teve parecer favoravel da Commissílo de 
Orçamento que a, traduziu em projecto de 
lei. Esta medirl.;t refere-se a, uma, classe sui 
gene1·is do empregados, os supplentes ; o 
orador in&eressuu .. se pot· clb, n~~o .por ser do 

. interesse de:>>:lét clasl'lt;, mas pül'CJ.He a disd
plinô. da. adminisí,l'açilu po:'ll;a,l assirn o exigic:L. 

Esh medida.; Gal vez pelo prestigio com qne 
vciu a.mpu.rada, conseg uiu figura.e na ordem 
do dia,_ mas ~cmpl'c pl'etcrida por projcccos 

de interesse individual. Na ordem do dia de 
hontem, porém, ella foi ~ncluid<.L em tal 
loga,e que era licito espet•a.r quo na sessão 
de !tojo t.íYe ;:;e melllor collucação. Com ef'
L'ei r.o, os project1 'S quo <.t precediam ti ve1·a m 
discussãu encerr-ada, Nat;m·<tl er<t, port<.m to, 
cp1e e;:;~e prJjecto 'galga,;jse o logcu• occupado 
pot· ou!;ros. Isto, porém, não se deu ; fur<.Lm 
collocados antes dello outros projectos que 
estavam abaixo e ambos de interesse indi
vidual, ambos a,ttendendo a conveniencitt pes
soi1l. 

Ora, entendia que, á vi~ta disto, não pouüt 
mais guardar silencio. E esta reclamação é 
tanto m:ds justa quu.nto já. impec::;siona os 
quantidade de peojectos de interesse par
ticular que são contemplados na ordem 
ào <lht. 

Enteetanto, estão pendentGs, ne3ta Casa, 
de deliberação medida::; mgente.:; reclamadas 
por interesse~ geraeil, como, por exemplo, os 
da lavoura,, sobre a qua.llm projectos que não 
puderam ainda se1· submettidos á conside
ração dos Srs. De1mtados. 

Pens~t que este estado de cousas faz perde!' 
o estimulo para o trabalho; os represen
tantes da Nação que teem a velleidade de 
estudar os ncgocios publicas não poderão se 
conformar com ver preteridos os seus tra.ba
lhÇ>s por solicitações de outra ordem. 

Lembra,sem segunda intenção, c1ue,q_uando 
presidiu. esta Cama r a o illustre Sr. Arthur 
Rios, ao assumir o sc.u alto posto, firmou o 
seu prog-ei1mma declarando que se opporia 
systematica,mente á inserção na ordem do 
dia de projectos de interesses individuaes, e 
essa regra ~lle a cumpriu á risca. (Apoiados.) 
. Foi adv:ersario destG erriinente parlamen

tar, mas f<.\Z justiça á alta correcção com que 
ell8 dirigiu os trabalhos deflta. Camara. 

Hontem um collega pediu <'t Mosn,. que 
fix<~.sse regra sohre as 'explicações pBssoacs 
e discursos par;t encaminlmr as votações ; 
pedi.d;t o orador, pot• su<.t vez, smn pt·ejuizo 
do alto criterio que <.L disting-ue, que tmnbom 
fixasse regra, sobro a.. o1·ganiza.çã.o da ordem 
do dia.. (ilftúto ú:.:m; m~tito bem.) 

Em seguida, é appl;JV<.Ld:t a acta da sessão 
a.n tcccdentc. 

ORDE:M DO DIA 

O Sr. Costa .:{unior - Peço a 
pabvra 1n1.ra uma explicaçoí:\o pesso:'..l. 

O §r·. Presidente - ·Tem <L pala
Vl\~ o nob1'e deputaclo. 

O ~r~. Cost,a .sunior (pa·J':.a wna. 
e;qilicaçt1o pessoal)-Se. Presidente, chamado 
nominalmente á triJmna pelo meu disliincto 
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amigo, sou obrigado, por alguns minutos, a 
occupar a attenção da Casa. . 

Antoi> de me referir propl'iamentc ao facto 
que me tl'az á tribuna, peço licença p:wa me 
dil'igir aos meu& collega~; , membros da di:3si
dencia pauli;:;ttt, como eu, eleito.,; pelo grande 
Partido Republicn.no de S. Pitulo, como eu, 
sustentadore.,; do Governo do Sr. Presidente 
da Republica a é agora. 

0.~ nobres Deputados que,como eu, seguiam 
a. me.~ma orientação dÇ> grande partido re
publicano que nos eleg-eu, su~tentaràm até 
hontem o Presidente· da Repuhlica, fazendo 
alguns delles pa :te ele com1nisclões de imme
diat<1 confiitnça da maioria, com ella colln.
bOI'av<1m-prestando franco e deéidido apoio á 
politicá do Sr. Presidente.. . 

Porque separaram-se do seu partido? Que 
facto novo sobreveiu que determinasse a 
scisão? · 

Eu não conheço, e tenho o direito de supp~r 
que não tiveram um motivo serio, porque 
todos os dias levantam accusações injusta,s e 
tão ephemera~ q_ue pol' si se destr2em, 
quando os mesmos Srs. Deputados nao se 
encarregam do destruil-as. · 

0 SR. BUENO DE ANDRADA- E' . uma cri· 
-tica injusta e imperfeita do meu distincto 
collega Sr. Costa Junior. 

0 SR. COSTA JUNIOR- 0 Sr. Dr. AdolpliO 
Gordo, meu distincto amigo, fJi um doS 
sigoatarios do manifesto apresentado ao 
paiz corüo justificativa da scisão daquelle 
pa1·t.ido, manifesto que traz a re3peitavel 
assignatura do Sr. Dr. Prudente de Mm·D.es, 
uma gloria paulista ... 

UM SR. DEPUTADo-Nacional. 
0 SR. COSTA JUNIOR- ... nacional, accci-· 

to a corrlgenda, e alli se dizia que o Sr .. Dr. 
Pruuente de Moraes, desde que sahiu do Go
verno, nunca mais fJi ouvido em relação a 
negocio:.:; daquelle Estado; que o Sr. ·Di·. Cam
pos Sa.lles, intorvimlo indh•ectame,nte nos 
nogocios daq uelle Estado, pt•opositalmente 
tratava ue exclnil-o da direcção do pal·t;i<lo. 
Dias dopois, o proprjo meu disGincto colloga 
Dr. Adolpho Gordo, om um discursJ pwfe
ri(lo no:;ta, Ca,sa, como amigo, correligioua;l'io 
e parente proximo do Sr. D1·. P1•udente do 

· :rvroraes, doclat•ou que S. Ex. fni · con vidauo 
pat·a pl'O:lidir a commi -:sU,o centra.l e rejeitou 
o convite; que foi convid<tdo par<l. fazer parte 
do Sen:t.do panlish e rcjoiton; cpw foi ou
vido ... 

O SR. AnorJrno GoRDO--'-LogJ nos primei
ros dias depois tle deixar o Governo. 

O SR. CosTA .Ju~roR- ... para orgt1niz~ção 
da, chapa dos Deputado> Fedet·a.es e nã.o <:tecei
teu a audiencia e, mais, qn'3 o Sr. Dr. Pru
dont3 Moraes, logo ao s:thir do Rio do J:1-

neiro, declarou que não se queria immiscuir 
na politica daquelle Estado, porque. julga:va 
ter jél peestaclo serviços CL Repuhlic:t e quo 
se julgava com direito a clcscanço ab::;o" 
luto. 

Sr. Presidente, O$tLtS duas proposições se 
destroem e se ropeUem; na primeira diz o 
nobro Deputado, com a sua aS$ignatura, ser 
motivo da scisão não ser o Sr. Dl'. Prudente 
de Moraes ouvido; no seu discurso declara. o 
nobre Deputado que o Sr. Dr. Prudente do 
Moraes foi sempre ouvido e nã•) se quiz 
immiscuir na politica. Pergunto:pótle alguem 
sustentar estas duas proposições ~ 

Uma não é verdadeiramente destruidora 
da outra~ 

0 SR. ADOLPHO GORDO - V. Ex. nem 
leu o manifesto, nem prestou attenção ao 
meu discurso, 

0 SR. COSTA JUNIOR - Eu li, todo O paiz 
leu; é evidente a contradicção. Mas. St·. Pre
sidente, eu repito, ct•ejo que por ausencia de 
motivos serios, os meus nobres collegu.s pro
curam indispor o Sr. P1·e.3ideute d<t Republi
ca com a opinião, decl<uando que S. Ex. 
intervem e que tem por programma anm;ll
lar alli a influencia, do Sr. Prudente de 
Moraes. 

Em falta de uma prova real, o meu dis
tincto collega declm'ou que existe uma carta 
do Dl'. Campos Salles que positivamente af
firma.va a sua intenção hostil ao Dr. Pru
dente de Moraes, relativamente á política 
de S .. Paulo. 

En neguei a existeocia., isto é, os ·tm'mos 
desta carta e reptoi ao meu collega para que 
a publicasse, declarando q:ue o seu con.teudo 
em vez de ser uma, prova. da sua intervenção 
con tr<t o Sr. Dr. Prudente do Moraes, era 
uma prova evidente e inilludivel do alto 
cri te rio do Se. Dr. Campo.s Salles e do seu 
espírito conciliador. (Apoiados.) 

0 Sr. ADOI,PIIO GORDO- Negon a OXÍS-
t3ncia,? · 

O Src CosTA JuNIOR- Ne_g;uei os termos. 
A proposição (le V. Ex. refuria-se a uma 
rarta e ou, autorizado pelo Se. Presülente 
da Republica, .:.•opte! <t V. Ex. que a publicasse. 

Venho hoje pergunta.l' porc1 ue aincht não o 
fez ? 

0 Srt. ADOLPIIO GORDO- Responderei a 
V. Ex. 

O SR. CosTA JuNIOR- O nobre Deput,ado 
não o fez e não o fal'á, porque esta c:u·ta, 
qua na opinião de S. Ex. p:1rece um capi
tulo de a.ccusn.ção, ni:í.o é mais dp que uma. 
pt'ova ireefuta.vcl do espirii;o altamente 
conciliador c 11atriotico d'3 q_ucm a esct•eveu. 

·Vou agora responder a.o nicu nobre e1migo, · 
o Sr. Bueno de Andrada: -
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AJiirmnú. S. Ex:. que o Sr. Dr. Campos 
Sallc:3, em telegr<tmma dirigido ao St'. barão 
de Lucena, achando-se j<.tem opposição,oJrere
cel.i o seu apoio incondicional, comhnto que 
tosse conservado em seu posto o Partido Re-

S1•. Prudente de Moraes e o Sr. general Gly
cerio, porque eram elementos perturbadores, · 
<L quem o marechal descja.va liquidar. 

publicano. . 
Isto, Sr. Presicten to, não é verdade. 

. No seu discurso, tl is.~e S. Ex. que se tinha 
referido a um artigo do Sr. De. Angelo Pi
nheiro c que, omquanto não fosse ollo con
testado, ficava do p<~. a stm accusaçí'io. 

·Eu venho contestar a(1uelle artigo, já na
quella época victoriosamente refutado no 
Corn3io Paulistano pelo prDprio St•. Dr. Ca.m
pos Su.lles. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-Peço a palaVL'a 
p:ü'a uma explicação pes;:;oal. 

O SR. CosTA JuNIOR-Antes, porém, pre
ciso fazer o bistorico do Governo .· do Sr. 
barão de Lucena naquella época e naquelle 
momento. . 

Não é verdade, Sr. Presidente, que o Sr. 
Dr. Campos Salles estivesse naquellc mo
mento em opposição ao barão de Lucena . 

1Dias antes, ao pil.l'ti[' do Rio de Janeiro, O> 
Drs. Campo~ Salles, Bernardino de Campos 
e Prmlente de Mor•a.es, foram a Ita.mar•aty 
'de.3pedir-se do Sr. Deodoro e lá. eucontt'ar<tm 
q Sr. Lucena, de quem ta.mbem SJ desp;3-
diram na maior cordütlirlade. 

Assim seguieam para S. Paulo. 
Nós, Sr. Presidente, tinhamos um grande 

crime: na Constituinte, entendemos que 
melhor consultavaú1os ·os intcm:sses da !te
publica elegendo par<t pt•esidente o Sr. Peu
derite de Moraes. Este facto crco11 despei-
tos.. .. ·:.' 

. O Sr. uat·ão de Lucenit, o homem nefasto, 
o homem desde o tempo da. Monarch ia esco
lhido para as gr·a.ndcs ompJ'oitttdas 1le col'l'U
pção o violencia ... 

0 SR. ALFREDO ELr,rs-0 homem fi1t.a.l. 
O SR. Cos·rA JUNIOR-... o .homem f;ttn.l, 

como deu prova~ na provinci:L do Rio Gran
de c em outras, ~mbqnüo CJILO o Sr. Dr. Cam
pos Sallos er<t üeposilario d<t con flanç ;~ eLo 
marechal Dcouoro, que tinha: por ellu vcrua.
deira estima, devhla aos grandes sorviç•lS 
presGados no (jovcJ'no Provisorio, resolveu 
confiar-lhe a. organizilção do Estado. c jul
gando-o talvez por si. u con:->iclnrou capa;.o; llo 
acceitar• aquella incumlmncia que ti-azia a 
condição expressa de liquida!', de annulhtr <.t 
real influencia o gra.nde prestigio dO Dr. Pru
dente e do general Glycerio. 

·Foi encarregado desta mi::;são o Sr. Angelo 
Pinheiro Ma.cha.do que,pr11curando o Dr.Cam
pos Salles, declarou que nenhuma prevenção 
havia contra.S. Ex.; que o Estado de S. Paulo 

-lhe seria en ~regue discricionariamcn te, com 
a condição de que S. Ex. poria i.t margem o 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-ESsa é a his
toria, versão do Sr·. Campos Salles. 

0 SR. ALFREDO Er.r,Is-E' a verdn.ue his- · 
torimt. · 

0 SR. GOSTA JuNIOR~A proposta, por si 
immoral, não podia · sei• recebida pelo Sr. 
C~~mpos Sallcs. S. Ex .. decla.rou ao Sr. Dr. 
Angelo Pinheiro que · a repellia, porque era 
incompatível com o a. sua dignidade e a sua 
lc~ altlade. • · 

Mas, como nes~a occasiio dizia o Sr. Dr. 
Angelo Pinheiro que a separação do~ Srs. 
Prudente de Moraes e general Glycerio era 
justificada,porque se dizia no Rio de Janeiro 
que o I~:;tado de S. Paulo se lenntaria, pro
duzindo verdadeira perturbação, o Sr. Cam
pos Salles, vend 1 que não havia republica
nos historicos separados do grande partido 
em numero sufficientc para garantir ao E::l
tado. .uma organiz:tção republicana, c sa
bendo já qu:~ o Sr. barão de Lucena, por in
termedio do Sl'. Leoncio de Carvalho confà.
bulava. com touos os . chefe.{ monarchistas 
daquelle tempo, não julgando bem consoli
dada a Republica, querendo salvar o seu 
Ei:>tado, mandou esse telegt~amma, tão rrial 
comprehendido pelo Dr. Bueno de Andrada. 

Este telegramma não contérn uma phrase 
siquer de subserviencia ; é um documento 
quB só-exprimo ali.ivoz o dignidade. 

Querendo pitGrioticamente salvar o sou 
I•:st.ad:> das gat'l'as de um reaccionario violen
to, elle apenas atlirmn: e garante que não 

.havia intuitos de luctt~ por pai•te de seu par
tido, que não havia perturbação, · que o Es' 
tado dcvi<t see organizado pelos rcpublica
n.>s. Vou ler o telegettmma: os imparciaes, os 
q no não se inspira.l'am no odio ou no despeito, 
vtwitic<\rão que ó um documen t.o digno: 

«Tendo recebido t~s inf'ormações prestadas 
pulo lllOiJ digno cóllega, o Sr. Angelo Pi
nhoil'U, cumpro UJP. dever pa.triotico, affir
ma:ndo que são sem o menor f'undamento as 
pr·evcnçõus relativas a este Estado.» 
. Vê V. Ex. quo o tolegrammí1 é em virtude 

da pr•Jl)u:;ta que lhe foi feita, levada pelo 
Rr. Angelo Pinhcit·u, a qncm se refere S. Ex .• 
posi ti vamcn le li o tclogra1 nma.. 

0 SR. Ar.FIWDO ELLIS - A linguagem ê 
muito expressiva. .. · 

0 SR. BUENO DE ANDRADA dá um 3:parte. 
0 SR. COSTA JUNIOR-Continua o Sr. Cam

pos Salles a fazer acreditar que não ha receio ·· 
de· desurdem : . 

«Não ha aqui o inenor elemento de ho .~tili
dade ao actual Governo, monos aiml?- ao ge-
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neralissimo, em cujo patriotismo todos eon- posta tão. dignamente repollida, pelo Dr. 
ftam. C<tmpos S:.tlles. (r1poiados.) 

Se!l4 ser nccossario fazer umn, só alteeação, O Sr. mareclt~Ll Deodoru, antes do iudo, 
eu respondo pela lealdade e correcto proco- indicou para presidente duquelle Estado o 
dimento dos paulistas no presente e no fu- nosso illustro collcga o St·. Dr. M\)reira da 
turo; garantindo qmJ elles não crearão em· Silvét. . 
baraços em qualquer teneno á ;,tcção dos' ·s. Ex., republicano historico, republicano 
podm·es constituido!l e prestarão dedicado que tanto concorreu para a propaganda 
apoio á ma:rcha regula_r do Governo. naquelle Estado, sentiu-.;o amesquinhado, e 

Os paulistas queriam legaliuatld, estão sa- como o Dr. Campo:; Salles, repelltu a incum~ 
tisfeitos com ella e garanto que IH'estar-ão benci<.i. . 
seu concurso á autorid'a.de constituída para Foi procurauo o Sr. Angelo Pinheil•o, mas, 
debellar elenientos de perturb.,ção, onde s:;gundo ma inf'orma.m, niio sei porque, 
quar que venham a su~'gir. . . · est:~ndo quasi <tssigna.do o (lecroto, não foi 

Por este ].Woccdimento, tomo inteira rmJ- escolhido. 
ponsa.lJilidaun cQmo poutq de lealdade c dP l.~L'<t pt·ecisu um homem, Sr. Pl'csid.ente, 
honra, di:>pensand.o o Governo de toda que trouxesse a tu.bolcta de historico. 
a preoccup~lção com este Estado. 0 SIL MIRANDA AzEVEDO_ Parece que é 

b.1npenho neste compromis~m minha pa.- uma taboleta que (loshon_ ra. 
lavra,-Campos Salles.» 

Sr. Presidente, com toda crueldade se 
disse que o Dr. Campos Saltes expeuir<L um 
.telegramma humilde. o subserviente; no 
emtanto, eu acabei de ler, e todos que ouvi
ram, verão qu;; é um telegramma altivo c 
patriotico. 

0 SR. ALFREDO ELLIS---Apoiado. 
0 SR. BUENO DE ANDRADA- Não apoiado. 
O SR. CosTA JUNIOR- Aqui se garante e 

se affirma que não h a, perigo de perturbação 
no Estado é que os paulistas, dentro da le-· 
galidade, estão J>romptos a apoiàr o Govet•
no constituido, dispensando a intervenção 
tlc adversa rios do regimen. (H a apartes.) 

Tanto o telcgramma foi dictado em vü
tude de uma proP,osta que lhe foi feita, quo 
o telegl'amma começa declarando que rece~ 
beu infqrmações pre$ül.das pelo Dr. An
gelo Pinheiro. (Apartes.) 

Eu li o telegramma, que vae ser public<t
do, a uma assembléa de homens intelligon
tes e em sua maior parte impitrcin.or· Vodt 
que não hottve subservioncia, 1nas sirn um 
acto patriotico e <lltamente conciliador, 
tendo por ftm salvar a dignidade e a honra 
de S. Paulo. (Apoiados.) 

Nesse telegramma não se prumette sm· 
instrumento contra dous uistinctos chefes do 
partido l'CP'!J. blican o pa uli~ta. 

Agora permitGa a Camara que, continu
ando no historicu dessa malfa.dadil questão, 
eu pergunte si outros tivern,m i.L moama 
correcção que o Sr. Dr. Campus Saltes. 

Disse e repito: ora intenção do marechal 
Deodoro tomar um ue:.forço-do Dr. Prudente 
de Moraes e ..general Francisco Glycerio, por
que tinh<~m tido a ousadia de á sua candida
tura antepôr a do Sr. Prudente de Móracs. 

Havia o ft1·me proposito de se fazer polí
tica sem elles, e só seria dado o Gov.e1•no 
daqnelle E::;;tado a quem acceitasse .~. pro-

O SR. CoSTA JuNIOR-ConfoPmc. I-I;wia em 
S. Paulo o Dr. Americo Bl'asilicnse, alta~· 
mente distinguido pelo Partido Republicano 
daquelle tempo, qUD naquelles dia,:'l havia 
sido nomeado pelo Dr. c,~mpo:'l Sa.lles mi
nistro em Lisboa. 

S. Ex, teve a infelicülade de acceitar a 
incumbencia (apartes), de accordo com o 
.Dr. Augusto de Queiroz, monarcllista, infe
lizmente fallecido ha, pouco. tempo (apartes) 
e o Sr. Dr. Leoncio U.e Ca,t'V<tlho. (Trocam-se 
apartes.) . · · 

Mas, continúo a nauação. . 
S. E:<. tloou com um pequeno numero de 

republica~os h isto ricos. 
0 SR.. BUI~NO pg ANDRADA.- Numero quo 

deu maioria p<u'~t a <t~somblêa cons&ituinte. 
(A.partes.) 

o ~R. CoS1'A .TuNroR- Rormblicanos que 
det·arn numm·o pa.e:t <L consi.U:.rLinte, ma.s ·· 
desses hon::~ I'opu!Jli, ~:~1111:-1 :Lpnnu.s oito rL!pelli·· 
t•am o golpll ue K11;;~<l ' ' ! O~ dcm<iis, os 
h·omens (LO [H'indpiilS, l:t. 1\naL·:tm <1 apoiar 
aquolle gt•anJ.e •~tliont:1llo, e:scrJlG:Lnuo os 
monar•chistas quo hi. se :~chu.vam em gr<tndo 
maioria t . 

Nomeu.U.u o :)r. Dr. Amcl'ico, expediu o 
D1·. C<1mpos Saltes o seguinr.o tologramma: 

«S. Paulo, 6 de março-Baeão do Lucena
Re cit·o o inverto meu telcgramma de 4, ga
rantindo que governo logo lamentar•á cohse
quencias sua pplitica sem patriotismo e 
despotictt ina~ugurada. no Esto.do e no paiz. 
Paulistas saberao corre::;ponder seus impen-
sados-actos.-Campos Salles.» . 

Agora pergunto aos meus collega.s: não 
era este o tell'gramm<~ que dovia expedir o 
lwmem digno cujo concurso não foi acceir.o, 
porque l'e1mlliu a condiç.:í.o indigna que lhe 
propuzer<>,ni ~(Apartes. Apoiados. Não apoia~ 
dos. Apa1·tes.) 
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O SR. CosTA .JuNIOR-Eis ahi a historia. 't: park guo me diz respeito, possoalmonto, 
dar1n ·lla époc:1 . DG um lado o gra,nde Partido no facto da substituição do governado1· do 
Republicano pa.ulist ~t eom os seus cllefo.s tão Estado. 0 
prestigiados na peopaga.nda c engrandccld.os . No dia. 4 do corrente, das 9 p1ra as lO 
pelos serviços .relevantes prestados á. orga- horas da manhã, o Dr. Angelo Pinheiro, quo 
nização da Repuhlica no Governo P1·ovisorio h<wia chegado do Rio na vespora, pro
c na constituinte, e do outro lado todos os curou-me na minha residencia pa1•a dizer-me· 
monarchistas do Estado, com todos os seus mais ou menos o seguinte: 
odios c despeitos, chefiados por um nu- Que o Sr. barão deLucena,descjando altcr:u• 
mero diminuto de republicanos, que tiveram a dirocção politica deste Estado, o:fferecia-me 
a infelicidade do acceitar um Governo que toda a fo1·ça e todos os recursos para que eu 
trazia, em seu bojo tã.o (leprimente condição, mo constltuisse o centro da nova direcção, 
co)llO seja. a. de bom; eopublica.nos liquidarem ·adquirindo os elementos, que pudesse, nos 
ro]mblicuno::;. antigos partidos monarchicos, mas devendo 

Um Governo con;; ti tuido em sw1 grande trata;r desde logo de debellar a influencia. 
maioria por monarclüstas impenitentes, dos Srs. Prudente de Morao~ e Francisco 
tanto que até agora o são. Glycerio , que já eram tidos como elementos 

O SR. BuENO DE ANDRADA- Valem tanto perigosos perante o Governo. A futura. elei
como os Srs. Rodrigues Alves, Dino Bueno e ção já sm·ia · feita. de . a.ccordo com estas 
outros. vistas. 

o SR. cosTA Jui'\IOR _Não confunda os Vi desde logo que os homens do govern:) 
braziloiros do valor que adheriram lealmente est,wam desorientados, victima3 certa
e riue até hoJ·e estão solida.rios com a Repu- nrente dos bGatos terroristas da rua do Ou-

'1. vidor. · 
blica, com indivíduos, muito altamente col- Fiz ver ao Sr. An

0
crelo Pinheirv que a pro-

locados é verdade, que collaboraram ·com. v. Ex. que era republicano historico, e até posta era indigna, e que,portanto, eu a cal-
agora se mantecm firmes no partido monar- locava fóra de discussão nos termos em que 
chista. era ap1•esenta.da. Todavia, desejando pro-

Pelo que tenho exposto, pergunto: como é star um serviço aoEstado e ao paiz, e no in
que v. Ex. vem dizer que 0 Sr, barão de tuito de evitar que se puzcsse em pratica 
Lucena · fez politica com 0 Partido Repu- uma política de reacção e de violencia, fun
blicano ~ dada. em receios que nadajustificav:1, aprcs-

De 60 Deputados naq_uelle tempo, só oito sei-me a passar ao nobre barão de Lucena um 
rGpublicanos voltaram para n(>s. Ora, si telegrammacmque sob minha palavratoma
es::;es oito republicànos são os unicos, como é va a responsabilidade pela conducta corJ'e
que se affirma que os demais 0 sejam q ct<L e regular dos paulistas, sempre di::;pos-

Pois quem é que põe em duvida que os tos a respeitar e mantet· a legalidade o abso
Srs. Jaguara, Pinhal e outros sejam monar- lutamente contt•arios a toda a acçã.o pertur
chistn.s? · badora da orrtom ; mas exigia que nenhuma 

A verdade é que 0 governo do Sr. b<trão alteração se fizesse rra direcçã.o politica do 
ue Lucen ... representava, apoiado por estes Estado. Redigindo este teleg1•amma em 
republicanos historicos .. , (Interrupções.) pt•c . .;onça 'lo Sr. Angcl,, Pinhcit·o, a quom o 

E' incontestavol que 0 partido que acom- apro::;cul;ci, (liasc-mo esl;e quo duvidava do 
p:w\wu 0 Sr. b < tt ·~i,o do Lucena er<1 um ajunta- cxit.u da. minha. i;cnt:ttiv:L, pois flUO o Govet'
mcntu hybl'ido,quo ::ltJ eompHnlm de lib,mws, no, sognntJ, as disposi1}Ões em que o deixara., 
de consot·vadol'L'S, em gran,\c nume['O. nã.o tt•ansigiria absolut:tmcnl;c sobt•o o ]JOntq 

da condic~ã.o p;H' mim p :op Jsta, de cJnserv:~r 
O Sn.. ALFn.1::11o Er.LIS- E esse p:trthlo 0 staltt q1w. 

tinha <t incumbcncia do servir de clücotc Respondi que não obstan!,e faria expedir 0 
contra o Sr . Prudente do Morae:L telegramma, cc1•tJ como estava· de que 0 

O SR. CoSTA JuNIOR - Disse o Sr. Bueno Sr, Lucena., melhor informado, abandonaria 
de Andrada. que fica,riam de pé as suas as- o plano inconvenientissimo de uma politica 
serçõe::; relativmnente ao telegramma do Sr. de anniquifamento con tra o elemento histo
Dr. C<tmpos Salles, asserções quo se basea- rico e republicano. 
vam em um artigo do Sr. Dt·. Angelo Pi- Effectiva.mente, um pouco antes do meio 

· nheiro, emquanto osGo artigo nãp fosse con- dia., deixei o telegramm:t na repartiç:ão cen
testado. Ninguem con1;estará melhot· que o trai com a nota de urgente. Dalli fui a. pala
Dr. Cmnpo.~ ;)alle.~. em artigo cscripto a. 9 cio, onde dei conllocimen to d.} occor1·ido ao 
de março de lSnl, dias depois daquelles acon- Dr. Jorge Tibiriçú., com quem se achava . o 
tccimcntos: Dr. Jorge Mir:mda,que tambom ouviu a mi-

<< Kcpliwçao nccessrw -ia.- No in:.mcssc de üha. nar1'a.ção. No mesmo dia encontrd-me 
·cvitM arlulte.raçvL':'I possivei:'l, passo n. cxpôr com o3 Srs. A. de ·QLwiroz c Bernardo Ga,-
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viã,o, q~e ~1e rev~laram terem recebido tempo, e o que é mais para admirar, grande 
commu~lc::tçao do ?-JO, ·qu.7 em. certo.;; pontos part~ daq.uelles qu~ acceitaram a condição, 
se achava do pe_rfmta haiJ?Ollla com o que~ a cm~enma do ba•:ao de Lucena, acllam-s8 
aca.bo de refenr. Mo;;tre1-lhes tambem a~ arregtmentados hoJe ao redor do Sr. Pru· 
cópia do meu telegramma e externei-lhes o f dente de Moraes. ' 
meu modo de pensar sobre os acontecimen- · 
tos. Realizaram-se·as prcvisõed do Sr. An-· 0 Su.. M~RANDA AzEvEDo - Isso mostra 
gelo Pinheiro: não tive sicJ.uer uma resposta que seguimos os principias e não as pessoas, 
do Sr. barão de Luoona., verificando-se, no (fia out?·os apartes.) . 
entretanto, a nomeação do Dr. Americo O SR. CosTA JuNror-Sr. Presidente ou 
Braziliense p(}ra governador de.ste Estado, tinhn, feito o proposi to de não l'espond~r a 
na noite de 4 do corrente. apartes. O meu nobre colleg<t, o Sr. Miranda 

_No dia 6 fiz' transmittir um outro tele- Azeved•o, provoctt-mo a tomar em consido
gr<tmma ao Sr. b:u'âo de Lucrma,no qualrcti- ração o que ::tcabou de dizer. 
rava os compromissos do primeiro e assogu- Disse S · Ex : «Isso prova que nôs se(l'ui-
~·a va a S. Ex. que os republicanos de mos os princípios e não as possoas. » o 

S. Paulo saberiam corresponde1• :1 sua la- Mas eu acabo do dizer que S.· Ex. esque
mentavel politica, aguar~l::tndo com firmeza ceu-se dos princípios, Sl1c1•íficou o a-rando 
as consequencias dos seus actos impensad<JS. Partido Republicano de S. Paulo para"'acom-

Eis tudo quanto se passou. panhar o Sr. barão de Lucena, alliado c:'~ 
S. p,mlo, 9 de março do 1891.-Cmnpos mtta dos monarchistas daquelletempo. 

Salles.» · Çon;w. vem ~- Bx. dizer que f<~.z questão de 
Si. V. Ex. (~·eferinclo-se ao Sr. Bueno de An- Pl'lllCiPIOS e nao de pesso;ts? IstCJ de questão 

. a~·ada) disse hontem que estn,riam de pé as de princípios é thema já muito gasto, muito 
· suas accusações, emquanto se não provasse u.~do, de muito pouca cotação nesta occa

que tinha sido refutado. o artigo do Sr. Dr. smo. 
Angelo Pinheiro, cr{)io que deve estar con- UM: SR. DEPUTADo-Na vida rapublicana 
vencido, porque não podel'ei apresentar-lhe infel~zn1ente. . ' 
melhor argumento do que o proprio artio·o 
do Sr. Df. Campos Salles, escl'ipto na oc~t- 0 ~R. CosTA. J~~IoR~A prova de que a: 
·- t t d · d questao de prmcrpws cede ás vezes o loa-ar 

Slao, 0 que nos e pon °• epOis e escripto, á q .. u. estão de pessoas é que o nobre Dv"pttt"aclo 
não recebeu absolutamente contestação. que me ap:wteou abandonou o partido que 
, O Sa. BuENo DE ANDRADA-Já pedi a p<~.- rcpresent~va a, propaganda da Republica 
mvra para responder. para se por ao lado do conde do Pinhal e do 

o SR. CoSTA JUNIOR-A verdade, 81 .. Pre- barão de Jaguara, todos monarclüstas impo
shlente, é que 11 accusação que se pretendeu nitentes. 
fazer ao Sr•. Dr. Campo.:> Sallcs ricocheteia UM: SR. DEPUTADo-Já foi isso respondidl) 
sobro os accusadores muito bem. · . 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-Nilo apoiado; 
(\uma, phrasc. . 

O Sn. Cos'l'A .TUNIOR- O S1•. DL Ca,rnpos 
S·dlt~.~ nfío aecoitou, nã.o tomou a m:•pon~.mbi
lidado do governo d1~ S. P<Lttlo, JHH'quo nilo 
q uiz soe pcl'fido nom deslc~ü Jl<1l'<L com sou:-; 
amigos e correligionitt'ios, os Srs. Pl'udon t;c 
de Moraes e general Glycel'io. 

Não sei porque, ma.s do mesmo modo nã.o 
pensaram oJ republicanos historicJs que 
naquelle momento concederam o apJio 
solicitado p3lo Se. barã<. . de Lucena, 
e o ·Sr. barão de Lucena tinha posto como 
condição, sine qua non, liquidar, despresti
giar, J1Ôe à margem o Sr. Prudente do 
Moraes. Os que acceitaram o Governo na
quella occasião, acccitarmn·o, pois, com 
essa em prci tadr~. ' . 

0 SR. BUENO DE ANDRADA dá U.l11 ap<Hte .. 

0 SR. COSTA Jui'ÚOR- Esta é a con,;e
quencia logic.~ que tiro dos fa.ctos daquellc 

Oamara Vol. VI 

0 SR. MIRANDA AZI~VEDO-Para não·a,pa.i
xonar o debate, não l'e~pontlo. 

O SR. Co~T.\. .Tu:-.:roR-Etl quizcr:.t ainda, 
responder ao di;;ctu·so !lo· nobt·o Dcput;:vlo 
mcm di~tincto amigo o St•. T\liritl1(ÜL Azovorlo: 
pr-ocut•anrlo nrn ponto clü apoio parr1 .in~ti
ticat' a, sua, opposiçio ao Pec::;idento d<L Repu
blica, dió3sc que S. Ex. intervinha com sua 
vontn.de peep..>tentc nas dilibcl'ações dc::;ta 
Ca.mara. · 

Este é um assumpto por demais, estafado 
e explorado. Eu acredito, Sr. Pre3iclentc, 
que a C,Lmara dJs Deputados não é, como 
apregoam muitos de seu~ membeos, uma 
Ca.mara de servis,. de títeres que cedem ao 
menor accn·J do Exccu ti v o. (Apoiados ; mttito 
bem.) 

Eu nKo comp1'ch·3nuo mesmo, Se. Pt'i3Si
dentc, como se explica essa falta ele <1mor á 
corporaçã.e~ <t que pcrtsncem, e.ss<1 fali:a (le 
solida.rieda.dc politic<1 em uma corporação 
repre:3cntada pela. elite da, sociedade brazi-

2 
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-
. leira. (Apoiados.) 'Eu noto que os proprios cár- existencia; é que, ao tomar conta do Governo, 
regadores !le lixo, os operai·ios que estão col- o Sr : Campos Salles encontrou os cofres 
locados talvez nas mais innmas escalas., . completamente vaZios, o credito do Bra~il 
. o SR. BuENO DE ANDRADA-'·A minoriaJ'e- conipletamente abalado, de modo que nao 
pelle a comparação ; si a quizer a maioha; era possível esta grande Republica le;vantar 

d · · o-menor emprestimo no estrangeiro . 
guar e- a para Sl. Aprov~itando, Sr. Pres_idente, do a~to 

O SR. CosTA JUNIOR - Eu não tenho a sabio .e patriotico do Di'. Prudente de Moraes 
intenção de otfender ~ minoria. , coin 0 contracto,que havia feito ~m Londres, 
· o SR . BUENO IiE ANDRADA. dá um a.parte. S. Ex. dentro do paiz levantnu · recursos e 

·salvou o credito náeional. . o SR. COSTA JUNIOR- Ouça-me-pelo amor E nós vemos as dividas externas sendo 
de Deus, Os operarias, ainda crs mais ínfimos, pontualmente pagas; 0 cambio·, que naquelle 
quando se acham otfcndidos, reunem-se,fazem temp.o chegou ameno.> de 6, acha-se a mais 
coóperativas, defendem-se cau$ando muitas de 11 ; os títulos brazileiros, que são 0 tller
vezes perturbaÇões ·á sociedaqe. A Oamara mometro do credito· nacional, naquelle 
dos Deputados, composta . de elemérltos supe..:.. t · · d d · - · · 11 · 

-riores da Federação Brazileira, não tom esse empo <3m -gran e epreClaçl1°• ac am-se 
hoje muito elevados; o papel-moeda, que era 

, espírito de classe, porque-todos os dias ouço um dos cancros que devoravam esta nação, 
impassível a opposição desta Casa levan- diminuiu a sua grande massa em cento e tan-
_tando•se nestas cadeiras para_ declaràr que o tos mil contos . . . 

. P residente .da Republica intervem indebita e · Fóra esses beneficios, .eu poderia enumerar 
despoticamente dentro deste ~·ecinto ; que, outros para confundir a opposição; mas para 
nós, os representantes da Nação; sem brio e que? Si 0 3 representantes da Reptiblica, os 
sem dignidade, porque somos um títeres, mais interessados na manutenção de seu 

. obedecemos aos seus menores íJoCenos. Não credito ·não ·trepidam em abatel-o, resta-me 
creio, por honra da Camara e por honra do a triste e dolorosa convicção de que os es
Brazil, que estas imputações sejam verda- trangeiros se er~carregam de amparai-o . . 
do iras; si o fossem , por honr-a no~sa , devia- A P~~ova desta triste verdade está, repito, 
rrio~ occultar a nossa deshonra, visto ·o ha valorizaÇão da nossa mQeda, na alta de· 
enorme de,sprestigio que semelhantes ,impu• nossps títulos, nos elogios constantes feitos 
taÇões trazem para nós é principalmente pelos estrang.eü·os â nossa proverbicLl pon-

· pal'a a Republica. · . tualidade. -
Sr . Presidente, eu noto que f11ltam as: Accusam tambem o Presidente da Repu-. 

sumptos á. Ópposição para conderrinar os · blicà por intorv:ir nos trabalhos desta Cil.
actos do Presidente da R.opubltca . . mara: si os representaD.tes da Nação po~sam 

O SR. BUENO DE ANDRADA-Oh! pelo amor assim, si o Congres~o não tem vontade pro- . 
. de Deus. Ha tantos! pria, sobre este assumpto : já m<J,nifestei _a 
. ·o. SR. BRICI<i F~LHo _ Não ha Governo minha opinião, e não levan~o a - accusaçao 

por honra minha,- essa accusação viria_ o.ffen-
. mais fertil do que este . A· nossa diificuldade der: a honra do congresso, por_ nós tão· 
é a escolha . malsinada . (Apartes.) · · · 

O SR. CoSTA JuNIOR - Sr. Presidente, a Accusam,finalmente,o Presidente por causa 
n ota constaa.temont e vibrada pela opposi- dos . arrendamentos das estradas lle ferro . 
ção, aquillo que todos os dias e em todos os Agora vamos ter tempestade. 
diapasões, sempre rodea,do de uma tempes- 0 SR . ALFREDO ELLrs-=-Chegámos ·ao cabo 
tade de apartes, de uma verdadeira des-

. órdem, de uma in tolei·ancia quasi crimi- -tormentoso. 
nosa, vejo nesta Casa, é a.·onposição a pro- O Sr . CosTA JuNíOR- 0 arrendamento das 
flígar sempre os mesmos actos, ·e, quanto estradas de ferro. (Tr·ocam-se apaTtÚ.) 
mais se .rebatem as accusaç:ões, mais são Sr.Presidente,na questão do arrendamento 
ella~ repetidas : -o Pre3iden te da Ropublica das estradas de fel'ro, discutida p H' pessoas 
é absoluto, é um dictadOl\ com sua política altamente competentes, ficou evidenciado 
financeira tem empobrecido ô Brázil, fa- que foi acto bom, que teve entre outras a . 
zendo imperar a fome . . . grande vantagem de libertar a União de um 

Q SR .. BRICIO FILHO- -Que inju~tiça .. ! 
O SR. CosTA JUNIOR-"- .- .. a República Bl'a

zileira acha-se nas -bordas de um abysmo e 
completamente desaCl·editada. · . · 

Os factos, .Sr. PresiQ.ente, que eu conheço, 
e de que todo o paiz não póde negar a 

grande onus que pesava no seu futuro- a 
garantia de juros. 
. Foi uma medida de tal ordem util que 

nenhum dos Estados, com excepçã.o do de 
Pernambuco, ·protestou. · 

E p@rmittam-me agora os Deputados po~. 
Pernamlmco que eu lhGs diga; S.S. EEx . são 
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os. unicos que ·reputam um mal o arrenda- és.te ou qualquer outro systema compatível 
mento. (Apartes; protestos.) · com a índole do um povo li-vre . 

. Emquanto os representantes do povo de o SR.BUENO DE ANDRADA-Dá licença para 
Pernambuco gritam contra a encampação. o uin aparte~ . 

· jmiprio povo de Pernambuco (não apoiados) s1• . Presidente, si alguma co usa app_arecer 
nas ·praças do -Recife, em grande meeting aqui no correr do debate, que poss~ melin
applaudiu o arrendamento. (Apartés e p1·o- drar 0 meu amigo 0 Sr. Costa Jumo~·, peço 
te,stos _da Qáncada pm·nambttcana. $oa1i'! os que mande riscar, porque éstá ele. antemão 
tympanos.) . riscada no meu coração. · . 
· Eu pão tenho intenção de olfender a quem 0 SR. cosTA JuNIOR-Sr . Presidente, o 
qver qüe seja·, estou notando apenas que a rÍobre Deputado por s. Paulo, depois das 
medidahão e tão má qlianto S~ . EEx. a graves injustiças assacadas contl'<t o Presi
fazem, porque, ó111quanto u_rria pctrte de Per- dente da Republica, injustiças que, modestia 
nambüco a coildemnà, o puvo nàs praças a cL parte, me p<~rece ter rebatido cum alguma 
appróva,-a_louva e, -por telegramma, feli- vantagem, 0 nobre Deput<j.do. concluiu o seu 
cita o Presidente da Repubiica é OJ Mini~tros discurso amea.çando com a força J)hysica, 
da Viação é Fazenda. . cõm a deposição ao Sr. Presidente da Repu~ 

O SR. BRJCIO FILHO - Não · é verdade ; blica, a qúem cobriu de· improperios. 
V. Ex. está fantasiando~ Antes de sentar-me, quero dizer ao meu 

o SR . Es'i'Úro CoiMBRA_ Não ostú. ila al- collega que a opposição · tem o direito de 
tura da respei~abilidade · de v. Ex. argu- censurar os actos do Governo que lhe pare
montai• com 0 telegrami:tla quo veiu de Per- çà.m contrarias ào bem publico ; mas, si a 
na.mbuco, que é inexácto; eu estri.vaJã. e não opposição é patriotica, . si não -é inspirada 
vi nenhuma~ reunião. na praÇa · publicá.. Sei 'por sentimentos demagogicos, ell::í deve fa
qúe houve urna 1•euriião a que nihgU:éni ligou zel-o em linguagem branda, parlamentar, 
importancia, em um~ sala; Pl'omovida por porque a violencia irrita, mas não con-
àm • g.rupo político. - · . _ vence· 

. o SR.. Baicro. FILHO . .:_ uma reunião em O SR. .. BRicío FtLHO-A opposição apren-
uma sala em qu·e i1~o . cabiam 100 .pessoas . derá brandura com V. Ex. . 

o SR.- BuErWDE ANDRADA_ como argu- à SR. CosTA JuNIOR-Ella deve protrigar 
menta . technico, é 0 peior que tenho OU" os. acto~ do Governo em linguagem mais 
vido. _ . · · · elevada, porque, Sr. _Presidente, ameaçar 

de violencia um poder constituído,. cobrir de 
O SR .. CÓ.STA JuNIOR-Mas quem pretendeu improperios um dos homens ·de mais. valor 

que elle fosse technico ~ · · · neste paiz (apoiados) ; póde desprestigiar a 
O SR . BRICIO FrbHO- Si 'OS arg_umentos Republica, mas prestigial-a-nw1ca. (Muito 

que y. Ex. tem para defesa são desta or- bem; muito bem. Ooradpr é cumprime_ntado.) 
dem I.·· · -.. Comparecem mais os Srs.: Urbano Santos, 

o· SR . CoSTA JUNIOR-V. Ex. me julga tão Albuquerque Sérejo, Arthur Lemos, Antonio 
doido que acr(\ditasse que ia · éonvenc~l-o ~ Bastos, In di o do Brazil, Serzedello Corrêa, 
Não me faça essa injustiça. Não esi;ou fal- Luiz Dommgues, José Euzebio, Guedelha 
lando para V. Ex. · - Mourã-o, João Gayoso; Joaquim Pires, Ray-

Sr. Pre$idente, já por demais tomei tempo mundo Artlmr, VirgiliQ Erigido, João Lopes, 
á .Casa e vou retirar-me. da tribuna, ·referiu- Francisco Sá, Sergio Saboya, Lima Filho, 
do~me mais uma vez ao_ meu honrado· ariligo Camillo . de · Hollanda, Ermirio Coutinho, 
o Sr ~ rir. Bueno de Andrada~' - · Pereira de Lyra, Malaquias Gonçalves, Es

Eu não sei; Sr. Presidente, si por ãntipa- mêralclino Bandeira, Estacio Coimbra, Pedro 
thia, si por odio pessoal... Pernambuco, Affonso Costa, Jovinia,no dé 

· Carvalho, Rodrigues Daria, Sylvio Romero, 
O Sà. Btl'ENo Di, ANDRAbA-'-A quem ~ Castro Rebello, Noiva, Augusto França, 
O S:a. Co~TA JuNIOR- ... o íneu collegac Milton, ToAt.a, Felix Gaspar, Manoel _ Cae~ 

"honrado. amigo Sr . Dr. Bueno de Andrada, tano, Eugenio Tourinho, Paula Guimarães·; 
· um moço intelligente... . Satyro Dias, Adalberto Guimarães, Toleritino 

o SR. BUENO DE ANDRAbÃ-Risque 0 in- dos Santos, Edu:mlo Ramos, GaldinJ"'-Loreto, 
t u· h Pinheiro Junior, José Marcellino; Irineu Ma-
e Igehte e pon a «muito seu amigo ._» chado, Henrique Lagden, Nelson de Vascon-

. O SR . CosTA JuNIOR- , .. o typo da cor- cellos, Oscar Godoy,Augusto de Vasconcellos, 
dura e delicadezfl: , na opposição actual, vae Raul Barroso, Sá :Freire, Nilo Peçanha, 
tomando uma posição contraria a todos os Lourenço Baptista, Silva Castro, Cu8todio 
moldes usados nos parlamentos regidos ppr Coelho, Pereira Lima, Julio Santos, Mon. 
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teil'o de Bar1'os, Penido Filho, Monteit·o qa A Camara não só conhece áquelle mani 
'Silveira, Esperidião, Làni.ounier Gocloft•edo, festa, como dea-me a subida honra de ouvir 
Henrique Salles, Rodolpho Paixão, · Padua. o que eu dis3e na ses3ão de 19 do mez ·pas ;aí'> 
Rezende, Joaquim Alvaro, Luiz Pisa, Cin- do,justificando á minha attitude, e sabe, por
cinato Braga; Alfredo Ellid,.Ovidio Abran- hnto, que é imaginaria a contradlcção ar
tes, Bededicb de Souza, Lindolpho Serra, guida paio meu nobre amigo e companheiro 
Alen,:;ar Guimarães. Lamenh:t Lins, Bar- de bancada. E sabe tambam a CamarJ. que as 
bosa Lima, M!Ll'Çll Escobw, Francisco circumstancias referidas naquelle documento 
Ahmcastro, Victorino Monteiro, Rivadavia politico, e por mim desta triiJunà, de ter sido 
Corl'êf1 e Alfl'edJ Varella. dispensada a collabol'ação 'd'J Sr. Pt•udente 

Deixam de comparecei' com causa pal'tici- de Morae.> na diracção politica de S. Paulo, 
p:tda os Srs. José .Boiteux, Pedro Cheemont, de não ser ouvido nas deliberações tomadas, 
Rodrigues Fernandes, Augusto Severo, Pe- pJr mais graves e Herias que fo ;ssm, não 
roira Reis; Vergue de Abreu, Pat'D.nhos constituíram o motivo da scisão, 
Montenegro, Marcolino Moura., Dionysio Cer- Expondo e apeeciando os successos poli
queira, Sampaio Ferraz, Martinho Campos, ticos que se teem realizadoem nosso p:üz, 
Pereira dos Santos, Aureliano dos Santos, desde que o illustre Sr . . Campo.> Saltes as.m
Rangel Pestana, Estevão Lobo, Ildefonso .i:\.1- miu o governo, procurei tornar evidente 
vim, Carneiro ·da Rezende, Necesio Tavares, que S. Ex. repudiando todos os compromissos 
Arthur Torres, Nogueira. Junior, Lindolpho solemues que havia éontrahido, aniquilando 
Ca~tano, Gustavo Godoy, Domingues,de Case o partido que o elegera e promovendo essa 
tro, Vcllois de Castro, Rodolpho Miranda, aggremiação hybrida que passaáhistol'iaeom· 
Paulino CarloJ. Antonio Cintra, .Manoel Al- o nome de poz.itica dos governadores , e quo 
Ye>, Xwlel'do Valle, João Candído, F1·ancisco não é mais do que <:a política dctS olygarchias 
Moura, Angelo Pinheiro e Pinto da Rocha. e das dictaduras, teve por fi m, unico e ex-

. E se:n causa os Srs. Anizio de Abreu, Tho- clusivo, montar um appa.relho < destinado a 
· maz Àccioly, Antonino Fialho, Barros Franco perpetuar a sua direcção suprema na poli
Junior, Deocl~qiano de So~1za! Alves de Brito, . tica do .paiz. 
EduarJo Pimentel e Ohvetra. Braga. Aquella co !laboração foi dispensàda pal'a 

que esse plano pudesse ving·ar, em relação 
a S. Paulo: eis porque o facto foi entrJ 
muitos outros, aliás, denunciado. · 

O Sr. President.e- AttenÇão! 

Tivesse o Sr. Campos Sanes feito um bom 
govemo, obsm•vando as legitimas normas rle 
um regimen demucratico, e sem outN preoc-

0 Adolpho Go1·do _pede e obtem a palav1·a cupação que não fosse a de b3m servir á sua 
fiara uma explicadão pessoal. patria, e terias. Ex. os.aplJlausos enthu-

Va.e se proceder á votação das materias 
encerradas ; ~ouvido os Srs. Deputados a 
o~cuparem suas cadeiras. 

0 Sr. Adolpho Gordo-Sr. Pre- siasticos e o apoio sincero do Sl'. Prudente 
sidente, o illustra representante do meu de Moraes, não obstante aqualla exclusão. 
Estado; que acaba ·de deixar a tribuna, en- Sr. Presidente, a contradicção é -effocti- · 
tendendo que devia fazer additamentos ao vamente imaginaria. 
brilhante discurso do, nobre le,ader da maioria , Exãminando os acontecimentos do meu Es
pronunciado ha dia> nesta Ca%, e com o tado e querendo a.ccentuar-que não tinha. 
intuito de demonstt'ctr cabalmente que a fundamento algum, e· era, por isso, absolutà
opposição que nós outeos fazemo3 ao Gover- mente injustificavel o rec0io que nutria o 
no não tem mo ti v o:> sérios, porque o Sr. Se. Campos Salles de encontrm· em seu cami
Presidente da Repubtica tem proce:Jido sem• nho o Sr. P1•udente de Mora.es,eu disse que 
pre com admiravel correcção e com eLev~,.do este, depois do haver deixado o Govemo, . já
patriotismo, f,~zcndo um governo extraordi- mais tinha-intervindo quer na. administração 
naria.mente benefico péwa o paiz, pediu a do Estado, como na administraçã,o federal, o 
palav1'a para unm expli~ação pessoal e, logo que longe de ter creado quaesquer embara.
no inicio da su1. explicação, teve a gent ileza ços ao Governo, aconselhtl.ra mesmq aos seus 
de dirigir-sB a mim, par<1 observar-nã) só amigos que o apoiassem. 
que havia contradicção entr0 dizeres do ma- Di:sse mais que o Sr. Prudente de Morae.> , 
nifesto dirigido aos republicanos paulistas e ao retirar-se do Governo, estava deliberado 
conceitos por mim emittidos em um discurao, a não mais envolver-se activg,men te nâ po
qne proferi !B ses3ão de 19 do mez passado, litica, isto é, a não acceitar posiçõJs offi.
como ainda. que, até agora, não exhibi uma 1 ciaes, par estar convencido de já. ter prestado 
carta, a que me refel'i naquelle discurso . aJ seu paiz os sel·viços quo a~ suas forças 

Comprehende V. Ex., Sr. Presidente, a haviam permittido o por necessitar de 
necessidade· que tenho tle diz(}r duas p:.tla- profundo mpouso, attento o seu e;;tadG 
vras em resposta . de saude. 
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E para isso comprovar referi que, tendo Liquidado e.;;te ponto, passo ao outro. 
S. Ex. sido convidado para presidir a Com- Sr. Pr(il~idente, effectivamente naquelle 
missão Central do partido e para preenchel' di scu ;·so referi a circumstancia de ter-se pro
a vaga que se ter·ia de abrir no Senado palado e·m meu Estado que o St·. Pn!sidente 
Federal, q"uando se verificasse a eleiçã:o do da Republica, em carta que dirigira a um 
Sr. Rodrigues Alves para Presidente de amigo, havia dito, justificando a candidatura 
S. Paulo, recusou um e outl'o convite. Mas do Sl'. Bernardino de Campo3 ao cargo de 
tornei bem claro que esses convites furam presidente do Estado, que precisava aff'astcw 
feitos pouco tempo depois de S. Ex. ter d_ei- do seu comin"ho o Sr. P 1·udente de Moraes 

. xado o governo. com os seus odios e 1·ancôres : e, em virtude 
o SR. CosTA JuNIOR _ Mas v. Ex . . não de apartes que me foram dados pelo illustre 

podia dizer isto , porque esses actos são pos· Deputado, a quem tenho a homa de respon
teriores: deram-se depois da sal! ida do go- der, accrescentei que essa carta fora dirigi

da ao Dr. José Alves de Cerqueira Cesa.r, 
verno. illnstre chefe político e membro · da Com-

O SR. AD::JLPHO GoRDO- Pouco tempo missão Central do partido. 
depois. Antes de mais, e para que - não se conti-

0 SR . CosTA · JuNIOR_:___ A organização da nuem·a fa.zer, como já. se fez em S. Paulo, 
chapa foi logo depois. . - . insinuações contra _amigos qtte muito prézo 

0 sii. ADOLPHO GôRDO--,- Si 0 nobre depu· pela sua inteireza de ca t'acter e por seus 
-iado tivesse prestado attenção ao discurso elevados sentimentos, preciso declarar e<.i.to
que pronunciei na sessão de 19 do mez goricamente : 
passauo, tel'ia verificado que não me referi · I o, que o Sr . Cerqueira Cesn.r nunca me 
â organização de qualquer chapa. J mostrou ou leu a referida cal'ta ; ·-
- Não -é, poi~. exacta a affirmação do nobre 2", que, quando vim de S. Paulo, não 
Deputado· que eu tive~se referido; nedse dis- com:muniquei a esse meu illustre amigo, e 
curdo, que o s,·. Prudente de Moraes foi nem a qualquer outra pessoa, quo pretendia 
convi dado para organizar a chapa dos D'e- r·eferir-me da ·tribuna. da C amara a essa 
putados Feueraes: não di~se uma palavra., carta; e · 
siquer, ._a respeito. 3o, que, por ser publico e_!D S. Paulo, soube 

Mas, continuando ... disse que aquelles que e1fectivamente o Sl'. Presidente da Re
convHes foram feitos alguns dias depois de publica escrevel'a ao Sr. Cerqueil'a Ces:J.r 
ter S. Ex. deill'ado o poder, e accrescentei, uma carb ·naquelles termos. 
em termos bem claros e b_em precisos :. E que era. publico, podem atte;;tal·o os 
« 111ais tarde, p01·érn, as cousas mudcwarn, e mous illustres companheiro.> de b::mc 1da, c1ue 
/3. Ex . não mais {1i ottvido.>> teem estado ul~imamente na.quella. capibL .. 

Ora, o que é que diz 0 manifesto~ O SR. MIRANDA A;:EvEDo- Todo o mundo 
Diz . o seguinte : « Pouco depois de dizia isso. 

inaugun~do o actual quakiennio, o Dr. Pru-
dente de Moraes deixou de ser ouvido solire · O SR. CrNCINATO BRAGA- Não sei de quem 
os assumptos graves e sobre os incidentes partiu a iudiscreção; o que sei é que aqnella. 
insignificantes da nossa vida partida.ria .» cttrtn. veiu a.o domínio publico. 

Os termos do manifesto e.itão de perfeito O SR. ADOLP HO GoRDO- Pre_ciso accentuar 
accordo com os term<;S do meu discurso; -
onde foi, pois, o meu illustre companheiro de bem 0 seguinte : eu trouxe pa.ra a tl'ibuna 
representaç:ão encontrar essa contt'adicção um facto que estava no domínio pu-

Mico. com que me arguiu 'I 
O SR . CosTA JuNIOR- A contradicção está O SR. CosTA JUNIOR-_Tem o indeclinavel 

em que V. Ex, disse que o Sr . Pl'udente de dever de provar o que allegou. _ 
Moraes retirou-se e não queria ser mais ou- O SR. AooLPHO GORDo- Si eu' tivcsse f'eiLo 
v ido. Si assim é, não _tinha .razão de estra- referencias a uma carta dil'igida. a mim ou 
nhar, como estranhou mais tarde o não ser que estivesse em meu poder, teria o indecli
elle ouvido. . navcl dever de exhibil-n.: deJde, porém, que 
. O SR. ADOLPHO GoRDo - Ni:mcà disse que me limitei a referir um facto que estava no 

S. Ex., retirando- se do ·governo, t ivesse de- dorpioio publico; e não tinha em meu poder êt 

clarado que não queria ser mais otwiclo sobre carta, c que nem fôra dirigida a mim, é 
. o ~ negocios partülarios; disse que S. Ex. de- manifesto que _não posso exhilJit-a . 
libemra não se r.nvolver activamente na p.o- A unica pessoa lllle póde publicar ess:t 
litica, isto é, deliberara não acceii;ar postos carta é o St·. Cel'qucira Cesar, si entender 
que demandassem trabalho - a.ctivo. En- que deve fazel-o. 
tre uma c outnt couRa ha um abysmo, E porque referi o facto tla tribuna~ 
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-Por um duplo motivo: por estar plena
mente convencid"o de que exercia uú1 direito 
e de que ctimprin. um dev!)r. Fazendo· a cri

. tica dos succe3sos politicos de S. Paulo, tinha 
·a incontestavel direito de referir-me a um 
facto que estava no dmp.inio ,publico e que 

0 SR. ADOLPHO GORDO -Nã.o foi supprimi
do, e V. Ex. p jderá verifica-lo, examinando 
as notas tachyg('c~phicas do meu discut'So. 

O SR . CosTA JuNIOR-Não ha um collega 
que dê t eiitemunho disto . 

O SR. BRrcro Friúo-Dou eq. era altamente significativo ei.n relaçãq aos in
·tuitos da acção política d•J Sr. Campos O ADO.LPHO GoRDo- O meu nobre compa
Salles, e aos processos que emprega . E como nheii·o de representação deu os dous se, 
justificava a minha attitude, . expondo todos gutntes apartes: «Esta carta não ·ex iste». 
os acontecimentos que determinaram a crise «i11as Y. Ex . não 1>iu essa carta, porque n{[o 
partida ria errí S. Paulo, o mais elementar existe .. Não se acçusa assim .» 
dever da lealdade impunha-me que fallasse 0 SR. CosTA JuNIOR -;. Nos termos· que 
bem claro, sem quaesquer reservi:\.S , ou re- v. Ex . referia . A carta existe . Eu a li com 
stricções. · · os Sr.> . Fernando Prestes, Patilino Carlos e 
· O SR. Cos.TA. JuNIOR-V. Ex. deve 'provar Dino Bueno. 

as accus:tções. · o SR. ADOliPHo GoRDO - Eis··ahi :. o meu 
. O SR .. ADOLPHO GôRDo-Parece-rríe que nobre collega acaba de cJnfessar que a carta 

ainda .desta vez não tive a fortuna de ser etfectivamente existe, pprque a leu, Leu 
ouvido pelo nqhre Deputado. Repito : tl'ouxe naturalmente uma cópia;_ e ·bem razão tinha 
á tribuna um fa,cto, que estava no domínio eu p1.1,ra dizer que veiu ella ao conhecimento , 
publico, e que me foi referido por pessoas publico, talvez por uma indiscrição do pro
que;me merecem absoluta confiança.Antes de prio Sr. Presidente da Republica _ 
vir para esta capitàl, despedindo-me dv meu Mas, já eu não necessitava do importante 
illustre amigo o Sr. Cm·queira Cesar, e per- testemunho de V. Ex-., pois que tenho- um 
guntando-lhe si era exac to que havia rece- outro, tambem de notavel importancia. 
bido do Sr. Campos Salles aquella carta, O Correio Paulistano, de 27 do mez pas-
S .. Ex. respon4eu-me affirmativamente. sa!lo, insei·iu em sua parte editorial, urna 

A afil.rmação de S. Ex. era suffi.ciente para correspon9-encí<1 dest:J., Capital, <!.Ssignada 
mim. Quem conhece a inteireza do cara- por um S1·. Paulo de Brito, a qual se refeee 
oter·· desse illustre chefe· paulista, não pôde exclusivamente a ess<J. famosa carta, em 
duvidar da sua palana . -vit't ude de inforrp.ações ql).e ao correspon-

O SR·. co~TA JuNIOR-Mas, porque 0 Sr. den~e_deram «_pessoas fidédignc':s , _que viram 
Cerqueir<). Cesar ao menos não confirmou a _a co,ptaauthenhca da ??tesma: cada ». 
sua affirmação ? ~::sa correspondencta foi hontem tran-

. · "' scr1pta nos entrelmhados do Jom(Ll do Com-
O SR . ADOLP!:lo GoRDo-Mas J?-ao a co~tes- me,.cio , o que quer- dizer que as pal;wras e 

tou, e o meu dtscurso, poucos dtas clepots de conceitos do correspondente teem o placet do 
proferido, foi publicado na integra. cat tete. -

Como vcin o facto ao ~onhr.cimento p11b\i~o~ Vê V. Ex., S~. Presidente, CJ,U~ o Sr. Ca:n-
Nã.o o soi, m<LS é possivcl que vor uma pos S;Lllcs tem mostrado a copia authcnttca 
indiscrição do proprio Sr. Campos Salles. de~a carta a geant.le numero ~e pessoas. 

D1z-se nessa correspon_dencta que o Sr. Mas, Sr. Presidente, já não ha, hoje, neces
sidclde alguma de ser exhibida ossa carta, 
porque o Co1·reio P at1listan o, orgão do pen
samento poli ti c J do~ Sri3. Camp:>s Salles e 
Rodrigues Alves, incumbiu-se de declarar que 
a referida carta effectivamente existe . 

Ha de V . Ex. recot'<ln.r-se, Sr . Pre~ iLlcute, 
de que; quando me roferJ a essa carta, na 
sessão de 19 do mez passado, o meu rli~tin
cto amigo, Sr . Costa ;Junior, em apar tes vio
lentos, contestou formalmente a sua ·exis-

. tencia : · 
0 SR . COSTA JUNIOR-Nesses termos. 
O SR. ADOLPHO GoRDO-V. Ex. contestou 

fo1·malmente a existençia da carta. 

Presidente da Republica, tendo rec'ebido urna 
carta de um dos políticos de S. Paulo, em 
que se lhe communicava que a candidatura 
do Dr. ·Bernardino de Campos <<pr ovocaria 
scisüo no partido, por J7arte do · Sr. P 1··ude1tte 
de llfwaes e sucr. gente, ,·anco1·osmnente in
{erisos âquelle i llust1·e ciçlwllio, po1: questões 
m eramente p essoaes», dirigiu-se em carta ao 
St•. Cel'queira Cesai'. presidente do Senado e 
membro da comriJ.iSsão central, e, depois de 
lhe pondet·ar que não era justa a hostilidade 
dO Sr. Pruden te de Moraes, pois que rece-

O SR. CosTA JuNIOR -0 mcú aparte 
em parte supprimido . 

bera elle do Sr. Bet•nardino de pampos in
-comparaveis serviços -em momento angus
tioso pai'a o seu governo, á custa de sacri
ficios e dos maiol'es riscos a qúe um homem 

foi publico se pôde aventurar, e que essa hosti
lidade revelava apenas- injusta vingança e 
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não m~recia. consideração, accrescentou : ma, nunc·a sahindo da espher::t de acção tra
<Que era · o caso de alfastçtir, no momento, o çada pela lei fundamental. Não ha publi
impertinente embamço do caminho da vida cisb algum que dê ao Presidente da R:epu
partidaria .» blica aptoridade para intervir na vidn. in-

E' inverosímil, Sr. Presidente, a historia tima do partido de um Estado e para mau-
contada pelo corl'espondeqte. , dar aifastar um partidario qualquer. 

Não ha quem ignora que o sr·. Prudente ~o memoravel discurso, pronunciado no 
qe Moraes · e a· sua gente nunca_ tive<·am banquete político que lhe foi oiferecido em 
quaesquer questões pessoaes com o Sr. Ber- S. Paulo, a 31 de outubro de 1897, o 
na.rdino de Campos, cqmo não ha quem Sr, Campos Salles, traçando o programma 
ignore que a inte!'venç.ão do Sr. Pl•udel).te do seu futuro governo, disse o seguinte : 
de Moraes. teve exclusivamyrite p01··fim evi- «Declaro que não sou dos que entendem que 
tar a scisão do plt;·tido, pugnando pela ob- o depositaria unipessoal do poder neste systé
servancüi. das bo<!-S normas .democraticJ.s, · ma, /seja propriamente um chefe de partido. 
pelas quaes sempre nos regemos, depois de O chefe do Estado, qualquer que tenha sido a 
imposta pelo Ce~ttete · aquella candidatura , sua posiçcío anteri01· nas luctas potiticas, deixa 

E, si o Sr, Bernardino de Campos tinha a superintendencia dos interesses exCl,Mivos do 
prestado~ como _eifectiv<\mente prestotl, partido para assumir a alta gestão dos nego
grandes serviços áo governo do Sr. ·Pru- cios geraes· da communidade.» 
dente de Moraes, como se e<pliqa que _ pu- Mas, -si na opinião de S. Ex., o Presidente 
desse ter elle o desejo áe exercer uma 'Din~ da Repliblica; em um_regimen como o nosso, 
gança injusta contra a,quelle seu dedicado não é chefe de partido, e qualquer que 
auxiliar~ · tenha sido a sua posição antel'iór nas luctas 

Quando me:Jmo, porém, sejo eúcto que o politicas, deixa a superintendencia dosinter
Sr. Presidente d<l Republica tive.>se .recebido esses do partido para assumir a gestão dos 
de um polHico de S. Paulo ·a- carta a ·que negocias gel'aes da communidade, com que 
allude o co1·respondénte; e quando mesrp.o autoridade S. Ex. manda v a. aifastar do ca
seja exacto que S. Ex. ti v esse dirigido ao minha da vida partidaria o Sr. Prudente 
Se. Cerq ueil'a Cesar um<~ ca1·h nos termos de Moraes, considerando-o embamço impe1·-
expostos por esso cone~pondente, ha nesta tinente ?·! · 
carta um topico quo confirm<l os conceito> Washington tambem entendia que o pro· 
que externei. sidente da Republica não _era chefe de 

o SR. ·cos'l'A JuNIOR- v. Ex. est:L p:wti.do, e sempre se manteve fóra e acima 
argumentando sobre um documento que não dos partidos. Fizer<tm parte do seu primeiro 
tem authenticidade. nünisterio Hamilton e Jefferson, quo tinham, 

o SR. AnoLPHO Gordo ,_ Estou me refe- éomo sabe a Camara, opiniões políticas con
l'indo à uma publicação feita na par ~e edito, trarias. 
rial do Corre~o Paulistano, orgão do pensa- . E quando, diz um publicista, as di ;siden
mento político dos Srs. Rodrigues Alves e cias muito profundás, as paixões muito 

t t vivas tornavam imminente unia ruptura 
Campos Sa:lle.l, e ea.nscrip a nos «entrelinha- entro ~c1uelles s_eus secretaries, W<tshin

0
0'ton 

dOS>> do Jornal do r'nm?>ll'rón. se itli.Cl'J.JUnh<t, exlwrt.ava, supplic<tva, a.ppel-
0 SR. DrNo BuENO - Mas que di :!:" co usa lava para o patl'iotismo dos dous rivae:> 

diversa do que V. Ex. affinna. para, pelo menos, re t,~rdar a explosão do 
O SR. AnoLPHO GoRDO - Ha nossa cor- mal, que não podia curar. Washington não 

rcspondencia uma confissão, feita em termos mandava, não imptfnha ! . 
geitosos e habeis, mas sempre uma con- E' profundamente lamentavel, Sr. Presi-
H.ssão. dente, que o. Sr. Campos Saltes que, para 

Càm que autorirl<tde o Sr. Qal}1pos Salles escrever o seu programma político, se inspi
mandava alfasbr do caminho da vida p:tr· rou nas p blavras ·e conceitos de vVttslJington, 
tida.ria o Sr. Prnden ;o de Mnra.o:;, ·como wn não tivesse inspirado a sua conduct:t de 
emb(tmço impill'tineitte ?! chefe de Est<tdo no~ nobt•cs exemplos daquelle 

Como Presidente da Republica, como eixo grandioso vulto ! (Apoiaclos:) 
da politica, na phrase elegante do meu Mas, S. Ex. deu, porventura, aquella or-
distineto amigo, o nobt•e leade1· da maioria~ dém como chefe político paulista 1 

Todos os publicistas que entendem que o S. Ex. não era o unico chefe e, desde que 
Presidente ela Republica é um chefe de par- recebeu a communicação de que um outro 
tido, e c1ue pôde mesmo ser equiparado ao chefe não applaudia a candidatUl'a do Sr. 
presiclente do conselho em uma monarchia. Bcrnat·dino de Campos, e que provocaria 
pa.r lamentttr, dizem que é chefe de p :~rtido ·uma scisão no partido; caso e.>~n. candidatura 
pn.ra, apoiado neste partido e governando fosse mantida, qual o seu dever,pezando betn 
-com elle, realizlr as idé<is do seu program- as suas responsabilidades 1 . -
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A de intervir, não para fazer impos~çoes, O orador apresenta1;á, com . um documento · 
mas para concili::tr os seus amigos, fa.zendo insuspeito, a biographia do Sr . . Campos 
desappal'ecer as divergencias: e, quando ve, Sa!le;:;, na qual collaborou o .proprio biogra
l~ificasse que todos os seus esforços li esse sen- phado. 
tido eram ábsolutamente improficuos, deve- ·Refere-se á. carta com que o Sr. general 
ria então retrahir-se, abrindo espaço para Deodoro acceitou o pedido de demissão feito 
que ·a ultima palavra na. contenda fosse pelo seu Ministro o Sr. CamposSalles, que não 
proferida pelo proprio partido, isto é-,para ·obstante se achava de relações estremecidas 
.que a _questão da candidatura 'fosse resolvida com o illustre Presidente da Republica por 
pelo _proprio partido. . c_ausa da eleição presidencial. . 
·· Portanto, quer c)mo President3 da Repu- · Cóntesta que o Sr. Lucena tive3se sugge
blica, quer como 'um dos chefes da politica rido ou imposto ao Sr. Campos Salles a con
paulista, S. Ex. não tihha autoridade para dição de abandonar os Srs. Glycerio e Pru
mandar affastar, como um emba1·aço imper- dente e i~so com o testemunho do proprio 
tinente, o Sr. Prudente de Moraes, do ca- Sr. Angelo Pmheiro, no artigo publicado 110 
minho da vida partidaria. Esse procedimento Estado de S. Paulo d<~quella época. . . 
de S. Ex. revela um regimen de prep::Jten- O Sr, barão de Lucena não acceitou a 
cia, a doutrin<~ do «crê ou morre», e füi proposta do Sr. Campos Salles e demittiu 
precisamente, como um protesto contra esse muito bem o Sr. Jorge Tibiriçá, porque o 
regimen e contra essa doutrina, que nós ou- Estado de S. Paulo -não estava organizado, 

-:tros, em nome de um dever cívico, rompe- embora estive.3se promulgada a. Constituição 
mos.em opposição ! (ilíuito bem;- muito bem . . Federal. e f?ó depois de sahir do statu-qtw 
P orador é muito c~m~p1·imentado.) . com aquella discussão foi que veiu a. Consti-

tuinte. : 
O Sr. Bueno de Andrada O )ninistro não acceitou a proposta pouc::> 

(para uma explicaçao pessoal) diz que é cha- digna do Sr. C<tmpos Salles e depois demittiu 
mado á tribuna pel::> discurso do seu com- um presidente de um Estado ainda não orga
pa.nheiro de bancada o Sr. Costa Junior·, nizado, nomeando o Sr. Amel'ico Braziliense, 
discurso meio explicação pessoal meio sobre republicano . digno como os maiores que fór
politica, geral com algumas notas á inar- mavam na vangm\rda. 
gero; ' No E$tado de S. Paulo existiam duas cor-

quanto aos conselhos que o seu violento rentes de opiniões : uma mais atrazada; que 
adversario lhe deu dirâ o orador a seu illustre fazia -a pt•opa.gandn; te:mpeeada e só ligada 

· collega,que melhor seria que S. Ex. os guar- aos interesses locaes e a outra. mais adean-
d;_tsse. . / tada que não cruzou . os braços de,~nte da 

S. Ex. é menos calmo do que o orador e a abolição. Estas duas correntes, ambas repu~ 
provasão astempestades que teemprovocado blicanas, tinham-se dividido pouco tempo 
nesta Casa. depois da proclamação da Republica, e o 

Procurarâ ser calmo, seguindo mais os orador e seus amigos s-epararam-se do Sr. 
conselhOs do seu companheiro do que o seu Prudente de Moraes. 
exemplo. ' Essa di visão nasceu por motivo de idéa.s 

Faz em seguida o orador .o historico do in- e figuravam em um manifesto; rompemos em 
cid~nte ha dias occorrido na Camara a pro- opposição, sustentando essas mesmas idéas 
posao das accusações feitas pelo orador e íJ.té em meetings, nas praças. Col'reram as 
-pelos seu:; companheit·os de bancada. ao go- eleições para a constituinte, formaram-se 
ver no do Sr. C <~mpos Salles e do Sr. Rodrigues ·duas chapas, sendo uma afagada pelo Go
Alves, e das referencias que esse incidente verno Federal 0 fomos denotados e, entre
suggeriu a respeito .do telegramma que o tanto, da chapa da opposição fazia parte 
Sr. Campos Salles transmittiu ao Sr. Lu- Americo · Braziliense; portanto, cstavamos 
cena. em opposição e assim não admitto que se 

Vem demonstrar os seguintes pontos: conte a historia pela metade . · 
1°, que o Sr. Campos Salle~ estava em op: Modtm o orador que antigos liberaes e · 

posição ao Governo do Sr . Deodoro, quando conservadores combatiam ao lado de re
telegraphon ; 2o, que 0 Sr. Campos SaHes publicanos historicos levados por idéas 
telegraphou ao Sr. Lucena ; 3°, que nesse patrioticas que jamais r eneg<uam. 
telegl'amma elle propunhá o accordo; 4°, que Acha ridícula e odiosa a allegação que se 
o_ Sr Lucena não accoitou; 5°, rtnc cl.opois fez do qne nns R:i.o historicos e ontros n:lo ·o 
d1sso a· Sr. Campos S;dlos rompeu de nma politic•~meuto dirá 'luc isso não ·tern valor. 
vez; 6°, cgte não hou'(e a t ,tl condição do Si se contasse apenas com republicanos his
Sr. Campos Salle;; abandonar os Srs.Glycerio to ricos não Sctbe como se faria a organização, 
e Pi'ltdente de Morae~. quer em parte do su l, quer em pa1·te do 
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quêr que se. renovem as que.ixas lovau
.· .. _. · Asiieg~ra _q u~ os se1~s amlg~s re:;:istíram ao tacla~ .contra os actos uemonstradamonte im

.·sr.-~uc~na ~emquanto os .o\ltros olferociam n1oraes; mas S. Ex. deve lembrar-se que a 
· aP,oio; que se verá. foi at~ í•e}:msado; .em jüs-· pedra em quo sempre se batia. contra o Im· 
tif!.c.ativ;t ._do qúe vae affinua.ndo vac ·ter · um pe.r!ó erà o -ser o Governo dos escandalos 

'.telegraniilút ·;tmavcll em que so proprinha consummádos; ' e coino quer . S. Ei, que na 
• cons~lhos· e nó qual. o Se. Campos Salles diz Ropublicà apoie:mos os escaridalos . consuQl

<ll'Otiro e inverto . os teritJ.os do meu .tele- fiados~ · Porque não renovar esse ti•íste e 
g1;àmma». · .. . . : · · . . . vergonnoso . capitulo da administra-ção do 

Nos telegrammas o Sr: Campos .i?alles e o Sr. Campos Sa.Ue.3, si nem . siquer foi ainda 
Sr. Pinheiro Machado faliam em informa- technicamente justificado ~ A defe3a !lo 
çõ3s o nlío em proposta. ·.. . nobre Deputado pelo Ceará foi incolor, pas-

Declarado o golpe de -estado o -oraçlor e .~ando rapidamente sobre ·a que~tão ele ta
seus companheii'os ~em n,1ais det0nça · targa- rifas; no Senado, a do Sr. ·. Leopoldo .do Bu
ra.m ~s po~içõos !3 foral'll para a revolta mar- lllõe~ , fd(. fraca, ·insubsi;:~tente. E' quo as 
chando na 'frente. ·· . . . . ·- c.l.usa» inás e3tã9 cón~eninadas pela sua o ri.,.. .. 
. ·. 'Vê-se q~1e a historia, c;mtada e fui ta aqui gem e :·natureza. , e, . portanto, ·sã,o i.ndefen- · 
não·é a historia publica e SirU7uffia .chronica SaVC~~ • . ÇOD?-0 quer ; 0. nobre . .[)eputado ~ por 

. de í>i1lil.cio. . . · · ·. · _ .. .· . . _·. ·_ ·· . ··. . . · . S; Pa.uló qu~ não .se fallé en:t arrendamento_,. 
, .Não traz para a discussão out1'osd0cumen."~· \un .cUteito, ou: .. ani;es, um deve1'. d<tqiHll.lo$ 
tps que. · a~bi\)gritphias do $r.GàmposSalles. que ·téeri1 a ·corag,ein · d(f s.uacoil.scienciae 

. .. A.. verdad.~ é ainda . que esses :homens .que .não.teel\la_çobardia da pala-vra ~ -
.bate1n' orgulhoso~ ns· pe,itooacharatn adeante · 'Este actodevo merecer de toda a Gamara 

.i O .oradO.r . e S6,US COffiJlallh~il'OS, O que O fogo à mais•soiemne reprovação, negando apoio . 
_sagra,do dá Republíca não ~ardia só do Jado a uril .aDto qüe legitima ó insulto do estran-
deSS. EEx. ; ·o as;:im o _SJ: .. · Costa Junior geiro .. •. . · ·. · · • . .. · · . . : 
contí~Íià a .mostrar qUo é hospede' :o.a. his- Não faz opposição a este açto, visando a 
to ria de S. PaU:~ O.· Voiu o , golpe dQ. estado e pessoa do Sr ~ . Cdmpo-: SaUes, · :-mas porqu~ o 

' formou.:so a união em S. Paulo, união esta acha- vergonhoso e já, o qualificasse dé pa·. 
que, s~ vê, ·(oi 51nebrada !JOio~ Sr: · C<1n'lpos tota."maxima: . . 

· Saltes. · · · . · ·• - . ·. · . . . Nã6 acredita na . mócj.i·ticação das tarifu.s, . 
1\c respeito dos capítulos de acc1lsaçi5es como .em aparte annuncia o leade1· do Go

dirt1 f!uo contra este Governo rião se precisa verno, porque considera 'o Sr.Campos Sallcs 
do geande esforço d0 imagina.ção nem in- bastante vaidoso para permanecer pirrhoni
v~nta:r, porque os fc.~.ctorque enverg_ooham o camente nos sem erros . . · 
páiz ahi j}Stão se dando todos'·os dias. . . A Cainara ouyru a exposição doloro~a, tre~ 

Na.· e.>phera política, o Governo, e.3que- menda deste contra.cto funesto,' feita pelo ta· . 
cendo-se !las tradiçõ\).'1 da honrada política 'lentoso representante de . Pernambuco, o 
internacional brazileira na defe.;a do tcr•ri- Sr. Bri!)io Filho, e o snu !}iscurso até hoje 
torio p.acional, extingue uiplomaticame11te a não t eve l~espas·ía , esperando os amigos do 
ricq, e pro~pera região <lo Acre. Sr. Campos Salles qúe o tempo, medico de 

· Não ha· um só acte-positlvo qUe legitime o to.das-.as doses, venha destriJit' ·este abomi
procedimento do Ministro !lo Exterior, sane- navel acto qqe é a patota max,ima - daRe
cionado pela incapacidade do Sr.. Campos publicã.. • · . ., · • · . 
SStlles, na fal~ificação de nossa hi:storia. . Ao lado destes erros; destas vergonhas ad
• .· Aparteado, o orador observa que o Go- ministra.tivas que nós cobrem de -ridículo e · 
. vemo .não sabe o que significam coor<.lenadas deinfaini.a perante o estrangeiro, temo~ os 
geographica:;. Nesta questão de magno in- erros pequenos e permanentes, as violações 

· teresse, para o povo brazileiro, em que, de lei, perennes,. systerilaticas. A Consti
acima de tudo, fallava o patriotismo, foi tuiçãb prohibe o anonyroato, en~retanto o 
vergonhosamente esmagado na .imprensa, Governo delle so soccorre era sua propria 
na Camara o no Senado. · . defeza, . . 

Outro capitulo de accusação: .para su~ten· AsSül).;· os errós deste. Governo não cabem 
. tat, . U:ni . c0ntracto irnm,oralissimo, . o di- apenas em trés c~~opítulos; crarn precisas pa
reito pro)jlemat.ieo de accionistas sobre a ginatJ f} paginas para se estereotypar a longa 
bolsa exhausta. do Povo, o Governo mandava seri'e de erros e vergonhas admip.istrativos. 
a soluadesca atirar nas r.Ita~ desta cidade, Espera, porém, que todo(> esses horrores 
.sopr.:J . a população inerme, victima,ndo . á hão de ter um fim, hão de concentrar-se no 
balapobres mulheres e mi.;erandas crianças. coração do povo para (iUé~ uqido c furte, 

.o arrendamento é um capitulo que d eve não peemaneça no · erro de escolher rc-
ser sempre e sempre repetido. publicanos que reneguem o seu passado para 
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:· .entr~gar-àos séu"s caprichQs e ao ~eil egóisnio todas as: ~irt~des;_.masnã.o.- irn:PeQa.m que, o~
:o os destinos desta .. desventurada Republica : que_ divergemJànhain liqerdàde de critica e 
} (M!fito: bem; mu~to bem . .) ·: . . . . . de dizerem ao paiz o que ~ent~rq. e o que . 
'·"· _·_.., .·. .. . . . ... pensam..... · .. -=:,:;·_ ... c_· ··. ·: ~ - •:. __ ·-.. , ·. · · 
. :, Q -- S ,r. ~ Miranda Aze'v·edo~In::. .IHz que a minóriã.'só obedece a . $~ntirilen" · 
:'yMa o · · t~tem).lDhe- d-a' C:ünara"pã.ra· .assi- .tos-.dign,os, abandona o-campo ·da,-mai()ria e_·,_ 

{gnalar, que ~ão é -a opposição, não, são_oos dissi- os favores ~o G\)verno para ent~egar-~ co1U 
·: dent es paulistas que tr!J,zem á tribuna •par la~ .lealdade· e franqueza, escoJhendo . o· terreno, 
· lamentar questõés inca,pdescentes, · factos á l~cta· ·sem illudiT-se a respeito das ãr.mas · 

.-:pessoaes e actos que devem estar guar-dados que se lne oppõe, fórté; porém, no patrio
na histoi'ia_e que, redivivos, despertam lutas tismo, crente de que conseguirá ·dispertar 
e odios ,pi•ejudiciacs aos interesses nacionàes; no povo a verdt1dejra fibra braz:ilei.ra, dis- · 

.. ·e proya-o .com o discurso qu(3 proferiu -_ao : posta a luctar até morrer ou .v.encér com o 
• :. occup~r~e â0 projecto de _receita, eü1 que povo: (M_uito bem: ; muito ?Jem.) - ··. . 
. ."fun(J.amen~!il). . a -- -sua. Q.ivero-encia cçnn o -g·o- . . :· .. · .... ' • • . · · · · , .· . · 
c; verpo do . ·sr. P.l,'l?sidE)U:te aa Ré.J)ublic/l eni . 0: Sr. JKoreir~ dá . Silv~-7 As~ 

deducção de idéas e medidllcS q1,1e obedeciam a _sistiti aos: debates que : se dera;iu no_ recinto, . 
::· .w.na- ri'orma. exil,êta d~ go.vt;l'no ; idéas qU:é tendo ]or objactivo .a person9-lid:ade: :poli.tica 
<":rião podiam surpreh~nder a ninguem, porque do. Dr .. Campos Salles, : f : · ~· . . : . 
~ já;;as : é.xpendera no Congresso· qo Estado. · . · E' suspeito, porque ádiJrira . . o.· :grandé, ·h o~. 
~c;,; Pà.®.a ·á j•esp0:Q.der . ao , nol;lre DepUtp,qo; meiii., que ()ra presi~e ,o paiz, . ,desde . a ÍJrtF · 
Tsr .' Co!lta ;runiQ.i"; ·e ilicidentero.ente ..r.e(ere~~e; paganda .. Viu-o. deseri:volver-se at~ a orga.- · 
::.~ ~ ~iiest~!i • ·a,e_. no!lle_ação .do: , Pte~iifente 'de· ~izaçã.o defirii:ti v :i, do p~rtidp .. ~pezar . diss_ó · 
· ,'S '·:Paulo pelo Gov:er:rw-·Provisorw. Estuda· a . compromette-se a da~Jmparcia,Jmente q fleu : 
; àttüude da. máiol'ia ·dos membros do Gon- depoimeU:.to de tudo -qüe occorreu na ·época· 
::gtJissó· j)aulist'a di:a'nte do golp~ de 3 de .rio- da formação do_Estado ~e s . Paulo; . ~ • , 
·· :V~mbro; assevera'. 9ue o . p.i"ot~sto se ma- . · _No~ ult1mos dias ~e v~Ida_ do Governo Pro~ 
· m(estou · por "!liDa so· voz que fOI a do ·gover- VISO_rw deram-se sériOs mcidentes 'entre seu 
,nador de S. Paulo_ e qve nos termos da ~ação . chefe e clinistrps, o q u~ motivou a de!pissão 
<~opresentada e vot.ada pela assembléa 1a um destes e a subida entao do Sr. barao d:e 
protesto. RE)corda . que, depois da . victoria- Luc~na; qu!'! declarou ao Dr.· Campos Saltes; 
dos que se insu~giram contra o golpe do Es- em nome do marechal Deodoro, que nenhuma 

~ tadb , . pre..[~riu ficar com os vencidos, quando mudança política ha-via . par~ ?. Es~po de 
. Ipe_ era:faml entrar por onde entraram outros S. Paulo e que S, Ex . merecia mte1ra con-
~-g_ue se_lhe não oppuzeram._ Conhecé ·muitos fiança. . ., .· . . _ . . _ ·. . 
·que :encommeudaram elogiOs,· mas affirma Os, fa.cios que val refenr saomars de chro
que o protesto só appareceu.aepoiS que ó Ma- nica intima do. qú~ da his~oria politicac -Vai 
rechal Floriano assumiu o .. governo e. que referil-os- e cada JIID que ·tire. as co n-
alguns dos protestantes de então . parecia:rn sequencias. . . .· 
conformados com a .!lituação. · . . , Q. D1' . Campos Sallés agradeceu · então a 

. E' oppos~éionista por principio; e um . delles benevolenc!a do m~i·echal _ Deodato e respon~ 
é sem.dtiv1da o modo nor gue se escolheu o deu que nao acceitava 1mmed1atamente a 
futuro Presidente da Republlca. Obedecendo- proposta por ser um homem político e,-como 
·se á ~:~uggestão do alto;quándo esta, deve ser .tal, ter de entender-se com os seus amigos . 

. livre-e exprimir ."a•vontade nacional;· bem A Constituinte, entretanto, cóntinuou a 
. se pôde da1· a anomalia de qué o escolhido, fuhccionar, sendo .forte a agitação e nume
apeza~' de suas virtudes, não- inspire a·neces- rosissimO$ os adversarios do Governo Pro vi
saria confiança -ao eleitot'ado e ao paiz. . . sorio, que se ·achavá · de a lgum modó fraco 

· _, A um aparte· do Sr . CostcL .Junior, r~~ deante _daquella assembléa . . · 
··· sponde que não aceeitou o golpe de Estadq, · A bancada paulista não se animaya diante 

mas dado. que o houvesse.a cceitado, ha \Irna tla maioria a levar dií·ectamente a sua pa
.. ponderação a fazer e essa ' é ·que o golpe de . Iayra de opposição ao Governo, apresentando 
então foi desfechado por um velho sol(lado; emendas ao projecto de Constituição. As 

: que fel-ó com a nobr.<iza que lhe era propria, emdhdas que a bancada olfereceu foram no 
atirando a sua~ honra e ·o .seu . passado, ao sentido de garantir os principias liberaes de 
passo que agora só se empreg~m meios ar- organização· dos Estados e principalmente 
dilosos e de corrupção inqualificaveis. precavendo-se · conti•a qua~quer éventuali
. Preferia a dictadura desse · velho soldado dacle que pudesse levl);l:a definitivamell.te. it · 

'que arriscava a · sua vida á violencia dosy.;- opposição. - · . · ' 
:;tema .militár', a esse systema ·-de. corrupção Foi, porém, . ·apresentad<t nessa occasião; 
·- ~pregado actualmente . Pódel)l os que apre- de accordo com o Dr. Augusto de Freitas, 
': ciam o Sr. · Campos Salles . attribuir-Ihe uma impór tantissirria, que dizia :ma.is ·ou 
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'~~~~~Ti$titi,~Ji~~o:,-~ ·ties~chr ~sEStad~s os virgili9_~ -»~;4eão~P~e~i~énte da .· C~m~r<t~ 
.$~xerr,ra~ores actuaes;. até que elles se o.rga~ ~A' . Comm1s~ao de Petlçoes e Pode1·es. . · 
~~z~w.Ae~iiiti<vamente. QüariM ~sta einen.d11 -:: R.eq_ uêrilnen'to : . ·· · .. 
. ~u,rgi'lJ. · ~mbao. I)r. Augu~to_ de Freitasac_er- · . · •. -· · . . . . . 
,tez'!- de,que· â bancada paulista a apoiaria. De José . ~laudiq da Sl~Va, cor~etor . ~e. 
-~~_ta emenda fo"i; porém, . ·mais tarde. reti- fundos publtcos ~esta. Capttal, pedmdo seJa . 
. rada ' : · -~ · · . · , · ·. · . ~ ... · · · o (}()ver~ o autoruado :a arr~ndar-l)le o pro··. 
· . O Sr: biu-ão de LuceniJ; e o 6r.: ChmirÍJ.ont ~r lO ~a?IOnal qu_e abrange a. . Repartição ga. 
p~ocuraram ainda <l or. Campos Salles para Estati~tica e mais. dependenCias, mediante~ 
dizer~l_he que o Gover~o c_?nfiava em s. Ex. qua~tia_ de 5:000$000 anpuaes, pa~aos . fins 
e deseJava ~-sua co?peraçao. activa. . . qu_e IDdica, .etc. _etc.-A Comm1ssao de Fa.· 

Em r.eumao hav1da · dep0 Is . em caEa . do ·zen da . e Indust r-1as. 
Sr. Deputad? ~llis ~ ficou combi.J?ado,.que a . · · · · 
bancad<!< apoiar,~.a _,o9ov~rpo, 'f~ll,nc;t· e àberta~ ~ o . 'sr .. Ro~rigues ·Lhila. veni . 
mente; U SI'; Dr. Pruqerite . dê Múraes. nãó ~ubmett~r _á apreciação da Casa um pro~ 

·apoioU ésse accoidô;·e, po~ ·iSso; 'o'J:;r / àani-· Jecto, ÇUJO assumpto é da maior relev:ancia, 
::Pos Sal1es;deêla'rou·ser éllir ii:ÍJ.pq,~s'i'Vel. ;.: mas comq a b,ora es·tâ ·adJantada reserya-só 
·, Pâssaram~.se . dias> .e a . bancada-:' .. mánifei!!;;- par~, '·pa .suã. :di~cussão;. df)clarar quaes O:s · 

· to:U-se p~la . cap~f~àt~'<!< do ·Dr. ·PF11dent~ : de~ . mo~ivp~ - ~f\1~ _ de~erm~~<l.~é\i!l a sua apre~en· . 
,Morae~ a pres~denCia da _Republlca, -contra taçao. ' ·. · ·. ·. .. · . . . 
:um ~1;qco ;!Oto: o do br_ador ; . · ., · , c . . : -•: ·,_ RctiirJ~e ;ni·dep~oravel {}stado .dé salubrii 
: ~01 entao _ch~tnado ao }tamal'~~Y<!3 · o ·d-ade .p\J.I:!li:ea.: dó _território naciorfal, o; para_
Jllarechal D~oqoi'~ .per~~ntou:~h~ s1 er& o exemplo, c1ta t)sta .Capital e Campos ··'O'nde 

_ pep11~~do Mo~~H'iJ. da Silva c disse~lh_e_:q.J,Ie 9- progl'!~e a j;ieste, . e 'Çrata lia pygiene ã siir : 
gov.e~11o do Esta,do de S. Paplo lhe ~er1a Jlll::- empregada . . : . .. · · :. · . · 
.tregu.e. . - . · .· . · · . --: · · : . . . . · . . . . · . · . . . 

·· . : Recusou .~ o_ maréehal inSistiu pcdi~do;lhe _A sc.iericia moderna réclaJP,a a inaugura:.. · 
·quése incumbiss13 do .goyerno. dó seu Estado çao·:de e~táções sanit~rias para isolamentos . . 
·até qu;e fica:s13e elle'·organizado :· Recusbu no~ O nosso ·pai_z não está- preparado p<Ú·a isto e 
.varneilte . ·· . · . . ,. · · _,. .. . . . · . é · necessarJo qué ·o poder central que tem 

_Pas~a a .tratar ·da nomeação do Sr~ Angelo aobre· si a. direcção do serviço sanÜario ma-
Pmheiro. . . . . . . . : · . ritüpo, pos~a .estabelecer estações de ·desin· 

Dias depois, indo â. secretariá., onde estava. fecc<?e~ ·e '"I.;ola~entbs . em todos . os pprtos 
.o O r. Leoncio de Carvalho, 0 Sr. ba1'ão de ro.aritimos e fiuv1aes da Republica. · 
Lucen(l. deu-lhe p.arte que o. Sr. ·Americo Verificou, após estuda1•. a questãd, que o 

, Bra:Z.ilien~e ··seria o. nomeado para dirigi r ó · Gúvcrno Federal tem sobre-- si a direcção do . 
. governo· de ·S. P;!.ulo. Pr13cedeu ei>ta .iio- serviço sanit9.-rio marítimo. · · . 
meáçã_o um ·. telegraq~ma passado pelo_ Dr. ·· E· 1 ; · · ·. - · · L d , lh · ·. ogia o pessoal encarregàdo ·desse serviço · 

·eoncw e ·carv;t Lho· ao Sr. Augusto Queiroz·,- e lamenta que lhe: faltem os elementos ma
p_edindo-lhe que organizasse um governo que teriaes para que seja éompleto 0 serviço; 
tivc~e á sua frente um republicano da pro~ O~J.tro tanto so dá com a cidade_, em que cr 
paganda. . . .. . · ~efere-se ás relaçêes entre o barão . de 01';. Graça Couto,. profissional digno e-:com· 
buéena e 

0 
Dr: campos Salles . pe,ente, lucta contra a falta de material. · 

. Foi . depois disto que o orador d!ÚXou de Veri.fi.cando a legislação existente encon· 
f t d ti-ou aolei o,rganica d@ Distdcto Federal de 
<tzer _par e ·o · partido, conforme declaração ;;:o de_ set_em]:Jro de _189_2 que, em d. isp· Osiç'_ões .. 

J!3ita no Diario · Pàpúlat· e assim conclue o 5B seu discurso. (O 0,:~dqr é muito cum.primen- do a~t. • p_aragrapho unico, diz qú6 ·os 
t d · ) · · · · serv1ços de poii~ia. sanitaria assistencia. 
a 0 • ' ·•· • · - · · · · hospitalar, desinfecçõ.es e isola~ento !;leriam-

Passa-se á hora: d~stinada ao expedi~nte. cemtnettidos ao Go.vernó Federal. . . · 
. O S_r. A:Óg-elq N~t.o (2° Secni'ia~- · COn~ihúa na justificação do projecto e vê a. 

rw sennndp_de t o) · procede á . leitura do se- necessidade d~ organizar-se Uil~.<Codigo Fc-
. guiri.te · · · · deral de.l;laudé . - . · · ·· 

EXPEÓIENTE · São -estas as· consideiações ligcii-as que 
tinha a fazei·. - · · · · · 

Telcgramma : 
. Ceará, l d~ outnbt•o de i9ol-Presidente 

. c2-mar~ Depu~ados-:-Rio-Tel'minada apura
çao, foi expedtdo diploma major Thomaz Ca
valcante '6.149 votos sem · contestação.~ 

·. Qu<~lquor que seja a soete que tenha o pro
JCCtO qu~. ap,·escnta á Mesa, significa . elle 
um . s·e-r:vJço que faz em pi'ól d<t sci.encia e da 
humamdade. · · · 

·E' este o projectó (Lê.) 
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;'é · •:Fi:ca sobre a MeSi,, até uttel'ior d~hbei·a" q\ie ·noúv•k. de · de~ei:'IU_inar; · ·_ cotn_o : I>à1;a ··o 
~Ção à se'àUii'lta . meSlP-0 custe10. - ', , -. .. . ·. . .· . . 
~j~ ;;~·:_ " · · :, > ~RoJEÓr~ . . . . . . , c~~~;~ ri~·;:" .' Re.vo:gan;t~s~ a~- d~si>~~~iÇ~a.~·;: ~,e_tp 
>> . O~Corigresso Nacional r.esol_ve: .·.. . : Sala 4as .seasõea, 1 dê' out~brp -d~ ·1901.-:;- . 
?:, Art: l. o O Governo reorgani!l;ará o~ S!3I', . Rod~·igue~ Lima: 
·.~ vlços federaes -de S?-11de pu~lic~, inco~·pora~~ . . . .·. . ~ . • . . 
·"do-lhea os de poliCia samtarta, asstStenc~a O Sr·. Pe~e1ra Lu:n.a sente ter de · 
:nosocinnia,t e . isolamento e. desipt'ecç.ão na exigir minutos de benevqleilcia . aos seqs col- . 
;i:;apital d~ Republica, nos te~mos ~o pàra- legas, que bem cançados deyem estar, para 
·:grií.pho umco dq art. 58 da }et n. 8::J, de 20 dn.r_ uD;la ~·esposta ao seu lllusLre coHega-e 
~ d::e · s~:t~m~rJ . ~le_I892, e . . ob~er.yan<!o 1as se- amtgo Julw dos Santos. .· :' . . 
;:gi;iint;'ls ~rsposwoes: · . - . , . , . O iliustre Deputado fallou na sua ausencia, 
::~;;:~ ·Jy ié.ni .Ciqa ~orto · prlnCipª'l dos E_stados , mas _está crent~ que cor_nsigo presente ~diria 
~-Mai'itimos:.ê: flu,V.li1es haver_á . um hospital de o mesmo que d1sse. · 
~;f,~·qlàriiento com: desinfectôrio anne)(P, ·. desti- .~ Deixi1ria <!é: 1·espondtir áo- so~ discurw si. 
,;nauo ao t~~at~~en~Q dos ei)ft:)rmo; de mo- não. desconfiasse . de· haver nello n.l<rtins to-· 
:;1Ó$ti~.s transmr~sr~rers e · ao e.JCpurgo dos ~b~ .que~ de iiioriia, ·aliás perrrlittúi.,a inest~o:onile -
i!J~CtQê . SIJSCeptrve~s! pl'OÇt3dC,IltCS ·, do: .naYlOS, e'xi&tea m~iS-pér;fêita affiizàde.: : • · . · ~ ' . 
:Aljfec,tâdps-.ou s u :pettos; _ .· ,:.--.·,.. - _ ... · ~, .· ·_.- · .. "• "< · .. · ·-. . .- .·~ .-· ... ,: ·., 
r;;·~ ;pj ~dé '1-cçord,o c:>m· ·_as ~ JVOl'rios :-~S!<t'd>olei;li .. · ?-~Sl. JuJ~o.• ,d~~,- · Santos. acho,v- que -~ ma:· · 
f;a ~n~a. rogülamentaça() pl'omov:era asuj:Jstt- t~9a. ~e. um <U~ell!SO que prof~nu o .or adm . 
~tij\çãó: dóregi'nien qun.r(3i:itenari91ccrmo medi- m~ l·,ee!~· ;tPreetaçoe~ de . su~ p.arte e deu ~x~ . 
;]ilijiys~hinnatfca;pelo da vig'il[tnçia meâ:i~aidoih p~u::~cpes ye~o fa.cto Ae ter s1dq este modEl!lto ·. 
': aesemba-rc:\dos .e peló isolam_énto dos enfer-. discur so mmto publica:lo. O orJ.<;I.Ol: levou-_o 
' tngs curripeüido . aos mesmos governos uni- ao. _Jomal d9 Comme:c1~; porq_ue sahn·a mUI~ · 
:'(vl'n;izn.r- ó3 processos admiiiistrativos de to mco_rrecto no D ,arw do Co~~g1·esso e pac 
!Jtygiéne _urb~na; .. _ . , _ . . . g~m-o :a sun.et_Ista, como prova com UI~ re-
. é) o ~erv1ço deS:l.udeAvs~portos s~t~á _ re- c1bo queexhtbe. , . .· . _ . 
:gulamentado, 'na conformidade da> mdiC ~.- Passa a tratar do facto de ter o. seu coltoc · 
';· ções· preçadentes, · attend(lndo-sQ : á co)lv~- ga dito que a banc:J.dà. _fluminense não. Bi!ta va · 
' rriencia de melhorar al?e .>ndições d~'pe~~oal .obrigada a sujeitar:sc ·-ª'vontade- do:s dous .. 
·e do· me. teri'!-1 e - d,e- fixar;Sif ~3 r elações qlie.- delegados á convenção. Affirri:wu que (!. ·bari, 

:i o~;':fuJJ}tcionarios federaes . bap,_m d!3 ma_nter c~da, -te_nd? d~egado poderes .a. dous amigos, 
. co in os · estadoaes; em ·épocas de epide_nuas e nao· pod1.a md1car outro candidato sem cil.hit'· 
: normaes; · · · . .· . · . - • em contrad-ícçã.ô. -A· bancada· résolveu ·não . 
· ,:· "d) have1·á um. Co:ligo Federal de Saude; no conceder aos seu$ delegàd6s rriandà.tos ím
.qual se incluam todas as r egras e preceitos peratívos. . •. . . .- . . . . . . ·. · . . . - : 
.~e adm~ni$tração Sà~itaria: quer em re~a~ão ·Por mais respeito q~ê o Sr. 'juli; Sari
.a? ~ serv~ço dos~_porto:, qael no. t~cante , a -~Y~ l()s lhe mereÇa; não pode .admittir qúe S. Ex. 
grene d,t ç_apt,al da ~~publtca~. e _nelle ~e: se f<tça o pastor da .bancada tluminenso, o 

. cs~'tbeLecer~o as . condrçoe~ nees~sarms .P_;u a seu doce berger d'Aroa'die. . 
qu '3: e realizo a mtel·vcn.oa:o doi!..poder_es ~a . . . . , ,. . . -- . _ .. 
União nos actos da allmuustraçM· samtal'm Co~~wua · eJ?-1 l~ngas CO!lS.lderaçoes sobro 

·.local; segnrrdo a fm;mula. do art. 5• aa Con-' a polltiCa tlununense, .trocan~o- se entl'e o ora-
·:stituiÇão; . · · . · . · dor e o Sr . .Juho S:~.ntos m~.utos apartes . 
.. . ''e) no citado c)digo potlcrá o Governo com- · Acha que a bancada . fluminense se •honrà.- 
) n1nar as penas. de_ ntul~a. de 50$ .E- l :COO$ o ria, vendo Quintino Bócayuv:a n:1 pr.es~dencia 
o_dobf'v p.as remctdenc1a~ e pr_:~ao _do tres da Republica, mas que não o podia apl'esen-
j.tas a s:ns _mezes, pãra as Infracçoes. _ ta_r,porque isso competia aos dous deleo-ados.' 
. : 4Lrt . 2.• O Gove~no s_ubmetterá <i ap],n'O- O Sr. Julio Santos -é que não deelà~ou · si 
'vaç~i:J· d~ _Congresso NaciOnal, e~ sua p•ro~tma 1:ecusa ou acceita à can<#,idil.tÍíra refel~ida: . 
. se ;sao, ·a refo'l·ma do que. tra a est<;t ~el e o Nã_a,o q' uer .le.var .a q' u~stã~ m. a .. is lon~re e 
. Códi<ro 'Feuer:xl 1 de Sa1,1de; . sem preJmzo da v 

exe~~ção i·e.;pe~tiva, que dey(jrá..inic~ar-se a pedw. a palavra apen~ rara não deixar que 
:_r.d:ê ja.noú·o•de: l 902. . ·• . . , . ..: _ . _ . corr~ mundo. que ha d1vergencias entre si .e 
, .. :. Al't. 3. Q EnlClUa.nto p')l' l et ol'dlharla nao 0 .81' .. Nilo PcÇanha . E !las não existem abso-
·.forem votados os funu )3 pra-cisos .par.:t o lutn.rilente. · 
"cús teio d9; novo.~ "servii;:os, nbrirá o ·. Governo Tel,'mina; . pedindo de.3culpa. ao sr~· Julio 
·:o::; · credi~os necos~a.rios pela .vcrha de Soe- Santos no caso de tel-o de alo:uma sorte mo
:: cot 1;os Publico-l , .· t(mt!J pàra as installações, líndraclo. (llftdto bem; 1izuito be1n.) 
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' · - i<'<ira~ á.pre~entadas na· sessão ; de 1 de 
!')utubl;ó, ào projecto n. 206, ·de 190i; fixando 

'A: 1;ubríÚa ri. 2l~F~pulciade de Direito de • 
S . . Pauío : · . ' . . ·. . .·. 

· ai).Q,SJ?eza do !V,!;inisterio da_Jus.~iça e N:egocios. 
· Jnt~rüires, as. seguintes · -•. · · . . • · .. · ·. : 
. -._..,.= -:.:: ~ _· . . . ,J / , . ' 

. EMENDAS 

_Na part~-::Matm:-iitl~act{uisiçã~ ~ enca- . 
dernáção _'de livros- p<!-ra a ·btbhotheca, _ 
otQ.-eni. •v'E)z de 3:000$,diga-se :-6 :000~000. . 

. Accresc.ente-se in fine--:'Para de.speza.s (lt-:-; . 
versas-'·· etc. · inclUsive;-:-~egJ.ll'O contra .fogo,.·_ 

::: ... . ~ . A'o ~rojectd r,t: • . 206, t de •· 190i · ·:--ã:<íOÓ$,: erri_vez de2:00Q$000._ .: . • ---· 
· · .. ·.• ' · • · · · · A' rubriüa --n. 33~Múseu Nacwnal: . . ·. . 
. . (OrÇ~nie~to c1; Interio~·f ·: · . __ · • !'r a p;1rte .:....:1)1ater,i<il-":-acql.üsiçãp de yitri-
: ·· - · . . - · · ·. . . ; > . ·-. . · · .o as ·, e appp,relhos pÇtra laboratorws, d1ga-su . 

:-_Ac~resc(lnt~,se_ ong~ c~_ny_Ie~: : -· · ___ . ·. ·,-20:000$, em vez de HJ:000$000 . _ 
" }?iea; ? ,GO.>'e~iio ·. a:i:it;óri~a.dp;· n? .e~ercicio. · Sala --das ses>Õ.es; 1 de'oútubro d.e l9QL 
de.s.t~ leh. a; ·,co~ceder; ·a. ·: Jit~u~o g_rat~lto, um -;-Íifircúída Aze1Je<lo. :-Celso ~os Reis. -Bueno _ 
predlo . qt~p_on~v~l de do.mmw fed~taLp;:t.ra. de An<lrada:-'.-Çajado.-:-Edmtmçlo da Fon fk 
,nella !u~ccronÇtt, 0. ;Inst1tuto da p ,1deiJ1 dos pa . ~Joaq!kirri . !llvai·q. • ___ ·. · ·._ . _ , i 

. AdV'o"'ados Brazrletros. . . ,· . .. . . ... _.· ·. , . _ .. 
_ . _ sàia das. ·sessÕes, ) _.de outlibro ·de" l90(~ · : Ô_rid~ cônvier ~- • · .·_ , _ . . 
Alfredo PintO. · . ·· Art. Fica o Govei·no autorizado a .pag(!.r. 

. A' rubrÍca iL 14~Policia dó Distt•icto -F e- io Dr.. C!o-\i'is BevÍlalJ.uà. o .pr!3mi.o de 3:500$; ' 
··d_•e' ral: · :.. ·' .. -· .. çonquistado cô!na sua o~ra D~reito das Sue-

. • . . . . . . , cessões e · ma1s a quantta ·de 4:000$.. como 
. Na _ part~do pessoal! .6pde se diz-'seis me- iridem~1z(!.Ção da hppres~ão de 1.000 excm

dico~ a, ,:4:000$ de ot'denado -: •· .diga~se seis piares da ob~a ?lencio~aqa; e abrindo- para.-_ 
medicas a 6:000$ de ordena~~o, to.ta:l. .36:000$ isto os .. necessarws cre.d1tos . : · 
e 1S:000$.totâl,de _ g'rii;tific~Ções : . ' -_ . ·. -- - Sal~ · das sessões, i . de oútu1Jro de I90L ' 

No §'-Casíl-- ,de DetE_mçao ._ Medtco .com~ _ Vi1;gilio~B1·igido. · · · 
2:~0$ de ordenado- drga-se com 6:00G$ de · ~ • · - c •· 

ordenado e 2:490$ de grã.tificação. . · ànd'ó cohvier : _ ~ 
·A' rubrica n ; 15--Casa de Correaçãó.,-.Me- · Ai-t.>hnico. Flcam :eqúipa'l'ados, quanto 

dico com 3:200$ de ordenado-substitua-se, àos vencimtmtos, os bibliothecario e ·sub
uiP. medico, 6:000$ de ordenado e 2:400$ de liibliot,hecario dil. :E >cola Polytechnica. aos 
gratificação ; plla.rmaceriticos - em vez de empi•egados de_. igual cate~oria das Faculda-
2:000$-diga~se· 4:000$000, . . . . de> de Medicina.. · · · 

.. Sala· das sessões, ld~ óutubró de l90l.__. Sa;la das· sessões,! de' outubr9 de l~Ol.~ -
Miranda · A:revédo;.::.... Her~ia · ae Sá:-Celso. ·Theophilo Ot~onr ... - ··~ 
dos. ~eis. · . . . . · · A' r~briCa n. 16. C:..: Accréscente-se .-:· Il).als ~ 
· · N:· rubrica n .14-Pdicia do' Di!lhicto Fe:.. 2:288$, : im.pprtanCia necesoaria para _com- . 
dera.l: · .: · plotar as vantag?ns a que. tem d~rmto o 

:No § ~PÜigencias . pol~ci~es ~ c in vez de chefe do cstado-mawr da guarda na.cwnal da, -

.
4_ OO;OOOs_•·, d_ iga:se~ 2_00.: 000$0. OO _. · CapitalFodet•al, de modo~ a polcas de a~c?rdo 

- ' - com·a.s tabellas de :vencimentos do ·Mtmste.- . 
Sala dàs sessões; -1 de . outubro · de l90J. r1o da Guel;ra, cmquàüto esse Cà1'go fOr excr

Miranda .A:tt{vedo. . ...,-.Edmundo da Fonseca.-,- cídb por official supêriüi' do exer0ito. ' ' . ' 
Buei~o de Andrada.-Adolpho Goi·do.~.eaja~ . . • Sala das sos~ôos> 1 de outubro de 190J . .:+. 
dri.~Joaquim Al!Q_at·o.-CiriCina,to Braga. ·· Ca-çlo~ (Jáva~canti~ · 

A' ruln:ica n.32-~ibÚ~t-he~a: Na'ci o~~l~ · t --. . . . . .· Onde conv~e-v-80:000$ pará ~, limen . 1.ç;w , 
Na. p:1rte~matel'ial,-acquisição· ·e .conser- foupa \'1. curativo dós menores recolhidos ú. 

v ação . de livt:vs; jornaeo>, revistas-Qm véz E&cóla Quinze de Novembro. 
'de 22: 00p~·,__ <,líga-se-:-30;0QO$OOQ. ;· . _ • . ·. Saltt das sessões, .! de outu~ro de 1901..:.;. 

~cqmsrçao ' _.do .. manqscrwtos, fhotogra- CorneUo;_daPonseca.-Hmwique Lagden. · 
phH\.S, estampas, etc .-'-em vez- de 9.:000$, ·- · · : · .. • · - · . . 
diga-se -12: 000$000. . . · · · · · A' v:erba. de 100:000$, d~stinada (L .recon
Permuta~ int e1·nacionacs ~: em · vez de ·strucçã<i do quartel do Corpo d e Bombeiros. 

3:000$, diga.~~ e:- 6:000$000. accrescente-se. mi1is 50:QOO$·, fi cando c! evada 
Sala tias ses~õ~s, .1 ~lc outubro do 1901.- ::1. 150:000$000. _ . 

·l>iiranda. ;beveao.-Celso dosReis.-Jdaq.uirn _ Saladas sessões, 1 de outubro dc , l90I...:... 
Alvaro.-B1úeno de Andn;.da.- ·Edm'undo da hincu lifa clzado .~Augusto de V.;t sconcellos.~ 
Fonseca.. · !Iem·iqtte La[!den. . · 
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:,~?· V1_N~EiD~--: c:~M~RA . - '·.. , , 
> ---~· ~~-- '_;:,- ~~~~~~~~~~~- -~·-7---~ 
~:·, ·Áae~~~entê-se :á. ·rt~b~ica n~ .i4 ':Policia d.o o - s .t- :. P~e$tdeitt-~ ~ · :Estap~o. 
) Óis'tricto'F'e:ieraJ-o seguinte:~Augmentada adéanbda ~. hoh; ·dasigno p~ra amanha "': 
':.ft~(/,3:6SQ$para a aJi~imhção_ ~o> otll_cia~s ~eg11,ir1te.?rd~md~dm: : _. :.:.' ~- --- :: 
' éderilos d<( Secretaria da Poftc!lt, oncarre- · Votação dÕ.p1'oject9 n. ll2 A, _ _- de l9qt; au-: 
ftgado's · da · :vi:>i~a dei . _p':irtó, a l,'à:z;iiry t!e_Ig$ toJ•i-z:anda o Governo - ~- 'êibrir _- ·o· 9rethtp . ._ §e 
>aiàr.ios · -. · · - ·- · · · -- · - 1.otl:OOO,l; ao Mínistal'io da, Iudustm,,: V1a9.·ao ; 
:1!-ÔSaí& ~: d,~s ,sê~;õês;J de . ~utubro :de}9D1.? e ·obras · Pttblicas ,. cóin o fim de ~er entr~g:ue 
:;JI'J:'i~e:4l!{acha~.ó.~ ·:Augústá ele V0sconcel.l.Qs._-:- ao,- Sr. ~ Alberto Sá!).tó~ 11ui~lÇ>nt, C?lll:ó. ·pre: . 
J#rj.r.iq'ué'. Lft-gden.7 Nelson d_e Ya_s~oncelfos. __ mio pelo ·resultado de sua .:~:XJl_ertensla de· 
- · · · · - -- uin b ~tãó ·diu_igiv.el (2« .discussao}; :- _ • s<i~- rt. ·36_;0b~as~~ccreSGe;;t·e-se: >60:000$ .·. Votação M·projecto ·n ~ ll6,; ·d():i901, -au,-: 

.:l_lãir-Íl..pin~u:rci.· e õo:rieertos pt·ecklos nas e~f~- -tot+i.lndo ó Gdvt\lriio a . ahri'r,, por conta .do 
":m~rias o mais: -dep3ii'dencias, ' -recopstrucça') ·Minúterlo\la justiça é Nego"ciosin·terioras,; o 
' da' níÚrá.ilia' de · limÍtaçã,o O ,' cmtró~ . reparo~ Cl'B'dJto ·. de- 53:580$940 - p~pa _pagàmen~O·~e . 
:· 'iÚ'gante~ -~ ill)i,diii.veis no Hospita;l Pab.~a Can• dfv. ar.sa. s. iJbl'àS e · _m_ elhor_·am_ e_ntp __ s_ n. 9 .. . e_ dlfi.c_ 1'0. - _ 

;· .· .· 

( dido. · . · ' • · · do Lyçeti :de Artes _e Q.ffie1os, )WJE! . .. P.rQpJ;!D:, 
·j~,-,_ ~a;i~ . das, se~sõe$, 1 d~Ó;utubro dé 1~01.-'- Iittcional (3a didcussao).; · - . < · , .. :; .. : :_ / 
i--Jj"trj,.ey.,_ Mach!J,do,-Henrtq-u_e L!;tgden. . -: . votaóao?do projecto.n_. 166~ de<t901! :~ii; 
· · · · ·· ·. · · · · · ·· · toi•i:z1ndo: o· Pode'r Executi:vo a. á·'Qnr ._ ao: 
:::· '' Ao '•art. 1•: "accrescsnte~se: N- ~'-:-':- Colonia Miiiisteriõ di Justiça e Negoctos Intel.'iores o 
: cO:rreccihnal -dós :Óous Rio3 -"que. fica · ~a.n: credito de J3:30.0i liara· pagamejlto ~do pr·~-. 
\ tld;i: nolJ .. ternros: do det;l'eto -n .. l45, de1l . de in i o e impre9sãó de LOOO.e~em.pl_r;~.es ~a· _obr_a . 
(: juj,_~o: d~ 1:893 ~150:000$?0~.; · - . . . -ThBoriade Proces.do · CIV11. ~ Commerma1-.. 
:;'i; Saià dâs s~sões.. · r: ~e Oti.tubro. de l90l . .,...: compJsta pelo. Dr: João_ :pereira. "MOnteiro 
;::.s_4= z:reiie~~>.A~fr_edo · P~r:_to.~R_av-f;Batros~,~ ,(2!>- dis~t_:SSJi.o) ;. · . , · .. . _ . .· .· .· .. _ 
rJose ·: Mon;ardtrrj,.-J/U!z Dommgues,-Rwa- · . Votaç:t.o . dJ prOJBC~'J . n ~ _231, de_IQOJ; ele
~dq:via . Oor'r_êa;~[rineu , Machado~'-::'.Attgusto de vando a 1ô 0 ntimero de . engenhBI.fOS c_h~es 

_ : Vr.t.~c!Jn.cellos.:.:_;Henritjjte Lagden.-o-'- NelsoY! de de dtstricto, na Directoria Geral_dos ~ele- , 
; 'fÇtfCOncellos, : ~ :· · · . · .. . ·. ' : - 'graplios!..no eíer~ici~ de l~OJ· (2ad_iSCUSSaO) ;· 
':" - - -; . . • . . . . . • - -; '•. .. . ' • ;,. - V o taça o do pro.}ecto- n. 2-~-- A. •. da 1900.;CO~ 

·: Ac~re.scente-se ond,e cony1er -..-:F;ata pao.a, 0 parecern. 22, de 1901, autorizando o Pv- · 
m~n,to dp pessoal! do Deposito Pu!:Jllco do Db- d3r Executivo a transformar as 1 a, 2" e 3a · 
:trlcto relera;l-con(Orffi:e a tlbella expressa turmas da ' Su_b-Directoria dos ._Cor1•eios em . 
no reguJamento que 'ba~xotl ,com P decreto ·ta, 2,. e 3a. secções Q_a . Directoria-- Geral,. p~s- -. 
n. ~.818, de -23 de fov.ererro de 1_898- sanO-o os chefesde,turm~s a che~e~ _de:secç\l,o, 
;J~.;680$00CL · · . · · , _ . . .. · - desde que 'priJépcham .as ·cqndlç~es .:r.egq}:a- " 
:.-i.$i.qa da_s ilessões, :f ~e outubro d'e 1901 .. - :mentat:es, e _· d!!-nd_o o~tras prov~dencias .. -
: !f.etJ/fiq?J-~ :J.<igdefi,,__;~?:meu Uachado, . · · .. ·. (2 .. _ discussão) ; .. ·· . ·.. • . .... . : -_ . : .. , .· 
· : · · · ·· · · · · '· · · · · · · · · .Continuação da 2a d1seussao ·do . proJec~o 
. >.Onde c~i:rVier :;..- Ficanlisentos dos dü•ei,_ths .n, 150 A . de 19::>1, parecer :Sobre~ as ~mondas 
-aduaneiros (l,Únachinas, sua,s , p_et•ten~áa'ê o apresent~das para a 2• díscus~ão. d? projecto 
mais que fôr . concer:qi:m:te aó USÓ, '.dos a lu: n' ' 150 A, .de. 1901' q ti e orca a Recelt:L -G~ral 
mnos da Escola Quinze de Novembro, ·medi- da; Repüj>lic:t _pàra 0 exercicio .\lê 1~02; . · . 
~a.nte relação. authentic:1 do ~iilistro da Jus- Continufl.QiQ da· 1• discus~ão _ do proJecto 
. tiça e Negocias I.nteriores . . . n._ 62 A. d~ 1901, alterando a classe ra, _n. I, 

<Salá: das sessões; 1 d.e Q.utupro de 1901..:_ das Tarifa.~ da A:lfande(J'as; · •. ·. · ·· . · · · 
Henri'q-u~ Lagden:-II'ineu Macliado: · . éontinutLQãQ da 2"-d\scussão do proJecto 
-' .. ' - . · . . · n. 7 A de 1901. ·· autorizando o Governo a . 
. A.c~resêeriie-se ào n. ~6 .~Qbras-34:000$, conced~l~.isenção de dit;eítos de impprtaçã/J 
paraª' organizaÇão d:a: bibli~theca: da Ça- ao material que fôr importado pelQ Estad.o 
ma,r<l, dqs I)eputad,os , ré paro? urgent~ em- do Pará para o aba~te?iiilento de agqa. ~ - c_r~ ~ 
dispensáveis no ârchiyó, reforma co.rrí:ple~a dá.de de Belém restitumdo:se as qt,tanttas Já. 
.do serviço de illurriinação externa der edrficw pa.,.as· · ' - · · i ._ · . 
' e outras·pequenas obrd.s.; tudo .de acco~do 3 .. ctiscmsão dó projecto n.)21, de 1901, · 
·com ó orçamento orgáni'zadó pelo angenhe1ro autorizando 0 ·Poder Executivo a abrir ao 
do· Ministerio do Interior. · · · · . Ministerio da' Justiqa e Negocios Jnteriores o. 

Sala das sessões; 1 d9 outubr~ de 191:il. _:__ credito de 100:000$, supplementar ao n. 14 
Ya:Z- de 1Jtfello, PrBsid.ente.-Oarloos de Novaes, do _art. 2<l da _lei n. '746, 'de 29 ·de dezembro 
1 o Seêretario.-Angeld Neto, 2• Secretario.- de .. l900; · . 
Agapito•dos Santos, 3• Seqretario.-L-uiz G-ual- Discu~são unica . do projeGto n . .42 D, de 
-b~rto, 4• SeCÍ'(lta,rio. 1901, emenda elo Senado ao projecto CJ, UO 
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:~~~~-;~~~:?·~~_: .~;}~~ra · : :~~ra) o ._~xé~~ici~ d~. ~:;:~~f;~e d~m -~K~i~!~rà~i~~~o~~·~n~:~d~ 
.t : -.1 ~ diacussao ~do prójecto ' n i' 229 A; d~:U 9,00, põe em Çoncur.w as cadeira[> que vugarem 
·:'íl.et!lrPlin:arido ·que na; coD,fecçã0 dllts .t}l.,bellas. em consequencia dess<!- .di~posição ; 
' _9.E(dl.§thl>JJ~çãp dPScredit:os 1lt que -~~- rt:)fei:'~ o . DüJcussão 1.mica dó pi.'ojec;to n. 169, 'de 1901,, 
.• ?oi't. - lti~ d.o: r,(;)gularoen,tp n · ' ·2,~()9,. de. 23 de at~torizando o Poder Executivo a . conceder 
,• de~iübro' de -lS96; geyet~~&e~ha·:· e:ntender· por um anrío de licença, <iam o ordenado a que:. 

· ao·ta~ão -' 4e ú,J,l).a -·verbiL' !i soltiroá:'~ia:cta diis ti:'vér' . direito, · a(} \ ha:char.e1 Manoel Igoacio; 
·suas consignaÇões e- sub:coP:s~gna;ções ; : •. . Carva~ho de. r.fendimça; juiz seccionaldo Es..: . 

;: : Discús_são unica; do :: p_rpjectg:- ;n~ )4J, i.le. tado ~o :par§Jlá ; · · .: < · . . .. · . · -• 
1901, qonce(lenao -aa -Pr~; fi,:rp.a;-o .. Rodngu,es_ .. 2a_discuJlsao do_· proJecto · n. 132, de ,190}; · 
Figueü·edo;i2" tenen-te'. çihlrgi~:O, contractado ·autorizando o _Poder ·Executivo a; abrir ao., 

. di), arpiadfL, J),tna. p~n~ã.o d~ t~~zentos i;nilréis · Ministerió da Marinha ó .. -eredito de 100:000$; 
mensa.és ;e ~uJ0i'i~ri.nd'ó o, 'Governo a abrii•o s1,1pplémerita.r a.o art. 8"-; n; 24- Obras ':'":" da 

:necessário cr-edito ; .· - ~· . : . - - ' -. lei n. 746; de 29.de lezem}>ro de 1900 ; ' ... 
: ·3,<\- 'di§!Ctissão ' d~ project(} -n. 257, (le 1900,- · DiscU:~~ãõ \ú,Iiéa do prbjeéto -· n. 201; de · 

• áutóriza.n(lo o POder. ExecuWvo ca ·.abrü ao HlOl; .:autoii:iando o Governo aconceder.ao : 
Minister+ó d11 Marigha ·o credito especial de Dr~ §erl}ág.d,(f :T;er-i;'à~ · assist~nte da ca.deii'a : 
~6:000$ para pa.gar os ·yencirnentos que, no ·de cli:nícà.dermató-syplültgraphica da Facul-
co1'relite ann() e,.no próxir!ioJuturó, 'éornpe- dade -dé Medici o à do Rio de Ja.neiro,_mais 

. tem . <J,O ex-secretario do-éxtincto .. ArsenaJ de ·um a~o: de licença, . co;m .. todo . o ordenado;-.· 

._ M~,ril}h~ _ dé Pefnaín~!l_ço, J!)~o ~abino . J:>e~ · par~ trat~r, de ~ua. saude; . _, . . . · · .· .· 

. re1ra G)ra1des ; · .. : . , ·. · · :- . ~ , - · .. ' . D~scussao . umca do proJecto n. · 186, de 
. :2a: discussão do:-projecto .n. 189, <le:l-901, 1901, estabelecendo que ao engenheiro Aris-
.· creai:Ido"varios . cargoa~ ,fia .. Repartição .. Geral tides • .Galvão de · Queiroz; :aposentado ·no 
. dósê_orreios e-iriarean:doclhes os respeéttvos cat'/fo da · díreêtor da $eçn'etaí•üt do Min~sterio _ 
vencünêiltos ; · · > .. - ·· .. · - · .· • · · - .. · df!. Agri~ultt~ra, COJ;n!llerc.io e ObrasPublt- -

Di~cussão uniGa d_o projec.;'to 11.162; de: 1$99, · cás, .compete, desde a aposentadoria, o orde:.. . 
concedeJ:!do · ;t · .viuya; do jurisconsulto e ex- nado de engenheiro: fiscal de 2"- classe, corre~ 
Senador Joaql).imF.~licio qós Santos -a ·pensão spoiidente a 25 annos·de serviço; . • . . 
m€insal de 500$QOO ; · . · _ ·. ·. Discussãó unica : do projec to· n. 267-, de 

2 .. discussão do projecto n. 165, de 1901, .1900, autoi:'i:i(l.ndo o' -~pder Executivo c a con
autorizando . ·o · Poder Executivo a abrir cede-r uma peusãó de l$:;i00 diarios, a· contéil~ 
a;o . Ministerio da Mà,rinha o cr.edito dê de abril de 1898, ao-- ex-empregado da Es-, 

. 77:52l$.899, < ;~t1PPlementa.r . . á.s ye;r_ba~ ns. -8, _t['ada !Ié Ferro Cen~ral de Pernambuco, Luiz 
14 e 21 · do art. 8° da 1éi .. rl. 746, .. de 29 de de: . A.1fon~o Férrejra; . - . ·. ' · · . . · .. , . . . - _. 
zembro de 19QO , pàra pagamento de venéi- . Discussão · unica dó- projecto n. 100, de 
mantas ao corpg_ de pátrões-mór'es,augínent'o 1900, el~vando a 1$ 'Ua'r'ios a pensão e soldo_ 
de ' venciment_os (fe j,lm capitão . de> mar e qué 'percebe o 1° cadete r~formado, .com 

· gue1•~·a, um .capitão .. de fragata e venCi7. honras ·p.e. -alferes 'do .exercito, Orozimb() ~ 
mentos'dé' tres medicos de 5"' classe ·; : . · Ca;rlos Corrêa de Lemos; ~ ·. . · . ·: 
-- 2"' discussão -do projecto n. 203, de 1901; 3"' discussão : do pr.ojeêt_o _n. 127, de 1901, 
autoriza_ndo á PoQ.er Executivo a abrir ·ao dispondo sobre a ·contagem ·da. antiguidad!;! 

. Ministe;rioda-Fazenda o credito <l,e 21:346$456,_ do posto dos officiàés . do eirercit(} a q)J,e se 
pa1:apagar a A. Avenier&Comp. ea Corrêa . referem .os f,\rt$.1° e .-2° d\\ lei n ·. 350, de .. 9 
Chaves & Pinto, de accordo com a · sentença de dezembrO: .de 1895 ; _ · · · · , · .. · . · ·· · ~ 
judiciariaquerriandou réstituir~lhes~.quede · 3"' ~isciíssãq'do _pr.ojecto . n: 58, dé' ~901,-
mals. pagaram á A~fandega desta Captt<~,l_ ; a1,1tor1zando ·o Poder Ex:écuttvo a ti.bru· aQ_ 

··. l" djscussª-o do pr0jecto.'n. 139A, dó 1901, Miilistei:'io diL Fazenda o credito extraordi~ 
estabelecendo qufl as etap11s dos offictáes dQ nario. de 81000$ par<1 pagamento do alQguel · 
exercito e da armada nunca Sflrão i~ferio,rés da casa onde fUJlccionúu, de · setembro a de .. 
a 1$40Ó, qualquel' que'_ séja a guárilição ·a zembro de 1899, a ·Delegacía Fiscal no ]i:stado 
que P,ert~n2am, salvo · as excepÇões d\).lei ; do Rio Grande dó Sul, e o'' supplementar de ~ 
• 2• d1S'cussao !lo projeéto n. 173-;:-de 1991, 20;000$ á verpa ga- C~ixa de Amor~iiação 
autorizando . o .Poder Execut_ivo a abrir ao -da 1éi n; 746, d~ 29 de dez.embro de 1900, . 
Ministerio .da Gu~rra o credito extr~ordi- art. 28 ·-.:. Assigmi.turé). de notas; _ . 
nario ele 68:195$189 pa.ra execução da sen- · 2a disc_u&são do ·projecto n. 68, de 1901; 
tença em ultima instancia em favor do autorizando ·o ·Poder Executivo a abrir ao 
tenente-coronel Procopio' José dos Reis ; Ministério da Justiça e -Negocios Interiores 

J adiscussão do projecto_n .. 6 A, de 1901. o credito ·de 3:957$200,· supplernentat' ao
. declarando abolida a accumula,ção das cadei- n. VI do OOit. 4° da · lei n. 746, de 29 de dQ
rasde logicae litteratara do Internàto e do zembro ~o-1900, para vestuario e calçado dê 
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'· . 
<i.Q :lltilll!lOs · gratuitos que, ~n:i. virhi:dG da ridos de ,2.2 'dé abril de -r894 a 31. de d~z )mb1·o 
··mesma: lei, 'foram . admittidos no Internato de .. 190ó:· · .• -: . · .: : .. · · ... 
·~do -Gy!Unasio Nàcional~ _cujo numero· Lbi·elac 'l" discussão do pí:o.\ecto n . :22 A,· de )901; ·. 
vh.do, de 50 .a 60 ; , . . mandancto di~lJei:JSLÜ.' (ios exames prât~C(!} de . 

:,. -3~-_ discuíJsão do proj~cto ri . 77, de 190); re~ que cügitaln os :u;ts. 28 .e .29 dó l~êg)ll)!.tnento • 
;. la tive á. emenda otfi3recida n. 2& discussã.o do ·de iH i! e marÇ.:>.d.e 1851 o_s atficia,es. e pr.aça~· do · 
{ projé'cto· n; 2i 7; de 1900,- a}.itorizando o·Poder exercít_O-·ha_biHtados eom os ·cuJ;-,~os dà.s :úrmas : 
·.·. Executivo à abrü· ·ao Ministerio ·da Guerra· 0 ·á que .J)útéú·cern .e de rogando .a léi · n~ ~39. A, .. ··. 
· credi-to ' especiaJ de 8:4Hí$ôOO pára 'pitgn.c d~· 30 de janeiro de}892, n~ parte referente . 
. ·m'ento dos- vencirrieiltos do tenente.-coi•imel a este ·assumpto; ·. . : · . · · · · . . : . 
~-.iiinocêncio . Serzedêlio ·corl'êa revertido aó . 1 ... discud~_ãodo pr_ojecto n. ' l Qô A, ,de: :1901' . 
\ s.erviÇo da 'e.x'e'r.cüo · ê de ·lente · d:a Escola auturiz~nuo o· Gov~rno a a~rir ao :rjfin~.~ter:ii)' . 
<Militar pó~1...a.ctólegislativo ; . · . . . . · d~ Jus~rçao Negocws Iilter1m:ea o ~rcd1to J'!-e·; 
:~·-:- .'3&·>discilss~b do ji·qJecto Ji, 2Q$, · _de 1898, ~es.Jarl!? pa~a paga_1~cnt~ do pre~10 de v!a~. 
:, a:ut.i:>rizando--o Governo a mandar pagar aos .,~m .• q~e tr.~ta ,<l art .. 221 do. ~odtg~_do . En_ . 
r Drs. ·Francisco Antúnes Maciel ·e Arthui· An:,. smo,. C:QII(er_:d<;>_ ~ pedr_o D~r,nosthen~'~ Rach9, . 
:._iilnes Maciel fi quantia .·de 38P:500$ .. : ·iJllp0r~ . l• ~B9us.sao .do. pr.aJ.?!)to .. n. : . 17~. :re_ I9ql, 
:' .. tancfa do gado vaceurri· e cavallai; fór'necidó mand~I).qoquo 0 _Gove~no .. da .. Repub}.i<:'!- . lll; . 
'· ás forças le,.aes du1·ante o periodo revólu- de~mze, com:!l·:quf!.ntia de 70 .. 000$, a Vwtor . 

··' .. . · · ., d o . · . . · - · . _ ·: Metrellas· de .· Ltma_, pelas· despezas cfue foz · 
\ 0.~_opa~.l0 e _1893 .a 1_8~5., . :. · · . · · ·. . .CJJll ;à pjn.tura; li1ontage.m e _custeio do Pano-:. 
.-'· :3~AtscusS(!.o do _[lrwecto .n. ~647 . d~ 199.0:, rq;ín~'do ,D.eHc_obi·ime!ltO :dó Brazil (com in,l,b-
·'·~I;l\Ol~l~ando: o G?yo~no a pror~ga~~ o pra~o sJ;itutivo da -Commis.>ão · de ·orçamentó ao 
::çorcedt~o á Soc1e~ade ·~ontepw Geral _de próJecfo !).: 261 d(} -1900)-;.. . . :. . · · · · 
.:E.eo_nqmi!l- . ilolil Servrdores do . Estado páJ:a rp· 1 & discussão . do 'projec,to n: t l A, de 1901, 

.~ d~rn~HZ{!.·~· ao. Thesoura 'l?eder~l da · qu~nt1_a autorizondo o Podar Executivo a abrir um 
de: ~e lhe ~ ~evedora: • . at~ f!Ue essa lllS:tl- credito da quantia de 2:638$045 1!.0 Ministe

_pmçao rBgularize .sua sltuaçao, P?dendo.me_s· rio da F<tzend"' para pagamento de _forr.~~ 
~ :ntO releval~a do pagamento da llllparhpc~a géns; agua e.objectos ().e expediente fO.l~neci
.. ~Ifl que ficou alctnçada no annQ q~ 1899; . . drs pela Companlüade Aguas .de Màceió.- e . 
· - ,-~2" ·discUs$ão _çlo projccto n.. ·43 A, . de 1901, outros, por conta do Min i&terio da . Gueh·a 
/ aUto.rizando o Poder ~xecutiyo .a abrir a.ó durante os ex~rcicios de 189i, 1896, .1887 e 
.:Ministerio da Justiça_e. N-egocios Interiores 1898 ; · · · 
:. o éredito .extraordinai'io ·de 2:8~7$8{)0 . parlt Nova · discussão do : projecto n, 153. E, de 
.. :PágiünentQ a D. Eugenia-Torreão Corrêa do' 1900; additivo- destacado na 3~ discussão do · 
·'.1\.raujo, viuva do juiz de- direito em !lispo.ni- projecto n. i53, em . virtude do art~ 133 do 
· l>ilidade baéharel Lindolpho. Hitibello Corrêllt. · Regimepto lfJ.terJ!o, ·auto,rizando :o Governo . 
···de Araujo • . · · · : · · · · · a transferir .p·ara Manoel . ~âr.ia Vollez a. 

.-: : ~·<d.iscu~são ·do: proje)::to n. 120, de 190!; concessão feit~ a Jul~o· _Beneyides pelo'" de> 
.:~·cj;utoriza;ndo g.Goverrró a abr~r ao :Ministe- creto. n . -.99, àe 7·de -outubro de·. -1892; po
::.':rió da. GUet'rá o c~.:Mitó' extr(!.ol'dina.rio . de den'Uó prorogal-a; por mais cinco a unos ; . •. 
~ 2;4P'l$800.'P<!.ra pagamento. ao· mai'er:halJosé · ~Discussão unicu. do pr(ljecto n. 71, de 1901, 
';de Almeid!J. Ba.rreto, em virtude de sentenç.a autorizando ó Poder.ExeQutivo a c_onceder a 
• do.S.up1·emo Tribunal Federal ;. . . · . Antonio de Santa Cecilia Junior, fiel P,o th·e-
, ,Djscrissão unica do projecto n. -190, de 1901, sotú·eh·o ·da Delegàcia - Fi~cal do· Thesouro 

·._autorizando o ·Govel'no a conceder ao ma- Federal no E$tado de Minas. Geraes, uni aanq : 
· chinista dl;' 2"' ciasse .da Estrada de Ferro ' de licença p!J.r.a tratar de sua saude onde lhe 
· :Central do Drazil, Achilles Arnand -Coutinho convier; . · ' · · . · · · · 
'ún) aQDQ de Iicençd., com: urde.qado, para Discussão unica do projecto ri .. 184, a·ê 1901, 

:. tratar de sua sa.ude onde lhe convie1•; autorizando o Podú ·Executivo a concedei· 
,: ~-.. ' p discuss~~ do ·projecto n._.7.2, de 1901, tlous annos de licença,. de accoi•J.u com o 
~declarândo' que gozarão da franquia postal a dispo.;to no § 2° do art; 1 o do 1;egula:tnén'to · 

.:_cór.respondencia e as revistas -dos Institutos publicado llít ordem dó dia n. 495, de 17 de 
,· His.toricos ·c . Geog1·aph~co.S. do Brazil,do Pará, jan13iro :dé 1866, ao capitão do corpo de enge-· 
:_·Qeará, Bahia;·s, Paulo, Paraná e Santa Ca- nheiros Alfcedo Soares do Na~Cimcnto, para 
· tharina e dos InstitutoJ Archeo1ogicos de . t.tatat- de seus interesses; . . . · . . 
:-Alagoas o Pernambuco; · · Discussão unica do projecto ·n. 1'88, do . 
· · P discussão do ptojecto n. 11 3 A, de 1901, 1901, relativo á emenda do Senado. ao pro-
autorizando o Governo a abrir o credito de jecto n, 171 B,. de 1900, oa CamarP. ·do;;; 

. .16:060$, para pagar ao bacharel,.Umbelino Depu·tados, que autoriza o Governõ a mcmdar 
·de ·Sôuza Marinho os seus ordenilidos, como· -pagar ao· c~.pitão d_e fragata honorario e 

-juiz ._.d~ direi'to .. em disponibilidade, dccor:- to tene,nte reformado Co !latino Ma1·ques. de · 
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: so~JiKquãli~rai-d~ ~~sa7$6so, . ciuror.enÇa;·aé·''ord~nadp que.cot:npot(l ao escrivão do ~Imo- . 
s.iYIJlo·que 'deix~nj:(:le recebért'<).estie 1870, ·tia. ta. xoqfado . do. extmc~o Araen~l. de Guerra de 
'do 'au?.::refcrrna, aité 1 8~7, . de aécordo .com á .Pornarnbuco, Franctsco Maurtcto- de Abreu; 
di:nithína ·contid:<1 no aviso . do Minifiterio da ' Discussão unica do projecto n. 204 A, de 

"·'Fazenda de. 7.,dejanei_ro de .!869;·, : .. 1901, concedendo· um anno de licença1 com, 
. 1 a d.lscusàão do Jií·ojectq n. 157 A, de_ 1901·; . or.dép~d~, . ao · O. r .. · zacqa~üts:do. R~go Mon· 

â~clar<).ndo que ~ n;9 casq d~ _licença ;- á :um te~ro, JUIZ do Tr~bunal ()IVll oQn~mal, para 
lente· cathedratlCo da Escola . Naval ser·á · a tratar de sua saude onde lhe·.convter · ' . 

: cadéri~á r.eglda peió lente · sub~t~trito a. querri. Levanta-se a ses~ão ás 5 hora~ e SÔ mfnu-
competir na occasião o exerci cio das funcções ·tps _da ·tarde~ 

. de 1;epotidor dessa cadeira/ com voto em se;; 
:parado; _, - . : :.· : . : ·. · ·· ·• · ·. : 
. "Di$CU~são unica 'dó projecto· n·; 283, de 

· . ....... 
_;...·. 

1893, coric_ederído a D. J rilíiuiá Morei ·Ga:rcez 
Palhá,· :viiiva do" tenênté 'do e~éi·êito Piogó 
an.rcez Pa~h·a, ª' pensão ani.niaf de. 9BO$OOO; 

I a diSCUS3~o,do proj~cto n .. ~ 1 (')8 A, ·de .190.1' . -:_ . ' ' . 
:tornando eJÇtensi.vo MMinistei,io. da Marinha . 

1 
i i 1>·· s~ssÃo ÉM 2 DE ouTUBRO DE 1901 

o decreto n. ~2, da 7 · d~ dezembro:idtl -189_4; 
.:U<i pa.rte que organiza o3 estad:OS m,aidre~ Q.o -Presidenc~a dos . Srs . . Vaz de !JfeUo . '(Pi·e- . 
. Mi,nistró 'ia Guerra e do ajudant~-genoral· do siden(.e), Satyro Dias; (2• 1J,ice-presidente), 
exer~.ito,.· e,dando outgas providencias; · . C(lrlos de. Novaes .(i" Secretario), Luiz Gital-
1~ discüssltb . dô . p~·ojecto n:. l42_A, de 1901, · · · ·) · · · D ( · · 

reor~raniz. ando o corp· o·dÕ._:eiloo-enh .. eiróS .n. -a. va_es berto· ( 4. Seci·etario e JSatyro ias 2· v ·:ce-
~ · · pr_ esi_d __ . e. nte )' · .. ·e fixa o pessoal do respectivo qi.i,adro · oidi~ 

.na rio . (Com ' pareceres , das . commis~es .de . . . . . 
M~Jr1:fnha· 2 G!l.~rra e Opçl!<rneiitQ); : . ··•· . · ' Ao lllOio-dia procedo-ao á ché:),mada, a que· 
• D1scussao umca do pl'OJecton. 20(}, del90l, rospond.em os Srs. Vaz do Mello, . SatyrJ 

aut.oriza,í:ido ? Poder Executivo ·.a conceder· D!as~_Carlos de Nova_e_s, Angelo . Neto .. A~a
um <',l}no.de hceul,{i1 :ao conductor de trem da pito .ijos_ San.to~, -LuiZ · Gualberto, Chr1stuw 
Estrada deFe1·ro Central do Brn.iil, Frapcisco Cruz; Guedolha Mourão, Nogueira Accio.ly, 
Alves dà Silva Prado; · . · · .. ' · . · Frederico Borges, Sergio Saboya, Gonçalo 
·Discussão Iinica do projecto J:l. 148, qe 1901, Sou 'to, Eloy:· de Souza, Tavares de Lyra,_ 

autorizando o Governo·. ·a ·mandar .contar ao Pereira Reis, Çelso de · Souza, Gomes do . 
_capitão de frri.gat(l( Francisco·Carlton . a an'ti- Mattm;;, João Vieira, Jos~ · Duarte, Epami
guirlade da data da proriloçao ·áqué_lle posto, DQ:ndas (lrac~ndo, · Al'ro_x:ellas ~ Galvão, Ray-
em 26 de abril d<3'18.90; · : . - . . · .· . . · mundo de. Miranda, Jovi:niano do Carvalho, · 

·. DiscUssão uniCa do projecto · n. 242; dé Rodr.iiues Doda, Fausto Cardoso, Soabra, · 
-1895, elevando .a . 10Q$ ·mens~es a pensão que Augusto. -F,rança,- . Francisco Sodré, Ma, 
pet•éob~ D. Çybele de ~encionççi.. SO\lZa Mon- nool Caetano·, Alves Barbpsa, Raul Bar-

_teiro, viuva do tenente honorat- do exer-· roso,. Deocleciano dó ·Souza, Nilo Peçanha, 
cito Heleódoró ·Avelino de Sóuza · Móntei:ro ; Silva Castro, · Martins Teixeira, Tllcophilo 

DisGussão . unicJ_a do projecto n , 191, de Ottpai; Gastão d~ Cun,ha, João Luiz, P()-: 
190 I, concedeildõ a D. A!llelia Cavalcanti dEl qi:do Filho, ~Esperidião, Bueno de pai v a, AF
Albuquerque, viuva·do capitão de engenhei- · fredo Pinto, , Leonel .Filho, . Antonio Za.ca
ros'AntonioCavaléanti de Albuquérque,üma riil.s, May1·ink, Manoél · Fulgencio~ Edu:trdq 
pensão mensal de 100$000 ; · · .·. · ·. . .•· Pimentel, ·(}legado ·Maciel, Lam·artine, For-

. 3a discussão do projeoto . n. • .4(?, de 1901, . nando Prestes; Dinó Bueno, Adolpho Gordo, 
autoriza.ndo ·o Podêr l!;xecutivo a alirir <io .. Alfr0do-Ellis, Teixeira·· Brandão~ Lindolpho 
Ministerio d<>. Guerl':>. o credito extraordi,na· Serra, Paula. Ran:ios, · Francisco . . Tolentino, 
rio 4:2~5$800 ·para pagamen~o do ordenaflo a Vespasiano do Albuquerqüo, Qassiano do 
g_ue tem direito o a;Jnioxarife do e~ti ncto Nascimen.to e -Diogo Fortima .. 
Arsenal de Guerra de Pernambuco, _João Cli- · .. Üre-se a sessão. . · 
maco dos Santos Bernardos -~ ... · · · , · · · . · . · • 

· . 2a discussão do. projec~o n. 160 A, de i,901, · E~ lida e sem debat~:J approvadu. a acta da 
c.:>nferindo privilégio para pagam!')nto ·de 'sessao anteceacnte. 
divida proveniente de salarios .de.. trab>,lhádor · · 
rura.l; · ··. ' ó s~: P~esident;e- Fica sobro a 

2" lliSCUSSãO d·o pl'ojecto' n. 176, de 1901, mesa, por espaÇo ue cinco dias;. a contar de 
· autorizando o Governo a abrir ao Ministerio hoje, p(l.ra receber ·omend.as,o projocto n. 216 , 
da Guerra o credito · · extraordinario de ·de WOI, que fixa a .despeza do Mini~terio tlêt 
2:860,~07, para occorrer a o pag~mento do Marinha, para. o exercjcio do 1902. 

Óa!rlara Vol. VI 
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26 ANNAES DA CAMARA 

ORDEM DO DIA 

E' annuncialla a continuacão tla 2"' (lisc:us
são do projecto n. 150 A, de 1901, parecer 
sobre D,s emenr.las ap1·esc~nÜttlas para a 
2a. discussão do proj c c to n . l :JO A, de 1 DO l. 
que orça a Receita Geral da Republica para 
o exercício de 1902. 

. O Sr. Pre8ide:nt,e-Tem a palavra 
::;·· o Sr. Paula Ramos.. . 

~ O Sr. Paula Ramos cstrnnha 
ainda uma vez que soja trazido a debate o 
presente projecto de .orçamento da receita 
antes de conhecida a despcza. E' uma praxe 
condemnacl<t em todos os parl<unentos. Sabe 
que a razão deste facto é a actividarle extra
ordinaria do seu illustre relator. Não com
prehende que ::;o peçam tão pesados ii11posto . .,; 
ao contribuinte sem se conhecer a nece::;si-

·dade de tamanhos sacriftcios para as dcspe-
zas publicas. · 

Estranha ainda a não publicação do rela~ 
torio do Tribunal de Con ~as, indispenstwol 
subsidio para o conhecimento exacto da 
receita e despeza publicas. · 

Antes do entrar no estudo da nos,~a critica 
actualidadc financoi1·a, pede o orador per
missão tt Camara par~t fazer· algumas consi-
9-srações sobro a confücção do::> orç<tmento::;. 

Não tem razão o nobre relator do orça
mento do interior quando, preconizando a ne
cessidade do orçamentos ordinarios e extraor-

. dinarios, diz haver embaraços no regimento 
da Crtm<tru., como e;<p:icao orador, fazendo o 
historico das dísposie,:Je::~ regimentaes ;.t este 
respoito; o regimento actual contúm as mos: 
mas disposições de 1892. 

Aidúado Sr. Nilo Por:,~nha da, uivi:.;ão do 
orçamento em movei e fixo cst:i. conde
mnada. 

A Inglaterra é o uníco paiz de rogimen 
representativo r1ue ainda adopta, a dualidade 
orçamen taria.. 

A França, após longa experiencüt, abando
nou os orçamentos extraordinarios e espo
ciaes; a sua tendencia hoje é para unidade 
orçamentaria. 

Pensa que as disposições do regimento, 
modificado no sentido da sua última indi
cação, interpretam as vcrdn.deirrts necessi
dades do paiz. Aind<L em maTÇo do anno 
passado, o eminente Sr. Bcr~l10lot modificou 
o regimento da camara franceza prollibindo 
que nos orçamentos fossem introduzidas me
didas de caracter permanente. 

Pa.ssn, em seguida u omdor a analysm· o 
relatorio do 81'. Míni~tro da Fazcn<h. es
tranhando antes, que, sogundo clcclaron o 
Sr. Serzcuello, a.)esponsa.bilidade do Se. Mi
nistro limit<~·se ü, introducç~::w do mesmo 

relatoriu. A ser acceito este pi'incipro, a 
Camal'<l não ter<í. elementos para conhecer 
a, opinião do Governo sobro os nogocios pu
blícos, quando os rclatorios não tiverem 
in troducç~ão. 

Cont'cssJ. que tom uma certa satisfação 
em fazer est:1 u.nalysc, porc1ne o mustre 
Sr. Murtinho começ;1 de converter-se <LOS 

hons princípios. S. Ex. vae conhecendo que 
o::: prilicipio:o: não podem ser applicados com 
a intransigencia proclam~da no seu. rela
torio de 1897, quando Ministro da Viação. 
No começo de sua administração o 81·. Mur
tinho é um intr·ansigenté spencerista; mais 
tarrle, quando formulou a sua lei sobre taxa. 
cantNal, já ad.mittia quo as causas moru.es 
pudessem influir nus movimentos economicos 
de um p;Liz ; hoje, confessa que uma das 
geandes causas da nossa crise financeira foi 
o csbitnj,~mento dos lastros das nossas emis
sões de papel-moeda. Em materia. de in
dustria os principias de S. Bx. vão soll"reudo 
tambem modificações. 

Passa o orador em seguida a demonstrar 
em largas consideeações· que não temos ex
cesso de papel-moeda e que <~s emissões úem 
sempre exercem influencia na tax:<~ cambia.!. 

Uma vez que se aclla tratando de assump
tos financeirus, precisa dizer tt Cam~tr<~ a. 
respeito do St·. Lel'OY Beaulien, economista, 
tão frequentemente citado .. Tem razões para 
dizer quo este senhor p1•ocedc de má. fé. E, 
sinão. vejamos: elle reconhece que as cl'ises 
financeiras do Brazil c da Republica At·gen
tina são cJ.usada.s pelo.; mesmos males e, no 
emtrwto, aconselha remorlios dill'erentcs. 

l~lle acha, que a RcpubUca Argentina nã.o 
devo queimar papol-moeda.; no cmtantu n. 
nós, paiz de longo t:m·itorio o dHilceis com
muni.c;wõos, a ncH que temos nocesshlade de 
gr;tnde qu;mtidade de numora1•io, aconsc
lha a. queima do papel-moeda ! Acha tam
bom que elevemos at•t•endar as nossa:-~ e.~tea
uas de 1'crro, como uma da"i medi<hs impres
cindi vci ·: p;n'<1 sol ver a crise. . . Logo q no 
foram arrtxados os primeiro;; eclitaes pa.ra o 
arrendamento da .. .; e:;tra.da.s de ferro, um dos 
peimeiros concurrentcs a. apparecer foi um 
syndicato francez ... Naturalmente, o Sr. 
Leroy Beaulieu é um dos importantes pro
tcctores de.3te syndimtto ... 

Diverge ainda hoje daquelles que pensam 
c1ue a crise fin~mceira do Brazil provém da 
geande quantidade ele papel-moeda. Desde a 
a data da nossc~ indBpendencia que não 
tomos outr<.~ moeda e, no omtanto, o Brazil 
tem pí·ogredido m<:t.i::> quê muitos paizcs da· 
velha, EurOpi.L. 

A lta.li<t conseguia solver a trenJCnda crise 
por (lllü Jiitssou,emittintlo pt.Lpcl-mocda. Tem, 
por·ém, um exemplo mais fl'isantc- a In
glaterra,. Em tollas a H er•b;cs financeir:ts com 
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que cste_paiz se tem .visto a braços, elle se pretexto de que as terras devolutas tinham 
tem valido do papel-moeda, sempre com passll.do para o domínio dos Estados. 
bons re:mltados. E' a, propria, Constituição que dá ao Corr-

Este recurso foi empregado om 1694 qu11n- grosso e.-Jsa attribuição de anim<Lr e· auxiliar 
do a Inglaterra soffrcu a sna. primeira, cri . .;e os Estados nes.;e~ commettimcntos. 
financeira. Cinco milh.ões sterlinos de papel· 
moeda foram emittidos e <L crise•passou. P<tssando a tratar das estt'ada,s, assumpto 

Em 1794, um seculo depoü;, uma, crise que já occupara a attenção do orador oppor
deú-se, 0 mesmo remedio foi empregado- tuna.mente, manifésta-se mais uma vez con
cinco milhões de papel-moeda ro~>.tm a,tirarlos trario ao regim~.n das alienações e arrenda,
á. circula,ção e 11 crise foi debcll;1da. nientos, e isto por motivo muito razoa,vel, 

A Inglaterra tem proceU.ido sempre assim na sua opiniio, que é t:1mbem a, opinião dos 
c sempm com 03 mellwres resultados. qtw entendem do assumpto,- as estradas do 

Acredita que 0 sr. MinLstro da Fazentla. ferro nos paizes não são fontes de renda 
já está coú vencido dos males da incineraçã0 do para o Governo ou para as em prezas que as 
papel, pensando 0 orador que a ct'isc banca- exploram; devem sar, antes de tudo um 
ria, que se manifestou no anno pas::;ado, nes~a instrumeuto de que se serve o Governo para 
praça, foi causada pela fc1lta de numerario. dar expa,nsão ao progresso e ao desenvolvi
Não é só mente 0 orador Que pensa desta monto cbs zona~ Q uu ellas percorrem. 
forma,. O import(!.nto jornal londrino, o Pa::l~ando a, outra ordem de considerações, 
T-imes, em um a,rtigo que estamp:m a 15 de observa o orador que não póde conter a sua.~ 
setembro do anno pa.ssado, artigo que foi pu- admiraçii,J ante a opinião exquisita e exti'aor
hlicado, em resumo, na secção telegraphica dinal'ia do Sr. Ministro da Fazenda no seu 
do Jo1"tlal do Commercio, attribue a crise do relatorio, ácerca da explorn.ção das minas. 
papel-moeda .. â escasmz do papel moeda. O S. Ex. manit'esta-::se contrurio á. exploração 
Standart, outro importante jornal londrino, dessas minas pelas emprczas estrangeiras, 
mani{estou-se da mesma, fór!lla. O proprio sob pretexto de que todo o objecto cxplor:tdo 
Sr. Ministro da Fazenda pensou assim, pois é vae ao estrangeiro sem deixar lucro nenhum 
esta a conclusão logica do seu acto mandan- ao paiz, uem mesmo o prtJducto da venda, 
do Suspender a incinet•açã'J, quando se deu fica.ndo apenas o imposto. Mas, objecta o ora
a citada crise. A falta de numeeat•io é a dor, o mesmo :mccede com tedas us. empeezas 
causa principal da cris:3 que atr<Lvessam di- estrangeiras que exploram outros geriõros 
versas praças da Republica. Ouçam o3 nego- de producção: vendom-n'os e depois passam 
ciantos e verão que o orador diz a verdade. o producto da venda para mra tio paiz. O 

Os pugnadores da queim~ <h ittcineraçã.o, result<tdo é o mesmo. 
dizem quo a queima do papel moeda valo- O Sr. Ministro da Fazenrla,, desa.ppare~ 
riz<t 0 papel restante. Por este argumento, citlos os antigo; motivo:;, attribuo a baixa rlo 
quando tod(} 0 papel fôr 11ueimarlo, 0 só ex:is- caml1io <t rctiradtt do papel-moeda,. Nosso 
tir uma nota do 500 réis, esta not:\ valerá pnntõ o orador f'a,z longa:-; considcrac;:õos, con~ 
tanto quo não havcl!'á dinhoil'J quo po:-:;sa cluindo por doclamr que, na sua opini:l.o, a 
eompral-a. dcpl'oci:tç\ão da taxa cambial é motivadtt pela 

<limiuuh:ão do ouro quo em oxportacl(} afim 
O oraclor acha quo as oscillar,:õo::~ cou~:~tantos do suppt'ÍL' 11 .~ tlcspczas de muitas familias 

do cambio são mais pt'ojudiciaes ao com- que se aclmv:un no cstt•:tngoiro o que foram 
rnm'cio do qno ao cttmbio baixo, porém oiJl'igauas a, voltttr o mais pill:~ diminuiç~ii.o 
ti r me. Com estas oscilla,çõe~-:~, o commel'cio uo consumo. 
nunau. pode;·á fazer os s.mi calculas com f.m- vac agora abordar uma q_uesti\o em que 
gurança, sofl'L'endo ás vcws pt·ejuiws collo::!· insiste todos os annos,-a reforma das tarifas 
saes. a,U'andegarias. Acha, e não se citnsará de 

Felizmente, para o pa,iz o Sr. Ministro da repetir esta verdade: foi um erro a croa.ção 
Fazenda já se vaetransformando e pondo em de uma commissão de tarifas. Si ha alguma 
abandono alguns pontos da politica. spence- cousa que mais se entenda. com a receita. 
riana seguida por S. Ex. Assim é que já diz public·t é a tarifa; todos sabem que ella é a, 
no seu relatorio que o paiz tem necessidade principal fonte de renda da União; e até hoje 
de augmentor a sua producção, desenvolver nesse assumpto mais se tem curado dos in
as suas linhas ferreas, empregando as mos- teresses de poucos do ctue dos interesses de 
mas palavras e usando das me3mas ídéi1S, todos. 
pronunciadas o tida,s pelo orador, cin dis· A propo3ito cham~ a, uttenção ç]a Mesa 
curso que pronunciou em 1897. para a, emenda n. 12, quJ não pótlc figurar 

Pensa que a immigração deve ser feita no parece1' da receita, em vista de resolução 
em largJ. escala e que este serviço deve ficar da Camara que, quando creou <1 Oommissão 
a. cargo da. União, que delle livrou-se sob o de T<trifa,s deu~lhe poderes privativos, reti-
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rando d::t. Commissão de Orç.uncnto essa 
attribuiçã.o de refm'lll<ll' tarifas. 

A emenda de g_ue trata o orador l'cferc-se 
á. iscnç·ão de impostos do importação sobre o 
materi<bl destin;~do ao abastecimento da <tgua 
pat•J. uma ci(lade do Minas. 

Passa agora a occupal'-se das emendas que 
foram o:trerecidas a.o projecto. Analysará em 
primeiro logal' a de n. 2, excoptLlando os 
juizes da justiça, local do distrlcto do p:\g;~
mento de impostos. 

O orado1' ouviu com maxímo acat;J.mcnto 
os diswrso.:; que sobre o ::.ssumpto pronuncia
ram os Srs. Azevedo Marques e Esmeraldino 
Bandeira. ; não ficou, pol'ém, convencido. 
Cita varias artigos de1 Constítuiçõ:o para de
monstrar que a ju$tiça. local do Distr:icto 
Federal não póde ser collocada na mc~ma 
categoria. que cabe a justiça federal, o· assim 
gosar das mesmas vtmtagens e regalias ga
rantidas a esta_ 

· · O orado1•, depois dn dcclal'n.r quo não con
sidera o imposto diminuição de vencimentos, 
faz o historico da questã.o quo teve a sua 
origem em uma dit'lposi(~ão de lei que creavn. 
o imposto de 2 o ;o nos vencimentos de todos 
os funccionarios puulicos. · 

Só depoicl do augmcnto do imposto que foi 
elevado a. 10 °/o e 12 °/0 houve rech>mação 
e pl'otesto, ent1'etanto aind<t assim não se deu 

. diminuição dos vencimentos. 
Dcaoto da decisão do Governo suffragada 

:polos trcs })aderes da Rcpublica, foi que o 
or<\dor formulou u. emend;1 sub n, 4 ao p<Lr(\r.fw 
da Commissão do Qr·ça.mcnto. Esta.belnciclo 
quo o impos~·J (~ nnia diminuição de vnnci
mcntos e do :mLilidío, si n, Con~l.ituiçã.o osta
belcce i~so, trunlwm o art. . 22 r:omprehendc 
ca.so identíco, con~Pgnintementc niio poden
do a Gam~J·a. mar'CitJ' o soH proprío sr1 bsidío, 
nã.o pód.c votar· diminni~·âo; em conclusão, o 
on~dor, timndu ord.ras illaçõe~ dos factos, 
julgo, quo os subsidias náo estflo sujeitos ao 
imposto sinúo quando fi xacl os antorlormente. 

l)assn. a cxamin ar :t omentla. n. ll, qne se 
rcroro <w impo~to dn S<d, entendendo c1uo ;\ 
Mesa não a dcwi1t acceitar. em razão de ser 
tal impos to l'P.g ul arlo l)ul' lei cspccbl; a 
opinião tlo ora(lor qucT' :;olJJ'C o imposto de 
cor1sumo, qur1' ::>obre tarifas, é que as alte
rações só poclmu SOl' feitas por meio de lei 
r.~ pecial. 

Refere-se á emendn. sobre suppressão dus 
loteL'i<ts, c estl'a.nha qne exü;tindo um con
tracto cuja tcrminn ~:áo se dará ou 1!!03, se 
q ueh·a h~gisln,r a. es~e respeito quando 5cr â. 
mais l'U.7.oa.vol cJeixa.r e~t<~ tarefa. á Camara 
vindour<l. 

E' poo:;itiva.mcnto intenso a t Hlit cspecic 
de jogo, co llcl'Orltt~ Cillll p1·incipios que · sus 
tenton r.o Congrm;so Con~tünintc do seu Es
tado; mas como sn a.ppcll ;t J!lll';.L a:; vauüt 

•1ens que da.hi l'ilsulta.m âs insti tuições de Ca.
f.ídade, pema que seria mais vantajoso dei
xar inteira. libel'dado a quem quizo.sso ex:
plol'at· lot"Jria.s cobrando-s·a certa pol'contu.
gem em favor de taes instituições, e debaixo 
de l'eal fi~caliza.ção. 

Lembra que se deve contemplal' cla;l'<t
mente a consígnn.ção a que estão obrigada.: 
as compauhin.s e emp1·ezas, incluindo da 
mesmtL í'órma a. companllia City I mpro'Ve
mel1ts, e bem assim o impost o de ::-:o % , sobro 
cartazes e annuncios. 

EntL•a afinal n<J, apl'cciacão da ememl<t 
n. 43, lcmlm:mdo á Camara. a necessidade 
de prohibir que se aliene ou arrende a E~
trada. do Feno Central do Bea.zil. 

Em longo di3curso proferido em l80õ 
Lavrou seu protesto contt'a a polHicn. de 
restaural' as finanças por uma larga opera.~ 
ção a qu2 servia. de busa a alienação da 
Est1•a.da. de Forro Cent ral do Brazil. 

Sempre que na. discussão dos Ol'ça.mentos 
se tem procurado dar esta autoriz:tçã.o ao 
Governo, o or·ador tem apresentado emendas 
suppressivas dessas med.idas. 

Só admittia em rlous ca.sm o Bra.?.i l cnn
gar a commette1' um acto que em condi
ções normaes serin. um crime de ]flSl.-p ~~trio
tismo, o de alienar ns nossas estradn.s d e 
ferro: 011 qnando () paiz ti VCSOO de SOl VOl' 
comp1•omissos de honl'a naciona l ou p r e
ci.~a.ssc. de l'ecursos pa.m r ,êlpellir o inimigo 
que inv:tdlsse o territorio na.cionu.l. 

Ainda. bf'.m que o Governo decbrou pela. 
Ga.:;r;fa rü; Nnlid as ClUC em caso algum cogt
tn. V<L de aliormr a Estrada de Fol'ro Central 

.(lo H1•aúl. 
Ln.stim;~ que esta. politic..t om r•claçíi.o U. 

Centrai uão tivesse servido do norm<\1 rlc~ tle 
o principio, pMa todas as o.~tradas. 

O oPa.dol' confessa e dá os motivos pot' quo 
(lcl'enucu a mc:di!la autorizando o Govcl'no a 
rosgu.tar a E~ tradu. dG Fel"l'O do S. Francisco 
e mostroll, nc~s.~a. occasião, a s contlic;õos em 
que o Go\·erno :podi;~ ützer o re~g<Ltc . 

Em qucstüe.> destrt na tu reza, o ora.dOJ' 
most1·a-sJ complet<.tmentc allwio, quer· :í~ 
paíxi:íos do incondicionaltsmo, qum• ás tio 
oppo . .;icionismo iutran~igcnto. 

Até e.; te momento nil.o tem dado~ segmo.l 
sobro <t tmn~acção que o Governo fez em l' O· 
laçiio ao resg-nto d as estmd<1l:!"c1e fel'l'o. 

Nem o relu.torio do Min istro da f<'azemla 
nem o do Ministro du, Viação, dizem coulla. 
algumu. a re.;peito. 

Da operaçã.o dupla-a do resga.te e u. do 
arrend.a.monto, a pr imei ra parte merece 
.mais <t SU<t censnl'a, maxíme quanto á es
Ll'<tdu tlo Rcciic :t S. F,·:wci~co . 

A \lue.~Ui.o do url 'OJHlamen to tio brilhante
mont.D t om :-;\(lo l1cb;ttida., fi\1(\ a. l'c;-;pcito 
pouco Jlro r · o.~ta <lízet•. N:i.o 11üde. pordm, 
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deixar· de h::;tim:w que operação de tal A quo;-;tão m:1i::l séeia quo se- <tfigura ao 
ordem tivesse sido autorizada pelo Congresso orador ó o anonda.monto foito antm; do r.;s
scm concurrencia publica. gatG, collocando o Thosouro na contingcncia, 

Aliás, esta opinião 0 orador já. manifestou, ou do ser prJjudicado qmtndo á força resga
qucr 110 seio da Commissão, assignando-se ta.r as estradas para incluir no contractrJ, 
vencido, quor dost<1 tribuna, comb<1tendo a ou não-ro:;,gatando, porque sGrá muito mo-

s , •aem d" rnedr'tl'' con"r·anacl" no 01•0 ., nor- o onns do tirrondamonto das outras o::;- -pi1 Scv0 ..., <• ., t:> u. _ '"-
monto. trada~. 

Depois de longo e e::;crupuloso estudo cllo
L:tstima ainda que o Sr. Ministro da Fa- gou a tirar a conclusão do quo roalmoutc o 

zcnda, que leg.tlmente não tinha .responsa- rJsgatÇl da EstrL~cht do Forro do Recife i10 
hilidadc pelo arrendamento, vü;to correr s. Francisco foi infeliz para o Thosoaro.. 
pelo dep<l.rtamento da Vhtção, não pen:Se re- I;to dom:Jmtrard. na primeira oppol'tu
la ti vamen te <1. c.;tas estrada~ elo mesmo mouo nidado. 
que em relação á Estrada ele Ferro Conkal Si são verdadeit'<1S as rioticias publicadas 
do I3razil. _ • na Eur·opi1, si é verdade que o Governo deve 

Acha que é difficil a distincção entra nós um mUhão e cento c cincoenta mil libras, 
de umi1 estrad<t estrategic:1, da quo não o é,. mais oitenta e uma mil libra.s para·re :gato 
m<1s nenhuma duvida padece s0bre se~· a dos deúentures, mais dez mil para gratifica
Central eminentemente estrategic:1. Os facto~, ~·ão aos dieectorcs, assumiu c0mpromi:,;sos 
<t r0volta de 6 de setembro, se duvida hou- muito m<1iores úo quo realmente tinlu~ si 
vesse, justificariam a definição. continuas'o a exigir o cumprimento de 

Quem conhece o traçado das estradas de clausulas do contracto, embora alterado por 
ferro do norte, convence-:m de que muitas diversas coneessões anteriores. 
dellas pl'eonchem as condições de estrada os- Si esses dados são exactos, o oradot• não 
tr<1tegica, e neste ca':lo não d-everiam ser en- tem motivo para felicitar o Governo do 
tt'egucs a um syndicato estrangeiro, segundo seu paiz p:Jr essa opm·açii.o. 
o pl'i '1cipio que o Sr. Ministru da Fazenda Tormimt dizemlo que é facto ter o Go-
e,;tabele~eu. vorno c um prltlo o C')ntracto do f'~tnding-

Lamonta ainda que om unm época om quo loan c :.,;i as condições uo Thcsomo são mo
~t tondouch é para a libot·dado de concurron- lhot·cs do quo eram no Governo do Sr. Pru
cia para o serviço do t.ran ;porto, o Governo uento de Moraes, as do vaiz são talvez 
i,onha entregado a viação do todo o norte do peiurcs do que eram naquolla occa::;ião. 
Brazil a uma companhia ingloza, t<tnto m:ti 4 A cl'i,;c econom ic:t. as~oberhL~ o paiz do 
qtmndo vê quo o Sr. Mini~tl'o d:~ Fazond:~ norte a sul, ai'l industria:;; perecem, os E:;ta
não C'Jnsoguirá rottlhmr <L parto do i'lCil pro- dos vivem exclu;-;ivamente do imposto do 
g-r<tmm·l. relativa ao dosonvolvimonto forro- oxporta~lão, o depreciaclo.~ os productus veom 
via rio no paiz. os sous Ol'<,~amoni;os dosl'alcado::;. 

P:t:.,;;-;ando a tratar da:-~ o;-;tra.das do forro, o Quem quet• que consulto o:-; interessados 
o:'<tdor accont(llt quo nã.') 1í tli~qnollos quo i'lO no movirncnt;o commercitt!, quem quer quo 
impr·o..,;siona.m muito com quolltõos do ta- oHçJ, todos esses indusl;l'iao~ só ouvire~ uma 
t'ilit:;. opinião o é quo-o paiz atr.1vessa urna 

Não ha duvida quo i'li t'Ur aüopta.da a t:L- cr·iso oconomicn. do quo um dos principaos 
ri!'it dn, Limooiru p:Lr.~ a,:-; ont.m~ Oi'lliJ'U.li .• ~. 11wl;oros é <t t'alt'L d1) meio 'cir·cu!anto. (Muito 
liut·-.~o-ha morto do um:~ voz a. ng-J•ieu!Lu:·<t /J,'JII., muito bem. O o1·ad01- d felicitado.) 
do I•;s~ado do Pornamblteo·, ma,:-; osto I':Leto Fica a. discussão adiad;t poht hora. 11fio :-lO darei, Ki .O GOVOI'\10 CJliÍZOL', pOI'<lliO iLK 
:tlt;tlra.c;õo . .; sn fazorn p.n• mtttno accol'do on tro Comparocom mais os Srs. C:trlos ·Marcel-
o concos::;ion:u·io o o Govol'no. lino, Albuquorquo Scrojo, Sü. Peixoto, Ga-

_Domais, o co1rt1·acto do :tr•ro;m~lamon t.o lwjo bl'icl Salgado, Ar·thu L' Lo mos, Hosannah de 
nao uuriga o Govo1·no <L aecoitar a tarifa da Oliveira, Antonio Bastos, Indio do Brazil, 
Limo~:liro; elto a accoitará so quizor o, si o Serzodcllo Corrêa, Luiz Dominguos, Cunha 
flzor tanto maior criminoso :.,;orá, porque o M<trtins, João Gayoso, Joaquim Pires, Vir
ü~z ospontanoarnonte. gilio Brlgido, Francisco S<t, Lima Filho, 

O quo mais impressionou nosto contracto Trindade, Camillo de Hollanda, Silva Mi1riz, 
foi o final da clau::lnla 14. Ermieio Coutinho, TQixeira de Sá, Bricio 

Flagellados os Estado.; do Norte pela socc<1, Filho, Pereira de Lyra, Ma.laquias Gonçalves, 
cJssando, pJrt::tnto, a producção, o na dura Moreira Alves, Esmeraldino Bandeira, Cor
necci:lsidade do importarem gonoeos d<t .pro- nelio da Fonseca, Julio do Mello, Estacio 
ducção nacional, a. companhia não tom a Coimbra, Elpidio ·Figueiredo, Pedro Per
obrigação de fazor uma roducção om suas nambuco, Affonso Costa, Sylvio Romero, 
tal'ifa~. Ca.stro Rebcllo, Neiva.1 Milton, Tosta, Felix 
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G;tspar, Eugenio Tourinho, Paula Guimarães, 
Adalberto Guimarães,. Rodrigues Lima, To
lontino dos Santos, Galdíno Lorcto, JosL~ Mal'
ecllino, Irincu Machado, Henrique Lagden, 
Nelson do Vasconcellos, Sá Freire, Barro;; 
Fr·anco Junior, Lourenço Baptista, Alves de 
Brito, Pcreir<1 Lima, Julio Santos, Oliveira 
Figueiredo, Viriato Mascarenhas, Francisco 
Veiga, Jos<~ Bonifaçio, Monteiro d~} Barros, 
Monteiro da Silveira. Adalberto Ferraz, 
Henrique :-;a,llcs, Landulpho do Magalhães, 
Carlos Ottoni, Miranda Azevedo, Moreira da, 
Silva, Costa Junior, Edmundo da Fonseca, 
Luiz Piza, Cajado, Cincínato Braga, Azevedo 
Marques, Hcrmene[Sildo de Moraes, Ovidio 
Abrantes, Benedicto de Soum, Alencar Gui
marães, Lamenha Lins, Carlos Cavalcanti, 
MíLrçal.Escobar, Germano Hasslochel', Fran
cisco Alcncastro, Victorino Monteiro, Riv<L
da.via Corrêa, Aureliano· BarlJOSa., Alfl'edo 
Varella e Ca.mJlOS Cartier. 

Deixaram de comparecer com causa parti
ci}xtd<~ os Sr . .;. Urhuno Santos, José Boiteux, 
Pedro Chermont, Rodrigues Fernandes, João 
Lopes, Augusto Severo, Soares Noiva, Vergne 
de Abreu, Augusto de Freitas, Paranhos 
Montenegro; Marcolino Moura, Dionysio Cer
Cl ueira, Celso dos Reis, Sampaio Ferraz, 
Martinllo Campos, Custodio Coelho, Pereira 
<los Santos, Aureliano dos Santos, Rangel 
Postam~, Estevão Lobo, Ildefonso Alvim, 
Carneiro do l{.ezenrlc, Nece:,;io Tavares, Ar
thur Torres, Nogueira Junior, Lindolpho 
Caetano, H.odolpho Paixão, Gustavo Godoy, 
Domingues de Castro, Valois de Castr-o, Ro
dolpho Mimnda) P<mlino Carlos, Antonio 
Cintra, Manoel Alves, X;~ vier do Valle, João 
Candi!Lo, Fra.11Cisco Moura, Angelo Pinheiro 
o Pinto dí1 Rocha. 

I•; snm causa os Sl's . .José Euzebio, Anizio 
tln A breu, lVtymunrlo Artlmr, Thomaz Ac
duly, Amujo-Góes, Eduardo Ramos, Pinheiro 
.lunim·, .José Monjal'dim, Hcrcdia. ue Sá, 
Ose:.Ll' Gonoy, Augusto de Vasconcellos, An
tonino Fi;üho, .Joaquim, Breves, Francisco 
Sallos, La.mouninr· G()(]ofl·cdo,Padlla Rnzcnde, 
Oliveit·a H1·aga, Bueno do Andrad:t, .Joaquim 
;\ l val'o, B<tl'iJOSa Lima c So<.trc.;; tios S:wtus. 
. Passa-se à lwr<~ destinada <LO expediente. 

O Sr. Luiz Gualberto (--JO sec1·e
lo1·io, servindo de 1°) ]WOCCdO U leitura do 
sognintt' · 

BXl1EIJlEi'~TE 
Oilicios: 
JJo Sr. Deputado Necesio .José Tavares 

commnnicanrlo que, eontinua.ndo enl't~.f·mo c 
em estttd.o ge· vc e prccisítndn snjeita.r-so a. 
um tratítmcn~o longo e motlwuico, vem pcdlt· 
a cuneessào tle urm~ licen~,;a tdti o Hm tL.t 

presente scssã.o .-A' Commissão de Petições 
e Poderes-. 

Do Minüderio da Justiça o Negoeios Intc
riom~, de l do corrente, satisfazendo a rc· 
quisiç~ão desta Camara no oiiicio n. 20,1, de 
25 do mcz ftndo.-A quom fez a roq_uisição. 
(A' Commh:são de Orçamento.) 

Do Minist.erio da Marinha, de 30 do mcz 
proximo findo, satisfazendo a ~~~~ uisição desta. 
Ca.mara.no officio n. 194, <lo 19 <lo mez findo. 
-A quem ícz a requisição. (A' Commissão de 
Marinha e Guerra.) 

Telegrammas: 
Ceará, l de outubro de HJOl - Presidente 

Camara Deputados- Rio- Camara Munici
pal concluiu apuraç~ão expedindo diploma 
Thoma.zCavalcanti, 6.149 votos. Nenhuma 
contestação. Saudações. - Pcd1·o AugHsto 
Bwges, presidente-A' Commissão de Peti
ções e Poderes. 

Parahyba do Norte, 2 de outubro de 1901 
-Exm. Presidente Cama.ra Deputados-Rio 
-Installada hoje solomnemente sessão ordi-
na.ria Assembléa Legislativa perante a qual 
11 mBnsagem. Saudações.- José Pereg1'ino. 
-Inteirada. 

Recife, 28 de setembro de 1901- Exm. Sr. 
Presidente do Congresso - Rio - (Mul
tiplo)-Agricultura, commercio exportador 
alcool, aguardente respeitosamente podem 
V. Ex:. como medida salvação crise actual 
deses.Peradora valiosa cooperação V. Ex. pe
rante governador Estados suspensão ao mo
nos por el':lpaço um. anno cobrança impostos 
inter-estaduaes, reconhecidamente inconsti
tucionaes, maxime Estatlo P<trá, onde pagtt 
cada litro alcool $200 o mo. Confiam valioso 
auxilio coneurso afim sor reniovido · tão 
enorme gravamo ,agdcuHuea. cmbara.(ando 
transacções commm'CÍ<tm;.-/h!.ffUlino Rod1·i!Jo 
Macltado dct Cunha, pro~iden te A:-:::;ociaç)ão 
Commercial.-Josd da Silva Loyo Junior, :pre
sülentc Associaç~ão Commercial rle Agricul· 
tnra.-Intoirada. 

O Sr. President.e--Tcn<lo tcl·mi
nauo hoje o pmzo p;ü'<~ se oll'orecor omen
das ao projecto n. 206, de lUOl, fixando a 
despeza do Ministorio d;~ .Justiqa c Negocios 
Interiores, a Moiia vac proceder a respeito 
ila.s emendas apresentadas, conforme deter
rnin:l, o Regimonto. 

O Sr. Lindolpho Serra pro
nuncia nm rlis.:ur::;o combatendo as noticias 
alannantes vinrl;ts do. Ma,tto-Grosso. 

O Sr. Celso de Souzo.-81'. Pre
sidente, pedi a palavra. p<~ra ouviar á Mesa . 
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nm projocto du loi quo jnstitica.rei om lm:~ves 
palavra:-;. 

Antes, porüm, rle fazol-o, pct•mitta-me 
V. Ex. que cu rncla,nH, rla ~lesa, quo agoea, 
é prosi1lida por quom t:'i,u linnovolo se -tem 
r~r~trado para cum as reclamar:üo; <h oppo
Slçao, que f"i1ça com qn 0 soj;trn publicados 
pelo Dial·io rlo COII!JI'egso, indístinet:tmonte, os 
discm•sos proferidos nesta Cas~t, porque tenho 
observado que de ordina.I'io sito peeforidus 
para a publicaç~ão os discursos dos membros 
da m<üorii1 e, portanto, discursos lu.u
U.atorios ao Govcrn o. 

O SR. HosANNAH DE OLIVElltA - Não 
apoiado. 

O SR. -CELSo DE SouzA-EspeL'o, portanto, 
que V. Ex. tomar<~ na -devida consider·ar)ão 
o rncu appollo e providencii1l'á do· modo a 
quo não se façam mais nc::;ta Casa rccla
nnções desta natureza. 

Passo agora a ju:;tific;u· 0111 potw<~s pa
lavras o projecto de lei <1ne vou onviar· á 
Mesa. 

Pela loi n. 2.29G, do 1873, as g-l'adu:Lç~líos no 
exercito eram restrictas :w ma,is antigo do 
classe dos officiaes supol'ioro.~ o goneraes. 
~~ Com as novas iP:>titui~~õo:-;, quo muito 
devem ás classe.-:: armadas, <t gt·ad uar.~üo foi 
ampliada aos ofTici:ted su hal tm·no,.; ; mas 
eN1S gL'aduaçõos são concedidas pelo Poder 
Executivo como um "f<LVor. 

Tendo a . Republica a.holido a disi;incç:ito 
honorífica da ordem de S. Bento de Aviz 
com a qual eram condecorados os otnciaes 
que contassem rmüs de 20 annos de serviço, 
o não tendo havido uma ~ompensação á oli
minaçio uessa dj,-;tincc;ão, penso que se deve 
tornar ohrigatori:L a gradua(ão para dis
tinguir os olficiaes quo contem um cceto 
numoro de annos de sei·viços c qno venha 
a provcH<tr c.trl uollcs quo occ u pam o n . l 
U.a, respectiva, esc<tla. 

Pen:->o, p ·. lr·tanto, quo a graduaç1:),o devo 
constituir um direito do oilicial e não um 
favor do Gov e;rno. . 

O men projecto, Sr. Pl'osidnnto, nenhum 
onns tl'a.z n.os eofr·n:o; puhlir~os; r'~ lllll<L lni do 
protneçfio áqnolles milita,t·os quo ui1o so 
ildliLlll na.:-; graças do Gover·no, porque <li::;.)O 
a.ctualmentc dependo agradua~~i\.o do::; posto::; 
superiores, infelizmente. 

Nós temos visto quo injustiças são prati
cadaH pelo Govoeno deixando do gradtmr 
mnilios om~ia.ns (jllll o~r:npa,m o pt·imnir·o nn
Jllül'O na. Sll<.l, n~r:ala., o qnn a. I i;í.s só mente 
dá-se após um longo período do serviços. 

graduado pelo Governo, torna-se victim_a do 
uma injustiça. 

Parece-me que os seus serviços nes.,;e tão 
longo período de tempo, como que são de
preciados. 
. E' para attBndee a easos inconvenientes 
que resultam das graduações por concossfi.o · 
l'acultativa do Governo que eu entendo que se 
deve estabelecer que taes graduações sejam 
o briga to rias. 

Neste scntiuo envio á Mesa o seguinte pro
jocto. (Lê:) 

PROJEC'l'O 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Será. graduado no posto immedia

tamento superior o official do exercito o da 
armada que attingir ao n. l da. respectiva 
escala, comprehendidos os das classes an
nexa.s. 

Art. '2.o Para a execução da prosento loi 
ficam revogadas as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1901.
Celso de Souza. 

O §r. Neiva- Sr. Presidente, o 
illmtro Deputado pelo Rio de Janeiro, Sr. 
Barros Franco, apresentou aqui um projecto 
crcando um premio para o vencedor no fu
turo campeonato; e eu tive occasiã.o de solici
t<.tl' de:;ta tribuna que a digna Commissã.o de 
Orçamento, quanto antes, de\sso parecer a 
respeito. Felizmente esta .affanosa Com
rnissü.o maia uma vez cumpriu,e de modo dis
tincto, o seu dever dando parecer ·favoravel 
e unanime ao projecto, que é uma justa tmi· 
maç:ão <to sport nautico. 

Trata-se de um premio que será aspirado 
em lut<t porfiad<t o apreciada pela população 
do toda. esta. carlital; c será de J.ovido incen
tivo <i. brilhat1te mocidade que, om numero 
superior _ a mil, faz parte desse,-, diversos 
clubs de regatas. 

Urge, pois, que em breve seja lei esse pro· 
jnd.o, e }ml'a isso venho soth:it:.n• do V. Ex. 
c1ue <ln<ml;o antes o inclua na ordem do dia. 

O Sr. P•·esidente-Atteudel'ei ao 
nobre Deputado n<.t organização da, ordem do 
dia de amanhã. 

O S•·· llenri<Jue Ladgen -
Pnço a pa.la.vea. pa.ra mwial' á mc:>a este 
projecto de lei, que ei1ceri-a os considerandos 
com que o justifico, e rogo a V. Ex. que 
mande publicar a tabella annoxa. 

Um coronel, por exemplo, ou um capitão 
do mar e guerra precisa Je 40 anno::; de ser
viço, mais ou monos, para. occup;tr o n. l 
da escala. O Sr. J:~>residente - O projecto 

Si um ofllcial ncsta.s condições, isto é, oc- tlca sobre a mesa, o não havendo mais ora
cupant.lo o pl'imuiro numero na el:lcala. lltto é- tlores inr:~eri ptos, llou por encerrad~ <t sessão, 
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Fica solJre a, mcsct, itté ul tel'ior deli~)(:t'<Lção, 
o segu:ntc 

PROJECTO 

Considerando que os ~orviços affcctos ao_ 
:pessoal da Secretaria, Archivo, Secção Te
·chnica, Almoxal'ifado e Contadoria da Re
partição Geral dos Telegeaphos são equiva
lente:; aos que pl'esta o possoal da Repartição 
Geral dos Correios ; 

Oonsideranuo que não deve ser equihtivo 
que haja dilf'erenc,:~L entro os veneimentos do 
peswal das di ~as repartü:õe.s citadas ; 

Considerando quo esse direito já foi categv
ricamente reeonhccido pelo dect•eto n. 1.147, 
de 6 de dezem l1ro de 1890 ; 

Considerando que o Congresso NacionaJ, 
pela lei n. 194, de ll de outubro de 189:3, 
que estabeleceu as bases para a rGorgani
zac,~ão dos Correio:s da, Repuhlica, resolveu 
a,lter·ar a.;; t:1beiLts de -vencimentos do rcspJ
cti vo pes:3oal, som attcnder ao dir<Jito que 
ta·nbcm assi-tia ao do.s ·Telegt'0ph:Js; 

Considerando, pol·ém, (iHC o regulamento 
approvado por rlecreto n. 4 .053, de 24 de 
junho do corrente n.nno, para a Rep::t.rtíção 
Geral dos Telegrapho.s,consolidou e ampliou 
as vantagens para o pessoal de linhas e es
tações de que j<í. estava de posse o me.;;mo 
pes:>oal pelo regulamento appt·ovadl por 
decreto n. l. 663, de 30 de janeiro de 189:1; 

Considerando ainda quo é da, indolc do ru
gimen republicano a mais rigorosa justiçà, 
não se comprchendendo como uma parte do 
funccionalismo da mesma repartição esteja 
no gozo de vantagens de c1ue outt'a parte 
sej:1 excluida: :' ·' 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. Jo. Fica alterada a tabeHa annexa 

ao r9gulament.o approvado pelo decreto 
n. 4.053,lle 24 de junho do coPrente a.nno, na 
p::~.rte quo se rel'erc aos vencimentos do 
pessoal da Repartição Geral dos Telegraphos 
que tenha atti'ibuiç.ões identicas ao da Di
recioria Geral dos Correios, de accordo com 
a tabella annoxa <."t presente lei. 

Art. 2°. Revogam-s3 as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 2 de outuhro de 1901.
Hem·iquc Lagdcn.-Nc·iva.- Irineu ·Machado. 

TABELLA. A QUA SE REFJmE O PH.O.JECTO N. 
lJE :QB 1901 

Sac1·ctaria 

2 2'» di tos ... 
2Am<LJ1U

ensc:'l ..... 
I Porteiro .. o 

l Ajudante de 
pm'tciro .. 

2 .Continuo:'; .. 

,l:soo;;;o<n 
3:600!5000 
:::l: 600.~000 

3:000$000 
2:200$000 

S ccçíío tcchnica 

1 C h e f e de 
sccçãe te
chnica .... 

2° Escriptu
rario •.... 

l· Aman uense. 
l Continuo ... 

lO:O:l0$000 

4 : 800$1100 
3:600~000 

2: .200! 1$003 

a: Goo.~:;ooo 
7:200$000 
3:600.$000 

3:000$;000 
4:400$000 

10:000$000 

4:800$000 
3:l100$fl00 
2:200~000 

Escl'l:ptorio de desenho ·

Dosou h i s t<t 
auxiliar .•. 4:800 ~:000 

Almoi!;a rifc~do 

Almoxarifc. 
Despachante 
Escrivão ... 
Fiel.. o • . ••• 

2° Escriptu-
rario .... o 

2 Amanu-
enses .... . 

Continuo .. . 

l Contador, .. 
3 c h o fcs do 

secção •. o. 
2 Officiaes ... 
6 l o< Escriptu-

1\trios ..•. 
8 2os Ditós ..• 

22Amanu
. onses .... o 

16 Praticl1nte.3. 
4 Contínuos .• 
l Thesoureiro 

( inclusive 
800$ para 
quebras .. . 

1 E:;criv~o .. . 
1 Fiel ..... .. 

7:2005000 
5:400.$000 
5:400:5000 
4:000:~000 

4:800$000 

3:600$000 
2:200$000 

Cont adQ1':·a 

IO:OOG$)00 

7:200$000 
. 6:600.$000 

6:0[J0$000 
4:800:;;000 

:~:600$000 
2:200$000 
2:200$000 

8:000$000 
5:400$000 
4:000;j:;OOO 

Vencimento~ actm~c::; : 

4:800~000 

7:200$000 
5:400$000 
5:400;!;000 
4:000;~000 

4:800.$000 

7:200$000 
2:200$000 

10:000$0CO 

21:600$000 
13:200$000 

36:000$000 
3H:400$000 

70: 200~~000 
36:200$000 

s:soo:-;;ooo 

8:000$000 
5:400sOOO 
4:000$000. 

369:000$000 

Total. ......... o •••• o o o. .. • • 312:800$000 

Secretario . 
Official-ae
chi vi:;;ta ..• 

lo escriptu
rario ....• 

7:200$000 

6:600.$000 

6:000$00:) 

7:200$000 Idem.do projecto: 
Total. .... o o ...... o o o o o. o... 369:000.~000 

6:600$000 ~-----
Dffferença entre os vencimen~ 

6:000$000 tos <tctuaes e os do projectel, 56:200$000 
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Foram apresentadas na, sessão de 2 de ou
tubeo, ·ao projecto n. 20G, de 1901, fixando 
a dcspeza do l'vlinistorio da, Justiça c Nego
cios Interiores, as seguintes 

a autorização con;;ta.nte do n. v do art. 3° 
da lei n. 746, de 2\J do dezombro de 1900, na 
p<1.rtc referente ú. admissão e m::mutenção 
de menores, observadas as condições ahi im
po:>tas. 

EMENDAS 
Sala d<1s sessões, 2 de outubro de 1901. -

}rfayrink. 

.A. o projecto n. 206, de 190 f 

(Orçamento do Interior) 

Accrescente-se, onde convier: 
Art. Fica. o Governo autorizado a expe-

dir novo regul;\mento para execução do de
creto n. 145, de ll <le julho de 18~)3, obser
vada-> as disposições da lei n. 628, de 28 de 
outubro de 1899. · 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1901.
Alfredo Pinto. 

Ao art. 1°, rubrica ll 11-Accrescente-se:
augrnentada em 100$ mensaes para aluguel 
da sala deatinada ás audiencias do Juizo Sec
cional de Minas Geraes. 

S:tla das sessões, 2 de outubro de 1901.
,A.lf?·edo Pinto .-Leonel Fitho. 

Ao n. 14:- Diga-se 2.920:829$754, dos 
quaes 3:600$ para o serviço de fiscalização 
das casas de penhor. 

Sa.la das sessões, 2 de outubro de 1901.--. 
Luiz Domingues. 

Onde coeyier : - Para. auxiliar a. recon
strucção do hospital da cidade da Ponto 
Nova, em Minas Geraes, é o Governo autori
zado a despender a quantia, de 5i000$000. 

Sala das ses ;ões, 2 de outubro de 1901 ......... 
Lanclulpho ele Magalhcíes. 

Onde convim' : 
Artigo unico. Ficam equiparados, quanto 

aos vencimentos, os amannen-;e3 da Escola 
Polytechnica aos empregados de igual cate .. 
goria da Faculdade de Medicina. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1901.-
Nelson de Vasconcellos • ..:.... Irineu J,{achado,'- 
Hem·ique Lagden. Rubrica l4a.-P0licia. do Districto Federal 

~Restabeleça-se a verba de 8:400$ para a 
gr·atíficação de sete escrivães em disponibi- A' verba 26 : - E;:;cola de Minas - accres• 
llLlade. cente-se 3:600$, para. a gratificação de gabi'" 

Sàla das se.ssões, 2 de outubro de 1901.- nete a tres lentes. 
lrineu Machado.-Sâ F1·ei1·e .-Henrique La- Sala das sassões, 2 de outubro de 1901. 
gden.-Augusto_ de Vasconcellos. , Francisco Sd. 

Onde convier: 
Art. Fica o Poder Executivo autorizado 

a tornar extentivas aos professores e adjun
tos do Instituto Nacional de Musica as grati
ficação~. addíciona.es de que trata o. art. 31 
do Codigo dos Institutos Officiaes (le Ensino 
Superior e Secundaria approvado pelo de· 
ereto n. 3.890, de 1 de-janeirQ de 11:!01. 

Sala. das sessões, 2 de outubro do 1901.
lrineu Machado. 

Accrescente..:sc:- Escola de Miaas:-pa.ra 
gratificação de tres lentes, a l :200$ cada um, 
por trabalhos de gabinete ou laboratorio. 

Sala das sessões, 2 de outubro de I ü0l.-
May1·ink. . · 

Onde convier : - Augmentada de 5:000$ a . 
subvenção do Instituto Archeologico doEs
tado de Pernambuco. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1901.__. 
Celso ele Sou:;a. 

Gymnasio Nacional : 
A' rubrica 27: -Verba material- Para 

despezas com exames de prepa.ratorios, etc. 1 

-SuppL'imam-se as palavras : - «Somente 
durante quatro mezes.~ 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1901.
Nelson de Vasconcellos.- Í1·ineu Machado.
Henriqtte Lagden. -Fausto Cm··doso. - Sylvio 
Rorne1·o.-Rivadavià Con·eia. - 1\iontei?·o de 
Barros.-Manoel Cae·tano. 

Accrcsccnte-se : Escola 15 do Novembro-
de conformidade com o n. v do art. 3° da Accrescentc·se, onde convfer : 
lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900: an- A' Santa Casa, de Misericordia. da Victoria, 
xilio annual lO:OOO:~ooo. Contlnüa em vigor 10.000$ que lhe for<:trll conccuidos pela lei 

IJarn:tr:l. Vul. Vl 
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n. 26G, de 24 de dezembro (le 1894 e quo não 
lhe foram entregues. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1901.
Galdino LoJ"eto, -José .Marcellino. 

Accrescente-se: - Fica o Governo auto
rizado a equiparar os vencimentos do medico 
do Instituto dos Surdos-Mudos o do Instituto 
Benjamin Constant ao::i dos demais medicas 
das.differentes repartições do Ministerio do 
Interior. 

Sala, das sessões, 2 de out·1bro de 1901.
Nelson de Vasconcellos.-b'ineu J11ar.harlo.
Henrique Lagden. 

Fica o Governo autol'izado <1 equiparar os 
vencimentos do medico da Casa de Detenção 
aqs do da Casa do Correcção. 

Sala das sessões, 2 do outubro de. 1901.
NeZson de Vasconcellos.-Irinett t1fachado.
Hen1'ique Lagden. 

Ondo convier : 
Ficam sem eff<:'lito, a começar de I do ja

neiro de 1902, as medidas decorrentes do 
n. II do art. 3° da lei n. 746 de 29 de dezem
bro de 1900, entrando em vig.or a legislação 
anterior. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1901.
Henrique Lagden. 

Onde convier : 
A despeza com a policia do Districto Fe

deral, instituição . federal de ot•ganiza.ção 
militar e como tal considerada reserva do 
exercito, correrá unica e exclusivamente por 
conta, do Thesouro Federal, obrigando-se o 
Governo a entregar á Municipalidade a im
p01•tancia com que para este :til~ annual
mente concorre. 

Sala das sessões, 2 de outubro do 1901.
Henrique Lagden.-Irinetc Machado. 

Onde convier : 
E' concedida. a gratuidade para um de tres 

irmãos c1ne se matricnlem ou estejam matl·i
culados no Internato do Gymnasio Nacional 
simultaneamente como contribuintes. 

Sala das sessões, 2 de otitubro de 1901.
Henrique Lagden. 

Foram apresentadas na . sassão do 2 do 
outubro, ao pro,jecto n. 216, de 1901, que 
:fixa a despoza do Mi.nistorio da Marinha,, 
para o oxorcicio de 1002,. as ~oguintos 

BMENDAI:l 

Ao projecto n. 216, de 1901 

(Orçamento da Marinha) 

Artigo. Fica o Govorno autorizado a pa
gar, como é de lei, o premio de 2:000$, a que 
tem direito, ao lo tenente da arm~ula Viria to 
Duarte Hall, pola, puhlic,wão rh «Pra,ticagom 
e rotoiro da cost;1 do Br<tzih livro con-

siderado de reconhecida utilidade e digno 
do roforido premio, pelo chefe da Repar
ti~:~ão da Carta Maritima, o-esplendido' tra
balho, que sorvir<i de lJom auxiliar consul
tivo (tquolles quo tiverem de emprehender 
viagom» pola Revista J11aritima. · 

Sala das sessões, 2 de outubro ele 1901.
Alft·edo Varella. · 

Onde convier : - E' concedida ao Minis
terio da Marinha a verba do 250:000$, afim 
do proceder á escolha e est)ldos uoces~ 
sarios do local destinado ao estabelecimento 
do um pôsto militar o Arsenal do Marinha, 
fóra da bahia do Rio de Janeiro. 

Sala das scssõos, 2 de outubro do 1901.
Alves Barbosa. 

Accrescento-se onde convier : 
Fica o Poder Executivo autorizado a man

dar construir um submarino do invenção 
nacional que fôr por elle julgada acceitavol, 
fazendo as convenientes estipulações e con
tractos e al?rindo o c1•edito necessario. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1901.
Nelson de Vasconcellos.- Fernando Prestes. 
-Luiz Piza.- Irineu Machado. - Henrique 
Lagden.-Alfredo Ellís .- :Dfor·eira da· Silva. 
-Albuquerque Serejo.- Indio do B~·azil.
Luiz Gualbm·to .. 

A verba - § 12 : - addicione-se :- mais 
7:9:55$. para completar o pagamento do 
pessoal da Capitania do Porto do Amazonas, 
por ter sido desligaria Ja flotilha do mesmo 
E;')tado, quo passar(t a ter os vencimentos 
conforme a seguin to ta bolla : 

Capitã.o do po1•to gratificação .. . 
Ajudante-idem .............. . 
Secretario - ordenado 2:000$-

gratificaç-ilo ................ . 
1 onc;treegrMlo (le diligencias a 

5:000$000 
2:400$000 

:~:000;~000 

5$ oro 3!:i5 dias.............. 1.825$000 
1 sorvento a 80$ meus aos. . . . . 960$000 

S;1La das :;essões, 2 de outubro do 1901.
Albuquerque Serej o. 

A' verba - ~ 2:3 : - addiciono-sc - mais 
45:000$ para, cÕmpra de uma lancha a vapor, 
um OBcaler e um bncha de iricendio com o 
rospoctivo m:1terial para o serviço marítimo· 
do soccorros, inspccção c fiscalização, da Ca~ 
pitania do Porto de Manáos, fic;tndo o Go
vorno autorizado a abrir o credito supple
mcntar para attender ao pagamento de 
vencimentos do posso:J.l neccssario. 

S<tl<L ua,s ~ossõcs, 2 uo outubro de 1901.
.AllwqHerqtte Se)'(~jo, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:40- Página 15 de 18 

SESSÃO EM 2 DE OUTUBRO DE 1901 35 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 52 - 1901 

V<tc a impl'imie o seguinte 

PIWJECTO 

N. 133 A - 1901 

Indefere o 1·eq·nm·imento em que o capürro 
a}-uclante do 2(Jo balalhtío de infantaria Jose 
Pereira Pêgas pede lhe seja elevada a r;ra
tijicaçcto de exercício. 

A Commissão d.e Orçamento tend.o exami
nado o requerimento dirigido ao Congresso 
Nacional pelo capitão <Ljud.ante do 26° bat<L
lhão d.o infa,ntaria José POI'eira Pogas, om 
quo pouo seja elevada sua gratificação do 
exercido, atlogando rliffictlltlaücs nos meios 
de transporto para pQ(ler tirar o detalho no 
quartol gonoral do üistricto, é de parecer 
que não póLlo ser attuntlitlo, polas raziios 
constantes ·do officio da Diroctoria. Geral üo 
Cont<Lbiliuade da GuorrD,, qno o acoml1<"Lnlta. 

Parecer sobriJ a emenda off'e~·ecirla na 
2 3· rliscussao do projecto n, 133, deste anno, 
q~te autol"i::;a o Poder E::r:ecutivo a abri1· ao 
M'inislcr·io da J~tstiça e Nepoeíos Jnte1·iores 
o credito de 6:850$, supplementar â verba 
9"- do art. 2° da le-i n. 7 46, de 29 de de· 
::;ernbro de 1900 

Accrosco quo tal poclido importa om 
augmento de (Lespoza quo <~ Commissão não 
toma a ro.~ponsabiliúade do aconsolht1.r <~ 
Camara nas acéuaos circumstancias, pois 
acarretará fatalmente, como consequoncia, o 
augmento posterior ~as gratificaçõos de 
exercicio dos demais ajudantes do co1•pos elo 
exercito. 

Sala da:,; Commi.ssõos, 27 do setembro 
do 1901. - Paula GuimMrTes, prositlonto. 
- Cassiano do J.Vo,sc-imento, rcln.tor, 1Yilo 
Peçanlw, - Fnmcisco Sá. - Uornefio da 
Fonseca.- Frane·isco Vuiga. 

N. 53 - IDO! 

Op·ina pela indicuçii'o do 81·. C:e1'u1ano Jlass/o
cher, wtvor;rmdo o r•·rt. 180 do Uegiment:u 
Interno 

A Commissã.o 1lt• Polieia., r1opui~ do llavm· 
cstwla<lo a intlie::.u;Tio ufl'orDcida em I-~ llo 
sctmnbL'O üosto anno, pelo St•. OOJllll~;Ldo 
Germano Has:-~loehcr, pensa, tlU<l a. l'üVogat:.ão 
do a.rt. 180 do Rngimc,lto lntet·no, rtuo 
vécla. tt loítur::."L de discm·sos esel'iptos, não 
trar[L o menoe inconveniente ;L m::.Lrclm ro-
gnlar dos trabalho~. _ 

Todavia, a Camara, tlos Deputados rc~ol
vcrd. como melhor eni;ondcl' em sw1 étlta, 
sahc<lori~. 

Sala. das CommiRsõos, :io <lc setembro de 
1001.- Vaz de Mello, Prosidente.-Cm·los de 
Novaes, lo Secret(l. l'io.- Angelo Neto, 2° Se· 
crctario.- Agapito dos Santos, }l0 Secretario. 
-Luiz Gtwlúe'l'to, 4" Socrctltt'JO. 

Presente á Commissão de Orçamento a 
emenda do Sr. Serzodello Corrêa ao projecto 
n. 1~13,do 1901, augment<mdo de 4:350$, o cre
dito para pagamento de ajud~ts de cu~to a 
diversos Srs. Depuhdos, ó de parecol' que 
sojaacceita. 

Sal•~ das Oommis:oõcs, 2 do outulJro de iDO L 
-Paula GuinwrrTes, prosiclentc.-111ayrinh, 
rslator .-Nilo Peçanha .-Cassiano do .Nasci· 
menta, ____:_ C:ornelio da Fonseca. - Francisco 
Sà. 

EliiENDA A. <,?UE SC lWFERE O PARECER SUPRA 

Accre~ccntom-sc "":- 350$, para 
do-; seguintes Depntados: 

Manoel Gomo~ de Mattoel .•.•.••• 
Sylvio Romcro ................ . 
Aug-n.~to F'r·anç:t. ...•..........• 
Aurolütno Pinto Baeho:sa ......•• 
Rotlol.pho <la Roclut Miranda ..•• 
.lo:'() Fr<ttwi:-;co Monj;trtlim ...•..• 
All'rodo lmis .................. . 
.ro~(o Hosn.nnLth ele~ Oliveira ...•• 
Gabriel S:dga.rlo tlo.i S;mtos ..... . 

pagamento 

G00$000 
500$000 
,1()0$000 
400$000 
250:3000 
l5o$ooo 
:250$000 
HOO:";OOO 

l.U00$000 

Sal:t <h~:-; Commi~~õos, :~o do setembro de 
1\JOl.-Sa-::edcllo Cord}a. 

O §r. Prc~adcntc--Não ha.vondo 
n:tda mai::; a teal;;u·, <lo:~igno p;na, amanhã a 
~cguinto Ol'uom do rlb: 

Votação do projoeto n. 112 A, do 1901, 
autol'i:tando o Govel'llo a abrir o credito 
do lOü: 000$ ao Ministerio da Industria,. 
Via~·{í,o o Obnts Publicas, com o fim de 
sor entregue ~w Sr. Alborto Santos Du~ 
mont, como JH'omio pelo resultado do sua 
·cxpcriencia d.c um balio dirigivol (2a dis-
cussàu); · 

INDICAÇÃO A QUI-i SI~ REFERI•: O PAilECl~l{, SUPRA 
E' revogada <t disposiçi'to contida no <trt. 180 

do Regimento In temo da C<Lmara. 

Vota~.ã.o do projocto n. 116, de 1901; 
autoriii:<LnÜ<J o Govor1w a abrir, por conta tLo 
Nliniswrio do .ltEI.it;a e Negocias Intoeiorcs; 
o credito de 5:3:G80$040 para })agamcnto do 
diversas obr<1s o molh01·amontos no edificio 
do Lyccu de Artes e OJlicios, hoje lJl'Opria 
nacional (3tt discussão); 

SaJa tlas sessões, 12 de setembro de 1001. 
-Germww IIasslocher. 
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Voüv;·iío iLo proj.:;do \<· 160, lle 1901,16:000$ para pag<u os ve.neimontos quo, no 
auto:.·izando o Pcd(: ;- E::ccuüvo a <Ün'Íl' ao col'ruutc a.nno ü u~ pt·oxun_o futuro, con;· 
}.li o i: :.tm·io da. J nstien e ~egocios Interiores uetcm ao ex.-SOCl'{JÜl.l'IO do ox twcto Arsenal a. o 
o cl"edito do 1 3::)(.)0~~ l-'~~. ra pa.,;<t rae.n f.o do 3,I ~<rinlw. ele Porn.:tmlmco João Sa.bino Pereira 
p :·0rrüo e illlpl·es:-ã o t1(~ 1.000 oxcmpla.re~ dn, Giraldcs; 
obra. '[heoria elo F rücesso Civil e Com.úl ercial, 2"- discussão do }JI'ojecto n. 189, do 1901, 
eomposta pelo D1·,. Juilo Pol'eira Monteiro cron,ndo v_arios ca.rgos na. l~o:partição G~ral 
(2" discussãc·); cl.os Corrows o ma rcando-lhos os respectrvos 

-Votação do pi·ojccto n. 231 , de 1900, yoncimontos; 
elevando a. lo o 1Íumero de engenheiros- Discussão unico. do projocto n.l62, de 1899, 
chefes de districto, na Directoria Ger<1l dos coneedondo á vlnva do jurisconsulto e ex
Telegraplws, no exercício de 1901 (2° dis- Senador Joaquim Fclicio dos Santos a ponsão 
cussão) mensal do 500$000 ; 

Votação do proja.cto n. 2:32 A, de 1900, 2a discussão do -projecto n. 165, d~ 1901, 
com o parecer n. 22, üo 1901, autorizando o autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Poder Executivo a transformar as 1•, 2a. e Ministerio daMarinbao credito de 77:521$89~, 
3a turmas da sub-directoria dos Correios em supplementar â.s verbas ns. 8, 14 e 21 do 
la, 2a. -e 3a secções da Directoria Gera.l,' art. 8° da lei n . 746, de 29 de dezembro de 
passando os chefes de turma a chefes de 1900, para pagamento de vencimentos ao 
secção, desdo que preencham as condi ções corpo do patrões-móres, augmonto de_ venci
regulamentares, e dando outras providencias mentos !lo um capitão de· mar e guerra, de 
(2" discussão); UT!l capitão de fragata C LlC tres mediCOS do 

Contínuaç~ão da, 23 discu:'lsão do projecto 5a chtsso ; 
n. 150 A, de 1001, parecer· sobre as-emendas 2'- discussão elo projecto n. 203, do 1901, 
apresentadas para a 2" di::lcu::>são do projecto autorizando o Podor Executivo a abrir ao 
n. 150 A, de 1901, que orça a Receita Geral Ministoriod<)Yazonda o creditodo21:3!6$456, 
da Republica para o exercício de 190.2; ptLra pagar a, A. A vonj.or & Comp. o a Corrêa 

Continuação da Ia discussão do projecto Cha.ves & Pinto, do ac'êordo com a sentença 
n. 62 A, de 1901 , altera.nuo a classe l a. n . I. judicíaria quo mandou restituir-lhes o que 
das Tarifas das AUandegas; de mais pagaram á Alf<vndoga desta Capital ; 

Continuaçã.o da 2• dh;cussão do projccto 1 a discussão do projccto n. 139 A, de 1901, 
n. 7 A, do 1901, autorizando o Governo a estabelecendo qne a.s etapas dos efficiaes do 
conceder a isençã o üe direitos de importação exer'cito e da armada nunc<J. serão inferiores 
ao material que fôr importado polo Estado a l$400, qualquer que seja a guarnição a quei 
do Pará para o abastecimento do agna ü ci- pertençam, salvo as excepções da. lei; 
dado de Belém, restituindo-se as quantiasj(L 2" discussão do projecto n. 173, de 1901, 
pagas; ' anto1·izando o Poder Executivo a abrir ao 

3" discussã.o dn projedo n. 121, de 1001, Ministerio da Guerra o credito extraordina.
:.LUtorir.ando o Po1lc1' Execul ivu a abrir ao Mi- rio do 08: 195:)189 para execução da sentença 
ni stel'io tia ,Just il}a o Negocios Interiores o om ultima inst<mcia. em favor üo tenente· 
<;r cdito de lOO:OUO$, supplmnent:t~ • a.o n. 14 coronel Procopio José dos Reis; . · 
«lo art. ~;,o <ln. l 13i n. 7•11i , do 2\J tle <lozombro la discussão do projccto n. 6 A, de 1901, 
do 1900; decla1·ando abolida a accumulação das ca-

Disl:us.~ã.u unic:t du projllci;u n. +~ D, do doiras de logica e de litteraturã. do In-
1901, omonch <lo Snn;Ldt~ <Lu pr<~joctll que ftx;t tnrnato c !lo Extemato do Gymnasio Nacio
a.s fol'ças do tm•t•a p:tr<t o nxor•cicio do l002 ; na. I, sob a rcgencia de um· só cathedratico, c 

P discussilu du prujecl;o n. 2:10 A, do lUOl, mandando pôr em concurso as cadeiras que 
<lotcrminandu quo niL cun!ocção das t;LbolhLs vagarem em conscquencia dessa disposição; 
tlü distrlbuiçã.udus creditus a. quoso rd'ueo u Diclcussão unica do projedo n. 169, do 
art. 17~ do rogul amonto n. 2.40!1, do 23 de 1901, autorizando o Poder Executivo a con
dezom!Jro de lH96, dovor-so-ha ontonder pot• cedm• um anno do licença, com o oruenauo a 
dotação do uma verba a s ommn. ox<tc~a d;w que tiver direito, ao bacharel Manoelignacio 
suas consignações o sub-consignações; Carvalho de Mendonça, juiz seccional doEs-

Discussã.o unica do projocto n. 147, do ta.do do Paraná; 
1901 , concedendo a o Dr. Amaro Rodrigues 2a discussão do projccto n. 132, de 1901, 
do Albuquerque Figu eiredo, 2° t emente cirur- autol'izando o Poder Executivo a abrir ao · 
gUio contractado cLl. <mnada,, uma ponsão de Ministerio ela Marinha o credito de 100:000$, 
trezentos mil r éis monsaes o ttutorizando o su:pplemental' ao art. so n. 24-0bms-da 
Gov<:rno a, abrh' o nocGssario credito ; lei n. 74G de 29 de <loze1~bro de 1900 · 
- 3"- ~i:-Jcussão (lo lll'?jecto. n. 257, _do 100q, I Discnssio unica do projecto n. 201, de 

autm'rzn.ndo o P odor Executivo a ::tbrlr ao M1- 1901, autorizanJo o Governo a conceder ao 
nisterio da :Marinha o crüclito espacial de Dr, Fornauuo Tm·ra, <.\ssistentc da cadeir<.~ 
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de clínica dermato-syphiligraphica da Fa- á.s forças legacs durant·a o poriodo rüvolu: 
culdade de Medicina dJ Rio de Janeiro, mais cionario de 189::! a 1895 ; 
um anno de licença, com todo o ordenado, 3a discussão uo projecto n. 264, do 1900, 
para t1·atar de sua saude; a:utorizando o Governo a prorogar o prazo 

Discussão_unica do projeclo n. 186, de 1901, concedido á Sociedade Montepio Geral- de 
estabelecendo que ao engenheiro Arbtide~ Economia dos Servidores do Estado para in
Galvão de Queiroz, aposentado no cargo de dflmnizar ao Thosoui·o Federal da quantia de 
director da Secretaria do Ministerio da Agri- que lhe é devedora, até quo essa instituição 
cultura, Commercio e Obras Publicas, com- regularizo sua situação, podendo mesmo re
pete, desde a aposentadoria, o ordenado de loval-a do pagamento da importancia om 
engenheiro-fiscal de 5a. classe, correspondente que ficou alcançada no anno de 1899 ; 
a 25 annos de serviço ; 2a. discussão do projecto n. 43 A, de 1901, 

Discussão unica do projecto n. 267, de autorizando o Pcder Executivo a abrir ao 
1900, autorizando o Poder Executivo ·a con- Ministerio da Justiça e Negocias Interiores 
ceder uma pcnf>ão de 1$500 diarios, a contar· o credito extraordinario de 2:827$800 para 
llo abril de 1898, ao ex-empregado da E~- pagamento a D. Eugenia Torreão Corrêa de 
trada de Ferro Central de Pernambuco Luiz Ai·aujo, viuva do ,juiz de direito em 'dispo
A1funso Ferreira ; nibilidade bacharel Lindolllhc Hisbollo Cor-

Discussão uniei.L do projocto n. 100, de rêa de Araujo ; · 
1900, olova.ndo a 1$ lliarius a pen~ão e soldo 2a discussão do projecto n. 120, de 190!, 
que percebe o 1° cadete reformado, com hon- autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
ra.s de a1fere.:: do exercito, Orozimbo Ca1·1os da Guerra o credito extraordinario de 
Corrêa de Lemos ; 2:401$800 para pagamento ao m(lrechal José 

3a discussão do p1•ojecto n. 127, de 1901, de Alineida Baneto, em virtude de sentença 
dispondo sobr·e a contagem da antiguidade do Supremo Tribunal Federal; 
do posto do8 officiaos do exercito a que se Discussão unica do projecto n. 190, de 
roferem os arts. 1 o e 2° da 'lei n. 350, de 9 do 1901, autorizando o Governo a conceder ao 
dezembro de 1895 ; rnachinista de 2B classe da Estrada de Ferro, 

3a discussão do projecto n. 58; de 1901, Central do Brazil Achilles Arnaud Coutinho 
·autorizando o Poder Executivo a abrir ao um anno de li.cenç.a, com ordenado, para 
Mjnisterio da Fazenda o credito extra.ordi- tratar de sua sa.ude onde lhe convier ; 
nn,rio de 8:000$ para pagamento do aluguel la discussão do projecto n. 72, de. 1901, de- · 
da casa onde funccionou, de setembro a de- clarando que gosarão da. franquia post<tl a; 
zembro de 1899, a Delegacia Fiscal no Estado correspondencia e as revista.s dos Institutos 
do Rio Grande do Sul, e o supplementar do Historicos Geographicos do Brazil, do Pará, 
20:000$~ verba 9• -Caixa do Amortização- Ceará, Báhia, S. Paulo, Paraná e Santa Ca
da lei n. 746, de 29 de dezembro do 1900, tharina e dos Institutos Archeologicos de 
a:rt. 28- Assignatura de notas ; Alagoas e Pernn.mbuco ; 

2a discussão do projecto n; 68, de 1901, P discussão do pt·ojecto n. 113 A, do 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao autorizando o {lovcrno a abrir o credito de 
Mini::~terio da Justiça. e Negocios Interiores o 16:060$ pa.ra pagar éto bacharel Umbolino 
credito de 3:957$200, supplementar ao n.VI de Souz:t Marinho os sons ordenados, como 
do art. 5° da lei n. 746, de 2D do deze;_1- juiz 'lc dil'cito em disponiililid:tde, decorl'idos 
bro de 1900., para vostuarlo c calçado de 10 do 22 de abl'i! de 1804 a. 31 de dezembro 
alumnos gratuitos que, em virtude da de lDOO; 
mesma loi, foram admittidos no Internato 1" dil'Jctusito do pl'Ojecto n. 22 A, dr. 1901, 
do Gyninasio Nacional, cujo numero foi ole- manLlmHlo 'lisponsar dos exames praticas de 
vado de 50 a 60 ; . que cogitam os arts. 28 e 29 do regulamento 

3a discu:;são do projecto n. 77, do 190 l, á. de 31 de março de l85l os offl.ciaes e praças 
emenda o:fferecida na 2a discussão do pro- do exercito habilitados com os cursos das 
jeeto n. 217, de 1900, autorizando o Poder armas a que pcrtençem o derogando a lei 
Executivo a abrir ao Ministerio da Guerra o n. 39 A, de 30 do janeiro de 1892, na parte 
credito espécial de 8:415$600 para paga- referente a este assumpto ; 
ruento dos vencimentos do tenente-coronel 1" discussão do projecto n. 106 A, de 1901, 
Innocencio Serzedello Corrêa, revertido ao autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
serviço do exercito e de lente da Escola da Justiça e Ncgocios Interiores o credito no
Militar por a.cto legislativo ; · . cessaria para pv,ga.mento do premio de 

3a. discussão do projecto n. 205, de 1898, viagem, de que trata o art. 221 do Codigo 
autorcizando o Governo a mandar pagar aos do Ensino, conferido a Pedro Demosthenes 
Drs. Francisco Antunes Maciel e Arthur An- Rache; 
tunes Maciel a quantia. de 385:500$, impor- l" discussão do projecto n. 174, de 1901, 
t ancia do gado vaccum e cavallar fornecido mandando que o Governo da Republica in.:... 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 21105/2015 09:40 + Página 18 de 18 

dcmnize, com a qnantia. de 70:000$, a, Victor 
:Meü·ellL\S (]e Lim1t, pelas dcR1mzas CJ1Hl fez 
com ,L pintam., mont~gom e <~u~teio do Pa-
110l'3111a. do Desr.ol)l'imento do Brn.zil (com 
su1MtitntíYo rln. Commis~fio dr. Ol'•.:amcniio ao 
pro,jecto n. 261. de UJOO); 

l" disr.usiáo rlo p1·ojecto n. ll A, do 1001, 
autorizando o PorleP Exr>cntívo a ahrir• um 
amrl i to rla quant.i.~. rlr. 2:!l:~RS045 n.o i\!inistc
rio da l<'azenda,para pagmm:nto dr. fOJ.'t'agens, 
agna e ohjer:t.os do <'Xllr.rlientc ll.n·nr.eido:-l 
pela Gompanllí<t tln.~ J\gnaR dn Maeeió o 
ontrn~. por contn .. rlo Mi nistorio dtt Guert>a, 
dmn.ntB os c~xnrcicios de 1894, 1806, 1807 
o IR98; 

Nova. di;;cus;.;àn rlo projccto n. 153 E, de 
1900, aclriitivo rlf'.star.nJlo nt1 :}• rliscussfio elo 
projr.cto n. 15:-l, em vi l't.ndc do <tl't. 13:1 do 
Regimento IntcJ•no, autorizando o Governo a 
trn.n~feri1• parel. Manoel Mn 1-i:l V dez a, con
cessão feita a .Julio Hentfvirlcs 1)elo deoroto 

.. n. 99, ele 7 de ou tnbro do 1892, podendo pro-
roga l-a. 110r mais r.inco ;wnos ; · 

lllscuss·iio unica do projt>.r:to n. 71, de l 901, 
autorizando o Pode1· ExecutiYo n. euncer'!er a. 
Antonio de Santa Cecilia .Junior, fiel do t.he
som•eü•o da lle1egaet,. !fiscal do Tlle~onro 
Federal no Estado de 11inas Geraes, nm anno 
de licença para tratar de sua s::mdc onde lhe 
COU'VÍCl' ; 

lliscus:>ão uni c:~ do projocto n. 18-1, de 
1901, <Outorizando o Pod.m· Executivo <L con
c.edor dous annos de liconç:t, ([O accorclo com 
o di~posto r.o § 2° do art. 1" do l'ogulamoni;o 
public<tdo u::t ordem d, dict n. 495, do 17 dG 
ja.neiro tlo 1866, ao c:tpit.ã.o do co1·po de cn
genheil.·o~ Alfredo SrJ;trc:> do ::\<tc:cimc:!1tq 
para, tl'atn.r de ~ou:; intorcf{SO"-'; 

Discu~ . .-ão unimt do pl'ojcctu n. 188, (io 
1901, rel<LtiYo á. omcnd~1, do Sonadu :w pl'!)

,jocton. 171 B, do 1900, d1t Cam~Lr<J. rl!J~Doplt
t;tdo.~, que <mtodz•t o Govm·n > a m<t nd<n· 
pagal' ;w capi1;ito do fJ'<l-g<Wt h•mrn•:wiu o 1 o 

tnn:mto roforrn<trlo Culhttíno Mar'Cilln~- dn 
Sonz;L a quanl,i•t do l :H::78ô,.,O, dill'•ll'"nç:a rlo 
soldo quo doixon de J•ccd)fll' t.lo~do 1870, data 
de ~tHL l'nfunn••· :til! li')D7, tlo a.ccrn·do cum a 
doutrina eomid<t no avi.~o do l\finbl;orio <1:.~. 
Fazond<J. elo 7 de ja.noil·;, do 186U; 

1"- discussão do pro,iecto n. 157 A, de 1901, 
declll.l'<tndo que no caso (lc licen<)<l. a um lento 
cathedratico da Escoht ;xaval sor·á a cadeira· 
regida pelo lente substituto a. quem competir 
na occu.sião o exercício dq.s funcções dG repe
tidor dcssn. cadeira, com voto em separado ; 

· Dü;cussão unica do projectn n. 283, de 1893, 
concedendo a D. Ju,liana Morel Garcez Palha, 
vi uva (lo tenente do exercito Di'ogo Garcez 
Palha, a pensão annual de 960$000; 
· }a discussão do pl'Ojecto n. 158 A, de 1901, 
tol'llando extl}nsivo ao Ministerio lia Marinha 
o decreto n. 232, de 7 dD dezcmuro de 18D4, 

na p~trto que 01'g;:miza os estados maiores du 
Ministro da. Gucrr~~ o do ajudante-general do 
exercito, o dando ouÜ'<l:l proviJ.euch~s; 

111. di.scus:~iio do projecto n. 142 A, de 1901, 
t'COI'gani~,;~mlo o cot·po de engenheiros na
v<~<!-' c !ix,~ndo o pc,;~oal do respocti vo quadro 
orllímn·io (com parcccl·es dét~ Commi~sõds de 
Marinlt<t. o Gum·m c Ül'Çltmcnto) ; 

lJJ.;Cu;{>~ao unica do nrojccto n. 200, de 
190 J, altt<wi:t.ando o Poder Executivo a con
cctlot· um auno tie licença v.o conductor de 
trr.m d:.t E~tr·ad<~ rle Fen·o Cent1-a1 do Bra.zil 
Francisco :1.1 vc~ fl a Silnt Pr ado ; 

Dí~eu~";io un1et. r lo projot::t o n. l~8,de 190!, 
au~uriz<LUtl() o Gove1•no a m :mllar cont'ar ao 
r'.<Lpitã.n de f'!·ag<t.b Fr'll,nr.i ~on Ca1·lton a ant i
guill<tdc l.L1 data dcL Pl''Jmoçào á rwcllc llOStu, 
em 26 de ab1·U <le UJ\!0 ; 

Discu~~ão unica do projccto n. 242, de 
1895, étova.ndo a. 100$ monsao~ <t pensão CJ.UO 
pm·cob~ D. Cybola rle l\Icndunça Sonza. Mou 
wiro, vinva. do tonon to honorarlo do oxol'
cito Holeoduro Avclin o .de Souza Montoil·o; 

Di::;cu:,;;;ão tuü~a do projoct:J n. 191, de 
1901, concmlcndo a. D. Amolia Cavalcanti 
cln Allmquorqtte, viuv:~ do capit.ão do enge
nheiro.; Antoriio C<LValc<l,ni.Í t.l o Allmquorquo, 
uma IJCrt/ão Juen~<t.l do 100$008; 

3"' discu,;~ão r lo pl'ojcci;o n. 16, do 1901, 
<mtorimndo o Podnr ExocuüYu a abrir ao 
M in í:;tm·i o da G nm•rn. o cr{)(li to oxtraordina.
rio do 4:2i;i5$80@ pat·a pa.g:tmonto do ordo
nt.Lr.lo <L qtw to!n rlit·oH u " <tlnwxn.rifc do 
exi,incw A r.-Jnrutl tio Utl.Ol'l'tL do Pornam~ 
!)llCO Joil.o Climaeo do~ Santos IJ urna.rdo~ ; 

2" di::-:cLL:sii.o do pr·ojoeto n. 160 A, rlo 1901, 
r.onJbrindo p!'ivU.~gio p:tJ'a pagamonto do 
di viria JH'ovol1iunto do i;<Ll ;thos do tra.ba.-
1lt:cdL>l' rm·al ; 

2~ (lis~·u ss:'itJ rlo pl'oj::eto n. 176, rlo lDOl , 
autorizando o Govorno a n.bl'il' ao Minis-
tol'io d11 Gttm•t•a o crodi to m:tl-a.ortlinario de 
2:800$'!1!7 p<Ll'il nccot·r·<~r a.o p:.tgamonto do 
ordoniLtlo r.tuo com poto ao <:SCI'.tviw do almo
xari1hdo do oxtincto Arsenal do Guol'l'n. do 
Pt:rna.mbuco, Francjsco :Mauricio de Abrou; 

lhscussil.o do projo<lto I).. 204 A, de HJOl, 
concedendo um a.nno de licença. com ord~
nado ao Dr. Zacharía.s do Rego Monteiro, 
juiz do Tribunal Civil e Criminal, p~ra 
tN1tu.e do sua saurlo onde llle convier ; 

2a discussão úo pro,jecto n. 217, do 1901, 
autorizando o Governo a ·contracta.l' com os 
cngnhci l'OS Augusto de Rittancmn·t Carvalho 
Menezes e Alfl'odo Rozendo da. Sllva, ou 
companhia que organizarem, o fot'necimento 
de ca1·tões po5taes illustratlos o tlá. out1·as 
providencias ; 
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SESSÃO EM 3 DE OUTUBRO DE 1901 

P discussão do projecto n. 87 A, ue I 901, l Esto projocto,quo já tivera lJoa. collocação, 
instituindo um premio annual, intitulado foi mai~ tarde preterido ;por outros apresou~ 
« Premio Federal », do 5:000$, par<L ser con- tados á ultima hora. 
ferido ao club ue regatas que obtiver , Reclamou, nes termos mais cortezes, na 
victoria no pareo do «Campeonato», abrinuo sessão de segunda-feira; e talvez por isso 
o Governo o necessario credit(). / elle desceu mais, passando para o 14° 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 45 minutos logRar ·
1 

. d . . . t á 
<la tarde. ec an~ou .e nov? e a respos a · sua 

112a. SESSÃO Ei\I 3 DE OUTUBRO DE 1901 

Presidencia dos Srs. Vaz de Mello (Pres( 
dente), Satyro Dias (2° Vice-Presidente)' 
Ca1·los de Novaes (1° Secretario) e Satyro 
Dias (2° Vice~Presidente) · 

Ao moio-dia procecl!3-SO ti. chamacla, a qq!') 
rospondom os Srs. Vaz do Mello, Ca1·los de 
NOVéLC::l, Angelo Noto, Agapito dos Sap.tps, 
Luiz Gualborto, ·Arthur Lomos, Serzedollo 
Corr·êa, Christino Cruz, Nogueira. Accioly, 
Francisco Sá, F1•odorico Borges, Sm·gio Sa

reclamaçao f01 o proJecto passar Pil-l'a o l7u 
logar e, na ordem do dia de hoje, para 
o 18°. 

Não attribue o acto do Sr. ,Presidente a 
uma desconsideração pessoal; seria. indigno 
de tão alta magistratura. 

Entretanto, o projecto de que trata não 
tem por fim augmentar as vantagens pe
cuniarias dos otficiaes do exercito e da 
armada., mas evitar que sejam reduzidos ós 
seus vencimentos votados pela Camara h(!. 
muitos annos. 

Já declarou, e repete, o Governo está de 
accordo ·com a medida. 
Pe~e, portanto, muito humildemente, 

supplicando ao Sr. Presidente, a collocação 
a que tem dtreitq o p1•ojecto a que sa 
refere .. 

lJOya,, Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Tavares O Sr. Presidente-O nobre Depu~ 
do Lyra, Poroira Roi.;, Ool::;o de Souza, Go~ tado faz justiça á Mesa, não. acreditando quo 
mos do Mattos, João Vieira, Julio do Mello,_ ella tenha inter~sse de prejudicar este ou 
E::ltf'~io Coimbra, Elpidio FiguGirodo, Epq.- ql1alquer outro projecto. O projecto a que se 
mL1n1 tas Gracindo, H.aymundo do Mh•<tnlia, refere o nob.re Depútado desceu na ordem dq 
Jovú.i<. 'lO de Carv<1.lho, Fau~t') Cardoso, Soa- dia pó r não estar ella dividiqa, cqmo estava. 
hra, Francisco Sodr~, F'olix Gaspar, Mano~l o SR. HEREDIA DE SA-Desce todos os dias· 
Cae~~no 1 S_at!ro ?ll~~· Al~~s B~rbos~, ~:- desceu do 12o para 0 l4o logar,; do 14o par~ 
nheno Jumo1, Heiedi,t de S,L, Ocl::~o dos Rms, 0 tso e amanhã descerá para. 0 19o. 
Augusto de Vasconcellos, R<.Lul Bar1·oso, Bar- · ·-
1·08 Franco Junim•, DooClociano do So~tza, O SR. PRESIDENTE-Na occas1a0 erp. que o 
Lonronç~o B:tptista, Silva CasGro, Martins nobre De:putado fez. a. s_ua reclamaçao, a or
Teixoira, Olivoil·a Figuoiro:lo, Theophilo dom do dm estava d1V1d1da em duas partes: 
nttoni, Jo:-:ó nonifacio, Montoiro do Barros, de hontem ~ara cú. olla consta de uma só 
Monteiro da Silveira, E::lpm·itlião, Bueno de parte. Já ve o no~re Deput~do que, natural
Paiva., Alfro<lo Pinto, Adalborto For1·az, Loo- mel).te, ~sou PL'OJ~cto hn.via. de. descer na 
nol Filho, Antonio: Zacarias May1·ink, L<mllul- colloca~~a~. Além d1sso, ha o_prOJOC~o n.12 A 
pito do Ma(J'alhãos, ~\1aúoel'Ful•~o~1Cio,· Edual'- que ó do mteresse &"eral o nao _podm dmxar 
1l9, Pimont~'I.. Oleg~rio M:aci~l, R_otl.ulpho P<1i- ~o sor collocado ac1m:1 do, pr~Jecto a que so 
xao, Lamart~ne, Dmo Bueno, CaJa.du, Alfro(lo Iefere o nobr!3 Doputa.~o. EI!_tretanto, a Mo~a 
Ellis, l{ermoneO'il~u t\o Morao::< Teiieil;<~ toma n1.1- dev1da con~tderaçao a r~clam~ça(). 
Brandão, qn'doJp.l\o' Sei·ra, · Oa,rlos dã.vuJ- do nobre _De~uta~o o desde ~ue SOJa poss1ve~ 
ca.nti, Paúlú. · Ramos Francisco ·Tolentino attendera ao pedido de S. Ex. 
Vespa~iario 'deAÜuiqu~rque, Cassiarw do Nas' 
cimento e Diogo Fo1't1,1na. -

Abre-se a sessão. 
E' lid~ e posta 13W à;~SC\lSSão. a. acta. 

O Sr. Paula Ramos- Sr. Presi
dente, pedi a palàvra p<1ra fazer_ uma déclâ
ração. O p.eqneno r1,3sumo do longo d,iscurso 
que hontom pro,feri nesta Casa contém opi
niões cuja· resp,ons_~biliçlade não posso assu-

0 Sí-. Heredia de Sã diz que mir. Em· teinp.o o_pp.ort:uno P.l,lblicarei' na ~n-: 
por moti'v;o, do.- fo1;ça, inaior não po.u,de coni- tegra este .meu discurso, e V. Ex:., e o pa,~z 
parecer á sessão de hontein. Por este motivo inteiro verificarão quo ·absolutamente não 
deixou de fazer uma reclamação j~ta e, podia sustentar opiniões quo constam d,~ ai
procedente perante a Mesa, relativa á collo- .ludido resumo. 
cação do ~roj~cto n. 139 A, na ordem do dia. Era esta a declaração quo ~u queria fazer~ 
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Em seguida., é approvada a, acta da se.ssão 
antecedente. 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 2a dis
cussão do projecto n. 150 A, de 1901, parecer· 
sobre as emendas apresentadas para a 2a dis· 
cussão do projecto n. 150 A, de 1901, que 
orça a Receit:l. Geral da Rupublica para o 
exercício de 1902. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. SerzedeUo Corrêa. 

impostos nos vencimentos dos juizes do Dis
tl'icto Federal, partindo do ponto do vista da 
inve.:;tidura. da nomear;í1o destes magistrados, 
do poder quB legislu. sob esta justiça, para 
concluir que os referidos juizes são magis-
trados da União. · 

Nã.o se 1embroLt o nobre Deputado da com
pGtencia da justiça federal,. tão claramente 
traçada na Constituição. A acccitar este 
criterio tambem são serviços federaes o de 
illuminação publica, o de esgoto e o do 
corpo de bombeü·os, c outros desta Capital. 
A justiça loc_al e,;;tá. na mesma si tuaçã.o. 
Amanhã., o Congre.3so póde modificai-a, en-

0 Sr. Serzedello Corrêa vem tregando-a ao poder municipal. · 
responder aos varios oradores que tomaram Continúa a pensar que não ha diminuição 
parte na discu,;;são do Orçamento da Receita de vencimento pelo facto do imposto. o 
depois que occupou pela primeira vez a &exto constitucional deve ser entendido no 
tribuna. sentido rcstricto do termo. 

O seu nob1•e amigo e collega Q.e repi·esen-
taçã.o, 0 Sr. Carlos de Novaes, apresentou Referiu-se ainda o Sr. Esmeraldino Ban
uma emenda mandando dar ao Instituto deira á disposição do orçamento que autoriza 
«Electro-therapico A. Alvim» uma dotação. o Governo a reformar o processo executivo· 
A Commissãonão acceitou a 1·eferida emenda, fiscal. Consta de vario3 relatorios os grandeil 
embora reconhecesse as vantagens praticas inconvenientes," a demora espantosa do actual 

. para o paiz de um instituto deste genero, proce.:~so exec_utivo ; foi attondendo a estes 
porque não viu na emenda promessa nem inconveniente3, que tanto prejudicam o 
declaração de favores ás cla;;ses operarias e erario publico, que o orador deu a autoriza.-

. officiaes das classes armadas quando at.aca- ção impugnada. Entretanto, para mais uma 
das de beri-beri. O nobre Deputado declarou vez _dar prova da sua cordialidade cóm os 
depois da tribuna que em 3a. discussão do pro- . collegas, declara que, reconhecida a inconsti

, jecto renovaria a emenda contemplando os tucionalidade da medida, não tem duvida 
favores alludidos; nesta occasião a Commis· em acceitar o voto da Camara. 
são estudará o as3umpto. Em dsfesa de . suas eme!-ldas veiu depois á. 

Nada tem a . dizer sobre o di.scurso do tribuna o nobre Deputa.do . pelo Rio de Ja:
illustre leader, o Sr. Dino Bueno, porque neiro, o Sr. Julio do;; Santos. Pelo debate 
S. Ex. se occupou ·mais da politica. que do travado em torno da emenda de· 8. Ex. que 
orçamento. :· manda entrega1• àos Estados os depositos 

Depois de S. Ex:. fallou o nobre Deputado pertencentes aos defuntos e ausentes e os 
por Pernambuco, o Sr. E-smeraldino Ban- · saldos não reclamados de orphãos e inter
deira, que se mostrou incredulo quanto aos dicto3, concluiu que a questão é a~nda con
saldos orçamentarios, e si os ha, na opinião trovertida, mesmo para os juriSconsultos da 
de s. Ex., são devidos aos pesadissimos im- Camara; não admira, portanto, que o ora
postos lançados pelo Congresso. dor, incompetente na mataria., não dt!sse 

Os.saldos, atfirma o orador, são uma rea- uma solução para o caso. Não faz questão 
lidado. Não é licito attrilmir, por parte dos da disposição, apenas pede á Camara para 
poderes publicos, tamanha desloãldade á evitar a confusão actual, algumas vez~s do 
Nação. Estudando as varias verbas do orça- caracter interna.cioaal, que freme doutrina. 
mo:r;tto, as informações das delegacias fiscaos Quanto á emenda do nobre Deputado re
e os dados do Thesouro, o orador evidenciou lativa ao sello para correspondencia otllcial, 
que, independente dos -creditos supplemen- apezar do apreço em que tam o illustre 
tares e especiaes, os saldos são uma reali;;. collega, não póde acceitar porque ó preciso 
dada nos orçamentos de 1899 e 1901. Este, matar de vez a fraude. O sello, aliás pedido 
·t>a.ldos não foram sómente resultantes dos pelo director dos Correios, vem prevenir a 
impostos; resultaram tambem do regimen falta de declarações indispensaveis nestas 
de economias adoptado pelo Congresso e da correspondencias. A disposição actual do 
sérla arrecadação da receita feita pelo Poder regulamento postal é lettra morta. '. 
Executivo. Emfim, resultaram da seriedade Tambem não acceitou a emenda sobre o 
administrativa. imposto do consumo, e nãó poderia acceitar, 
·Secundando o nobre Deputado por S. Paulo, sem graves inconvenientes, porque pa.ra os 
o Sr. Azevedo Marques, o nobre Deputado abusos apontados pelo nobre Deputado h<1. 

· por Pernambuco pugnou pela isenção do .· reoqraos para a autoridad~ çom:petente. 
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A revisão do regulamento do sello e a f No dia seguinte, porém, deu parecer con~ 
modificação na parte que se refere ao sello tr:trio, porque verificou quo nenhuma e1n~ 
dos documentos pedida tambem por S. Ex. preza nova si3 tinha montado apenas pa1•a 
por serem mais equitati.vas, não podia ser exploração e a antiga rei'ormára os seus_ma.~ 
acceita pele orador. chinismos. 

O regulamento foi registrado pelo Tribu
nal de Contas e tem p1•oduzido excellcntcs 
resultados; a receita que até bem pouco 
era inferior a sete mil attinge actua.lmente 
a cerca de 16 mil contos. 

Quanto á sua legalidade, garante aos seus 
coll'QgaS, que ouviu varios juriscon:'lultos a 
respeito e que todos elles 11ão a contestaram. 
Depois :de lembrar. as innumeras fraudes 
commettidas, diz que ouviu a opinião do Ge
.,·erno para dar á máioria da Caniara a sua 
impressão: o Governo não que1' a aHeração 
<lo regulamento. 

O nob1•e Deputado raferil.1-se afinàl á po 
litica financeira do Governo, política que' o 
orador vem sustentando de larga data, sem 
preoccupações pessoaes. S. Ex. é contrario 
á incineração do papel-moeda, julgando que 
por este processo é impossível valorizar-se o 
papel restante. S. Ex., porém, esqueceu-se 
de citar as bases destas opiniões, · emquanto 
que os que sustentam a opinião --contraria 
fundamüntam-n'a em f;!ctos indiscutíveis. 

Desde que foi adoptada a incineração, a 
média an:nual do cambio tem melhorado sen
::li velmen te ~. mesmO fóra do terreno da 
pratica, sob o ponto de vista. doutrinaria, se 
chega <t conclusão de que o papel-moeda é 
excessivo. O nosso papel-moeda ::;ó exerce a 
funcção de moeda in nmJP~ne, não tem as con
dições de moeda, não é um regularizador 
de valores. · 

E' uma mercadoria que se compra .pol' ou
tra,portres e quatro vezes menos do seu va
lor. Confes.:;a que,ao cambio actual, o papel
moeda não é excessivo,attenta á sua desva
loriza.ção;poróm os que pl'égam a-política do 
resgato referem-se ao papel com o cambio 
:to par, isto é,l.OOO réis vu.lendo 27 dinheiros 
sterlinos. 

O 16° orado1', que se occupou do orçamento 
da. receita, foi o Sr. Miranda Azevedo, illus
tre Deputado paulista. · S. Ex. fez duas cen· 
sura;s que absolutamente não attingem o re-
lator da receita. - ._ 

A primeira foi em relação á questão hy
gienica, que S. Ex. acha qu0c tem ·sido 
pouco cuidada: o orçamento se refe~~ ao sa
I1ea.mento desta Capital e do seu pot•to; 
cuida, portanto, da questão. · -

Em segundo logar, o nobre Deputado c(m
surou diversas isençõea de impostos, como 
por exemplo, as isenções sobre ·minas. Esta 
i:-lonção foi proposta á Camara pela bancada 
mineira, sendo acceita pelo orador. 

Cama.ra. Vol, VI 

A Camara, porém, votru a isenção e o 
orador outro remedio não tove sinão ac~ 
ceital-a. · · 

Finalmente, S. Ex·. tratou do Laboratorio 
de Analyses annexo á _ Alfandega desta 
Capital. O illustre representante de S. Paul() 
foi injusto nas suas censuras. Póde dizer 
·com um certo cle'lvanecimento: tudo quanto 
se tem feito nes::e sentido, em bem daquclla 
repa.rtição, deve-se aos esforços do orador 
que neste momento occupa a attenção da 
Catmn~a. E é de lastimar (1ue nesse ponto 
estejamos tão atrazados.. Pensa o orador que, 
não se podendo crear em todas as alfandegas 
repartições desta ordem, ao menos deviam 
ser creados disGrictos especiaes para esse fim. 
Ainda este anno estudou sériamente o as
sumpto. Entende que todas as providencia.s 
são poucas e isso não só no intuito de au
gmontal' a renda do Estado, como tambcm 
no de acautelar a s:tude publica. 

O 17° orador foi o · seu particular amigo, 
Sr~ Paula Ramos, cuja competoncia admira 
e respeita. 

S. Ex. estranhou que se estivesse dis
cutindo a lei do orçamento da receita antes 
de se discutir o da despeza, pelo receio de 
que se conservem impostos desnecessarios • . 
S. Ex., em these, tem razão. Mas, as nossas 
condições são anormaes e além disso o orador 
só apresentou o seu trabalho depoi:; que á 
respectiva Commissão foi apresentado o or~ 
çamento da despeza. Ambos os orçamentos 
foram estudados e confrontados. 

Depois de responàer ligeiramente ao seu 
co !lega nos pontos de seu discurso . referentes 
ao~ juizes locaes e aos subsídios dos reprc~ 
sentantes da nação, o oratior declara que em 
tempo opportuno darcL tambem resposta, a, 
S. Ex., na pat•te ref;)rente ao arrendamento 
das estrada:-; de ferro, que deve set• estuJ.a<lo 
englobadamente. 

O orador vae sentar-se. Não voltará, 
nesta discussão, á tribuna. Sente que lhe 
fallece a autoridade moral para tallar á 
maioria desta · Camara, da qual não faz 
pa.rte e da qual recebeu pelo orgão do seu 
leader a mais funda descon:lideração. Salienta 
tambem a incorre_cção do Presidente da Ca
mara,que violou o Regimento paN que mais · 
Uma vez o partido go orador fosse esmagado, 
entt•egue á mais cruel das corrupções poli~ 
ticas. · · 

E' como brazileiro e republicano que veiu 
cumprir o seu dever, certo de · que mais do 
que os homens valem o juizo da historitl. e a. 

1\ 
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ANNAES DA CAl\fARA. 

tl'anqnillidrldC de nma. conscic •:cin, que sem-~ Cunt.im'ra a 2"' discussão do projecto 
pro cumpl'iu o smt !lovol'. 

1 

n. 150 A, üc 1901, parecer . sobr~ as 
. b . .. l . . . . o mondas apresen tauas para, a 2a. <hscussao do 

(;~~H~lo em, m.w to vem, n ora( .or ~ w n·c!çwlrJ )ro'cdo n. 150 A, de 1901, quo orça aRe-
c fet~c~lado por ,r;nrnrlu íi?OJ!Ci'O de collegas.) I I.:oilL Geral da Repnblica para o exercicio 

Comparecem nuis os Sl's. Ca.!'los Marco!- I dn l OOi. 
lino, AlhuquGI'I}UC Sfn'r,jo, G<tbl'i t~ l Sal;;<Ldo, 
Hosanua,h de Oliv0Ü'<t, Antonio ]);tstos, In(lio o §r. President,e- Tem a pa.la
uo Brazil, Luiz Dominguo:-;, Josü E11zehio, vra o St·. Irinou 1viachado~ (Pattsa.) 
G~wdelh~ Mourão, .João G<~yo~~· .Jo~q~rim ~iio esüí. presente. 
P tres, Raymun do Artlmr, Vu·gll10 nr1 gtdo, · . . . 
Lim;t Filho, Trindade,. Camillo ue. IIolla.n(la, \ Tem. a pala.vm o Sr. Cmcmato B.raga. 
Silva ~J~riz_, Ermirio Cm~i;inlw, Teix.eit·<.L de ·-\ • • 
S<í, Brtcw Filho, Mala.qma~ Gonçalves, Mo- - §r. IC•nc•nat,o Bl"aga declara 
reira Alves, Esmeraldino B;wdeiea, Cornclio que as palavras que vao p~·oforir não as
da Fonseca, Pedro Porn ; ~nt!Juco, .José Du<ute, piram á cat egol'ia de nm substancioso dis
Rodrigue.~ Doria, C<tsu'o Rebello, .:Ncivn,, enrso, sào ante.~ notas <t margem das auto
Augusto Fr.mc;a, i\lilwn, To.:lk1, Eugenio Ton- louva,minlms ofliciac:-l do que outra cousa. 
rlnho, Pa.ula Guim;.Lt·ãe.~, Ad<tliJLWtn C:uima- E' sa.bi ~o qne o orador pertence ao nu
rães, Augusto de Fl'eit<J,s, R1YlL'igue;; Lima, mero dos quo se fü.tigaram de condescender 
Tolcntino dos S<wtos, Ualdiuo Lol'cto, .Jnsl~ com <1 orientação do actual Governo, e dcixa
Monjardim, .Tos;~ ?viarcellino , lfc nri11U0 La- nun essa ct' uciantc aHitwle, convictos do 
gden, Oscar Godoy, Antonino Fiu.llto, Nilo r1uo o sacrificio que estavam fazendo e~ 
Peçanha, Alvos de l3I'ito, Cn1)todiu Coelho, cí.tlar· censuras, emvez de acto de patrio
Pcreii';! Lima, JuLio S;mtos, Viriatu Ma.s- tismo, est<LVa se convertendo em cumplici
carenhas, Francisco Veiga, GasV1:o <la Cunha, da<lc com desatino~ governativos, que~ vão 
João Luiz, Penido Filho, Francisco Sa,lles, atirando a Rcpublica í1 execração popular. 
Henrique Saltes, Pad.ua Rezende, ::viiranda o oeador não sente embaraços em expor . 
Azevedo, Edrrmncl() dn Fonseca., Cineinato ao paiz os seus <lis::;cntimentos com o actual 
Braga, OvidioAlJJ·;1.ntos, Bon::(1icto do Souza, governo d 1, Ropnhlica. Ao contrario, emba~ 
Lamenha Lin ~, Bar1JIJ:.:a. Lima, So;u·es dos raços 0 difficnlda<lcs de toda sorte se lhe 
Santos, Francis.-;o Alenca-;ü·o, Vietol'ino :\lun- ;mGolham ao espil'ito p<tra justificar-se, :p~
teiro, Rivad<Lvi<l, Co1·reia, Ameliano BMbosa, rantc a Naçã0, üo delongauo apoio que 
Alf1·edo. Varcll<t c C <~mpos Cartioe. prestou a esse governó. Essa é a voz de sua . 

Deixam de comparc~ccr, com causa. putici-
·pada, os Srs. U1b11no Santos, .To;-;6 Boituux. 
Pedro Chermont, Roclr·ig;uns Fm·nandcs, João 
Lopes, Augusto Severo, · So;u·c::; Nni \"<t, Vm·
gne <lo Abreu, Pa,J·<~nlws i\Iontenogro, M<H'
colino Moum, Dionysio · Cm'<lHOiJ·a, Sampaio 
Ferraz, :tvlartinlw C;r,mpo~, Pnt·oi l'<l. r los San
tos, Aureliano dos S; t nlo~. Rangel Pesb.na, 
Estevão Lobo, Hdeí'tJnso .\.lvim, C;.Lr·nr ~ it·o rlc 
Rezende, Necosio T:wal'e:-;, :\.et!tlu· Türt·es, 
Nogueira Junior, Lindolpho Ca~ü~no, Gusiíavo 
Godoy, Domingues U(: Cas~l'O, OHvoil';r, I:t·u.ga, 
Valois de Castro, Roilulpho l\Iimnda, P;wlino 
Carlos, Antonio Cintra, M<.Lrwol Alvm3. Xa
vier do Valle, João Candido; Francisco ÍVIou
ra, Angelo Pinheiro e Pinto da !tocha. 

E sem causa. os Srs . Sá Peixoto, Cunha 
M<J,rtins, Anizio de Abreu, Thomaz Accioly, 
Afl'onso Costa, Aranjo Góes, Al'roxella.s Gal
vão, Sylvio RomoJ';,, Ed uarrlo Ramos, Irineu 
Machado, Ncbon <lo V;L:>conecllos. S<i, FJ·cii·c, 
.Joaquim l1r·nvns, L:unounior· · 11ndofl'cdo, 
Carlo~ Ottoui, Fr!t'n:wdo Pr·n .; tr\S, Mot'nil'a. (la. 
Silva, Costa .Juniot·, ll;lnrro ti!.; ,\nd.r·ada, 
Adolpho Gordo .Joaq11illl J\lvar·o, l.ttiz l'iza, 
Azevedo Marques, Alenca.t· Uuiiit<u·;'t.n:-;, l\lat·
çat Escobar e Gormu.no lLLssloeiHJt'. 

conscienciLt, brotacla do eontacto com o povo, 
Llo esforço como que de auscultação do pen
samento nacion:Ll. 

Nas cidade~ como nos campos, nas ruas 
coni.o nos huteis, nos bonds, nos caminhos de 
ferro, nos thoaüos, na.. imprensa livre, ·-nos 
centros do commorclo, e especialmente nas 
officlnas dotr·ab~~lho c nas escolas supceiores, 
por to<hL a pMi;e o por todos os seus orgãos 
mais i nsnspdtos, <L Patlia Viv~t, na phraso 
de ~-IiclJClot, amaldiç:oa o governo. a.ctual; 
e, nas suas crueis invectivas, vão crescendo 
a. onda dos que nessas mn,ldiçõcs vão envol
vcn.lo ina<lvel'Gidamente n, propria Ropu
hlica! 

O orador e seus amigos comprehendoram 
que prestarem seu concurso a tal governo 
em collaborarem na malhor obra. de propa
ganda pelos facto;:; contra as instituições, 
obra ({UC o r;overno actua.l vae executando~ 
sem disso se perceber- do modo mais per.
feito e acal;ado. Deante da cumplicidade 
nesse crime ... recuámos ! 

E nôs estamos vendo claro que a Repu
h! iea vao perecendo, não por falta de força 
malorial: nã.o consta o enfraquecimento, 
siqlli'l', <ladisciplina, nossous corposarmados; 
vau lH'l'econ<lo no ambiente moral 1 no t.or~ · 
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rcno do odio populu.r aos governantes actuae~. I im}Josto, som applicaP metliüas que façam a 
tilo desligados dos sentimentos di1 Nccç:"Ko, Nuçiio conta,r com dia,; melhores. 
que a respeito de muitos do sc~us acto.s ;_ulmi- Ao contrado, a-·icl1~<1 domina,nto nesse as
nistrativos os cidadãos tom a extranll<t sem- smnpto 6 a do laisse:; faire,bollo progra,mma 
sação como rgw do um goveeno do conq ui::rt::L.. do~; govornoiJ musulmano:-.;, dütbolic<1 cxpe
dores domÍlmndo no~tléL tnl'ra, tão fref1twnto J•ioncia Jo theori;t, que, [l.Ol' nunca a,ntes con
e pétlma.r é o antagonismo.eutro goveemtntes finnach na f~lidü<1,[e de outros povos, ne
ü g-overnados ! ... ce;:;sit<tva do uma anima vi-li para, .ser postct 

E como n~i,o ser assim, 'lj_uando vemos,- na ú p1·ova. E ostá o Brazil servindo o papel 
Ol'dem aclministrativ<1, todas as manifest<t· clit:> coltttyas, dos maeaco.>, dos coelhos, etc., 
ç.õc-l goVCJ'namcniíctes a cntôarem rctnni- dos hthül':ltorios ... fin;wceiros, pa,r(), que se 
lnntes canticos de vlctoritt ;i, nossa lH'OSlJC- po:)d:i sahü• fÜt dttvida sobre si queimae di
J'idade, á abundancia das nossos rocur.,o:>, ;.ts nheüo em momento de crise é um bem ou 
larguezas em que soltJ'enacla o orario puhlico, um m:t.l, sobro f!i se valoeiza ou não a massa 
;i, felicülLldo actHal do commer·cio a ganhar do p:tpel moeda, quo fica, rotil'ando-se sim
milhões e milhõe_s estodlnos eom 11 politica plcsmente du, eü•ctllaçã,o :t mas~m quo so in
financeiea. dominante, - ao pa.sso que em cinol'a, tJolJre si o phonomeno commercial do 
desmentido aos louvol'os com que o IH'O)H'ÍO c:LJ)1bio cnquwh·~t-SD em uma formula ma
Governo .se impavona., loupores só tecidos i.borrmtica, sobro 0i é possível aquella, valo~ 
pur elle proprio na:-; peçRs offieiaes, -em l'iZetçilo det moecl:t · Hducia.ria. com o si!J.l.ul~ 
coni.r'aste flagra,nte com as çôr(~S de ro~a. Llos tanoo a.bo,ndono d<t:4 cl::tssos productoras <l 
L'elatorio:,; o rncnsagons,-todos neste pai~ tos- sua propl'i:t. con:mmpção, com o lemma sauve 
tomunham, todos sentem, todo:,; armlpam, qui peut, etc. 
todos veem as cores negras da rniseria po- O orador nã.o nega ao homem de Estado, 
pular, qpc j{t não atGinge ttponas a, in- que no:> ncgocios da Fazenda, tem sido o 
dividuos isolados, nem a restricGo numero Presirlentc d;1 Republica, uma mentalidctde 
(lo ra.milias, mas empobeoconclo os ricos e supeeior, iligna do maximo acatamento a 
nucilmdo os pobres, cont;unírm a todas <ts todo;:; os respeitos. M<t~J a obra, fin<1nceira de 
cl<tsscs sociaes (lQsdc <1S que vivem dos stm- S. l!;x., talvez mesmo 11or se tratar de tcnta
<il'cmtos labores materiaos atü as que so em- t:iv:.•~s o e:-.:periencirt-:, constituo um mixto do 
trog<tm á cooperaçãointclligcnte c illustrada. contradit;ões e illogismos. 
n:i producção da riquew publica, ! O orad()r nunca pôde comprehendcr, em 

Pois aquelle antagonismo entro o Governo fltce rh~ directri7. financeira de Governo, o 
e o povo, no apreciar e no sentir os m<.tles enorrno retmcesso operado com a encampa
tplo aoabrunham a Nação, não é oxacta.mcnte ç~ão,do Banco d:1 Republica. O Sr. Ministro 
a, cn.ra.cteristi.ca. dos govemo::> tle metropolo, ila Fazenda,, a scntinolla '(lostad;1 á porta do 
dos governos de conquistadores ? Thosouro, teve com aqaello acto uma. syncope 

lUdiculo, si 11ão fosso clobroso, esse ;~s:-ü- em su~Lt> consta.ntes aflirmações e compro
gJJa!ado contrasto 1hz lembr:tr· uma. histol'ia. missos, cahiu ))Ol' terra, e deixou qne sobre 
E1·a um dia um ltesrmn!tol quo fôrtt convi- seu eorpo pasSi:LSSom vjetoriosos sous inva,
d<~ilo fLLI'<t. 11nt:t góstos~1. pctrtiila 1lo p:.l.·\C<t, sr>J'es :ulver~a1·ios. Hoje, orn seu relatorio, 
ontlo as hot·:.s voa.ri<tm rapidas, om .üm dia p1·oeu J'a S. Ex. d.oí'ündor-sc, oxchtmando quo 
do prazeres. Cltr~g<l(ltL a. comitiv:t. üs lHLl'i'an- J'o1·:w1 J'<izücs rlG ol'dGm social quo o vence-
l':ts do paludoso 1·io, dnsiiinaJ.'<tm <lO noophyt.o -"anL Es:>as r<Lzões, por(~m. nito procedem. 
o loga.r orn q no, dPSI;;watlo, i.eeia nlle de g'i!- j\ pl'imeir:t <lollas ü entender S. Ex. que o 
~<ti' a.s delicüts (lo apr·cei;tdo spo1·1.. Do <t!IZ.Jl ·Governo fl<t Republic<t foi o maior rospon
Pill 1mnho, dnra,ntc ltor:ts est1uocidü.s, som savel pel<.L deSV<tloriztM;ã.o da nossa. moeda, 
:woJJtoccr que um só poixn lhe acudisse <.i. autor·izetndo cnüssües bancarias gcracloras 
ü;ea, assediado peles mosquitos, cnojatlo (hts 1las loucuras da l)olsa, cujos prejuízos fora,m 
emanações pa.lustres,crestatlo pela. soallreir;t,, condcns<~r-so na ca.rteim do Banco da Repn
coel'ido á fome,-alguom que passa lhe por- blicél .. Essa razão é fraquissima para autori
gunta: Quo _estfts ahi a fazer~ - Elle res- zat· o qne se fez: si ella procedesse,. o 
po_nde :-Dicen que me estoy a diverti?· ! Ap- auxilio do Thosourc · dcveria.c• estender-se_ ót 
plrc<lmlo o caso á hypotheso, o Brazil, aca- totlos os que soJl'reram com a desvaloriza,çao 
bnwhado d<ts duras nii.::ori<ts que o opprl- da moeda, isto é, a todos os lavradores, 
mom, ma,s'fiel ás palavras do sem governo, commor·cüJ..ntes e industriacs do pa.iz, a. todos 
poderia agora responder : Dicen · q~te me os cidadãos. O ctmparo a um banco em cspe
esloy a enriquecer ! · cül.l não ~e justifica, ao lado do alJandono dos 

M<ts, o que m:ais atorment.<1 o.n1uo amam outros bancos desta praça, da Bahia, do 
:1, Ropublicn. é ver que o Governo cruza Parü., etc. O argumento, evidentemente, só 
o>:< .lmwos den.nte dessa situação do pa.iz, sem s9rvo par<l, condcmna.ção da intervenção 
outr<.t prcoccupação sinão a. -de esgota.l-o pelo úpcrctda. 
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n i,tro ar:g:umcnto, fundado em quo o j gestão ~ot?riamentc damnosa. <~.os intorossos 
Go:'·n•J.lo trt lltzon-se dos .lastt·os e ru ouro que dos accwmsta.s. 
serviam de ga.rantüt :1s emi:,.;ÕEJ~ , ê tão fraco Só a aJiminístP<\ção-Petterscn, paternal
como o a nteri or . porquant o, dos prcjuizos monto zeladora, dos interesse,; do Ba.nco ... 
quo essa utiliz:l.çã,o do.> la~t.ro . .;; lhes cansara Allcmíí.o, :rorncccria um impor tante prova.r à 
foram os bancos émi;:;sorc~ fu.rtamen t.o ln- a.o libello civcl conh•a o Thesouro no fim do 
domnizados corn diolteil·o d.o Thesouro. E, prazo da cnca:mp<ú;:ão provisoria. Sommando 

. dentre clle~ toilos, foi exact.amente o BancJ todas e~sas quantias etfedti'Vamente cnt roguos 
<la H.epublica aquelle a. quem mai :; u Thesouro ao b:tnco, e todas as rospons<\bilidadcs dcoor~ 
beneficiara de mão beija.da., pois nos ultimo~ l'en tes dcssr\ t ra.nsacçã.o, ficn.-8e pasmo da 
annos e a.nte;,; da enc<~,mpação o>~e buneo coragem do;; gov!wnantos em haverem em
recebera do Thesouro fornecimentos da ])arcado o Tlwsouro em semelhante avcn
collossalsomma de 260 mil conto~ , · du::~ quaus turu.! 
nem 20 mil resgtLtara. Com elles estava a. As sommas, e!Tectivamente entregues, 
cquidade social perfeitamente ~atisfeíta, e á a.ttingem, ao . cambio actual, a mais de dou::~ 
vista delles ncnl11im accionista, nenhum milhões estel'linos; c as rcsponsabiliuaues 
credor do ba.nco poderia. deixar J c reconhc-- assumidas (dosprez<1ndo as indeterminada..;;, 
ccr que Q Tho.~ouro houvera feito o que quo são, quiç.1., a.s mu.iorcs) , attingem, ao 
pudet'a e até o qúc não purlcra pa.ea salval' cambio actual, 1'. mai:S de seis milhões cstet·-
o banco. linos :-a.o todo, a tl'ansacção excede de o ito 

E si no m omento da criso ba,ncaria g('ral milhões esterlinos! . 
que affo}ctou a praça., outros (que não o Mi- Ül'<\, exa.ctamente a emissão do'fundmg, o 
nistro com sua.;; doutrina~ da selecção na- augmeoto de nossa. diviua durante a. mora
tural} roconhncessem a disculível nccessi- toria, é tambem de pouco mais de oito mi
dade de uma. intorvonção du Thesouro, om lhõos esterlinos; de mo<lu· que a. folga que o 
nome da equidade social,-osses outros de- accordo de Londres nos . a,ssegul'ava, o Go
veriam tel-a pl'a.ticado com a m c,llma oqui- verno compromcttcu-a a o serviço da bolsa 
dade social como seu guiLL: O Governo deve- desta praça .! Essas tt'aflsacções e outras q ile 
ria ter ratP.rJ.rlamonte attendldo a todos os aos poucos vão-scnrl.o conhecicla.s, como, por 
·esta.belecimfmtos nacionao~ de ·~redito , tã.o oxeró.plo, t\ do arrendamento das estr.â.Uas de 
dignos d.e amparo como ·o Banco da Repu- ferro do nogte, convencem <te que o actual 
blica. quatriennio presidenc'ial custa ao paiz, em 

Firmwa a opinião ue que a um sd ba11co plena pa.z."mai.~ do que a o governo do ma
deveria o _ Governo amparar p:1ra acudir à rccha.l Floriano custou a gu.erra. civ:U! Es
praça, p~ra. ir. a? encont:o d<~s urg~ncias do pore· o P_a~z pelas liquídaçõe$ c verá ! 
commflt'ClO log1tnno, cnt.ao o escolh1do para. O OBpn·tto com que o Governo passado o 
essa. gl'ave funcção elo rcstabolccimonto os po. 1;;o~ credores lavraram u contract o de 
immfldia.to da confiança, deveria ter sido o Lond1•es foi o de aar ensa.nahaí! ao nrazil 
mais solido dentro elll:s, o que mais sogu- pr~ra, desallogados dos pagamentos em ouro 
ranças offeroces.se ao r eembolso do dinhcit•o dum nte tres a.nnos, onvored;~rmos pelo ca
fornecido, e.não cxCLctu.monto aquclle quo o mi nho d() nossa. roconstitui~·ão c expan.~ão 
proprio Ministro consirlera. V<~ antes um cconomico·fina.nceira.. 
1la.7ar, do quo um banco, na phraoo do sou Poi~ bom: Com e~sa.s sommas colossae.~ 
relato rio. :MAr, APPLICADAS (porque n ã.o é com um 

Mas assim nã.o aconteceu. Ao bazar f<>l- activo na m axima. par te con~tituiilo por pa
lirlo fornoceu o Gu v orno so no decm·so do ann.o peis de bul.~a. comple):~montc de.;valoriza
passado elo uma vez 10.000:000$ om bilbetes dos, fazenda(; e immovois industriaes intei
do Thosouro; depois ~600.000 ; depois, ramonte depreciados o dividas P'-'l'ticulare:; 
~300.000; depoi~, 2.000:000$ em dinheiro incobravois ou ma.l paradas, quo o Banco 
e credito aberto uo Thasouro para mais pódo garantir ao Thesouro)- com essas som-
23. 000:000$ ; depois 5; 700 .000; dopois ares- mas colos.,ae::;, r epetimos,- quo enorme im
pol lsabilidade do Thesouro pela omissão de pulso não sa teria d<1do á viação forroa e á 
ll5.000:000$de inscripçõGs; depois,aevidente agricultura. nacionáes 1 !- Si o momento re
rc.;ponsa.bilidade do Thcsouro pelos milhares clamava que exclu~ivamonto o commm•cio 
de c~ntos quo são depositados no banco pelo.i J'os60 ·amparado, - quo colossal . banco nãu 
:putlcnl<tl·o~,a.pús a onc:unpação; finalmente, a pode r-iu. cvm ellas tel' sido fundado? l .. 
mcalcnla.voll·ospomm.biliu<Ldo civil (lo The- Entl·etauto, com seus dost•tinos doul'a.uo~ 
::~~.mro POl'il.J~t<' os 11ecionisl-1.s, rospon!-la.biliclo.ilo com roupagens de bencmeroneia., o Guvei·nu 
quo a ncyottm·rHnf;cslio inconcu~mcnt<'l actw- bu rlou O$ intuitos o os r esultados do funding. 
1•ota. Do quo nos tom valido incinerar c~arca de 

A. oste nltimo mulo, é impl'OVÍSÍVOl o al- 100.000:000$ de papel, <1 CUllta de :.a.ngria:.; 
ga.rlSmo des;;a r csponsabilida.do, oriundo. da tributa.l'ia.s no povo empobrccitlu, :;i 1Uais do 
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quo isto o Govemo omittiu, sob a nova fór- mente no imposto rle café de cento e cin
Dl<t meramen',e baptismaJ ele inscripções, orn coenta e seis centf~simos, afóra o octroy, bas
ütnlos ao portador, a, r1uo no fundo, nos tn.ram para que o Go,·crno acturü acr·editasse 
intuitos, e t:oncrotamento nils trm1s;:.cções ter veacido ~t santa cruzad<.1 t· 
da, praça, est:í, a.ttribuida a funcção libera- A ::;ituacão econornica não se tranilforma 
toria de mocdi1? em um dii1, é certo. Mas com ser obra domo-

Nova formnli1_ chimica de soplü::;ticação rada, nem por isso, e até menos por isso, 
do omissão, como o í'oram o;;; uonus, os w·o- poderü:t ser esquecida. 
juizos que ella acarret<t hão tambem de ir Entretani;o, o Governo actual que de tantos 
condensar-se nas arcas do Thesouro, sinão sacrificios populares e de tanto esbanjamen
sob a, fórm do papel-moeda como <tquelles to official, deixará tão crueis -recordações,
ostensivamente o foram, pelo menos sob a não se lembra de deixar do si algum traço 
J'órm<1 de prejuizo verificado na liquidação util. . 
do contas com o banco no termo de encam- Não é que os mais graves pro~Jiemas não te-
})n,ção. _ nham apremiantemente solicitado sua atten-

0 que desola mais é ver que essaobra de ç~ão, na ordem economica. Mas a barbara 
ancmização dos recur:Sos do Thesouro nem doutrina ·ao sauve qtti pettt vedou o caminho 
ao menos é neutralizada pela applicação de ao Governo para a adopção do qualc1uer me
medidas que despertem as energias da Nação dida inicial e insignificante que fosse na fun
na producçãoda riqueza. No:::;ta parte, nada, dação do credito agrícola ... talvez para fo
Imda, nada fez o Governo ; nem siquer pro- licida.dc na Nação:-})orque o Governo, so
mette fazer. nhand,o com a fundação de um colossal banco 

Nesta parte, o relatorio da Fazend_a é sa- hypothecario, se mostra tão afastado das 
tisfactoriamente... vazio. Encerra votos idéas verdadeiras sobre o assumpto, que na 
platonicos parn. que ... futuros governos cui- verdade fôra mesmo talvez mais conveniente 
dcm do assumpto. Entretanto, esse é o pro- que nad:::t tivesse feito. 
blema dos p~'oblemas do momento, a ques- A transformação do systema de povoa
tilo de vida ou do morte para o Brazil de mento do sólo, tão presa a medidas de or
hojo. A clle o Ministro consagra t.ão magri- dom federal, nem passa pelo espírito da 
nhas paginas do seu relatorio, que fica no actual administração. 
leitor a impressão de que S. Ex. ê um desil- A indispensavel fundação do departamento 
Judiuo, um de.::animado. ·· administrativo da agricultura, por mais mo-

Em toda parte do mundo, o incremento, o destas que sejam suas proporções, é para o 
desenvolvimento e a colloca.ção da producção Governo uma chimera com que tem sonhado 
nacional é a principal preoccupação dos go- o illústre relator da Receita.. Somos um paiz 
vcrnos, o primordial í'a.ctor da valorízaçllo que vive da lavoura, e não temos siquor um 
da mood<.1 fiduciaria, a essencia mesma da museu agrícola. 
l'ir1ucza publica. Quanto maior producçào, Dentro da nossa propria patria, os Estadós 
melhor situação oconomico-financeir~. Entre do Sul não conhecem os productos, e modos 
nús, porém, a finança official appolla para de producção elos Estado::: do Norte e vice
<L ••• reducção da producção ! Os paizes eco- versa.. 
nomicamente mais prosperas do mundo Queremos animar e fundar industrias-quo ' 
actual vão substituindo os diplomatas po· nc.~ forneçam tl'ibutos de consumo, o não 
li ticos por diplomatas commercütos ; subor- ternos nem projecto do um museu industrial! 
din:un toda sua acção internacional ao sou Sorvi(:o do dist.rilmiçã.o do sementes, o Go
]H·oblonia industrial ; chegam até· a guer- verno parece considerar dosnecessa.rio:
l':ts atrozes para collocJ.r~;.'m seus productos, nunca. so referiu a ello. 
sempre que sua producção se avoluma. O problema do bltratoamento dos fretes do 
Quando lá fóra se disser que, como aggra- cabotagem é tão trabalhado pelo nosso Go
va~~ão de nossos males, nos queixamos de verno, como os anteriores. 
excesso na producção da borracha, do alcool, Sahindo da ordem administrativa para a 
do fumo, do assucar, do gado e do café- ordem política, as culpas e violencias contra 
productos todos em pavorosa baixa, baixa as liberdad.es publicas são conhecidas. 
explicada peh~ superproducção-o que se dirá O Govm;no actual é réo dollas:-réo cujos 
do nós ~! - actos uma~ vezo.:; revestem a fôrma brutal 

Perguntar-se-1m, som duvida, si o Go- de correl'ias sanguinarias pelas rm~s. outras 
Ycrno tom, no trivial recurso dos tratados vezes assumem a, fórma amena da illaquea
cummerciaes, procurado escoamonto __ a, ossa ção da boa fé politica,, a.o serviço de doentias 
lH'oducção. A respostlt envergonhará a, qual· al'nbições de lllltndo pessoa.t. 
quor brazileiro. Escusado é adduzir factos notorios. As 

Em ma teria de tratados commerciacs, irrcguhtridades da conducta de S. Ex. o Sr. 
vinte centesimo::: de t1.lJo.timento exclusfva- Presidente dt1. Republica, o illustre Deputad~ 
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DL'. Adolplw Gor<lo j<i a.s expentl:m ao p:dz S . EX. estv.v ::t <le caso pensado empregando 
de m odo tão compl<1to, quo o omrlor n:J.da. um c-;l.ratagcma ll<U':t, reduzidos ns m es
tem a accrosccnt;\r <'~ su<t sing-ela. oxp•JÚ(:ã.o. mos JXLL' ~iclos á ft•;JUxirlii.o disciplinar, tii•ar 
Apen as pl·ccisa. r oct ilicar nm pont o de injns- agol'a S . l!:x. de sua a lgibeira uma. ca.ndida.
tiça, h i:>torio::n.,quc rw~ ao::tua\!'; o}JpusieitJ nisi;:ts tul'a rn·us idencial c impól-a á. Nação ?- t 
de . .;ta. b:l.nc;·•da. procurun :>,iJ:,:J,ctn• ' ' il !Hstr.-.: O OL';.tdor compt•ellcnd.c qun mn P1·esiden Lc 
leade>· Llo Gvvcrno nm;ta C;~s''· rle l~npu i.Jiica niio sc,jtt escravo do partido 

S. l~x. teve t~ r!or:>.gmn do :J.t i;•nJ· conl;n qac o olegn. CoJtl]H'Chcndc, <t fl t l'oguas lo:~os, 
Rcus colleg t•s opposidOJn ish s a pndt·<•. rk siJro· ll•)Dm.t!;a::;, sincera,, <is a.gita(:ÕllS ch~ }Jolitica, 
dismo no recl<mHn·em pul' .IIOl'JU'"~· r·opuiJll- indo o chc1e rla.'Nação app ellar p:.tra a coopc
cana.s. - Cruel ü·onia elo destino! O ]H'ccl:wo l' <l.~~1.o em seu govcl'Jio da homens polit icos 
l eadc1·, que muito dcp:Jis da. Republica. p1·u· cntl'c si adversarios. O gru.nde ·w ashington 
clama.d :1. e acceit a pela. Naç:ão, ;timla rumi- conseguiu avroveitar simulta-neament e em 
na.vn. :;ua. . Jw~tilidade ao novo r cgimen , a dar sua administl'aç;w , corno secret arias ·de 
lições de opportuoirh de l'epublic<~n a. na con- E;oJtrulo, ambos os chefe :; dos pa1•tidos em que 
ductn. da.q,nollcs que nunc;~ t iver<hHl our.ro s i divül i<.t o povo nortc-anu.l l'i<~,wo....:.Jeffcrson 
C.l'cdo pollt ico ! . "' c lfamilb n. Eis ahi o qao (• ser eimo rf:t{. po-

l~to, por úm, é sccand<'l'io, c m'io mel'ece lit·ica nacioncd. !vf<1s '\Vashington illtbin, tão 
honras de discussií.o. O que ímp•rr·t.:L as:-:i· pi'O t'IInrlamentn senti1·, a.m<~r e praticttl' a 
gnn.ln.r (~ quo não hum ·c, tal, sül'O tli~mo no R>.pnhhc;L, quo, :w find<Ll' seu govcrnó', 
br ado da. nosst\ c .. nsci enci<t l' ll pn iJlir:an :L 'J il <Lrtdo ~o ,,ottlH~ do sua. r csolur;.lo do doixa.r 

O }JJ'OlJrio lewle?",<!Hei'entlo, tJtiiLO :Li'.tc.;ta.l-(J;. a Yid:L publica., o espíri to de pn.rthlr) c:)ta.nt 
n corJ'unt e do opinião agr•l'<t ;:m lw~h nc.<>t:t tãv l'ortl~ll1onte dcscnvolvillo c cult ivado nos 
bancu.ol u, coutea. o St·. Prositlentc rl<t RülJU· r::'nados Unidos, que ::1. clcir;ã.o do seu sur.ces
blic<~ fez-se ouvir ha muUo ~nmp0 pola voz :-;or r.onsti tuiu uma gTa.ndo lla.tu.Iha. eleilm•a.l 
do-or ador, do Sr. Bueno d(:l An:l t ada o tio no p:üz . ]<; Ada.ms, quo lhe :mccedou, foi 
outr·o:; collcgas de b<inca.d<L, dentro do nosso oleit.o contra Jciicrson, o ex-secretario de 
partido e em reunião política. uccorrid<~ em Estado, po1· umamo,icstissima maioria. 
ca.sa do Sr. Rodrigues AlYil'l , A cha!.cza polH.ic<1, de que dá. prova o Sr. 

Então, r ;Jclamámos contr;t. a <111mméiada Pres id.ontc dn. Ror>nhlicn. Ct)lll a organiza.· 
intorvenç?Lu do Sr . P rw;idont e !l ; ~ Repnhlic;• çã.o da. Jwli!l:ctt dos !J01)1J1'11adores, contrasta 
no reconhocjmonto ele l)O!let••J.<;. O quo a li i nos tão 'fl ~~gl'n.ntomcnte, com o pa.s&l\do de S . 
foi pondüi'< ~do? Foi JlOS pondOI'ail o,p<,lo ont ão I~x . que t oda geat o dcix;t 1l0 a t.t. 1·i buil· o Cl'l'O 
nosso ominonte ehnf•.l Sr•. H,(Jrlrignos Alvos, llc: ~U<t. coniluei;a f~ mcrliocrirhtdo innoceot n 
que a. or iontac.'l.o do On•crn u cr·;t IJO<t o sn· d.o ~ uas vist.: ~o~ . pu.l'a ox}Jlicrll-i ~ pon • n~oist.lca...:; 
gura o f[liO o p~t.iz JH':":CÍS<Wct >l>J l\IJSSO siln11eio ct.Jn ~ > i c:.ü f!S do polrk :·io pe~,.;oa.l. l\' ütce dox 
patl'io'tlc,J ll (l.S qucstõos )ii.l li1;icas,cn:trpmut u ~O p;·i nci p ios l'Cpu hlif:llfi"S , lilL nas ucmor.r<tci:t:-1 
u.tl'ü.YO.~~ <t-Va o poriudo do (u.nrlhtff· fuw J, qHr. t.:.•.l\' 1:z 11m ~.'Ó llo l>l í!lll :1 qn l\1\l rlovosso ~r•. !' 
não po>.i()J• ja, SOl' CIHJ1ll\'[(l0 lio r i<llt!II·HJI,,:, :>i I) vo:d:L>lll I) <lil'\'ÍÜ• di~ ahJ•:tr,a.l' li !'lU Citil>litL.~tUI'<1 
GovOI'no, em Vf;Z de cuid:tl' ll il, url miniilt i·a r;i'to, ]l !' :• ~ iílllnci:d , :Lirui:I. ml)smo quo oscolhid;~ 
ti vos,;c} tlc SOl'as.~r.rl iado c Ll i:>t. t•:t.li illo pda ]i>l· e ltr.t·~ 11111i bLS l nv:\IHafl ~ts pol:.t l)pinião popu· 
lic,~; Cl UO cumpri tt ,J'unrl:trl tH nesse' :; ; tltn:; t~ent. i- Jru· . l·:ssn hornnm c': o Cltol'ü ll<t Nação . :\ 
m üntos, seg-ui I' o C>.IIJS,:lho lHllii.ieu do r :o- a i ~: L ~ornm:~. do ·pod,n· rurwal o militar r cco
'Vlll'fiO , pois S. Ex. , o :-)1·. l' ,·e:>ith:n te da H.epu- l;i rht r lu ~ ~~:~ p:ti.J•ia r·! :.tt·nm rtnu e! k j;trua,i~ 
bliC<t, )10.1'0. Ü I'll1Cl;(l tl:J. f'.XU!:i !1,;;,\.11 elo:; Cf>! II J•l ' IJ- dr\\'nl";t. vo li;a]' Co ll t.l'íL :)() tiS COlld rJ auâu.'l llOS 
misso.~ d e) Tlwsuuro, <o ma~mt lJIIr l:, r.::o d.o seu <:onlkin:-J eleil;o !·a.1.•s; é ;;.rm;t ,quo o f';~z um 
govor·no, procisavu., maifl do que rL> qna lqum· (d!Jir.or pl'.ivJlc;~-it~rto o ~Ll~peit.1J . Que dü·emos 
outra, da cohesiT.o lMtl'ir>t ic: t. da lH.tllcada rlo rl r:1 r}(~~ ign< ~l' o ClwJ'o dlt N<u;ã.•J o seu suecos
seu Estado. sor ! E' isso o domínio do throno, ou peio1· 

Esse appcllo potico uor)l)i.> nos er tt repciiido, ainda. --"' . . ~ 
em tormos. tanto ou maü o,promia.ntr,, ,. ! JOIO ~~~sa pnW.iw dos gowJr nado1·es, inventada 
g overno do Estado o pel<L üirr.cç.;i.o supm•im• j)Ol' S . Ex ., é uma. injur i<t a.u tocra tica. arre
do nosso pa l'tido. mcssa.da. contt•a. o povo br<t.zileiro, desa.r-

Tonuo üct~.nte do nQs rn.zlir::s do or rlmn assim m;~do para repeli i l-a I 
impc:l.'loal c · olcv;~tla. , conclcsr,endnmos q_1n~i :-.; . Ex . , o Sr . Prcsiuerü e cJa. Republica., no 
i~{lo~ . Ainda as~im, r.nnrie~crmdcmo:; na. ~on- cmponho, agora. revch•cio, de i lla.qno:n· a boa 
VlC(:a.o tlc quo S. Ex., o l:iJ ', P r c,ddn11 i;e ,[,,, !~o· fL~ da :'l':wft.o, nu vi ou ao Con!!l'Oilso Nacional 
].)ublica, ot·u. lc :.~ol o :-;inr~nt'o u:.1 ~u : 1. rlnli iHll'<t.r,,i'io mensa,gcm nu. Llual ~ e instií·g ia, contr<> a.s 
d? .s•) clool.ic<t. L'·SO ;í :~.drni>t iSL r':Mê:'i.n, eowo rr,uHln-> o viuletwi;t~ eloitul':tos, llllC1 ostttu 
rlizt:t., aJfc~!:lt<J.J ~du :L )H•l i 1 .i r., ~ '_LO ~en e;.tn i in !lo. .intoxir:<~ndo o u1·g;uli:m1tJ tl.n. Rtlpublica.. 

Q n(Jll.l ndvw !m.l'l<t q ut~ , Lt.zcml.>) 1g u<tl •~P- OL'<t. tudo~ :;a blJJII que, infelizmente, ei3.~as 
p c)lo aos chefe~ tlos lX1.r t.itlo::: qut:\ enconü·ou, v ioloncias c fmudes toem ~ido no Dl't\Zil obra 
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exclusiva dos governos elos Esta,dos, cujos se~ 
quazes desfructn.m os prod netos do saqun po
litico ex0cutado contra. as opposições loca.es _ 
Pois bem: Fazendo partido á sua, imagem c 
semelhança,, o Sr. Presidente rl<L Republica 
foi recrutar seus compaesas ne~"a. pl'ocedon
cia democraticamente suspeita ... A eonven
ção hybrida quo S. Ex. organizou (L luz desse 
falso criterio, longe de representar um par
tido politico, níío passa de um tntst eleitoral 
para, exploraçãq das posições superiores da, 
Federação. Não traduz aspirações ·popu
lares - é antes uma cooperativa, um syn
dic<tto político, armado para a clofosa dos 
interesses do oligarchias ! Dca.nte dos manos 
de ·washington, de Gambctta, de Tiradentes, 
de Benjamin Comtant, lloliticament~ fal
lando, aquelle agrupamen~o <lo tyra:nmas Oil
taduaes não passa., no cod1go das liberdades 
populares,- de um ajuntamento illicito l 

O Sr. Nei~a-!,3r. Presidente, V. Ex. 
acaba, de dar-me a, pala,vr<t para discutir o 
orç~n,mento da Receita, para o que me havia 
inscripto, naturalmente por osta,rem au
sentes outrn,s collogas- que me precederam 
nu, inscripção. · 

Não trepidaria em agora, mesmo, omlJora 
inesperadamente, usar da. palavra, mas, ao 
cnvez de acceital-a,, peço-a pela ordom. 

A questão de ordem que V-Dnho lovant:J.r é 
a seguiu te : · 
St~me pódo ser du,da a palavra para orar 

sobre o importante Orçttmento ela, Receiüt, 
rpmndo apon::J.s fa.J trt um qutLrto ele hot'tt 
p<wa. ontrar o cxpoJ.icnt.~ ; o (iltando n~m 
mn ú dado,accordo com a. Justa praxe admrt
tid<t pelo illnstt"e Pre::;identc, o Se. Vaz de 
Mello requerer pt'Ol'ogaçã:o de !Iom; c ct~l't:L
mentc no quarto do hortt do doi'ot•otwitL ft
enH<tdo pela Mosl1, não mo ser<L possi vol 
concluir meu discurso. 

N"íio pt·oton1lu, St·. Pt•osi1lont1~, nem rli.~enl;it• 
o vasto, o c'not•nw o irnportan t.o p:u·ocot• do 
illu~tro rela !,or d:t Commis~ã.u, IIL\IH ;1, n:\o 
monos importanto intro1lucr;ito do lWia,tut·io 
d:L F:izenha, -c muito monos os rcbt.o1·io:'i 
ll:teciaes dos di I'ilctorcs, pol'(lllO não sei si cllus 
toem cunb.o ofiicial (1·iso) o devam ser ana
lyzados ; mas tenho o dever de sustentar as 
emendas, quo não foràm accoitns pelo illustro 
relator, e emitLir opinião sobro c:;so tra
ba.lho, assignado pela digna Commissã.o de 
Orçamento. . 

. E poderei em t'fio limitado espaço do tampo 
;;,tt.onder a oss::ts omondas o discorrct· sobt'c 
;I, infund:úla opinião (plO <ts ropelliu ·~ 

E,;to orçG.mento diz respeito muito -do 
}lfJL'to ao meu Esi;atlo n:~t~~l, ~_;ujo.~ IU<tgno; in
tel'c~se;:; llw c;:;tão lig<~dos, c, poi;;, n~w po:~.-:o 
mn eximir de extern<Lr meu juizo soiJl'e 
OS::\es ütctos fimtnceiros; gar•an{;o dosdo j(t quo 

não imitarei O i illust.ros collegas que tão 
eloquonte e vihr:.wtorucnto toem di;:;corrido 
htrgamcnto sobre polit icn, estadual c geral; 
é meu ohjcctivo todo outro; mas, ora, ·faltu.
me o toml)O. 

V. Ex., Sr. Presidente, que tão digna~ 
mente occupa essa, cadeira, ::mg:wiando, com 
a estima dos corroligiomLrios o amigos 
velhos, como eu, o acata,mento dos antago
nistas, que rendem a devida homenagem 
;i, rectidão o elenção com que V. Ex. preside 
os nossos trabalhos (muitos apoiados); V. Ex., 
estou certo, me attendcrá o · não consentir<."t 
que meu direito so,ja preterido. 

O ·que peço não é uma compensação: 
ainda ... 

O Sn:. SILVA MARiz-Anto-hontcm. _ 
O Srt. NEIYA- ... ant.e-hontom, ;is 2 ho

r<Ls (rli1·igindo-se ao S1·. Silva Jlfariz)- agr~t
decido,- a,cliou-se a di~cussão deste me;;mo 
Ol'Ç::tmento pa.r<.t passa,r-se á 2"' pa,l'ce da or
dem do d ia, quando a primeira deviu. ir 
até 2 1/2 horas d<t t.<ude. , 

Este c outros exemplos que poderia cita1• 
levttm-me a co-utiar em que V .Ex:, não por 
espil'ito de coUeguismo, de longa e· ininter
rupt<t a,mizaclc, mas como m :1is um acto do 
ju.,tiça e oquiuauc, u,ttondorá :1 questão que 
le-vanto e resolverá accordc com o quo soli
cito. 

Não trmlto intençõ u rle f'ltllar por fallar; o 
que pretendo~~ com in1t:1r <1 dar provas do 
iJlW tL'~tlmlho e o:~tullu, e com o nocessttrio 
cnidado, quanto eoncnrne aos interesses do 
minha q11Cl'ida terra na.i;:tl. (Muito úem.) 

O ~r. ]:-:>~·esid(:>,nte-Attcndondo ás 
lJOJifler : t~;Õc )s l'eil;:_t~ p:do nollre Deputado e 
eon~irlcr:.l, ntlo o :.trli:~nt:Ldo lla hora, declaro 
adia.da a disen:-:;;ão. 

Fica a, (liscu.{;ã,o ;~1lia 1h }Jc!a, ltor~L. 

i'a~s,t-:itl á liol'a d.t!SLinada ao cxpcrlicnto. I 

O ~"lu-. cf~an·los de N ovaes (1° 
seci·cturio) JWocctle :L leit;IH'a J.o :Heguinte 

EXPEDIENTE 
Offrclos: 
Do SL'. lo Secretario <lo Senado, de hoje, 

transmiti;inrlo a esGa Ci.Lmara o projecto 
do Semtdo quo releva. a D. Anna Coelho do 
Figueiredo a proscriliç·.ão em virtude da 
CJllU.l pm·clou o rlircHo ao . recebimento da 
quantia 1lc 216$, tliJfcronç:.L entre a impor
t;a.ne i:L do meiu-sohlo (lllC lho foi pag<t e a 
quo lhe üevel'ia, callor. -A' Com missão de 
F<tzen1Ü. 

Uo IIIO:Jnto S1•., de igua l dai;a, romel;ten
do um rlos autogt·avllos d:.L rcsuluç-ã,o do Con
geo~:>o N<tciunal q nc prorog,~ :.t actual ses-
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8<'io legisln.l:i\' a. a.tt:· o dia.. ·1· tlc novombro do 
Ct)rren u~ a.n no.-Intei rada,. 
· Dé, Minisierio da lndu~trb, 1/iuç::lo r O~.ll't'\.:3 

Publicas, tlc 2 do corron te, s:ltiSüJ..zcmlo a 
requisição de:;t a Ca.;uar <'- no o!Ttcio tio 26 do 
corrent e.- A quem f'ez 3. rG~tuisiçli.o ( :\.' 
Commissão rle Ül'Çclmcnto.) 

O Sr. Adalberto Guimarães 
- Sr . Presidente, a twea está. muito adc;).~
tada, e cansado o espirito da Camara. dopo1s 
do longo debate que ~c travou sobre o orça
mento da. receita; portanto nã.o devo demo
rar-me Jla tribuna, (lando cumpridamente os 
motivos quo me determinaram a manrlar 11 
Mesa. c submetter â consideração da. Ca.mara 
o pro,j~cto que tenho em. mãos . . 

Dirm apenas, S1~. Pres1dentc, que o ~1'?.1 ecto 
refere-se á situaçao dos corpos de poltwt t~s 
Estados, organizados militarmente, e propoe 
que a Cumara. r econheça de direito a. situa· 
ção em que de fa.cto tecm estatlo os corpos d_e 
policia dos Estados militarmente · orgam· 
z~tdos. . 

Com eft'cito, Sr . Presidente, ·sabe o Con
aresso que esses corpos toem sido :verdadeiras 
~cservas do exerc:to, auxiliando-o valorosa
mente· a prestando os mais assignalados ser
viços á causa da. Republica.. Não me refiro 
sinã.o aos serviços por occasião da. re-volta de 
6 tle setembro, da guen·a. civil do Rio Grttnde 
do Sul e .ainda na ultirm~ campa.nha U.e Ca
nudos -de tão triste memoria.. (Apoiado.~. ) 

Pois bem; succedc que os officiaes desses 
corpos as~iro a.rr~gim~n:ta.dos1 qt~e pr~stam estes serv1ços, es~ao S'l},]tntos a dtSc!pl_ma e 
ás leis militares, sofii•e'ndo os m esm os r1gores 
que o exercito nn.cional em tao.c;; ocmtsiõeR, 
nã.o teGm, entreta.nto, nas sua.s funcçõos orili
narias nem as honras de que gozam os 
officia~s da gua1•da. nacional. 

o Sr. Benc<lic1:o de fSouz.a
s1·. P 1·esidentr., vcaho aind<t tratar _dos nc
rroch}S de !v!n.tto Gt'osso; yenlw . hOJC fazer 
fin-oira. tréplic~ ao discnrso do Sl.'. Senador 
Poncc, c confit•mn.r, <leste modo, tudo quanto 
havia. dito om defesa. ou em favor dos roem~ 
n.migos c do governo do Estado de Matto · 
Gl'OSSO. . - ' . 

Po.ra. roolhot• m ethotlo e orwntacao rre1 
lendo ai auns t o picos do discurso de S. Ex. 
pcwa sol)re clles fazer as considerações que 
entendo nccessaria,s em bem dt~ dcfei!i1 ou 
antes cro bem da. minha tréplica . -

.Qua.ndo em dcfe~a. discutia os !l'conteci
mentos de · Matto Grosso, tieclarer flUe me 
contrariava tratar de questõe::~ loca.es, por
que quasi sempre tl·aziam certa irrita.çã.o do 
animo o por isso fugia tt:.>das as vez~s que 
era possível de semelhantes questões. Di~ o 
Sr. Pouco não ser isso cx:acto, porque na o 
ertt o humilde orador obriga.do a occupar-so 
de a.!!sumptos em que já. o Sr . ~nado_r Me
teU o tinha tomado a defesa da sltuaçu.o do
rninan~e no Estn.do. 

O SR. Bnrcio F1r.no ~á. um aparte. 
O SR. BENEDICTO DE SouzA- Perdão; o 

meu. :fim é confirmar o que havia. dito ha 
dias, sem querer enir<11' em ordem de con· 
sideraçõcs diversas. 

O Su.. f.!R.IÇio Fn.no-Quizermn prandor o 
homem,estando elle ar1ui no Senado. 

0 SR. . . GAJ,Dil'\0 LORETO-Ahi estão.os tele
gra.mmas_. 

0 SR . BENEDICTO DE SauzA-Teleg.ra,mmas 
passauos de. Assumpção Jmra pt•ocluzir aqui 
e!feito, vor(ladeiro con to do vigario.Quorom
rno desviar VV . gEx., pelo que vejo, do as_
~nrnpto que me traz hojo á tribuna, o qual é 
dirl'erantc dagucHo pu.t·v, o qual me querem 

Todos sabemos dos conflictos que se toem 
travado em varios Estu.U.os n. pt•oposito de 
continenci;ts militares, att~ qualquel' soldado 
da gun.rda nacional rec!lza-se a }Jl;c:-lf,ar 
essas contincncias aos officra.es de policia dos 
-Estados. 

lOV[~l'. -
Continu<J.ndo diz o Sr . Senador Ponce, 

quo eu quiz cxhiuü• dotes orí.dorios sobro 
ü&'las questi)cs. Ora, Sr. Presidente, nunca 
tive prctcnçues d~ lle~' orador, · os meus col
logas veem a maneira modesta por que-;ma 
manifesto todas as vezes que me approxuno 
desta tribuna. Entretanto. Bi tivesse alguma 
p1•etenção de querer exh~ir dote~ oratprios, . 
não iria escolller questoes ant1patlnca~ e 
odiosas como são,ás mais das ve2.es,as locaes, 
iria. di~cutü• uma questão prop1•ia do meui'l 
estudos, onde se uão pudesse rovela.r os rtotes 
de que falla o referido Senador, csfor93:r-me
ILÍa pal'a revelar ao menos aonhecrmentos 
da rnateria escolbida .. Si não OI'a obrig-ado a 
externar-me sobre questões debatidas no 
Senado, segundo pensa o Sr. Ponce, ·não 
tonho que dar satisfa(:ã.o a ningueni. 

o projer.:to, por~anto, conté~ duas .Partes: 
considera reservas do ~xermto nacto?al 2s 

· corpos de policia que t1verem orga.~1zaça.o 
militar, e estabelece pa!:a. os seus offiew.cs no 
·exercício de suas funcçoes, ou mesmo refor
mados, as honras milHares do que goza.ro os 
officiaes da. guarda nacjonal. 

Basta. esta exposi.-:.ã.o p:1ra que a. C:J:ma.ra 
compl'ehenda que o ·projocto não é _dm;~Itu~do 
de importancia como póde pa1•ecer a pr1men•a. 
vi8 La ; u resul'Vu-mo para fundamental·o 
mais amplarnen le depois do parecer da reape
cti vu. Cummisiiio, 

:Mttndo ;t Mcs;1 o :pPojnr.t(). 
Que!'u atlmittil' mesmo, 81•. Presiden te,quo 

o illustro Sr . Sona.dot' Metcllo abordasse Dt) 
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S(!nado todas as questões sobre Matto Diz ainda o S1·. Senador : n1To qui~ tratw· 
Grosso, discu·Gindo-as com a proficiencia de desde logo do discurso pronunciado r1clo nobJ"e 
que S. Ex. é.capaz, ainda assim, havia para Deputado porque o ·1·eswno que delle existe no 
mim, Sr. Presidente, uma razão do ordem D1:ario do Cong~·esso é uma mo:âni(ada d·igna 
superior que me impunha a vir á tribuna,, e de se1· recommendada ao P1·csiclente de Matto 
que era a de 1:estab_el~c~r a verdade dos tele- G1·osso pam se1· pubUcada na Gazeta Otficial. 
<>Tammas a. mnn d1r1g1dos o adulterados por Ora, Sr. Presidente, :10 ler nsto topico do 
~ópÜLS lidas no Senado pelo Sr. Generoso discurso do Sr. Sen:.tdor Ponce, me lembrei 
Poncc. do que havia lido não soL em que escl'iptor, 

Tinlu, pois~ Sr. Presidente, 11ecessidarle que o celebre physiologisttL Campcr, ln'eoc
imperiosa de restabelecer a verdade contida cuparlo por muito tempo sobro esl.udos osteo
na.ttuelles telegrammn.s a mim exclusiva.- logic:os de cabeças . do diYcrso:) cettweo;.: . 
mente dieigidos. como do golphinlto, do peixn a.gullta c do 

outra propJsição do Sr. Ponce, diz elle: crocodilo, e descobrin(lo tal numero de C;)JU
r;uc o orado1· opp?z suspeiçao aos. si,rp~atarios bim~ções com a c<tb•'Ç<t hum;trm que quaJq.uer 
do tcleg1·amma 1nndo de Ube1·aba, pelo facto de pessoa lhe represent;:w;t um peixe aguUm ou 
serem amigos e con·eligionarios pol-íticos rle um golphinho. Até as mulheres mn,is i.nter
S. Ex., o não slo suspeitos aquelles que le- essantes e de ca.beças mal::; hem conform:.ulas, 
vamm in(m·mações ao Gove1·1w do E:;tado e eram todas éJ, seus olhos, .isto é, aos olho;> dt> 
amigos do obscuro oraclm·. Não foi ::>imples- phy:)iologo, verdadeiros ct·ocodilos .•. 
monte por serem meus ;tdversarios que Vê V. l!:x., S"r. Presidente, o e1Ieito enÜl'
tlcixui de acceita1· aquollo telegeamma, como me que pórlc proluzir <.t .concentraçã.o rlo cs
tearhteçã.o da pura vct·dade, mas pot• sarem pirito por espaçq llc muito tempo, ::;ohrc um 
c:'l;;csadversarios profundamente intereasa.dos es1iud.o qnalqucr, que ütz um sab}o enconr.rar 
nos a.contecimcntos de Sant'Anna do Para- ta.nt<ts semolha.nça.;.; eniil;O o crocodilo e o 
n:dtyha, como membros, os .Srs. Olym:pio c homem ! 
Xlaeario, do directorio do partido a.lli em Assim se me afigura, · Sr. PrcsidéntD, o 
upposição á. situaç~ã.o domill<tnte no E13tado e Sr. Senador Generoso Ponce, que tenJ.o so 
CiS ultimos por serem sobrinhos o cunhados preoccupa.do por muito tempo com os seus 
do Sr. Carlos de Ca1tro, chefe da opposição, discursos do cópht do telegr:.tmrnas e de ca1·tas 
e :Linda, por ter em meu poder documentos e protestos, aos c1uaes o orador reduzirá em 
quo provam ter estado envolvido nas des- um só discurso a que denomina, mistit'ol'io 
orrlcns de Parana.hyba um dos primeiros ou melhor algar<.wttt de intrigas ]JOlil.icas. 
signéLtarios. EssJ tmlmllw, do lta Jnuit.o cngatillm(lo, 

Foi principalmente, Sr. Presidente, por preoccupou tant,o, Sr. Presidente, o espírito 
cst:L ultima razão, que oppuz suspoiçã.o á do iUustre Senarlor quo outra qual(lUer 
illlp:u·cittlidade d:.tc1uelle documento. leitura que putlesso fa.zm·, t.Lit'm tle su~1, 

o Sr. Senador Ponce finge não ter com- moxini!'adlt, ropJ·e.:;ental'<~ t~ S. Ex. sempl'c 
]1J"ehcndiilu, 1in.lver. pu r cu.lculo, o que eu moxinifada. 
havia. ma.nifllstado em relação aos :-;igna- E' o que pos:;o, St·. Pl'esi<.Icntc, attl'ibnir 
t.:.Lt'ios do :tlludido telegramma. o jnizo quo o St'. Scn::tdor Ponce prol:ttt'it 

Continuando o Sr. Genero:::o Poncc diz sm· fazer do l'esumo do um dhcut·so do oiJ;;cnt·o 
a pl"irnei·ra ve . .:; que o obscuro oTctdm· ttsa ria . oraJor. 
palav1·a pat·a t;ata1· de asswnptos locaes~ e 0 SR. BRICIO Fn,Jio-Etl nem acho moxi
r;ue, pol"tanto, 1[Jn~ra dor:-dc vem. esse habt_tq. nifada o resumo do discmi.>O de V. Ex. non1 
do orador .. . em, nao pubhcar na ~nteg1·a d1s-

0 
dclle. 

WI"Sos sob1·e estes m.esmos assumptos. 
Dí~se, Sr. P l'esidente; que não gosta v a de 

publicar dt.scur.ms na integra sobre questões 
locaes; e si o Sr. Senador Ponce procurasse 
lêe com attençã.o os Annaes do anno passado, 
h;weria de ver que tratei de::;tas questõe3 e 
: ~l; ú me estendi" sobre as revoluçõe., de Matto 
Gl'o;:;so e ~obre (ld ft•:mde:-; lá pr<tticadas por 
or!lem de S. Ex. 

Figura nos tr<.~ualhos cht Camara. um li
geiro resumo desse discurso, conscr'vando em 
1ueu poder as notas tachygraphicas. 

Vê, portanto, o Sr. · Scn::~..dor Ponco, CjUC 
j:í. proferi na . C amara dh:;curso soliro q ucs
iõcs locao::;, e deixando de publica.l-o nn. .in
tegra, como affirmci. 

Ç::unarn y. v r 

0 SR. BENEDICTO DE Souu.-Repillo urna 
phrase mais ou menos indolicad<t com outr<:t 
na:s mesmas condjções, mas procurando fa
zel-o com toda a. calma. 

Diz o Se. Senador Generoso Ponce, s.i o 
nobre Deputado reconhece que o. humilde . 
omdor j(~ fora esmag;vlo·]Jela força. du. :tl~gu
menttLçã.o do nobre SomtdOJ' l\letullo QLW se 
limitou , segundo o Sr. Ponce pcrantG o Se
nado, a chama:r-se â ignonmâa dos ÜLctos 
occorrídos iM noss<t tcel'a ... 

Et•a ·ma.is unm l':Lzü.o, Se. Pi·csidentc, quo 
mo levava a tt·at<tr do ;OJ negocios de l\IatGo 
Grosso; es:'la contl't1.dicçii.o em quo ca.llc· o 
Sr. Senador Ponco, . clizendo; no 1wincipio ele 

7 
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seu discurso; que o orador não era obrigado ondB se ach11va, ahi .ficou durante todo o seu 
a occnJH.W-se de assumptos de qur tomara a período agutlo,ouvindo n.té immltos da alguns 
defesa. no Senado o honrado t;r. Sena.1lor mais exaltados· contm amigos de ontã.o, pot' 
Metello, quando, neste ultimo t.recho citado, ter sido pr·ovavelmente secretario de um 
declara o Sr. Ponco oue o Senador Metello governo que prãiital'D. relevante . .; serviços ao 
chamou-se á lgnoranêiá sobro os factos de partido a que estava lig-ado o Sr. Senador 
Ma.tto Grosso-logo nã.o dci'endou <t situação Ponce. 
dominante, na av.torüada opinião !lo Senador Qmmdo af.sim o orador se achava.· ria. 
a. quem respondo. cu. pita!, o Sr. P_once estava no matto orga-

Diz rm continuaciio o Sr. Senado.r Ponce niza.ndo forças. Quaes ei'am esses ad versarws 
()seguinte. para o quo chamo a attenção da a que o m·ador tinha; necessi(lade de $e{)ccul· 
Camltra,, afim de que observe as phrases tar para. n'ão ser por elles encontrados~ 
grosseiras e indignas que são atiradas sobre ::leria, por accaso, o pessüai que entrava 
a min!la pessoa, pelo simples facto de ter com o Sr. Ponce para o fim de l'e:lGabelecer 
dito que o Senador Motello lmvia destruido a ordem nu. ca.pital ~ . 
no Senado' as· accusações Ievántada.s pelo Seja ,como for, Sr. JCresidente, o . qu~ é 
SI". Ponce. certo é que. nas revoluçoes de 1892 e 1899, 

Veja a, Cama.ra si estas pa!avras q_uo vou sem pegar em arl'nas, o orador se portou 
ler :poderão me attingir, pelo que disse: sempre no seu po&to com a. hombridade pro
«Si o nob1·e Deputado julga. que o Sr. Senador pt>ia de homem de bem. Póde ser, Sr. Pre· 
Metellci defendeu vantajodamente os seus :.;idente, que o Sr. Senador Ponce tivess~ 
amigos, o facto de vir S. Ex. á trib1Jna da alguma vez fugido para. se .occulta.r de seus 
Camara. para. tratar desses mesmos factos adversa.rios e não o orador que nenhuma. 
não significa. sinão pouca dignidade, pouca necessidade teve. 
genet·osidade . .. » Declara o St'. Generoso· Ponce ainda o se· 

Pouca dignidade, Sr. Presidente, pelo guinte : que o orador faltou · á verdade, 
facto de vir discutir qu13stões debatidas no quando affirmou que não só a. s. Ex. se 
Senado ~ devia terem os vencidos, depois da .,revolu-

0 SR. ADALDERTO GUIMARÃES-V. Ex. tem ção de 1892, voltado a seus lares sem a.tro-
toda. a rarGão. pellos e violeneias ; e que pa.t•a. isso invoca o 

te.stemnnh() do Sr. Senador Metello, a. quem 
O SR. BENEDICTO DE SouzA-Sr. Presi- incumlJiu, quinze dias depois d,e terminada o, 

dente, a minha. educação .e o respeito que· luta., de t13legrapha,r ao Marechal Floriano, 
devo aos meus collegas, me. impedem que pedindo para que fizesse baixa,r o manto de 
dê ao Senador a qlwm mG refiro, uma res· sua clemencia. sobre os implicados nas sedi· 
:posb no mesmo tom; f~ço, unicamente, com ções politica.s de Matto Grosso. . . 
toda. altivez, dcvolvet' intactas a S. Ex. 
osses insultos dcsprezivcis. Não é exaéto, Sr. Presidente, que o orador 

Disse o orado e que po;t•u. a. contra-revolução fu.Etasse á verdade. · . 
de 1802, o S1·. Ponce hav-ia acon>clha.U.u aos Depois da revolucãó do 1892, cuja desfecho 
seus amigos a J'esisteneia o que assim pro· foi ln.mcntavcl, o Sr. Ponce incumbiu ao So
ccdia, não pol'. sentimt:mto cxclusivmb.entc nadar Metelto o telcgramina. que alludr. ao 
de patriotismo, JllMl }lOt' cSitieito de con· Marechal Floriano, mas o intitulil.do ffi[mtu 
servacão e pol' cunt.al' com o apoio dn Ma- do clcmonoin. pedido pelo Sr. Poncn, om 
rechal Floriano. lhvol' dos implicados nos referülos a.conted· 

Responde-me s. Ex. que quer concor•dar, mcnto's, foi <!cpois dc_tGr S. ~x. obrigado os 
quf;l se atirou á luta por in8tincto de co_n.;;er- dc:putados estã4uu.es da eleiçiio de 3 do ja.
va~ão, mas que ha diveesos modos de con- ncH'o a ronunctarem os seus logares. Tenho 
servar a pelle-que termos Sr. Presidente- em mcmoria; Sr. Presidente, -que um dGs 
o:fferccendo lut<t fr·anca ao~ ad versu.rios par'a. alludidos deputados dissera que só rcmun
estal:Jolecer a defesa, como lliZ ter feito, au ciaria. o seú log;w si fossem amnistiados 

. fv-gindo do campo (kr. luta., ot~1rw!tendo-i!~ em os militares imJ)Iica,Llog naquella rcvolt;t, 
casas alheias afim de eviLav se1· cacontrado Não foi, portanto, Sr. Presidente, um 
pelos seus advM·sm·ios, como fe:: , di:: o S1·. lLcto de generosidade espoiltanea do Sr. Se
Ponce, o orado1·. nadar Ponce, por amor ou pieda.de ao.; ven-

Não é vm•dadc, Sl'. Presidente, o que o cidos, mas por amor â renuncia. do3 refe
Sr. Ponce affirma. O orador chegou a ridos CM'gos electivos, :por amor a seus in
CuyaM mezcs antes des~a revoluçào ; rela- teresses. 
cionava.-se com os politicos de 8.rnbo:> os Niio sa.bc, diz o Sr. Senador Ponce, como o 
pal'tidos alli existentes, não estava propria- Sr. Dr. Murtinho se achando nesta Ca.pital 
ment~ ~nvotvi,~o em questões politic:ul, :pudos.~e infiuil' em Cuyabá no sentido de 
L•~uto que l'ebtluta,udu a t·evultt~ ua capit<~l evita.!' a.lli violoucias e perseguições. 
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Não sabe o Sr. Senador Ponce que, um com melhor gente, or<t a de suppor toe todos 
mcz mais ou menos, depois de terminada a os requisitos indispensav<?is para dirigir sa
revolução, chegava em CuyaM o Sr. Mur• bitl.mente uUJ. governo, conf~rrne carta que 
tinho, e que neste tempo não estavam ainda. S. Ex. publica~ . · · . 
completamente calmos os aQimos ~ Por modestia, ~i·. Presidente, creio tm· 

Não salle o illu.;tre Senador que a confiança deixado o íllustre Senador Generoso Pon.ce, 
absoluta n.inda não existia. por parte dos ·de fazer referencia á ·in}ustiça de que foi vi
vencidos, tanto que no principio do governo ctima- do inclyto Marechal Flm•iano. Depois 
do Sr. Dr. Murtinho, quando alguns ópposi- da revolução de 92 o illustre Senador Ponce 
cionistas atacavam n'OPropulsor a politica ficou tão garboso de seus_ feitos bellicosos 
dominante, o Sr. Ponce por isso se contra- que, p<wa cop1pletai-os, S. E;x. se conven
riava deixando que soffresse alguns dissa- ceu de que peecisaria emprega:tdiplomntica
bores .·pqr mais de uma vez, -na policia, um mente ante o Marechal Floriano, os meios 
dos redactl)res daquelle jornal, sendo obri- necessarios afim de conseguir os bordados de 
gada a r.:1dacção pouco tempo dep:.>is a sus- general; mas, o Marechal, Sr. Presidente, 
pondel-o 1 . · __ , que além de habil era muito sagaz, nunca 

L!=~mbra-se o orador de que o Sr. Dr. poude trag·a.r os desejos daquelle Senador. 
Mmtinho foi contra esse procedimento de Quero crer, Sr. Presidente, que o honrado 
con.cção 3, liberdade daquolle jornal. · Senador Ponce, vie.:;se á ter grandes desgos-

Foi, portanto, coiil. a continuação do go- tos com semell).ante injustiça, e então para 
verno justo e tolerante do Sr. Mürtinho, que poupar tão sen.3ivel mal, tiveram os seus 
começou a apparecer ou surgir a verdadeira. melhores amjgos a. lembrança de erigirem a 
confiança e gaeantia aos vencidos. . S. Ex. importante estatua que bem perpe-· 

Affirma em· proseguimento de seu discueso tuasse·as suas glorias. Outros amigos, m.enos 
o Sr. Senador Ponce que o· orador repete 1·e(lectidos do illustre Senador, combateram. 
hoje o que . os . seus adversarios diziam tlio feliz idca, allegando . que podia haver. 
quando se referiam ao epílogo sanguinolento nova luta e quebrarem o ·cavallo da estatua 
da, revolução de 1892: que todõs nos eramos e com elle cahir o illustre Senador. 
bandidos, que dev-íamos estar de g1·ilhetas aos Esta ultima i<Íêa t'oi victoriosa, perdendo 
pds · assim o illustre S.enador Ponce · a e.3perança 

Não conheço, Sr. Presidente, esses adver- de ver os seus feitos perpetuados no mar
sarios de então que hoje apoiam a situação more ou no bronze ... 
dominante em Matto Grosso, e que assim Sr. Pre.;idente, diz ainda o Sr. Ponce· que 
proccdo.,sem com o Sr. Senador Ponce. d 

Soi, porém, Sr•. Pre~ido :to, que 08 adver- o or:t or voiu proporcionar a. S. Ex. occa· 
:sarios do então, quo atira.t•am a. s. l~x. 0 siã.o do demonstrar ao Senado quo foi . indi-

cado quasi unanimemente pelo Estado para 
~~·. Senador Generoso Ponce tão feio epi- 0 logar de Presidente, 0 que, :para is)o, lê, 
theto, o outros mais, estão hoje na melhor entre algumas cartas, a, seguinte do" iUustre 
convi vencia com S · Ex.· chefe, Sr. coronel Paes de Barros: «Respon-

Nü.o se esquece, Sr · Prosidonto, 0 Sr · Se- dendo ao ultimo topico da carta. qu3 V. Ex. 
n~ul?r Pon.~e ~o. r?piz.ar uma ph~a:so detur- -so dignou dirigir-me em data do 25 do cor
l~·lda, attubmda .to Sr. DS· Mm tmbo- de ronto, na qual me autoriza. a apresentar can
/'00" aqueUe Senarlor no Jt.stadn com melhtn· -didato ao carO'o de Presidente do E.~tado vo-
1 lt'~soal ,.., . , 'é. ·· t s E. s. p . "d é nho a·gol'a declarar ... para desempenha.!' 

.. ::.t.ran o ,a. ',- .~· •. 1 • rcst ente, que · tão elevildo ca!'go, nenhum encontrei em me-
1 ,d~.'t, qne é fal::il~stm:~ scmelhant? p~trasc. ,_ lhorc:; condições que v~ Ex., c1ue, além de 

St contasse o _1 efoudo Senador, eom m~ O'os·w do grande populal'irhtde posstte todos 
lhores elementos no Estado, o .orador . ~cem ~s 1~equisitos para dirigi1• sabia~Mnte os des- ·- ~· 
a franqueza de _dlzel-o, p1_as a v.er.dadc e que tinos do Estado.» 
os chefes de mats presttgw e em sua grande 
maioria, que elevar<tm o Sr. Ponce qm 1892, Nã.o soi, Sr. Prcsidot1te, eomo o Se. Ponce 
e~tão ao lado do partido constitucioúal, alérri tom a cora,gcin-tlP. puhlicar isso. Pois, S: Ex. -
do paetido democrata que nunca quiz alliar- tem competencia para dirigir um Estado e 
se a. s. Ex. .· · . . . . salüamente ? Permitta--me que diga, a 

Noto, _ Sr. Presidente, que 0 Sr. senador carta, do homado chefe coronel Paes, pa
P.once deixo. transpirar em seus. gloriosos ro~e mais um de~icado flauteio a S. Ex .. 
d1scursos, uma certa mania pelas grandezas, Vou deixar, Sr. Presidente, essas questões 
ora ,jacta-se S. Ex. de ser um valente, offe- que não teom mais impol'tancia, e si a ellas 
recendo como dis ;e a súa pelle aos adver- me retiro ê p:1ra mostrar o pouco senso do 
sarios na lucta, ora a .do prestigio e do póder, Sr. Senador Ponce. Talvez seja esta a ulti
~evivendo telegram~ adulterado, no qual ma vez quo tenha do tmta.r das questões 
falsamente se áttribue a S. Ex., ter 'ficado passadas de Matto Gros.~o. 
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Fazendo ref'oronc.bs á nomeaçilo tlo Sr. 
Dr. Manoel 1\lurtinho, diz o Sr. Senador 
Ponce, qne ello est.eve até o ponto de vi1· pela 
imprensa discH/.'fr com o Presidente de cnliío 
da Republica, aU egando que 2Jessoas em condi
ções menos favomvc·is esttr.vam lhe prete1·indo, 
entre ellas o honrado Sr. D1·. André Ca
valcant:i e outros nnmca.do.3. 

Não sei, Sr. ProsidentG, como so poss<1 
avançar no Senado ta.nta ba.nalida.rb. O Sr. 
Dr. Murtinho foi nomeado ministl'o do Su
premo Trihú-i1al mnil;o tempo ames do hon
rado Sr. Dr. André Cava.lca.nti, não sabendo 
assim como esto podia preterll-o. O Sr. 
Senaclor Ponce, não satisfeito com a.s snas 
intrigas de telegramm<ts, clesê,j<W<t vel-as se 
estender até n,o Supremo Tribunal. Pcrder~t 
o illusti'e Senador tão inglol'io tmbalho ! 

Vou concluir, Sr. Presidente, fazendo, si 
pudesse, um pedido ~~ este SenadOl' que é
o de mandar publica.r em folhetos os seus 
discursos de te.legramma.s e cartas, tt que o 
orador appellldou-os do di.)cur.so3 de · intri
gas, e bem assim este que respoiíde que 
é o de descomposturas, pa.ra possuil-os 
junctamonte ao lado de uma outra olJl'a
zinha. muito importante, quo o orador 
tem em seu poder, c1ue é trabalho de seu 
a.migo o ViojC!ntc Badew ; porq uo unida,; 
essas peças 11odoJ·ão prestu.r inolvid weis 
serviços à Pa.tl'ia, ao Estado de i\Iatto G1·osso 
especialmente e até á proprüt Jmmanidaclc.' 

E' o que tin!Ja, a. dizer. ( llfuito bem 
muito bQm ) • ' 

Fica. sobre a Mc;:;a., até nlterim• dclibGração, 
o :mgumte 

l'IWJEC'l'O 

q Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1." Os corpos elo })o!icia. dos Estu.dos, 

que tivorom organizaçi'ío militar, são consi
dct•ados rcsm·va do exercito nacional, c seus 
ofliciacs no oxercicio dn.s respectivas f11ncçõc3, 
ou reformados, gos:tm das mesm;ts honras 
militares dos da gu<tJ•d:t nacional. 

Art .. 2. 0 Rovog<tm·sc as disposições em 
contrarro. 

Sala das sessões, 3 elo outubro de lGOl.
• 1dalberto Gu-imm·tíes~ 

Foram apresentadas mt sessão do 3 do ou
tubro, ao projecto n. 216, do HJOl, fixando a 
. uespezn. do Ministoeio da. Marinha, as se
guintes 

Emendas ao JWO.}cclo n. 216, de 1001 

A' rubrica. na-Onde convier: 

Ao § 12: 
Ca.pita.nias de Porto& : 352:2398, sub.>ti

tmt-so pelo seguinte - § 12 : Capitanias flc 
P_ortos-ahi incluídos 100:000$ pa1'a accpüsi
ç·<.to de um rebocador para o serviço do con
d~cçã_o do material para os pharóes d:t C<l
pitanta. do Pcrna.m buco-45~: 2398000. 

Sala das sessões, 3 de outubro de 1901. -
Celso de Souza. 

Explic:1ção-A acquisição de um rolwcador 
ou lancha. a vapor para a Capl tani<L do 
Porto do Pernambuco é recla.mad:.t pelo Sr. 
Ministro. da. Marinha no rclatorio deste 
anno, appresenta.<lo ao Sr. Presidente da 
Rejmblica, onde se lê, a pag. 89, o seguinte: 

« Para evitar largos dispendios com o 
fre!ia.mento. do embarcações p:t!'a a conducção · 
do ma.i;eria.l pari.t os pharócs. ha neces~idado 
de uma la.nclm a vapor ou de um rebocador 
que f<tcilite este e outros serviços da c:.tpi-
tania. »-CeZso de Sottza. · 

A' verba-Secretaria de Estado-Materittl: 
accresconte-se- para pag;.tmcnto de telc
gr<J.mmas extensivos, otliciaes-:3:000$000. 

Sala-das sessões, 3 de outubl'o de 1901.-
Franc·isco Sá. . 

Accrescentc-se : e nuis 65:000.~ para. a 
colloca.ç·ão do pharol na ilha da Paz, na en
trada. da bana do Rio de S. Franci~co do 
Sul, no EstD:do de Santa Catharina, que se 
acha comprado e depusitn.d,J na Dire;;toria 
Gcl'a~ de Plut1·óes, conforma co"nsta do ap· 
pend!Cc a.o l'clu.torio do Ministerio da Ma-
l'inh~, r)::tg. 3. • 

Sala das sessões, 3 do outubro de 1901.
Ltti~ Gualberto. - Francisco Tolentino. 
Pattla Ramos. 

Na rubric:t - Arsenaes- Em vez do 
:1.69 l :734~.650, lliga.-so: :L 791:7348650, ac
croscent;~ndo-se 100:000$ par<t pagamento 
d~s lJonsoos a que tiverem direito os opoea
rws tlo:-; At'.~omtGd de Marinha do Pornam· 
buco e u<t Btthh .. 

Sala d<ts sc:;;sõe.3, 3 do· outulJro do 1901.
Celso de Souza.-E1·nú1·io Coutinho.-Teixeim 
de Sd.-Seabra.-Ilenriq_ue Lagden . 

Ao § 24 - vorba - Obras : u.ccrcscento
se 50: 000$ pat'<t a rcconstr'ucção da Doca 
dJ Arsenal de Mu.:cinha da Bahia. _ 

Augmente-se a verln de modo quo os ser
-ventes do Arsena,l do Marinha da Capital 
l''~d~ra.l tenlt:tm o acct·osr:imo rle 1$ em sua.s 
dmnas. 

Sala. das sessões, 3 do-outubro de 1901.
Eugenio 1'otwinho. 

Onde convinr: Fica. o Podo1' Executivo 
ant.Ol'iza;lo a f11ndie om nma. i:!t'> com a do
no!_lJinaç~fw Ü<t Intouücncia Ger<Ll 'da. M:winha, 
a.:-; üuas rerJ<n·ti<}ões!l Almoxal'if<~do U.o Ar-

Sa.!a das ses~õt~s, :3 lle outubro do 1001. 
Fat(Sto CC!rdoso. 
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scn.al e Commis~ariado Geral da Armada., não 1 
lu.tvendo, porém, augmento de de.~pez;1. 

Sa.la das sessõt}s, 3 de outubro de HJ01.
r1lúuqtterque S e rejo. 

Onde convier : Em paiz estrangeiro os 
vencimento::; dos officiaos da. armatla de qual
qnor categoria, e bem assim os d;ts praças 
üe pret, ::;orão pa,go.3· ao c<.1mbio de 27 llinhei~ 
l 'O::l por l$000. 

Sala das sessões, 3 de outub1·o de 1901.
;llú?tquerque Se~·ejo. 

Accre,3c&nte-se onde convier o seguinte: 
Al't. 1. 0 Os patrõe3 o remadores das Ca

pitanias elos Es~ados da Bahia e Pernambuco, 
DêL vigencia desta lCJi, perceberão as 
di<n'Ü1S d<~ ta bella n. 2 do decreto n. 240, 
d.e 13 do dezembro de 1894. 

Sala. das ssssões, 3 de outubro de 1901. 
-Neiva . 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 54-1901 Ficam augnHmtados de 1$ os vencimentos 
elos serventes de ta·e 2a classes do . Ar.-;ona.l 
de M~u·inha. · · Inde(e1·e o req~terimenlo em. IJUC o majm· re-

foPmado do exe1·cito Lindolpho Alipio Rod1·i· 
gues da Silva pede 1'Cv8 l'Si1'o pw·a o quadr o 
dos officiaes eff'ect-i-!Jos 

Sal<.1 das sessões, 3 de ou tubro do 1901.
lfenrique Lagden. 

Ficam equiparados os vencimento:> dos es
CI'OYentes do Hospital de Marinha aos dus 
escreventes de 2a classe do corpo do officiaos 
~npm•iores da armada. 

Sal;~ das sessões, 3 do outubro de lDOl.
Jlenrir;tae Lagden. 

Ficam equiparados os desenhistas do Mi
nistct'io rla Marinha aos da Estrada de Forro 
Central do Brazil. 

Sala d<ts sessões, 3 do outubro do 1001.
!fe1wiqtte Lu[!den. 

Ondo convier: O porl.oiro do · Commis"a
l'i:ttlo Gel'al da Armada torá. os mosinos vnn
cimnntos qno o da Contadoria d:.t Mat·inh;L 

:Sala, d:ts sossõos, :l dr. ouLithJ•o do lllOl.
lf enriquo Lagdcn. 

Para ser incluído ondo conv iOl'. 
.\l't, Os ph.trõ:~s-môres tlos Estatlns da 

Hallia o Pernambuco torito a, mostlliL classill
tw,~~to quo os elos Escaclos do P<mL o Mai;to
(i,·osso. 

Sala dn.s sessões, :3 de outuln'o de 1901. 
-Neiva. 

Accrescente-so ao .§ 12 sob a rubric·a-Ma
torial-1 :200$ para a.gua ·· e Juz das Capi
ta.nias da Bahia e Recife ; reduzindo_-se a 
verba alugueis de predios de igual quantia. 

S:lla das ses.3ões, 3 de outubro de 1901. 
-Neiva . 

§ 24, á. verba-Obras-àccrescente-se: 
Inclusive 30:000$ para os reparvs urgentes 

do que carece a doca do Arsenal de Mtn'i
riniJa da Bahia. 

Sala das sessões, 3 de outubro de 1901. 
-Neivo.. . 

A' Commissã.o de Marinha e Guerra. foi 
presente o requHrimento que ao Congresso 
Nacional dirige o major reformarlo do exer
cito Lindolpho Alipio Ro;!rigues da Silva, no 
qual pede a su:.t reversão pttra o qun.dt•o dos 
o11lciaes effecli vos, a lleg•mclo uão soH'l·et• hoje 
de molestia alguma que o impossibilite de 
prestar serviço militar, tanto de paz como 
de guel'ra. · 

Em n.bono de sua P"etenção apresenta o 
supplicnntc um atteE ,n_,., , firmado por umit 
junta. de merlicos civis .. •1 m1 está expres· 
samcn Lo deelu.raclo que o peticionaria ni'í.o 
sc>fl'ro pro.:;nu temente de molestia alguma qua 
o i!11peça. do voltar no servir;o ndivo. 

Esltt cit'l:tun::;tanciit seria sntlleinnto pa.m 
flncamlnhtu• o ln.vot·ecct• o requol'imonto do 
dito ollkial si no anim0 <In. Co111mlssiio não 
iullui ~ se o rccnio de it• llt'llliLl' doutrina pori· 
:.rosa. com aeonsol hn.!' ú Canmt•rt um tlespa.cllo 
f'.tvorn.vel a O!S:L pt•etotwii.n, que contraritt 
om nhs(Jluto ns t' c'gPas <.':Jklbelecida.s pela, lo· 
g:3lo.çii.n 1·igouto. 

O supplicu.nto nüo nega em sua petição que 
fót•a legalmente reformado e, portanto, n. 
sua revei'sfí.o agora solicitada só póde ser 
concedida pelo Congresso como uma graça 
especial, que reverterá em prejuízo d~ ter-
ceit·os. / 

Ora., a Commissão se afigura um máo pre
cedente este, apezardos exemplos lembrados . 
em contrario pelo supplicante, os quae_s, si 
não foram realizados com a collab:·raçao de 
qualquer dos signat"fl.rios do presente parecer, 
niio podem corntudo servir de base ás nova!.! 
reversões, por·que aquellns foram feitas em 
periodos differentes e para. corresponder a 
met·itos cxepcionaes. · 

Si assim não fôra, seria traçarmo-nos uma 
conducta de bem diíiicil sustentação para po· 
ceemos comprehender quae::; as soluções que 
entendem com o bem publico e quaes as que 
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dizem respeito unicamente aos interesses 
in di vi d uaes . 

Foi pot• querer obrar com acerto e por 
sentir que ao Poder Executivo, por inter· 
meuio do chefe do departamento ela guerra, 
melhor cabia informar sobre o presente caso 
de accordo com o sentimento da justiça e 
com as convoniencias llo. publica arlmlllis
tração, foi para ter a certeza de melhor 
orientar a Cama.ra que a Com missão l'(Jsoh-eu 
ouvir a este respeito o Sr. Ministro da 
Guerra, arlm de poder fundamentar o seu 
parecer. 

Da opinião imparcial do mesmo· Sr. Mí
nistr.o, referida no officio por elle dirigido 
ao honrado 1 o Secretario ctu, Camara. cons
ta que «são sempre inconvünientas á dis
ciplina e regularidade do serviço as re
versões de oftlciaes legalmente reforma
dos». 

De accordo com o juizo acima, a Commis
são ·de Marinha e Guerra é de p1recer que 
seja. indeferido o requerimento do major 
Lindolpho Alipio Rodrigues da Silva. 

Sala das commissões, 3 de outubro de 
1901.- ·Alves Barbosa, presirlent0 .- Soa1·es 
elos Santos, relator.- Cm·los Cavalcanti.- R. 
Paixao.- Albuque1·que Serejo. 

O Sr. Presidente -Não haventlo 
nada mu.is a tratat', dosigno p<tra. n.ma.nhã; 
a m<'.Sma ot•J.em üo dia do hoje, i~ to ~~: 

V otaç?Lo U.o p rojedo n . 112 A, d (] ]!)O 1 , 
autorizíl.nt!o o Governo a, abril' o cr•o:lito 
tle 100:000$ a.o Min'i:-!tot•io da Inilu,~tri:L, 
Viu.ç[o e O lmts PttlJlic~t,;, &om n fim tln HOI' 
onLl'Uguo ao S!'. Albm•to S~n Lns Dumont, 
como PI'nmío polo l'OSLLll;:~tlo tlo ~u:t ox
periencia Ü(' um b:düo llit•igivol (2" dL{
cussã.o); 

Vota.çií,o tlo projt:cto n. l Hi, d•.! JOUI, au· 
tol'iza.nüo o Govot'tltl a. :tbl'it'. por cont:t J.o 
Ministorio da ,JtL~r.i<::t o Negoeios iutorior·cs, o 
c~'ilt[itio tlo 53:5'i0.$Di0 para pa;.~:unonto de 
lllvcri\as obt·a.~ o melhm•amanto,~ no odi!icio 
d.o Lycou dll Arte:-: o Officio~. hojo propt•io 
nacional (3" ili~cu~sã.o) ; 

Votação !lo peojocto n. lOG, ds Hl01, au
torizando o Podel' Executivo a abrir a.o Mi
nisterio da Justiç<J, c Ne•rocios In ~cl'iores u 
credito_ de 13:~00$ para p~gamcnto dJ pro
rolo e 1mprossao (le 1.000 exemplares t.l.a 
obra Theor:·a rl.e Processo Civ il. e Comrn~rci((l 
composta pelo Dr. João Pcl'eir..t Monteil'o 
(2 .. discussão); 

Votação do projccto n. 231, de I 900, 
elevando a_ lô o- numet•u tln cn('l'enlwiros· 
chefos de districto, na Di l 'ccf.o~·l:t Geral 
dos ]'clcgraphos nõ nxercicio de IUOl (2" dis· 
cussa,o); 

Votaçfto do peojecto 11. 232 A, de 1900, 
com o parecer n. 22, de 1901, a.utori
z~~ndo o Poder Executivo a transformar as 
1", 2" o 3a turma~ da sub-dil'ccioria dos 
Correio:-; om ·i'\ 2• c :~" secções da Dire
ctoria Gtw:~l. passando os chafes de tul'mas 
a, chefes ~Cl secção, desde que preencham 
;:ts condições regubmenta.rvs, e dando outras 
providencias (2" discussão); 

Continuação da 2·• dl~cus~ão do projecto 
n. 150 A, de 1901, parecer sobre as emendas 
aprcsontadas pa.t·a a 2a discu~.~ão llo pt•ojccto 
n. !50 A, de 1 U01, que orça a. Receita Geral 
da Republica p;~l'a o exercício de 1902; 

Continuação da la (lts<JUS$ãO tlo projecto 
n. 62 A, dt> 1901, alterando a. classu 1•, n.l, 
das Tarifas das Alfandega~; 

Continuação da 2' <li.~cu~são do 1n•ojecto 
n. 7 A, de 1901, au torizanuo o Governo a 
conceder isenção do direitos de importaçã.o 
u.o mo.tcrial quo for impot• t tl.J.o pelo Estat1o 
do Pará para o aba~tccimo'(lto de agua <L 
cidade do Belém, ro~tituindo-~c as quantia::; 
já pagas; . 

3~ discu.,Jão do projccto n. 121, de HIO I, 
n.utol'izando o Poicr Executivo a abrir ao 
Ministerio da Ju>'ltiça o Negecios Interiores o 
credito de 100:00()$, supplementai' ao n. 14 
do m•t. 2° da lei n. 7 't6, do 2G do dezembro 
de 1000; 

Discussão uníca do projecto n. 42 D, do 
l!:JOl, emenda do Senado ao projecto que 
fi:o, as forç.ao; de terra para o exercício 
do 1902; 

l" di~cus::;ão do p;·ojecto n. 229 A, de 1900, 
detcl'minando que na, confecçao da':l tabel
lm; rJ.o distribuição dos ercditos a q_uo se 
ro1'et•c o art. 162, do regul<Lmento n. 2.409, 
dn 23 de tlczembt•o de 1896, dever-se·hrt 
on ~endor pol' dotação de uma vel'ba a som· 
lll:L ox:tcta das suas consignaçõe~ e sub· 
consign<wõos ; · 

Di,.;CLt~slio unica do projecto n. 147, de 
19.! l, concedendo 110 Dt•. Amaro Rodrigues 
de Albttquezoque Figueir·edo, 2° tenente ci
l'Lll'gii-w contractado da ~(rmada, umu. pensão 
de trezentos mil réiS men:-Jaes e autorizando 
o Governo a abrir o necesswio credito'; 

30, discussão do projecto n. 257, de 1900, 
autorizando o Pocl.er Exectltivo a abr ir ao 
Ministerio da Marinha o credito especial dr. 
ú: 000$ para pagar os vencimentos que, no 
corrente anno e no. p1•oxi~o futm·o, com
petem ao ex.-sec:retario do extincto Arsenal 
t.le Ma1·inha de PernambLICO João Sabino P e
reü·a. Giraldes ; 

l& discussão do projecto p. 189; de 1901 , 
l!reanuu vu.rios c<u·go8 na Repartição Gera! 
do:> Correios e mat·ca.ndo-lhes os respectivo~ 
vencimentos ; 

Di:->cnssão unic:t do pmjccto 11. 1B2, tln 
ltl\..JD, cuncudondo <i viu v<.~ du ,iu L·iscunsul~o · ~ 
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ox:-senador Joac1uim Felicio dos Santoa n. 
pensão men al de 500$000 

2a discussão do projecto n. 165, de 1901, 
autorizando o Podel' Executivo a abrir 
ao Ministerio da · Marinha o credito de 
77:521$899, supplementar ás verbas n. 8, 14 
0 21 do art. 8° dn. lei- n. 746, de 29 de de
zembro de 1900, para pagamento do venci
mentos ao corpo do pa.trões-móres, n.ugmeu
to do vencimentos de um capitão do mar e 
guerra, um capitão do fragata e vcncimon
los de tros medicos de 5a ctasse. 

2~ discussão do projecto n. 203, do 1901, 
autol'izando o Poder Executivo a abrir ao 
~Iinisterio da Fazenªa o credito de ..... 
21:346$456, para pagar a A. Avenier & 
Comp. e a Corrêa Chaves & Pinto, de accor
do com a sentença ,judiciaria que mandou 
restituir-lhes o que de mais pagaram ;\. Al-
f'a.nJ.oga. desta capital ; -

1" discussão do projecto n. 139 A, de 1901, 
osta,be1ecendo q~e as etapas dos officiae!> do 
exercito e da armada nunca serão infe
J·iores a 1$400, qualque:c que seja a guarni
çã:J ~que pertençam, salvo as excepções da, 
lui ; 

2" discussão do projecto :g. 173, de 1901, 
n.utorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra. o credito éxtraor
dinario de 68:195$180 para execução da sen
tença em ultima instancia em favor do te
nentc-coi;onel Procopio José dos Reis ; 

l" discussão do projecto n. 6 A, de _1901; 
declarando abolida a accumulação das ca
doiras de logica e de litteratura do Interna
to e do Externato do Gymnasio Nacional,sob a 
regencia de um só cathedratico, e mandando 
pôr em concurso ·as cadeiras que vagarem 
mn conscquencía dessa disposição; · . 

Discussão unica do projecto n. 169, de 
1 no 1, autorizando o Poder Executivo a con
cedor um anno de licença, com o ordenado a 
que tiver direi to, ao. bacha1•el Manoel Igna
eio Carvalho de Mendonça, juiz seccional do 
Estado do Paraná ; . -

2a discussão do projecto n. 132, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
lvlinisterio dn Marinha o credito de 100:000$, 
~npplementar ao art. 8°, n. 24-0bras-da 
lei n. 746,de 29 de dezembro de 1900; 

Discussão unica do projecto n. 201, dé 
1901, autorizando o Governo a conceder ao 
Dr. Fernando· Terra, assistente da cádeira 
de clinica dermato-syphiligeaphica da Facul
(b,de de Medicina do Rio de Janeiro, mais 
um anno de licença, com todo o ordenado, 
para tratar de sua saude; 

Discussão unica do projecto n. l86,do 1901, 
o-;ütbclocendo que ao engenheiro Aristides 
( ;_; tlv::Lo de Queiroz, aposentado no cargo de 
,[,J·octol' da Secretaria do Ministerio tla Agd
eultum, Cornmorcio e Obras Publicas com-

pote, dosdo a aposentadoria, o ordenado de 
engenheiro-fiscat de 2a ctasse, correspondente . 
a 25 annos de serviço; 

Discussão unica do projecto n. 267, de 
1900, autorizando o Poder Executivo a con
ceJer umí1 pen:)ão de 1$500 diarios, a contar 
üo abril de l89S, ao ex-emp1·egado da Es
trada de Ferro Central do Pernambuco Luiz 
Afl'onso Ferreira; 

Discussão unica do 1n•ojecto n. 100, de 
190:), elevando a 1$ diarios a pensão e soldo 
que percebe o 1° cadete reformado, com llon
ra.s do alferes do exercito, Orozimbo Cal'los 
Corrêa de Lemo.3 ; 

:3a discussão do projecto n. 127, de 1901, 
di::;pondo sobre a contagem da antiguidade 
do posto do~ otficiaes do exercito a que se 
refereni os arts. }o e 2° da lei n. 350, de 9 
de dezembro de 1895; 

3a discu·ssão do projeetó n. 58, de 1901, au
torizando o Poder Executivo a abril' ao Mi
nisterio da Fazenda o credito ext1•aordinario 
tle 8:000$ para pagamento do aluguel da 
casa ondo fuuccionciu, de setembro a dezem
bro de 1899, a Delegacia. Fiscal no Estado do 
Rio Grande do Sul, c o supp1ementar de 
20:000$ á verba ga_ Caixa de AmOl'Gização 
-da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, 
art. 28 - Assignaturas de I).otas ; 

2a discussão do projecto n; 68, de 1901, au
torizando o Poder Executivo a abril• ao Mi
nisterio da Justiça e Negocios Interiores o 
credito de 3:957$200, snpplementar ao n. VI 
do art. 4o da lei u. 746; de 29 de dezembro 
do 1900, para vestuario e calçado de dez 
alumnos gratuitos que, em virtude da mesma 
lei, foram admittidos no Internato do Gym
nasio Nacional, cujo numero foi elevado do 
50a 60; 
· :3a tliscussão do projecto n. 77, de 1901, 

relativo á emenda otferccida na 2a discussão 
do projecto n. 217, de 1900, autorizando o 
Por.er Executivo <L abrir· ao Mini:-ltet•iu tla 
Guerra o credito especittl tlc 8:415$500, pttra 
pagamento dos vencimontos do temente-co
ronel Innocencio Serwdello Corr•ên., revor
tido ao serviço do exercito e de lente da Es .. 
cola Militar por acto legislativo ; 

sa discussn.o do projecto n. 205, de 1898, 
autorizando o Governo a mandar pagar aos 
Drs. Francisco Antunes Maciel e Arthur An
tunes Maciel a quantia de 385:500$, impor
tancia do gado vaccum e cavallar fornecido 
ás forças legaes tlm·ante o periodo revolucio- · 
nal'io de 1893 a 1895 ; 

3à diSCUSBão do projecto n. 264, de 1900, 
autorizando o Governo a prorogar o prazo 
concedido ;i, Sociedade Montepio Geral de 
J~conomia dos Servidores do Escado para in
demniza.r ao The.~om·o Federal da quantia 
de que lhe é devedora, até qne essa institui
ção regularize SU<t situação, podendo mesmo 
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r ~·Im· :l. l-::t do p :1gamento da imporiancii1 em 
quo ftcon a.le::tnl:arl<.L noanno do l8!J9; 

2" d isc:ussio do projUC\tO n. n A, de l \)0 l, 
a.utol'imndo o Podcw Ex:ecativo a ab1'ir u.o 
l\'Iinist;o l'io da .Ju:;tír;a e Negocio: 1ntel'iore::: o 
Cl'Gclil.o extraorclinario <le ~:827~;800 para, pa
gamento a, D. Eugenia Toreeiio Corrl)a <lo 
AJ'an.io, Yinvn, do ,iui/\ do clireilio em disponi

.biliíhutc hach;t rcl Linclolpho Hisbel lo Coreôa 
<lo Ar:mjo ; 

2n. discussio 1lo projccto n. 120, de lüOI, 
autoJ'izando o Governo a abr-ir· a.i> wiinisterio 
cb Guerra o cr·cdito oxtnt ~Jl'dinario do 
2:4Ul8800 p:.Lr<t p :tgamento .a,o marechal 
José do A.lmoid:1 Barr_oto, em virtude de scn
tcnç:t do Supremo TL'ilmnal Feder;tl ; 

Di:~cu:-;sho unica du projectu n . l90,de 1901, 
<.tutol'izando o Governo a conceder ao Tna
chinisb do 2" classe da, Estrada-de Fono 
Centt·~ü do Brn,zil Acllillcs .Arnn.ud Goutinho 
um anno do lic.onç~a , com ordenado, para 
tl'abr de su<t s;nulo on(le Utc convier ; 

1" discussito do projcc to n. 7.8, üc l 90 l, 
dcclaran ;lo quo gusarão da fran•tuia postal a 
cotTcspollllencia. e as revista~ dos Ins titutos 

· Histuricos o Geogr:1phicos do Brazil,do P<wá, 
Co<W<L, Bahia, S. Paulo, Pamná e Santa Ca
tllarina e <los Institutos Arclleologicos de 
Alagu<t:'l o Pernambneo ; 

l" cliscnssão do pl'ojecto n. ll:l A, de 1001, . 
antm·ií~<tndo o Governo a. aln·ir o ceedito de 
l G:OGO!) par<.L p:tg:w ao lxtehuel Um bellino 
do Souza Madnlto os seus ordenados. como 
juiz ;lo d l.:r·eito em di ;ponibilidadc, decÓrl'idos 
do :~2 llc a.bl'il de W\J4 n. :31 de dezembro de 
1\HIO; _ 

l " discussão do projedo n. 22 A, de 1901, 
ma,nd<tndo diS11Cnsar dos exames pl'aticos de 
que cogitam os arts. 28 e· 29 do regulamcmto 
do :31 de m<n•ço de 1851 os oíiiciaes e pl'ttç:as 
do oxcreif;o lw,bilit;tdo.;; com os cursos d<ts 
at'llMS a que po1' tcncmn o dol'oganuo t.t lei 
n. :l\J J\, do :;o (lo janeit·o de lt)U2, na p:nto 
1't:i"t\l'ül1tl\ <L (·~to a :,:.:;ltmpto; 

1" di c; , ·t t:>:>Üo do )' i 'lljt ~do n. lOG A, Jn 1001, 
ani;o; i"'<Wtlo t) GI>Yemo ·~ <~bt·it· au .MinisiioJ·iu 
th ,Ju>:;ti~'-<1 e :\ogocios Intol'iure:-; o cr·ed.itu 
neces:-;al'io paru. p:tgu.mcn r.o do peomio de 
viagem, de (1 uc trata o art. 221 do Corl igo 
do Ensino, conferido a Pedro Demosthenes 
Rache; 

la. discussão do pi'ojecto n. 174, do H!Ol, 
ma.nda.ndo qtie o Governo da R opublica inde
mnizc, com a quantia do 70:000S, a Victor 
Mcirclles de Lima, pelas dcspezas que fez 
com a piniiur<.L, montagem c custeio do Pano
rama do De:-;eoln·imonto do Rrazil (com sub
stitn r.ivo da Commissi'í.o de 01•ç;.Únento ao 
projocto J 1. ~2G l. r L~ i: i( IO) : 

l" disc ;ts::ão do }JJ'njc•clio n. 11 A, de 1901, 
ani,o ,· i 7- ~mtlo o Pude r Lxt~cntiYo <L <tbrir um 
erctlito da. quantia, de ~:G38$Q 15 a.o Minis~ 

terio Ja Fa·r.encln. pal'a pagMnonto ele fon'iL
gens, agua o ol.~jectos de expcJiente forne
cülos poL1 CompLtnhic1 das Agua.s de. Macoiô o 
outl·os, por conta do l\Iinistmio dc.i. Gucrm 
dmanto os exercícios de 1894, 1896, 1897 
e 1808 : 

Nova discussão do project::> n. 151 E, de 
1900, ad.ditivo destac<tdo 11<1 3"' di·icuss?í.o uo 
projecto 11. 153, em virtude do art. 133 do 
Regimento interno, autorizando o Governo a 
trnnsferir para M<tnoe1 Maria Yellcz a con
cessão feiia a Julio Renevülcs pelo decreto 
n. 90, de 7 do outubl'O de 189.2, podendo pro
rog~~ l-<.1 por m;1is cinco annos; 

Di:;cussão unicado projecton. 71, de 1901, 
autorizando o Poder Exeutlvo a, conceder a 
Antonio de Santa Cecilia. Junior, fiel do the
somciro da Delegacia Fiscal do Thesomo 
Fetler<.Ll no Estatl.o de Minas Geraei~, um anno 
de ltccnç.', par<1 tratar de sua saude onde 
lhe convier : 

Discussão unica do projecto n. 184, de 
1901, anturiza.ndo o Pouer Executivo a con
cedér dous annos de licenç:a, de accordo eom 
o dispos !;o no § 2° elo art. 1° do regulamento 
vublicado mL ordem no dia n. 405, de17 de 
janeiro de 1866, ao capitão do corpo de en
genheiros Alfl'edo Soares do Nascimento 
para tr<ttar de seus interesses ; 

Di,;cussão unica do projecto n. 188, do 
1901, rel::.~tivo ú emenda. do Senado ao pro
jecto n. 171 B, do 1900, da C:tmara dos 
Deputados, (1ue nutoriza o Governo a mandar 
pagar ao cu.pitã.o do fraga, ta honor<1l'io e 1" te
nente reformado Collatino Mat'C1ues de Souza 
a q U?-Utia de l: 837$1380, uifl'erenc;a de Soldo 
c1ue deixou de receber desde 1870, data de 
sua reforma., até 1897, de accordo com a 
d:mtrina, contida no aviso do Ministcrio de.~ 
Fazenda de 7 de j<tnciro de ·1860: 

P uiscus:-:~ão do pl'ojecto n. 157 A, de 1901, 
rlnclantndo quo tto caso (lc licença. a um 
lente catlteclJ·aticn d;t E:-:;cola Naval SPl'á. <L 
eaduil'a. rogitla pelo lontc snb~tituto tL quem 
cotnpotit• na oee;t:-:~ião o· exercício das func
Ç\Üfls dD t'epet.idor des;:;v, cttdeim, com · voto 
em koparado; . 

I Jiscussão un ica do !Jl'Ojocto n. 283, de 
1893, concedendo a D. Juliana Morei Garcez 
Palha, viuva do tenente do exercito Diogo 
Ga1•cez Palha, a pensão annual de 960$000; 

1 a discussão ·do projecto n. 158 A, de 190 I, 
tornando extensivo ao Ministerio da Mari
nha o decreto n. 232, ele 7 de dezembro de 
1894, na parte que organiza os esta.dos mn.io
res do I\Iinisterio da Guel'ra e do ajuuante 
gone ;·al do (jxercito, e da,ndo outras provi
dencia:-:;; 

P discussão do projecto n. 142 A, do 1901, 
reorganizando o corpo de . engenheiros na
V[tes c fixa o pcsso[ll do respectivo quadrO 
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ordinario (com pareceres das Commissõos de· no p:weo -«Campeonato», abrindo o Governo 
Mal'inha e Guerra e Orçanwnto; o nece:.sario credito. 

Discnssão unic<t do peojecto n. 200, de Levanta-se a ses~;ão ús '1 horas c 20 minu-
1001, autorizando o Poder Executivo a con- tos da tarde. 
ccU.or um anno de liccnçtt ao conductor de 
trem da, Estrada de Ferro Central do Brazil 
Fr:tnciseo Alves da Silva Prado; 

Discussão unica do projecto n. 148, de 
1901, autorizando o Govcr·no a mandar con
tar ao capltão de feagata Franci:lco Carlton 
a antiguidade da data da promoção <.tquelle 
posto, em 26 de abril de 189J; 

Discussão unicn. do pl'ojecto n. 242, ele 
1805, elevando a 100$ mcnsaes a pensão que 

113a SESSÃO EM 4 DE. OUTUBRO DE 1901 

Presidencia dos Srs. &ttyro Dias (2° Vi cc
Presidente), Carlos de Novaes (fo Secn;
tario e Satyro Dias (2° Vice-Prcsidrmte) 

percehe D. Cybolé de Mendonça Souza Mon~ Ao meio-dia J?roced~-se <'t chamada, a que 
teü·o, viuva do tenente bonorario do exer- respondem os Sr>':.: Satyro Dias, Carlos de 
cito Heleodoro Avolino de Souza MonGeiro; No'vaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 

Discussão unica do projecto n. 191, de Cuiz Gualb.erto, Gabriel Salgado, Hossannah 
1901, concedendo a; D. Amolia Cavalcanti de do Oliveiea, Serzodello .. Corrêa, Raymundo 
Albuquerque, viuva do ca,pitão do onge- Arthur, Nogueira Accioly, Frederico Borges, 
nheiros Antonio Cavalcanti de Albuquerque, S01·gio Saboya, Gonçalo Souto, Eloy de Souza,· 
uma pensão mensal de 100$000. Tavards do Lyra, Pereira Reis, Soares Noiva, 

Trindade, Ermirio Coutinho, Teixeira de Sá., 
3a discussã.o do projecto n. 4G, de 1901, au- Gomes de M~ttos, Bricio Filho, João Vieira, 

torizando o Poder Executivo a abeir ao Mi- Julio de Mello, Pedro Pernambuco, José 
nistcl'io da Gucr1'a .o credito exteaordinario Duarte, Raymundo de Miranda, Joviniano de 
do 4:225$800 paea pagamento do ordenado a Carvalho, Fcmsto Cardo::Jo, Seabra, Neiva, 
que tem direito o almoxal'ifc do extincto Ar- Francisco Sodré, Felix Gaspar, Manoel Cae
scnal rle Guerra de Pernambuco Jof(o Cli- tano, Alve:l Ba,rbosa, Rodrigues Lima, He
maco dos Santos Bernardes; rodia de S<L, Celso dos Reis, Doocleciano de 

2"' discus;:;ào do projocto n. 16J A, de 1901, Souza, Nilo Peçanha, Pereira Lima, Martins 
conferindo privilegio pat·a pa,gaménl;o de di- Teixeira, Thoophilo Ottoni, Viriat'> Mas
Yida proveniont.o do s<.t1arios de tl'ab:.tlhado1• carenllas, F'rancisco Veiga, .João Luiz, Mon-
rural. teh·o de Barros, Monteiro da Silveira, Es· 

.1· -· .1 • · puridião, Alt't·cd.o Pinto, Leonel Filho, An-
:2" utScu:.;~:w uo pl'oiJJCto n. 176, do 190!, tonio Zacm.·ias, Mayrink, Landulpho do Ma

aul;orizn.ntlo o Governo n. <thrit• ao Minl~-
torio da. Guerra 0 crodib cxtmordiruuio gn.lhães, Mélnocl Fti1gencio, Rodolpho Paixão, 

Miranda Azevedo, Dino Bueno, Edmundo da. 
do 2:860.~207 para occot•t·er ao pag:unonto Fonseca, Cincinato Bt·ag<~, Alfredo Ellis;Hor-
do orde~ado quo c~m1peto ao escrivão. do nen 0 •• 1do do Monos Teixeira Brandão, 
al~moxa.:l~atlo do cxv~lcto.~r~ona~ elo. CJ:uet•t;êt ~arl~sl C~Lvalc::t~ti, p~~la Ramo~, Fr:tncisco 
de Pernctml.mco, I ranct.,co I\I<turtclo (,o l Tole. t"n Març·Ll Fscolmr CtLssiano do Nas- -"\.br·cu · . · n 1 o, ·' ' ' • 1 

.' ' _ • • cimento e Diogo Fortuntt. · 
Du;cussao urnc:1 do pt'O,Iecto n. 201 A, de 

1901, concedendo um anno de licença, 
com ordonado, ao Dr· .. Zacha,l'ias do Rogo 
l\Ionteiro, jniz do Tribunal Civil e Crimi
nal, para tratar do sua saude ondo lho con
vier; 

2adiscussão do projecto n. 217, de 1901, 
autorizando o 8ovcrno a c.mtractar com os 
ong0nheiros Augusto de Bittencourt Carva
lhos Menezes e Alfl·edo Rozendo da Silva, ou 
companhia que organizai·em, o fornecimento 
de cêtrtões postaes illustr<\dos e dá outras 
providencias ; 

. 1 a discussão do pr,)jocto n. 87 A, de l 90 I, 
Instituindo um premio annnal. ini;itulu.rlo 
<<?remio Fodora.l» ue 5:000$, para S(~r conl'e
rlclo U.:J club de rogatws quo olHivo,· vict,oria 

Camara \"oi. VI 

Abrc-so i1 SOS3ãO. 
E' lida e posta em uiscussão a actu.. 

o Sr. u:eredia de Sã não vem 
reclamar, det~ta vez, contra a colloca.ção do 
projecto n. 139 A na ordem do dia, mas 
pedir â Mesa uma nova orientação na fa
ctura da ordo:n do clia,de modo a dar tempo 
quo a outra CJ.-;a do Congl'eSsJ, o Senado; 
posq estudar, em todos o; seus detalho.;, os 
projoct.;s <~pprovados l)Ola Camara. 

Como ost(L actua.1mente organizada, não· 
pódo o Senado collaborar, como de~ermina 
<J.,...Cons"tituiçã.o, na confecção dos projectos do 
lo i. 

P:1r.:.ce que ha pr0posito de matar, como 
disse hét dias o illustre Deputu.do pulo Ccarcí., : 

8 
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o Sr. Fnncisco Sá, 0 e . .;timulo dos represen
ta.ntei! da Nação que toma,m a ;,;crio o sou 
mandato. 

Ainda na ordem do di'. de hoje ha pro..,. 
jectos de intel'esi!e local, como o de n. 7 A, 
preterindo outros do intm·ol-:lse gceal, como o 
quo fix<t as forças de mar e &erra. 

Lembra,como já fez o nobre Deput(tdo polo 
Ceará, o exemplo do illnstre Sr. Arthur Rios, 
quando presidente <le.c>ta C amara. Esper;t quo 
seja imitado. 

Em seguida é app1•ovada, a a,cta da sessão 
antecedente. 

ORDEM DO DIA 

E' n nnuncia!la a continuação d.a 2o. discu~
são do projecto n. 150 A, ele l9Jl, p<trecllr 
sobre as emendas apresentadas para 2" dis
cus::;ão dopt·ojecto n. 150 A, de 1901, que 
orça a Receita Geral da Ropublica, pa,ra o ex
ercício de l 90.2. 

. O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Felix Gasp:tr. · · 

O Sr. Felix Gaspar (Signaes' de 
attença'o)-Não tenho o in~uito,Se. Presidente, 
nem podia ter a pretenção de tt•azer luzes 
ao debate travallo <t proposito do Ot·çamento 
da .. Receita da Ropublicn.; o meu fim é ma.is 
modasto. Ouso occup<tr a :tttenção Lltt Ca.ma
ra, porquo sinto neco.~sid:~àe de just.itica.r 
meu voto sobre emondas <tpl·osent:Ldas au 
projecto do o1·çamento, emendas em. cuja 
discussão interrompi, com a.pa1·tes, il!ustl'OS 
collega.s,que recentemonto ot·<wam solm? o 
a.ssumpto; ttlXtrtes inspü·ados pelo desejo, 
quo não vi rea.tizado, do me eschn•ucet•, pois 
mantenho as minhas convicções, ol'iundas, 
não de cultm·a e e1·uuição especial a respoito, 
m:ts <lo :~ttent.o exame, a quo presidimm <ts 
suggostõos do b~jm sonso, d<t l10<t von ta.de o 
da. bo:t fó. 

Autos, porém, do entr·:tt· neste objecto ]lat·
ticular, consinta V. Ex., que, apl'oveitandu
me d:t b1•gnoza que tem tido este dob:tte, 
autol'izu.do polos pr·ecedentes de m:ds valor, 
inclusive pelo illm;t1·e e es tim:1 vel leadm· da 
mttioria, me occupe de assumpto que n~o 
diz respeito ao or·çrtmonto, mas que por 
igual entende com intel'es.c:e gei'<tl dn Repu
bllca. e interesses muito eSIJeciaes de nosso 
Estado. 

Sr. Presidente, faço um ttppel~o a 
V. Ex. ,que honra a repl'esentcl.ção da Bahüt 
(apo(ados) e honra a prei!idencht"desta Casa. 

_ (AzJoiados.) 
. · O espirito toler:wto e c<l.lmo do eminente 

·cidadão que estou habituado, desde minha 
juventude, <~ admirar nas m<üs <tltas posi-

ções do paiz, tem conquistado, em momentos 
úe n.giütção nest[t Camat·a, gel'aes symp<t
tilhs e signaes {le apoio. 

A'quelle predica.do e á tradição honrosa 
de sm· um dos homens mttis uteis á instl'n
cção, em nos::lct terra (apoiados),junta.-se, nes
te momento, a circumstmcia de occupa.r 
V. Ex. essa. elevrtdl1 c~tdeira.. 

Pois bem; eu peço a, V. Ex., em nome 
dos altos interesses do ensino publico na 
B:thia, lembre ao Governo que na.quella tm·
ra. existe uma. Faculdade de Medicina, cuj;ts 
aula.s ha mezes não funccionam. Parece 
que o Gove1·no está, hoje, esquecido disto.· 

V. Ex. s<tbe perfeita. mente e a Casa nã.o 
desconhece •1ue deu-se um conílicto discipli
nar· entre o illustra.do e digno ex-director da. 
Ac<tdomia de Medicina da Bahia. e os· respe
ctivos alumnos. 

gntendeu:o Governo que os br·iosos moços 
lnvia.m p;·aticado netos merecedores de seve
ra repressão e mandou, p:n· isso, fechar a Es
rola. 

Quer me pctrecer q_ue em t<1l situação teria. 
sido de melhor a viso a vel'igua.r si h ou v e de
lictos disciplinares por parte de alguns alu
mnos,quaesos responsaveis poe taes fttctos e, 
pelos meios regulare::;, pelos meios regula
menbres de Mtribuição do Governo ou da 
Congregaç·ã.o, punir a.quelles a. respeito dos 
quaes porventura. ficasse pr·ovado terem in
coi·rido em disposição penal do regulamento, 
continuando, porém, o curso pam todos os 
outros que tivesBm sido estranhos á-questão. 

0 SR. RAYMUNDO DE MIR.A.NDA - Como a 
6a. série, quo não tomou parte nesses aconte-
cimentos. · 

0 SR. 'FgLIX GASPAR- Ao contrario disso, 
o Governo fechou a Escola de Medicina, como 
si <tquclb CitSrt fosS<) do desordeir•os. 

Perm;moceu fechada a Escola. até quo fa
ctos conheJidos por esta C:tsa dctermína.r•am 
a salüda do Govm•no do illustro e hene
mcf'ito, por tu.ntos titulos, Sr. Epitacio 
Pessôa ... 

0 SR. BRICIO FILHO-V. Ex. O chama de 
henmnerito; poço licença para. não acceitar._ 
ossa benemorencia. 

0 SR. FELIX GASPAR-E não me arre
pendo, apezar dn. div~l'goncia do meu illus
tru -coltega, pois não vejo entre os auxiliare::~ 
elo Governo nenhum mais distincto pelo ta
lento, pelo caracter e pelo saber do que 
aquelle digno moço quo ha muito admiro ... 

0 SR. BRICIO FILHO-Nem o Sr. Mul'
tinho '? 

0 SR. FELIX GASPAR- ... tão distincto UOS 
bancos da Academia, como nas altas posi
ções a que o seu merecimento o tem elevado. 
(Apoiados.) · 
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O SR. ESTAcio CoiMBRA-Foi o Sccreta,rio 
mais funesto quo teve o Governo. 

0 SR. FRANCISCO Soom~-Não haja duvida j 

é um homem digno o muito distincto. 

Sr. Presirlente, um sympa thizado orgão ela, 
impronsL da Bahia, o Jornal de Noticias, pu
•blicou em sua euição de 14 de setembro o 
seguinte, q11e peço licenç<1 para ler : 

« 1-'awldade de Medicina - Na ediç~io de 
sabbado, 31 de agosto, dissemos ter ouvido 
que, «por toda a primeira semana», chegaria 
ordem para a reabertura da Faculdade de 
Medicina. Em fundamento maior dessa nossa 
informação, transcrevemos hoje o seguinte, 
da Gazeta de Noticias, do Rio de Janeiro, de 
27 do me:::mo mez de agosto : 

«Consta que dent1·o de t1·es dias o Sr. Mi
nistro do Interior mandará reabrir a Facul
dade Medicina da Bahia;>) 

O SR. FELIX GA.sPAR-Encerranuo, Sr. Pre· 
si(lente, si V. Ex. me dá licençn., a discussiio 
sobre as· qualidailes do Sr. Epitacio Pessôa, 
continuo a serie de consideraçõed que iniciei 
e lembro quê; sahindo o Sr. EpitaCio do 
Governo, o ex-director da Academia da 
Bahia abriu uma pol'ta para. uma solução 
digna, offereceu ao Govemo um meio de 
sahir este da difficuldade que se tiniu creado 
- porque a diffictlldade não foi creada pelos 
a.lumnos-solici tou- sua exoneraçí'io. 

Acreditei, Sr. Presidente, e presumo que, Infere-s3 dn.hi herri claro que houve no 
como eu, muitos esperavam que o Governo Governo o pensamento de terminar a situação 
aproveitasse essa opportunidade para, ne- anomala em que S3 acha e se · importante 
gando a demissão do dircctot·, prestigiai-o, e estabelecimento de ensino superior. 
manter, assim, o principio da autoridade, o Por quo não o fez, ainda, <1uando não são 
igualmente aproveitasse o ensejo para fa,zm· pequenos os prejuízos· ctue essa interrupçã,o 
cessar a perturbação ào curso, afim de não está. caus::tndo aos inteeesiies do proprio 
continuarem prejudicados os dignos alumnos ensino ?» 
daquelle estabelecimento de ensino. O Go- E' a peeguntao que Ouso pedir a V. Ex. 
verno, porém, · não quiz solver deste modo faç:a ao Governo, de cuja:; alturas e3sa ca- · 
a questão ; a Escola continüa fechada e ptl.- deira est'i mais perto, porque é um mysterio 
rcce que o Governo tambem entendeu não que, quando chega ao . nosso conhecimento 

. ter sido corrécto 9 proce(Umento do ex-di- ter sido de"Sejo e proposito do Governo reabrir 
rector, tanto que concedeu a demissão pedida a Academia, desejo que· é tambem da Con
l)er um · movimento de cortezia e delicado gregação, dos alumno3 e dos repl'esentantes 
escrupulo. · politicos da Bahia no Congresso Nacional, 

Entretanto, o Governo, por outro lado, não ten9a sido tomada. até o presente osta 
continuou a considerar todos os alumnos como providencia. 
me1·ecedorcs da mesma pena ; isto é. tem Parece realmente haver um enigma na 
cendomnado ao prejuízo do curso, düra.n ~c actua1 situação da Faculdade de Medicina da 
o anno, todos os estudantes da Faculdade, Ba.hia, e V. I~x. preshrtl serviço valioso si so 
castigando com injustificavel severidade dignar concot•t•er pa,ra. a decifração do enigma 
todos os u.lumnos, inclusive os que não to- e cassação da prejudicial anomalia.. 
m:wu.m parte nos acontecimoritos o até Entro, Sr. Presidente, na questão que mo 
:u1nollos que prote . .;t,trétm contl'a o procedi- faz occupa.r a attonçã.o da Camara, isto é, 
monto dos collogas hostis :10 ox-dircctor. na contl'over.;;ia sobre as emendas apresen-

l~stou convicto do que todos os rept·esen- tt~das ao projcct<Hirl Orçamento da Receita, 
tantos d:t Bahia desejam, tanto quanto eu, i souro as quaos aparteei illustros Deputados 
t,tnto quanto a Bahia inteil•a, e acredito quo que, com muita elevação, discutil'am o 
ta,nto quanto u. Nttção, por·quo este é assum- assumpto: as emendas-il. 2, apresentada 
pto do intel'osso naciunal, que aquelle esb- pelo.3 .dignos Deputados pela, Capital Federal, 
bolocimonto de ensino so reabra. Srs. Augusto elo Va.sconcello·s e Celso dos 

Reis, c n. 4, apre.:>enta,da pelo não menos 
O Sn.. Bn.rcro .FrLuo-Ol_hc que. fl!!Om fecl10u diO'no Deputado pot' Santa catharina Sr. 

esse. estabelecimento fo1 o m1mstr•o bene- Pl'ula Ramos. ' 
merlto. Pretende-se, nestas duas emendas, jsentar 

O SR. FELIX GASPAR-:-Chamoi-o _ beneme- .de imposto o:; vencimentos dos juizes locaes · 
rito, mas não o reputo infallivel, nem impe- de Capital Federal e os sub::;idios dos membros 
cc,wel, nem justifico e defendo todos os actos do Congresso Nacional.: 
ue S. Ex. - A questão,tem sido debatida em t9rno dos 

Acredito que todos os membro.;; da bancada textos · ~ dos principio:; . constitucionacs o . 
da Bahia, como eu, anceiam pela reabertura ta,nt.as teem sido as opiniões, as divcrgencias 
da Faculd<lo'le de Medicina, e creio · mais que que vem a propol:1ito lembrar o conceito do 
alguns dos meus illustrcs collegas já se em- Duque de Noailles sobre a Constituição Amo
ponharam junto. do Governo por este acto, . ~icana «que, em vez de pormrm~cee um es
niio de misericordia, mas de justiça. l cudo tutelar, tornou-se panoplla banal, om 
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qne cad;~ qual escolho i vontade armas para 
defender ou atacar as ínstituições .» 

O Sn.. PAULA RA.~ros- Entre nós tom sido 
isto mesmo. 

O Sn. . FELIX GASPAR. - Como, porém, 
S. Paulo disse quo «a lc.:tt1·a mata e o espi1· ito 
vivifica», entendo que devemos, antes úc 
tudo, examinar o qu 3 quiz o legislado r 
constituinte, e porque quiz prescrever no 
art . 57 da Constituição Federal: 

«Os. jui~Bs fetlera.es são vitalicios e per 
derão o cargo tmica men te por 8cntença. 
judicial. 

§ l . " Os seus vencimentos serão deter
minados por lei e não podePão ser dimi
nuídos. » 

Nioguem ignora que foi proposito do 
nosso legislador . como de todos o~ outros 
em identicas circumstancias, garantir por 
todos os meios ao seu alca.ncc a plena li
berdade, a completa independoncia do Potler 
Judici<J.l'io, inde:peodencitL que, si é neces
saria em todas a.s organizações política$, é 
muito maior no system!t federativo, S::l· 
guodo o modelo Cl'Cado ·pela Amet•ica do 
Norte, em cuja ot•ganiz;\ção constitucional, 
pela pl'imeim vez, o P0dcr .Tudicirt.rio voiu 
a ser um :pouet' publico igual ao Executivo 
o a.o Legislativo, porque a. Camara sahe 
melhut' do quo cu que, nas organizações 
polHicas de outros typos, a m agis&ratura, 
o que se chama Podor Judiciario, sendo 
uma cot·poração mninentissima., investida de 
altas preroga.tivas, 1\, não obstante, su
bordinada. em turlo ao Poder Legislativo, 
porque é um mcm a.pplicador di1 lei que 
a.quellr faz c !ler.reta. . • . 

No nosso reg:lmen, a Camara. o sabe, as 
comas. ni.ío se pas.~am deste modo; o Poder 
Judiciario não é inferior em categor ia. aos 
out1·os pnrleres. porque todos trcs s.'io por 
igual subordinados 1:i. Ct> nstituiç,'io . 

E nenhum moio m;1i s cmc;Lz e seguro d<.' 
nmn f.o1· ;~ i ndcpcndcncia <los mcm br·os do 
PotliW .Judici;u·io, na hypothese possivcl. do 
um;t colligacão ho~ til con1it·a elle dos I>Odot•es 
LPgisl;Ltivo c Executivo, do que as g<L
l'an t i ;LS d;t vittLliciedade e a imlJOS$ibilid<LdO 
elo serem, de qualqHe;· modo, diminuidos .o::; 
seus vencimentos. -

O cítu do pl'ecoito do nossa Constituição 
Migiuou-sc da. Constituição dos Estados 
Unidos. . 

Está pl'esc.l'iptn n:1. secçã.o 1"' do u.rt. 3°: 
«O Poder Judicia.río dos Estndos Unidos 

·será conret·ido a um Supremo Tribunn.l e 
aos t r ibuna.es i nti.wiorcs, qttc o Cong resso for 
de pouco a pouco OL·dentmdo e esttJ.balo
cendo. 

Os juizes, ta nto do suwmno como dos 
tribuoaes int'et•iol'e.>, m;~nt<.>rão os SP-ttil 

ca rgos mnqnn.nto procederem bem e, on: 
época fixarl;L, r eceber ão l )Ot' s ous serviço~ 
uma compensn.ção, que não llerá diminuirlv 
durante •-~ s u11 permanencin. no$ empre
go;; .» 

A quoRtão, como a Ca.mtJ.ra. sn.bo, t om01: 
vulto entro nós, qutmdo, votado o impost e 
do lO o f o sn bre os vencimon tos dos magis· 
tt·ados, os m embros do Supr emo Tl'ibunal 
JH·otestaram contra a decretaçã o de ta l tri · 
buto, visto sua mt~niíesh i nconstiGuciona.li· 
dad fl , l l(ll' 1lag rante inft·acç.ã.o do c i t;~do fi l • 
do n.l't . 57, e o Ministt·o da. J?azcnd<~ mandou 
cessar 11. cobrança. quo se est;tv a. f<~zendo tto: 
re}wesentn.ntes da Justiç<1 Fedeeal. 

I<'ni M nsm·ado o procedimento da. adminis
tração e ainda hontem ou a.nte-hort tem · o 
Sr. P.tula. Ramos conte.r,;tou a corl'ecçã.o do 
acto do :Ministro da Fazenda .•. 

O SR.. PAULA RA~ros-Diseordei logo qua 
elle praticou. 

o Sn.. F ELix GASPAR.- ••• qu ando, entre
tanto, o pi'ocediment o do Ministro encon
tra apoio nus JH'ineipios collstitucionaes e 
na opinião de corument<tdore~ eminentes do 
nosso regimen. 

E' principio de direito em geral que ne
nhum a.cto nullo póde produzir e lfeito. 
u~r St~. DEPUTADo.:... Isso é essencial em di

reito . 
O Srt. FELrx..GASPAR- Ora., todos o3 n.ct.os 

que infringem a. Constitui_yão são actos nul
los. 

O Sa. PAULA RAMOS- Declarados n ullos 
porquem 1 

O Srt. FELIX GAS PAR.-:-Si· o imposto •lecl' r. 
ta.do pelo Congre~so Nacionu..l sobt'e os ·ven
ci mt~n tos dos juizes fG!derJ.e:; et•a incons ti t. n
cional . .. 

.O Sn.. P,\ui.A RA.MOS- Ahi é rtuo c~ a, quesM 
tão. 

O Sn. . FEux GASPAR- ... o P odel' ~xecuti'tl o 
que (~ . como os out ros pudores publico:->, in
terprete du. Consti tuiçiio, niio t inha o dever 
de cumrn'Ü' a lei, no ~eu juízo. incons tituc io
nal e, portanto, nu lla nesta pa r to . 

O Sn.. SER.Z rJDBLLo Con.n.f:A. - Bs~e peinci
pio ~~ pcrigo.~issimo , pód{'tra.zet' u..annnllaçã ) 
do Podct' Legislativo e do proprio Poder Jll· 
diciario na sua. <1.l.ia, m isift.o de in&el'l1l'ete ua 
lei. 

0 Stt. FAUSTO CARDOSO- Quando não ha. 
n.poio moral, 6 perigosissimo; qua.ndo !ta es.3e 
<~poio, é sã.o. 

O Sn. SE:n.zr::nEr,w Con.Rf:A- E ainda mrds, 
quu.ndo o Poder Execut ivo t em o direito ele 
veto, 
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0 SR. FELIX. GASPAR-O raciocínio ex:pen- 0 SR. PAULA RAlHOS- Um acto ínconsti-
tlido pareco-mc logico o é fundado em pl'in- tuciona.l é um acto Imllo ? 
cipio.~ incontestavcis do direito. O SR. FELIX GASPAR - Som duvidn,, o a 

Bu não querict ler notas que possuo sol)re questão não é esta. v. Ex. censura 0 acto 
<t ma teria controvertida pat'a não fa.tig,tr a do Ministro da Fazencla, porque, tendo ullo 
ai;tcnção m Camara; mascomo vejo que mi- 'd 
nha pala.vra dcsautorizn.lla... const erado- e devemos acecditar que do 

boa fé - inconstitucional aquclla dispmüc,~fio 
O StL SrmzEDELLO ComtÊA - PeÍ'dôe-me, ue lei orçamentaria, deix:Ju de dar-lltc 0:(-

cu não disse... • · ecução. 
O SR. FELix GASPAR- Eu sou quem o O SR. SERZ&DELLO CoRRÊA-~1as o meio 

diz ; trata-de de um assumpto muito inte- constitucional, uma vez que assim rcco
rcssante, trata-se de um acto do Governo nheceu, er:.~ o veto. Não vetou ~t lei ; elltt 
que tem sido, paroce-me, injustamente cen- entrou em execução depois do sn.nccioha.rla ; 
surado ; preciso autorizar as· propo.:lições t~ó o Podar Judiciario pJllia intol'vü· na. 
flliC ~tcabei de proferir com a Iicção de ho- quo.:ltã.o. 
mcns notavelmente provectos na materia. o SR. FELrx. GASPAR-Eu respondo aos no· 

Dicey escreveu: bres Deputl1do~ que me honram com seu.; 
«Dirigido a um a:cto elo Con~resso, o voca- apat"tes. 

bulo inconst·itucionçzl quer d'izer que es'3e Sustentei, amp<n'ado pel<:t ttutorid;Mle de 
<.L c to excede os poderes do Congresso e é pm· Dic~y, Kcnt e Coolcy, qua <tetos nu !los não 
consequencia nuUo. Neste caso, a palavra peoduzeni effeitu, que actos incunstitucionae3 
nã.o import;t necessariamente raprovação. de qu<Llqum· pu·Jer são nullos; que, poi~, não 
O americano :poderia, sem incoilgl'llencia al- dá logat· a censur·a, nem é p:tssivel de pu
guma, dizer que um acto (i') Congresso é niçãu o funccionnl'io qne deixa, de execnt<n· 
uma bo:1 lei, beneticin, 0 p:tiz, mas, infeliz- lei incJnstitucion;d, qu;Llquer que seja <L 
mente,pecca poi· inconstitucional, isto é, utt1·a êpoc<L em que verifique esta. e ella inquimtda 
vi1·es, i::;to é, nullo. desto vicio essencial. 

O trecho que vou ler é.dos classicos C01n- Domais, o <trt. 72, §to, dt\ Constituiçã:.o 
mçntcwios de Kent. dis11õe <<ningucm póclc ser· obrigado <L razeL· 

«Todo acto dó Congresso, todo acto das as- ou deixíl,l' d.:J f.tzm· alguma CJUS<L sinãu em 
scmbléas dos Estados, toda clausula, elas con- virtude de lei». A' vista Lleste preceito con
:-;tituiçõcs destes, que contri1ri<trem a con- s~itucion;ú, não vejo razõe.3 que 1mdessem 
:-;tituiçãu dos Estados Unidos, são necessaria- obrigar o Ministeo, que possam obrig;u· 
mente nullos. quaesquer funccion<J,eios publicos <L pr<~r.icn,r 

E' uma verdade .obvia c definz:tiva 0111 nossa um acto qp.e cunktría disposição cvnstitLt· 
jur·isprudencia constitucional.» cicma.l. 

E, si taesconceitos não dirimem a questão, O SR. PAULA RAMOs-Perl.lã.u; havb uma. 
ouçi1mos Cooley: · lei que obrigava os ministros do Supt·emo 

«0 acto praticado contra declarações con- Tribunal a pagar o imposto... · 
stitncionn,e.;, venha do Executivo, ou do Le- O SR. SERZEDELLO CoRRÊA~ ..• que pas
gislativo, é nenhum. E, quando por sen- s'm por tod.Js os .tramite.; regulares o .tinln 
tenc_:.;~ ,judiciari <~ recebo esse stygm;1, consi· sido sanccionada pelo E~ecuti v o com <L peo
<lel'a.-sc como si nunca tivo~se existido. A' pr•üt cvUa.boraçã.o do "Ministro, como Sccl'c
,.;ornbt'it delle nã.o se podem erigir direitos; t õtrio que é do Sr. Presidente da Republic;t. 
os contractos, cujaprocedoncia delle pendel>, 0 SR. SILVA MARiz-Não crtt 0 cumpc
sil.o irritas ; não excusa o }lrocedimento de tente para annulhtr a lei. 
ni1Jguom, que obre sob sua d.ü•cc<,:ão: nem 
os que lhe 1·ecttsm·em obed·iencia, ainda antes O SR. FELIX GASPAR-Não annullou <~ lei, 
dn sentença, inc01·rerao em pena. Entende-se negou execução ti lei; são cousas dill'el·cntes. 
que nunca. desde seu começo, lhe assistiu a Si eu, como qualquer cidadão da Repu-
mir.ima autoridade legal.» blica, receber de urna alitoridadc urn<t or-

E' o principio commum: dem illegal ou inconstitucional, nego ob(r-
'<Actus, a p1·incipio nullus, nullttm jn·oducit diencia a essa ordem e exerço um direito 

e(Jectwn. Actus, ipso jure nullus, convales- que é gl1rantido pelo Constituição, mas não 
cere non potest.» decorre della ; é uma prerogativa minha do 

homem c membro de uma sociedade livro. 
O Sn.. PAULA RAMOS -E' a questãopela (Nt7.o apoiados.) Si o Ministro pratica um 

qncsl-.ii.o. t 'l' I · I ac o 1 lega , e caso ( c a.pm·ar-se tt responsa- . 
O SR. FELIX GASPAR- Perdoe ; como é a bilidade por esse acto, perante aquelles que 

questã.o pela questão 1 · sã.o competentes para julgal-o ; 1~1as nã.o ha. 
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no nosw regimcm constituciom~l razões que 
o ohl'igu0m ou <~ q nalquur funer.:io llat·io, as
sim como a quallJ.UCl' cida(lã.o, a, executar 
uma lei iuft•ingeutc do P~tcto Funthmcnt,a,l . 

O Sn . PAtJJ..A. ILuws-Isto (~ uma dout.rina. 
l)OL'igosissima.. 

O Su. Fgi ,JX GASJ•Ait-E' 11crigos1, a. dou· 
trinn. do (vl'L 72, § l", da Constituição 't 

· O Sn .• P AlJLA. RAMos- Si hn.via disposição 

O Su. · PAUT,A RAMos - Isto é out ra co usa. 
O SR. FGr.rx GASPAR- A cous·t é outra, 

mas o mesmo principio rcgúla a..s duM. 
O Sa. SEn.ZEDEL W CoRRJh - Estou v endo 

qno <t causa d os mcmbr·os do Supt•emo Tri
bun<ll, apeza r do gt•ande talento e d a compe
tencia. tlo orador no ~tssunipto, ó pessima,, s i 
a defesa 11 essa. 

O SR. F1::u z GASPAR- Perdoe-me. 
e~pres:n ria. lei quo inn.ndava. pllgar o im· O SR. SERV.EDELLo CoRR.ÊA- Si a. defesa. é 
posto, c si. omondas suppressi vas do.:;sc im- esta, não tem _J'usti!ica.tiva. na lei. 
posto 1beam rejeitada1 p;;h1. Camn.ra ... 

, , . ., ":~ . O Stt. F ELix GASPAR - Ou ostou infeliz, 
O Su. !' ~Llx (tASPAn - l P.Ço hc~nç~ pant ,ou v. Ex. quer desviar-me do c;1minho pclu 

po?~_e~ar <'tO n~l.lre Uepu~!L~~ o. por ~anta Ca- qual pt'etendo e conBcgui rei levai' a. questão. 
tl~,\n.n~ quo nw ha let v ••. l!rl<L r.omra a Con· Nii.o estou u.goea defendendo os dieoitos dos 
stJtm<;>.ao. . membros do Supremo Trilmoa.l Federal; 

o SR. PAULA RAi\ws-Isto é c1uc é premso entrei incidentemen te IJ.O exame do acto do 
peovar. Ministro da. Fazenda, recns:~.ndo execução a. 

O Sn.. Fgr,xx: GASP.I..R-Sai.amos tle~te ch·· uma lei inconstitucional. 
culo. A questão elos membl'os do Supremo Tri· 

A questão esta-va colloca.da. neste CN'l'erlO: bunal Fcdcru.l e~t:1t'e3olvidu., como tem sido 
o Ministro, negando execução á. l ei, e :n ohe· rleclarado, polos trcs pode•·us da. Republica.. · 
diencia. a.o artigo constitucional, fez bem i UM Srt. DEPUTADO - Contt·a. a miufu 

Por todos ó sabido que nenhum podet• tem opinião. · 
a 1'a.Cllldade llC revogar ac tos do outro~ po- 0 8 F G A .- é t 
deres. R. ELIX ASPAR- , qu~.n.0 e ;; a; 

Bm noMo. direit.o constitucional, ensinam merece co~sut·a o Pod~t~ b:xocn~t vo. por ne· 
o~ mestres, são os trcs poderes, orgãos da so- g<~r cx~c.u~.a.o a uma. lCl. tncon:;tttucwna.l1 
bcrania nacionu.l, manda.ta.rios de igual ca- ~ Mtnt~tro _tem _ca.pactdadc pa.r'?-

2 
declarar 

tcgoria. e a. procm·<~ção é uma só-a consti· a. mconst1tucwnahda.do de uma lol . 
t uição. O SR. PAULA RAr.r~s -Foi isto o que fez. 

O SR. Sr:T\!I.F:DF.LW CoRRl~A-Desoja.va, quo O Su. FELIX GASPAR - Não defendo o Mi-
V. Ex. me respondesse a. uma pergunta. uistro na.qui llo em quo ello t ivel' exorbi-

0 SR. FELIX GASPAPi - Quantas V. Ex.··tado. 
queira. f<tzcr e eu püssa. J•esponcier. O SR. PAULA RAMOS- Consuro muito jus-

tam ente o acto do Govét•oo . V. Ex. -conhece 
os termos do aviso'? ·«E' inconstituciona.L a 
disposiçã.o 1la lei» ; ma.ndêj. que o Thcaour o 
nã.o cobre semelllt•nte i mposto, o quere· 
'stitua . 

O SR. Sr;ttZJ,DELLu Coi{Rf:A - A lei passou 
no Congres:~o, teve a colla.boraçâ.u do Poder 
Executivo .que ;1 8anccionou ; Linha ou · não 
tinha todos os i·equi~itos lcgaes para ser cum

. pr ida. ?· 
: O ~R. Fl•!LJX G,\ ~I'Ai~-Tinha . · 

O Srt. SF:nr.t~m;;r.Lo CuRt~J';;A-Ent..'í.o o Mi· 
nist,m qnc nã.o ;L cump ei u , violott ou não 
violou n, lei , llostln qne 1üo httvia seuteu~:a 
do PodcJ' Jndicia.rio Clll r,onteario? Po.Jilia, 
fleixar de execut,aJ·<t '! 

O SR. F t~T.JX GMn'ATt- S t•. PI·esidentc, nã.o 
dL~;::uto os tet•mos do a.vl;;o do Ministro; o que 
sustento é que nenhum-poder publico tom a 
f'aculd<Ldt} do a.nnnlla.t· ac~os de outros po· 
!lcros; co.d<i qual, entretanto, tem , em sua 
espttera. de acção, compotencia p ara i nter
peotar o Pàcto Fundamental, e os actos dos 

O SR. l•'r-:1.1x GASJ',, l t -Po•l ia. c !lcvi:l:, de:Sde trcs, ante~ de t udo, devem ser a eU e con_for· 
· I.JU0. veeiftcun <JllC :t · loi violi\,v;t a. <J0nsti- nws. A>~sim, si n t'CPI'Oscntn.n tc tle um poder 

tuição. Esta, uo art. -14, obl'iga. ,~ Pl'csi(h;nLc 1 puLlico csLú. com·ic to de q uo uma lei infringe 
da. Rcpuhlica a ma,nt.el-a. e a cnmpril-a com a Const.itniçáo, ellc nEio a. póde a.nnulla r, é 
perfeita. lealdade ; os ~1·cs llO(lCl'0~ p1rl.Jlicos vcrdtLÚC, mn.s pó de c d0ve negal'-lhc exeCJlção, 

· slo iguacs i ntcl'pret.l,; d<t Con~tituiçã,o ; con- porque, si nenhum funccionat•io p ublico, si 
:vencido U<L iuconsti1;ucionalidade de mu;tlei, nenhum cidadão desta H.epublica. é obrigado 

- Jl ã.•) est<L o Ex:ecui,ivo ohrig:ulo a cumpdl-a, a f'a.zcr a lguma. cousa. c .>n t ra. a lei, muito 
nom o :Lviinistt·u por· Wl' coll:tbor·;t!lo co'm . o menos o pócle S[)l' contra a Constituição, que 
Prt)sidento na sanc~:ão da lc~ incons Lit n- é a. lei d ai.i Leis. As.~im como ninguem póde 
cional. Estamos vcntlo, todos os dias, os juizes ser obrigil.do tt. fazer alguma cousa. contra a 
rct'unn<.tl'Clll deci!l'üc~. ... loi, nenhum poJet• publico ó olJl•lgado a. cuut" 
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prir uma lei contraria á Constituição, corno 
nenhum cidadão tem o dever de obedecer á 
lei si ella fere um direito sou pele1 Consti
tuição garantido. 

Lei que infringe a Constituição é, por isso 
mo:)mo, lei nulla. 

UM SR. DEPUTADo-Assim, cada. um de nós 
l~ competente para resolver esses caso~. 

0 SR. FELIX GASPAR-Ninguem é obrigaAo 
a ü~ze1· aquillo que é contra o seu direito. 

0 SR. SILVA MA.RIZ-hto é acccito até no 

têm o seu juizo superior a quaesq_ucr sug
gesLõcs de interes:;e. Ali se lê : 

«Delibere, port:tn o, o Governo da Repu
blica, como entender em sua sabedo L'ia. O 
seu primeiro dever é ox.ecut;w com lealdade 
a Constituição, como lei supremi1, de pre
ferencia. ás leis ordinarias q_ue se acharem 
em conflicto com ella·; e para assim pro
ceder encontrar6. precedentes na grande 
Rcpttblicu., cujas instituiçõJs adoptamos,pre
cis~~mente sobre o assumpto de q_ue se trata. 

nosso Codigo Penal. . Por este tempo, porém, o secretario do 
o SR. FELIX GASPAR-E e.~tá nos arts. 72 Thesouro, Boutwell, com o parecer do Attor-

t ·t · - ney GeneL·al l-Ioar,estudouo caso e, reconhe-
0 78 da Cons 1 mçao · cendo a inconstitucionalidade do imposto, 

Si o simples cidadão ou o fLihccionario so- mandou restituil-o, pol' iniciativa propria, 
phisma ou abüsa no exercício de tal prero- aos juizes de quem havia sido cobrado, ficll.n
gativa, ahi estão os tribunaes para apurar a do des ~e modo assentada definitivamente a 
responsabilidade. poder competente para ve- t t - d 11 ·t t'./. 
rificn.r si elles excederam os meios licitos de in erpre n.çao aque c precei o cons hU-

cional». 
do~e~~ sei, Sr. Presidente, si me fiz com- Mas, Sr. Pt•esidente, a questão que se deu 

· entre nós com a tl•ibutação dos vencimentos 
prchender, mas estou com a boa doutrina, dos membros do Supremo Teibunal Federal, 
quo outros melhor expocm. Ninguerri IJóde ~ t - d d 
contestar que, si nenhum cidadí'f,o, nenhum 10i n. rep~ içao 0 que se cleu ila America. o 

Norte. O exemplo da Amorica do Norte, 
fnnccionario, neuhum poder publico póde accJito por nós na. Constituinte, pJr sua vez 
annullar leis, com o fundamento de serem foi adoptado pelas lcgislaturars constituintes 
ollas inconstitucionaes- ninguom o faz, n,in- de varios dos no!:J:lOs Estados, quando estes 
guem 0 pôde fazer· · · . se organizaram, ·o entre elles o da Bahia, 

O SR. FAUSTO CARDOSO- Pócle deixar de que, no art. 70 de sua Constituição,tom insti-
cumprir. tuido q_ue «OS vencimentos dos membros do 

o SR. FBLIX GASPAR- •.. é dever do fun- Tribunal de Appellação e Revista,' uma vez 
ccionario recusar cumprimento á lei inc.on- fixadiJS, não podem ser di.minuidos» e, no 
stitucional, prerogativa que póde exercer art. '79, dispoz: «São applicaveis aos juizos 
qualq_ucr cidadão, si tal lei otfende um di- de direito as disposições dos arts. 69 c 70>>, 
reito seu. · O SR. PAULA RAMOs-Uma 'Ciez fixados. 

0 SR. BiuciO FILHo-Dá no me.::mo·. 0 SR. FELIX GASPAF.- 0 mesmo q_ue 
O SR. FELIX GASPAR- Argumento de boa aconteceu nos Estados Unidos, onde a tri

fé; não dá no mesmo. Nínguem pôde SBl' butação dos vencimentos dos ,juizes deu lo
obrigado a f<tzor algum t cous;1 contra qual- g<tl' u. IJl'otesto, que l>roduziu efl'uito, porque, 
qucn• dispoSição da lei, on contt·n. n. Co rn;t ~ · cnmo a.r.n.bamns tlo vct·, os nutgb;;te<Ldo~ uoi
tuiçã.o, om hnt\L dn a.(~cord•• com a. In i, si. lta. x;l,t.'ot.lll de p l .. ~;u· l;f'illltl;os, sctH.lo-lltos l'nSt.i
conflicto ontrc as tluas; ósL;L é que ll. a vce- i;uido flUiLlll/l h;Lviam PlLgo, occorrou entre 
üade; esta é a doutrina, estes os princípios. nós com os membeos do Supremo Tl'ibunal 

o SR. SERZEDELLO CoRRÊA_ 0 principio, Federal e deu-se na Btthüt, onde, tributados 
· os vencimentos dos membros do Tribunal de 

mesmo aéceito, não se applic.t ao- caso, por- Appella.çã.o e Revist<t e dos juizes de direito, . 
que o Executivo já tinha reconhecido a t d t t t 
constitucionalidade da lei, desde que não a os magis l'a os prutos ,;Lmm con ra 0 n.c o 

t . incon:1titncion:1.l rl;L Lcgish.tnra local., 
Ye ou c a sancc10nou. N.. 11 ·1 1 11 -

1 ;w co w a t•n:opm :o < n cs, co~m:) nao co-
O Sn. Fn.n: GASPAR-Entã.o et·a. ohriga.do Lhe n. r0.:;peito ele ta ti <Js os membros do Podm· 

a. perseverar no erro~ Encerro este inci- Judi.:lütrio, quo gozam, quanto aos seus ven
dentc, lendo ;t Camara dous trechos do pro· cimentos, em virtude de disposição consti
testo votado pelo Sup1•emo Tribunal, por · tucion~tl, de~ti1 isenção, o sophisma. <tllegtLdo 
proposta do S1·. Ministeo Piza e Almeida, na. Ba.hia pelo Poder Executivo de q_ue <<aos 
em dezembro de 1897, contra o incon:;t.itu- memb1·os da magistrntura nenhwn!J. lei isenta 
cional imposto sobre vencimentos dos juizes de cont1·i1nti1· para o.s despezas publicas.» 
f'cderaes ; ollcs tl'azem o subsidio valiosissi- O que quiz o lcgisladoe constituinte fe
mo do precedente dos Estados Unidos e a deral, o que quiz o legislador conl3tituintc 
opinião do Tribunal, cuja integridade man- 'da Bahia, o que quiz o lcgishtdor coqsti .. 
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tuintc d:t Americ:L do NJri;c não foi isentar Não se tra,ta, no caso em litígio, do.:; mem
o cidadfLo investido d<LS funcçõcs de mem- bros tb, m:tgistea.tur:t t'cdcl'a.l; a qu0:-;tão vors:1 
bro do Poder .Jurlici<trio de concorrer }Hl'a sobre a cmcnd<t n. 2 dos Deputados da. Ca
a uespeza publica; porque, si este cid<t- pital Feucra.l, que se ret'ere a juizes da. justiça 
dão tivct• qualquel' ronda, pódc e devo ser Loc ~ll do Districto Fc<lCt'a.l. 
obrigado pel<L loi <L cuntribuir· (l<Ll''-L o erario, Apresso-me em dccbt·ar que voto a favor 
como todus os seus concid 1dãos. da emenda; nào, pot'ém, porque scjarp. estes 

E' claro, c é com certo <tcanhament:) que o magistrados, como sustcmtarahl os nossos H
repito, porq uof.tllo a um;~ C ll11<tra illustrada lustra.dos c.Jllegas por S. Paulo, Sr. Azevedo 
e me ouvem muii;os juristas, que o intuito Ma,rqncs c por Pernn.mbnco, o Sr. Esmora~
dus legislauorl.ls constituintes, IH'OScl·evcndo dino Bandeira, jnizos federaes. A }H'opna. 
que os vencimentos dos magistrd.dos nã.o se- cmcncla comcç:1 a fa.zcr a distincç:\o; clla diz: 
riam diminuídos, foi, por isso mesmo quo o «Excepttl;Lm-oo os juizes da. justic)a. l•)cal do 
Judicia.rio é, no r-egimcn federal, o fiel tb Districto FederaL >) · 
balança, o unico freio contt·a o,; excessos dos Dâ ;i instituição o nome que lhe compete; 
Poderes Legislativo o Executivo, thl'-lhes. cha.ma. a cous<L pelo nome da cousa.. 
todos os meios de índependencilt; e nenhum Juizc:o; 1'0dcl'ae.s, justiça f0dct·a1, Sr. Presi
meio de indcpendenci;L é m:ds proficuo do dente, é o Poder Judici.ario Fe(bral; e m;te, 
que a certoza J.e nã.o podeeem o Congresso c que é o -Ger·cciro poder publico da Ropublica,, 
o Presidente, cttsu se m<tncummunn.s~em em\ de qu(} se occupa a Cons (;ituição na secção 3:1o 
um conílicto c,mtra o Judicia.rio, reduzir os· do titulo l", «terú. 1)Qr orgãoS>>, lá e~t{t no 
vencimentos, meios materü~es de sub.sisten- a.rt. 6), «O Supremo Tribunl.tl, com s~de na 
cia dos ma.gistmdos. Capitctl da Rnpublica o tll.ntos juizes c tri-

Não se fez favor ás pessoas ; dcu-s3 mai.s buna<Y3 iederac::l, distribuidos pelo paiz, quan-
uma garantia a ú.m poder publico. tos o Congresso crear»; o tem, no art. 60 da 

Já. se sabe que o imposto do lO 0 /o, crca.clo Constituiçã.o, pec.:;cdpt<t a csphora de su<t 
entre nós pelo PJder Lcgislaüvo Federal, competcncia. 
não foi meio de annulla.r,de diminuir os meios Ora, · o que se chama justiça local da. Ca
de independencia. do Poder .Tudiciario ; não pital Federal, os juizes deste districto, que 
se trata disto, ninguem o allcga c menos o não exercem a ,jurisdicçi'i.o da competcucia da 
sustenta. J ustiç<L Federal, estão fót' a. do alcLtnce das 

Mas o intuito do legislador cons t.Huinto foi di::lposiçõos da citada secção 33., ú0 que faz 
evitar que o Leghlativo c o Executivo pucles- pat'te o art. 57 ua Constituição. 
sem chegar a este rc.~ultado, reduzindo os O ~llustré Dopubdo por Pernambuco, a 
vencimentos, diminuindQ a in<lependcncia do cujo nome ac;\bo d.e me referie, aegumcntou, 
Poder Judiciario, colloc<indo- o prisioneiro no intuito de dcmonstr;tr que osjuizc·>locaes 
nas suas mãos ao votar-lhe os subsídios. da, CapHal Fedcea.l ::;ão jUizes felleeaos com 

O ~R- ADALDERTO GUil\IARÃEs-Incontcs- a investülm·a, a org<mização tla métgistr<_L
ta.velmente, por meio do impo.Jto póclc-se tuta local, suas attribuiçõos, séde o cr·a.r1o 
reduzir os vencimentos. pelo q ua.l são pagos os sew> vencimentos . . 

O SR.. FEI"Ix GASPAR- N5.o ha dnvhb Ma-; pcl'guntat•ei:o nohrc Dcput<trlodbcutm, 
alguma. Estd, no prote . .,to, a que mo refel'j. podia discntit· a questão, soh ta.es poo r.os ~o 
do Supremo Tribunal Brazilciro : vista, em f<tcc da, Con:;titu:içã.o ·~ l:'íto 6, podtn, 

«Mas não se tratct aqui do imposto de encontl'a.r ali p;!cccif;os solJ:c orga.nização, 
renda onde outro que reca.ia.indirectamento investidura, vencimentos de juizes loc < ~e~ '? 
nos vencimen~os ; trata-se preci~a.m c~nte do Absolutamente não, porque a Constitmçao 
imposto que recn.e directa c oxchHivt~mente não Cl'oou juizes para •~ justi~a local da Ca
nelles ; do imposto que é cobr<tdo á bocca do pibl Federal. 
cofre, que é deduzido dos vencimentos c no Esta matoria não é de direito cons!;itucio
momento mesmo em que o juiz os per- nn.l f~Lhwal. O legislador constituiu te apenas 
ccbe.. podia peevcr a Cl'e<tçiio da justiça local,como 

Não ha, pois, sophisma qno encubra a dimi- previu, qu:mdo no art. GG, tlispoz: 
nuição dos vencimentos contra. disposição «"E' defeso aos Estados: § 4° denegar a. 
con::;tituciona.l que os (Llclara inti1ngivcis·.» ext.radicção de criminosos, reclamado:>. pola5 

Sr. Presidente, comecei declarando que o justiças de outros Estados, ou do Districto 
meu intuito era, simplesmente, dar as razõe:; Fedet·al. .. » 
do meu voto c fundamentar a opinão m ctni- Não ei'a regular que a Cons';ituição F~
fe)tada em apat·tc,, com qne intcreompi dot'al so occupa.sse do organização, investt· 
orador-es que ~e oc:cnpctram, em recentes dnr<1, vencimentos das justiças locaes. 
ses.;õe:;, ue controvcr~ias suscitadas n:.t dis- . Exltmina.ndo, porém, a ma teria pelos asp8-
cussão de emendas aprose.nta.da.s ao projocto ctos preferidos pdo nobre Daputll.do por 
de orçamento. Pcmambuco, encontro n<t Constituição ele-
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mcntos do dnmonstraç:iio de~ que os .)luzes · Gra.ndo cópü~ üe a.rgumcntos se póde rle
Jocaes do Dis crie to Fcdet•al nào são juizes duzir da:-:; prescrirJç:õcs consti.tucionaes para. 
rodct·acs. evidenciar a thc.3o que sustento ; mas veri-

Uiii SR. DEruTADo-Ne3se ponto não ha fico que sobre o assumpto as opiniões estão, 
divergencia. mais ou menos, d.e accordo. Accresce que o 

nobre relator da receita, em discurso hun
O SR. FELIX G.\SPAR-Ha rlivergencia,por- tem proferido, discutiu, com as hahituaes 

que illustres collcgas sustentam que aquelles erudição e lucidez, a que::;tão, encarando-a 
magist.rados são juizos feder aos· sob os pontos do visb da. séde, organização 

O SR. SEHZimELLO CoH.Rf:A-Só queria. ver o el'<trio, que, si hoje são fedcraes, amanhã 
depois dcs::la doutrina, com <1 qual estou ))Odem dcix.n de ser, porque, em face do 
planamente de accordo, just.illc<.Lr o voto fa- n. 30 do art. :14 da Constituição, o legisla
vot·a.vcl ao projecto. dor" ord.inario póde, quando entender · acer-

0 SR. FELIX GA.SPAR-Sr. Pe,~sidenr.e, r0- tarlo, attrihu-ir ao Governo Municipal com
erH·do-mc, ao examinar e.;ta.s not::~.s, que no pctcncia. para regnlar a materia. Domais, 
coneur.;o de que r'csutb.: u a nomeação pctra hn. serviços aqui f'ei1ios, por funccionarios 
prof<JSSor ela Faculdade de Direito do Recifo3 nomeado:l c pagos rdos cofees federa.es, mas 
d > notavcl philosopho c p:wta. · hrazilcil'O ncrn por isso perdem a naturcz~ do serviços 
Tubia; Ba.rr.;to, o eminente l10mom de let- loc~tes, municipaes ; o de ex~incçào de incon
tt;~ts que dizia nã.o confiar na mcmoria,teve dios, pJr exemplo. 
Itüecs::;idade de tü·ar do bolso um cartão,con- Ha, entretanto, um argumento que não 
tcttdo notas; que Hw lenúra.vam o.> pontos dci.'\U.L'ei de apres:mtc\L' aos nobres Deputados 
principae:3 de sua exposição oral. E recordou que me honram com a sua atcenção, porque 
<: (: lebre artista, q uc só podi!'. produzü· in- este é dos mais valiosos. 
spir:.tndo-seno bello topazio do seu annel.Nã.o O art. 57 da Con.-.ltituição diz no§ 2°: 
admira, pois, c1uc, como o arti.-.lta. e Tohias «O Senado julgará O!,l memuros do Supremo 
Tl;urcto, precise eu dcmot•J.r-me, examina.n- Tr·ibunal Fcdeeal nos crimes de respons<1bili
rlo, não topttzio ou cartão, mas os artigos da. dade c eBto os juües fedemes in(~}·iores .'» 

Ld Magna de 2 t de fevereiro de 1801. Logo, si os mcmb!'os da. justiça local da. 
Mgumentou o Sr. Esmeraldino Banrlcir:1 Capital Federal f.JS.-.lem juizos fcderaes, tc

<~orn o modo pelo qnal são nomeados os jui- riam de ser julgados, nos crime.:; do rcspon-
zes Jocae;, e disse: sabilirlade, pelo Supremo Tribunal Federal. 

«SiLo nomc.\dos p3lo Presidente d.:.~ Repu- Entt·ctn.nto, o decreto ha pouco citarlo pre-
IJlica, logo sio juizes fed.cracs.» screve no art. 135 o seguinte: 

Poi,; hem, o art. 48 lla Constituiçílo pre- c: Comp.;tc á. Côetc de Appellação: 
.-.l<.:l'()VC: «Compete privativRmente ao Pt\•si· 1. 0 

..................................... . 

donto tia Republica: 2. 0 Procüssar c julgar em primeirtl. e ul-
ll. Nomea.r os magisl1·ados f'ederaas medi- tima instanc\~ os crimes de responsabili-

<tnto proposta rlo Supremo T1·ibttY~al; üa<le dos membros do Tl'ibuna.l Civil e Cri· 
12. Nomear os memlJros do SuJJrcmo Tri- mina.L .. » ; 

lmnal e os ministros !liplomaticos, sujeilando E, noart.l37,crcou o ConselhJ Sapremo,ao 
a nomeaçiio <1 ap,wovaçrio do Senado.» qua.l, modificado pela. fórma estabelecida. no 

O;; juizes fcdcraes sã.o, portanto, un;;, no- art. 139, deu compcteneia. para. processal' e 
mo<Mlos pelo Pt·csidcnte da. Re:puulica., com' julgar, nos crimes communs ou de rcsponsa.
aJ•pr·ov<L~~ã.o do Senado; outros ta.mbcm pelo hilidadc, os membros da. Côrto do Appella.ção 
l'r·usirlentc da Republica, em virtud.o de pro- c o proeura<lor g-eral. 
Jlost.a do Supt·emo Tribunal. Mu.s, Sr. Prosidento, a Constituição, pro-

Ora, o; juizes locacs do Di:3tricto Fodoral scl'evendo om clausula. expressa quo não po· 
~:-io nomeado.:: de conformidade com o ·art. 14 diam SOL' rliminuidos os vencimentos dos 
d" rlocreto n. 1.080, de 1890, que dispi:íc : membro.-.l da m<~gi:ltratura fodct•<d, obedeceu 
'' o pt'etor o os lllagistrados vita.licio~ sã.o de ao intuito de evitar que Jáma.is faltasse a. 
Humca.ç:ã.o do Presidente da Ropublica >>,que ess<t ordem de funcciooarios da mais alta 
n:·i.o tom que sujeitar a escolha <i approvação cat.cgot'ia, incumbidos das mais importantes 
do Senado, nom reeclJe, para.. tal 1im, pro- o nobres funcções, a.lém da vitaliciedade. a 
vo~ta elo Supremo Tl'ibunal ; Jogo os juizt~~; segurança d0s meios materiaes da subsis
lueaes do Districto Federal não tlão juizo3 tencia. 
fedcraes. 

Argumentando-se, pois, como quer o nobre 
Doputa'lo pOL' Pernambuco, com a investi
dn,·a, do exame da. Constituição, so concluo 
(jlll\ tacs juizos não são juizes feuor:ios. 
(.1poütdos.) 

O SR. SILVA MAiuz-Nesse ponto de vista, 
os juizes locaes cstã.o com este direito. 

0 SR. FELIX GASPAR- Aprovcitavel O 
aparte do nobre Deputado; dá. a conclu~ão do 
argumento de qúe von usar. 
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T:tdo,"St·. Presidente, no.; eottVCttcc que o j nic pen1wr<tlll com a, lwnr:_t de me. o~vit', 
pn!!:S<LlllO:tto du h~gi.sl;dor: cunst~tui11te. fui () o _amor ela c,ll~3l!lla,· n., 4,_,flU_?,.~!en_I dos 
ga.t'<tlltL· pot' wdo,; o::; me1os o::; lttcmnlndos vcncunentos do~ .)UlZCS ,.folerae:-;, menta. de 
;la. clcvad;t ltlltcr~ã.o de dist,·ilmit· <l justif;;L impo::to os suhsrdws dos"mcmhros do Con-

1\1;~::; <.t CullstiGl,IÍI)io Fccl01.·:ü niio podia. in- gresso N<wional: 
stituiL· p;i1!'antüt::; l1M<1. ::, .ius1,i9:1. local d~1 _C<L- En-cret:Lillill fot S. Ex. quem começou a 
pital Foil01·al, pol',pte ell:1 nau c1·cou .J!uzes com batel-a.. . 
.Loc;te;:;: est<L nlatct·ia nú.o m·;t d~L compcten- _O nolJre cltlp~t<tdo 1cz d<.~ _emenda. n. 4, 
cia. do lcgi .. ,;latltH' const~mintc fodc~·al. nau <L oxpyc>sao _9-o 8en JUlZO so~H'<~. o as-

Mas um<' ve~ <tne o Congt·c.3so, eompoten- :mmpto, pJlS ellt~ na.o traduz a conv1cçao de 
te p;n\ o t•g;wiz<_cl' ou l~~l'a_ attl'ibuit· "·. pt:~t·?- S. Ex ... 
gativa de Ol'g<.tlllZ:tl' '' JU::itiÇ~iL deste ch~t11cto 0 SR. PAULA RAMOS-E' cxu.eto. 
<W municipio, tem l'escnrado p:Wc'• 81 cst;, o SR. FELIX GASPAR-... clb oncerr:t um 
faculd:,de a.s mesm:ts J';tzões que aci,u:•,t•am prote.3 ~0 de S. Ex. coutra o acto dos poderes 
-no animo' do lc!!bladur constituinte P_,u·_,,, · i' d d 

~ d publicos, isent<tndo os _.JUizec; e eraes _e 
prohibit· que fo~sem de qualquer_ modo um- concorrerem com o tr1buto pa.ea o erar10 
nuidos os vencllUelltos dos magutt-ados fe-
dera.o.1 <levem, ]_)Ol' ign;:J, infiLü1· no legislador n;tC'ional. 
ordinal'io, que, pot· i;-,\sO, tleve t;~mbem, isen- O SR. PAULA RAMOS- Elb forç<t o Con-
tCLr os juizes loc<~.es rht C<tpit<ü Fedel'<Ü dest_e grcsso Nacional <t ser cohereute. 
tributo que, incontcst,tvelmentc, lhes d1- o SR. FELIX GASPAR- Não lw. tal incoho-
minuc os vencimentos. rencia., penso eu, entre ni'to p:tg:trem os ma-

Isto não pJdia sor feito na Const~tuição · . gl~tl'il,dos feclemes imposto sobre seus venci
CHci ha pouco o exemplo d<J. Bahi<L,em cu.Ft mcnt·Js c pa.g:trem os membros do Poder Lo

Constituição gat·anti<Ls igwws {LS da Consti- gislativo e o Presidente d;t Republica impos-
tui(:ão Federal fol'am e::>tahelecid<LS p:tm o tos sobro os seus sub.3idios. Examinemos a. 
Pocler Jndicial'io d:~quelle Est:t.do. Constituição. 

Como o da B<1hb, furam igualm(mtG ca.u- · No ttrt. 57,§ In, que já foi lirlo, está pre
telosos o;;; logblarllll'<.!~ co~Jscituinte.-; d<t Pa- scripto : «OS v~ncimentos serão d-eterminados 
rahyu:t, do Rio Gl'allde do No1·te, e talvez os (dos juizes federaes) por lei e não poderão 
de outl'os Est;tdo:s d:t RepulJli<~<t. ser díminnidos>> isto é, de mane:·t·a nenhuma, 

Sr. Pl'osidcmte, notavel o.>edptor disse : nem mesmo sob a. fórmu. de imposto, podem 
« tudu flll<Lnto cng-e,,,nd~ce o jniz,- forGillca o ser diminuídos oa vencimentos de taes m<t· 
U.Íl'Ci.to». giSÜ';tclos: 

l)s membros da ju~tiça. local da. Capit.tl Com rel•L(.:;i•) <LOS membro::> do Congresso 
Fctlet•a.l são ti"í.o PLHlCO numcrdsos, é tflu po- Nacional est<'t }H'escl'ipto no art. 22 que «du
quun:t éL quob com <Jne_,elles. po~l?m conc 1~1'- mnte as sessõ3s vencerão o.:; Sen~Llores c 
t·cr pant o era.l'io, r1ue ll<tdu. .JUSI,lflc<t a. rests- o.3 ·Ucput:tdos um ::mbsidio pocuniario igual, o 
tencüt oppostu. :~ b0nr)f:í.o lJlcil;e;1liu. em üwor ajuda do custo, que serão fixada::; pelo Con
do:3 seus vcncimon l,u;:;, êL qtu.l 6 <tpenas um gt'csso no fim de c.Mht legisbtura. pa.ra. a se
meio do pl'umunil-o~ euttLeapu::;sivcis ata.qnes guinte» . 

. dtl p.Hiot· <~untpr\t.ent~ pa.l':\. lugi~1<1l' ~olJr? o O Sn.. PAur.A RAMOS- V. Ex. limite om 
. :~sSUilllli.IJ, LJUe, ~i t\ IJ:J,il\ u l'udt\t' Legtslatli'O, . 

1 1 1 reh~ao ao Uongrosso NitcWJJa. o pt·a.zo como pr'Hle, nntnnllmldo ~~s·.n m~i~ a.cor ;a.c o, ser a Constitni(~ão Americ;JU:t limitou em ra.h:.
am:wltã. 11 Clun'.L'II" ~litlliei]nl. 

r.~:'t.n :ws jltizo;; ledcn·:w::: e vcj;L <pnl é <t con
u S~:. l 'AI: LA 1;. \.IIth-- 1 > 1 •.,dut· L\\gishtilru cltHào. A c:onstii.Lti_l)c~o dil qUI) olles pel"-

llittJ Ll~llt f1:il.' siu.w :tllg:w~:ll;:tt'. cchcwão os vcttcimonto .. ; due:tnto o tempo 
O St~. SJt,VA i\IAH.Iz-Aind;t :tssim ~u.o mos- que scevircm. 

<iutnhus os Sc~Lt~ vnncimon !.os. O Sn.. FELIX GASPAR-Sr. Pmsidente, du-
n 81t. P1\ULA RA~ws-An~nL~nton·sc pa.l'a mnto os tros annos do ex:orcicio do mmidato, 

a.hnlit· a.'l ~~rl.-<l.:t.s n, an:.:rttnnl;;,tdu;, perlnrn no- o Congrnsso n?í.o p(Hln altcrn.ros subsidios dos 
v<LS eus i,;1s. linpu t;t.d 11.1 e Spnadorcs q lin o <~ompõem, 

assim como o Congresso não pódo jamais 
<tli.twar par-a. menos os vencimentos dos juizos 
feder<.ws. Não lm, entretanto, nos texto.~ 
crms1;itucionacs dhpo:::içã,J <Llguma que vêde 
ao legisLador dlminuit• subsídios do Dcpu
i.;~dos e Senaclor·cs por meio do imposto, ;_1,1im 
do ·tpto eoneot't'am corn uma parte dcllos 
p<.wa <.ts despezas .-publica.s, como aconteco 
com Lodos os funcciomtrios. 

O SR. F1·:L1~ GAS!'AH.- O nol~L'O Depul;n.do 
por S. C<Lth<win:~. a quem cu aprovcit.o :r. 
occasii:í.o pat'<-1 apt·usent:tr as homcnn.geus do 
mau reipeüo... • 

O Sá. PAULA ICDI!>S- :tvtnito me honra.m 
os coneei t.os dn V. l(x. 

O Stt. FEL! X GAst•Art- , • • cuja att.ouçã,o 
tanto agr<tdoço,como ao>:! dom<.~>is oolloga.s (lUO 
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o Sn .. PAULA RAMOS-Si nos não podemos Só ha unm exccpção a essa rcgl'a na lei 
m<Ll'Cae subsidio para. nós mesmos, nó; não {unelament,J.I: a cx:cepção creacla pelo§ l" do 
Jloclcmus augmental -o nem diminuil-o; ::~i o al't. 57 para os vencime11tos elo::; magistrados 
imposto é uma diminuição do subsidio, Hós t'ederacs. 
n:'io po<lemos lançar imposto. Não é cxacto o parallolo csta.hclcciJo pelo 

O SR. FEr.Ix GASPAR-Nós nã,o podemos nob1·e Deputado pnr Santa Catharina ; acre· 
aHorar o subsidio para nós mesmos, m;~s dito que, com in tcíe'~ boa fé c inspirado pelo 
JJ<ttla nos impcelo de tributa!-o. A eliminuí(;flo dvisrno que tanto o distingue, cllo está 
pelo imposto não no:J é vedada pela. Consti- ainda menos no espírito do que na lcttra da 
tuiçã,o. Con::;tit<:iç:ão. 

O SR. PAULA. RAMOS- E', sim; pois si nó;:; O subsiclio (~ um meio de compensar os pre• 
1üo podemos ma1·car subsidio t juiz.,s que pôde ter o cidadão com o <lesem· 

o Sn.. FELIX GASPAR _ Nós 1110 r)oricmos ponho do mand,Lto iegisl<ltivo em logar dif-
f'eren:to do seu domicilio, com abandono de m<trcai' subsidias, porq uo não seda reguhr 

que marcassemQs vencimentos para uó~ aous interesses pcsso<tcs. Diz 1·espeito, parti-
mesmos ; mas votamos um imp:Jsto sobro cu lar mcn te, aos cidadãos pa.1·a quem é vota-

d d d do - oscongL'cssh>tas de um<.t logishttura.Pódc. 
o que to os os servi Ol'es a Naçã.o rccebom no fim do cada uma, ser augmentado ou 
1lo Thesouro como compensação de seus S;)r- diminiJido por esta para a futura. 
viços e na Constituíçã0 nada ha que nos d 
inhiba de, por meio do imposto, diminuir os Os vencimentos os magistrados federacs 
subsidio~. como podemos diminui L', por meio s~o um attributo do C<trgo ; marcados por 
1lc tributo.3, rendas, que tam.bem não podo- lei, jam,tis podem ser diminuídos; e tal 
mos marcar, que tiram o commorcio .. a in- garantia não tem por principal fundamento 
dustria e todas as demais fontos de rlclueza a:> vantagens, os interesses da magi:;tratura; 
publica 0 particular. Nã.o podemos augmen- o seu íim, o re.mltaclo quo se tem em vista, 
~ar nem diminuir, por lei, os seus lucros. instituindo-a, é a. plena indepDndencia, o 
suas rendas ; mas 1)odomos diminuir pelo maior prestigio do Poder Judiciario. 
imposto. V. Ex. e <t Cas<t me permittirão, Sr. Presi-

dente, quo aproveite o ensejo, uma. voz que 
O Srt. PA TJL1\ RAMOS - Mas, si V. Ex. sus- ::;o tr;:t.t<t do imposto::;, .pois que discutimos o 

tenta que nós podemos diminuil· o nosso sub- projocto 1la receita, quu ou ii.tç•. um appollo 
sidio polo irnpo;;to, suiltenta. que nó.:; podemos ú, Camara u em particu-lar· a.o leader da Ca
a.ugmental-o pela gratificaçfw, porque ha mara em materüt de finanças, o eminento 
runccíonarios que, pelo t;mpo de serviço, Ueputa.Llo Sr. Sorzedello Corrêa, pois ne~tes 
toem uma gratificação. ;u:sumpt.os S. I•:x. não é sú leade1· da. maioria, 

O SR. Fi·:LJX GA8l'Ait- Ni'io mo pttl't•.co l~ o lcwln· de to1Lus o::; ILorncns do lJOa vonr.ade 
muito logieo. nest•t Casa. (apoiados), para quo se faça. 

E' C<LSO do J•epctiL' a,.; pa.lavl'a.s de S. Panlo: ee:>sar a balhnrdia. qnc por ahi va.c a 1·es
« a lellm mala, o cspi1·ito vivifica». Quo Jhlde- poi tu d :b ti' i lJtHa~:iio pelos Estados c munici
JÜ t01· i nspi t•ado ao legisla1luJ' cunsll tu in te pios, c11jo.-:: íncun ven ien tos silo ainda. ma.iorcs 
:1. L'U:Julll<,~ií.o do tollwl' ao.-; congt·r•ssist;as votiLJ' 1l11 qne o.~ 1lo < ~t·ruclw da. tl'ibutação 1cdcra.l. 
u JH'opl'io subsidio '? (.-'I.Jmiwlos.) 

( ;l n·t:~mentn c~,·it'.l' tjlll\ tun<t lll<tiol'ia S.lllt _ E 11.~to appnllo, tlliO me foi suggel'ido pela. 
l':-:L:t·tt}JH!os i.i1·as~p p:tl'a ~i vant<t.i{CilS J'l'!ll'o· ,·ott~idrlt'<H:i\.o l)ll t\ il1\V() nH•.J•ocor· desta Ca· 
l"il.VüÍS, COill J"l'l',jllii'.<l riu PI';II'ÍII I' o!LIIllllll . lll:t.l';t, :1. 1'.-~li'I.\:::Ol'llkli ::'I.O l'OI'.CIII,nJllOI!LCJil'igida. 
:n:liin· d:t ([o:-;moL·alizaf,'úo d11 J't\g'Íillt'll. pt:la din.\·.l.uda, 1l:1 Asso~: í:tc;:lo Cornmel'cialda. 

~la::; lia I'i.;I:.J dn 11111 ÍIH'IltlVonicJII.n du•ta. I:a.lti<t :;ohJ'() o <tS)lllllJlLU, ~c mo <tlllgura mais 
<JI'dt:lllllOJ' tdi.mt:.tr· o 1 ~ongt·ossu os s '.IJS ,.1!11- jtiSI.i!icado lk<tltl.o 1lu pt·o,jl~cl;o, ll<.t pouco 
··itlll\ldi•JS; lix<tllus Jll'l<L leg·isl:d,lli'<l anCoL·iot·! tempo apt·esntllia.do :í. Casa. pdos illuslire::l o 
:-;i nó.~ CJÜOiHLo::; :untos que nào potlianws, pela digtto.3 Duptüados, Sr·s. Ali'L·ouo Val'clla, Bltl'
,.oltsitlci·açi\o do t r.n· sido o nos;-;o sub:'lid io lJusa Lini<l c Solm:s do.'> Sao~Jto:-;, csGabelocomlo 
l<ri;:ulo poh lugisJ;t;ul'<1 a.nt.m·iot', lan~~<tl' t1·i· •1110 snj:t entregue aos Esí;;tdos pil'a serviço 
huLu snhre l~IIn, onl;ão, :-rilll, ~~·<~;n·iamo:':l, co n- de premias ~L lavoura. o industl'ias creadu.s, 
i.l'a. a Constituiçáo, unm cxcopçã.o em n:;sso ou que se possam CI'mu· 110 .~ respectivos ter
l'<LVor pe;; .. _;uttl. 1·itoriL s, o proclucto <la. q uotlt com que elles 

O nosso subsidio estü, tão gara.ni;ido, como teibtH<U'em a. importac,:iio , no uso da. preroga~ 
'!St<l, garantida rt pt'oprletlaelc de llll:üqum' tiv<.L do at'o. oo, 8 ;)", da Constituição. 
eicla,bo pelo a1·t. 7:2. tht Cons~iwil;ão ; cntl'C· Nada maid louva.vel do . quo a iniciativa. 
r.:ttHo o PorlL~l' · Publico tom o dir0ito de ÍL' (L elo:.;; nubn~~ Dcputacl•JS pelo Rio Gmnde do 
•·as:t. de um cidadiioqualquce e dizcw-lho:pr·e- Sul, q11e, }Jl'oeuea.wlo da.1· oxocuç~ão ao dis
~~iScJ Lle G, de- lO, de 15 o I o ela voss•t r· onda, p i.tl'<t pu~to 110 11. 2 elo ar I;. :35 da Constituição 
n~ <lespezt~s publicas. <<U.tümtw no paiz o desenvolvimento das 
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--~--------------------------------------------------------------------0 
l l"l'"DCI· ·.~·co V".-l·b~a, cuJ·o voto 0111 <,_''"'1},''.-f,"(lo ns ottr;l,8, t a~5 u.rtos, das sdenda~, tom como · · ..., ~ " -- .~" , " 

da immigração, (ta agricultuea, das indus- parecer da, Commissão ele Orç.amcnto é mai 
tria.s e do commorcio, sem privilogios quo um signal do talento e da. erudição daqucllc 
tollmm a a.cção do::; governos loc:~os» , pt'o- Deputado, sustentando as idéas contidas no 
põem medidas conducentes a este rosul- parecer da Commissão de Constituição c 
tudo. Justiça. ·-

0 paragrapho da Constituição, que a.cabo Entretanto, Sr. Presidente, quer mo pare-
de ler, precisa, CC'lll em~ito, de cxecuç~ão por cer que <t Commissão de Orçamento tom 
parte do Congresso; é dever c dir·eíto da. razão, entendendo quo o iinpos1o contraria 
União concorrer por meios adequados rw.ra · os intuitos, o cspil'it.o da Constituiçil.o. 
o_desenvulvimonto das lcttr:~s. das artes, do Lc~ est;\. no art. 1°: 
commercio e da industt'ia.. E' um ponto a «Ficam autorií::;1dos os governos dos Est~t-
rospeito do qual todos cs~amos de accordo, dos a applicar o producto das sobretaxas que 
cxcopção feita do :Ministro da Fazenda, para rlecl'otarem, m .. conformidade do art. 9°, § 3°, 
quem este })aragrapho d<L Constituição não da Carta <Jostituclonal, <t concessão dos pro
existo; S. Ex. }Jarcce só conhecer o fogo a. mios instituido.3 no decreto n. 837, de 11 de 
extinguir papel e café, como rcmcdio Cts outubro do 1890, e nesta lei.» 
nossas uifficulda.dcs cconornicas o financeiras, O legislador constituinte foi, quanto pos
unico meio de solução dos problemas da sivel no momento, previdente com · relaçf(o 
actualid.ade. á discriminação das rendas. E' assim que 

Sr. Presidente, a. iniciativa é louvavel; -no art. 7° prescreveu a esphera da compc
mas é preciso c1uo clla. seja. levada a e:treito tencia tributaria. d.:t União; no <trt. 9° esta
por ' meio de leis que não tragam inconve- beleceu a. esphera, d;1 compotenciit tributaria. 
nicntes maiores do que os possíveis beneficios dos Estados; nos ar·Gs. lO e 11, n. l, estn.tuiu 
della decorrentes, o o indicado pelos nobres qu;wsas materias sobre que nem os Esbdos, 
Dcputa!los pelo Rio Grande do Sul no seu nem a Unif10 podem in:>tituir tributo; no 
projceto, quer me parecer, é inconveniente art. 12 clecl<Lrou <LS matorias tributavcis 
c inconstHuciona.l. (Apoiados.) tanto pelo Est<~rlo como pela União. 

Desdn rtue li o projccto, pareceu-me elle O legü;bdor nno estava, faz('ndo um com-
inconstitucional c cst;t convicçoã,o <tvigorou- pontUo ou tr;tt<tdo; <L tliscriminaçã.o nã.o foi 
~;c no meu espírito depois que li o parecer só inspirad<L por amor <LO methodo e <t ordem 
do nobre relator do orçamento, o Sr. Serze- m cxposiç~1o; foi o meio de evitar confusão 
dollo Col'rêa. c ballJnrdi•~ entr·e aquollcs que toem u. attri-

O SR. EuGENIO Tocn.mno-Pódc cobr·ar buiçào de dimin11ir <L propriedade de cada um 
Par;L satisf;Lç[o dos encar.Q'os da del'3pez<t pam rever~m' aos cofre::; feder aos. ·-public:L. 

O Sn .. FELTX GMa'.nt-Nins nem o facto dos Entrot<Lnto, esüt b:Llburdi;i, csh confusfio 
11ohrcs Deputaclus só manifo!:itar-cm, deste nã.o fol'i.LJU intnimmcntc prevenidas; cllas 
modo, do n.cco L'do eom aq_ ueliB (l!W oecupa :L ald e:-;l fi.o e tendem <L augmcnta.r. 
al.tcn('Yi.o d:L C;tmara, sobr·e a inconstitucio- Ati• llojü os Est;i.dos nã.o us;Lram d;L pre
nalidatlo tl:L llW<lida, nem <L opini;"iu re:-;pei- rogativ:L quo lllos d;í. o art. !J", § Bo, d<L Con
t;;, IJili:::sim;~ do S1·. IJn]IIJtarln Ser·zcdnllo Co1·- stitJIÍj;üo, e <L razão <~ bom cl;Lra; é quo re
ri}a, :sTi.u ga.r<Llltias BIJ!Iieit•nr.o . .; do fjllt~ o Jll'o· vct'tcr<i. para os eofros fedcracs o producto 
jeeto não soja cun\· j~J'Li<lo 0111 Jui , porq1H~. Hi de <tn:Ll<l'lOl' imposto com quo clles teibutem 
por um lado, lta e:->ta:-; opinic'íc;, tod.a:-: nmil;o a. im])Ol'bt<;iio estrangeira .. 
Yalio~as, excepl.o ;L r11inlia, llnL' ouii'O la.clo, Motivos elo :Llta . Pondcraç~ão, que todos 
h;_t opiniiics f:~.vui·avoi::l <w prujee1.o, entnn- eunltccnm, actuaram na Constituinte p:1r~ 
dendo que <L mcditl;t ll<"lo C(IJltl'aria disposições f[UC fos~c: attribuid.a priva,tivamentc ao 
con::;tituciona.cs. ', Thcsouro Federal <L renda proveniente dos 

E', talvez, oflicialmente a opinião do maior- impostos sobro importaç~ão de procedonciu. 
valia, pois se contém no parecer. da Com-, c~trangeira 
missão de Constituição, Legislação e Justiç.a Já. Cl'<L ger<tl essa renda e é a· tnais consi-
da. Casa. · dera vel, como é a. de::;peza publica, nu.éional 

Ahi é que estc:'L o pcr;igo. mais avultada do que <L despeza dos Estados. 
o s t 1 Além disto, esta tributação, r~:cahindo 

H .• TEIXEmA DE SÁ-Inoppor una, póc 0 sobi·e productos ostrangeil'os, affecta. muito 
~YLb. ma.s, ir.constitucional ?. Desejava ou- de rc t·to os interessas do commercio interna

cional, e a ma teria do cmnmet·cio iuternacio-
0 Sn.. FJ;:LJX GA S I'Al~--E, si l10uvesse no- nal só lJOtlia, ~~ot· rugulad;t pelos ]JOrlel'cS fe- . 

(~r.ssidadc rlc ;wgmcnLa.l' o p['(~stigio do modo düJ'<tcs o nunca. pelo;; gove1·nos est.u.duacs. 
ue vm· da. Cornnüssã.o tle .lusti<;>.a., a.hi csta.ria. Quo o;tas for<tm, om syntheso, a.s razões 
0 nvfJre Depu ta do lJOl' llliu as c:praes, Sr. quo JH'Cuoltlilla.l'<ttll no etjpil'ito üa nus::;a Cim-
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stituint0 ficou cl11ro do deb11te, onde muitos 
oradores do alta, autol'id<tde exprimiram-se 
nest3 s::Jntido com as.'lentiment,o geral do 
Congresso. 

Peço licença p<Lra lm• topico . .;;, os ulti
mos dos qwtes furam peoforidos por um ci
dallão quo, além do ;tl ta rC'sponsabiliul1de 
politica, tem autori1lade muito espacial sobre 
os autores do projccto a que mo venho refe
rindo. 

O primeiro trecho é do illustrado Senador 
Sr. Virgílio Danu~zio, e diz o seguinte: 

<Todos sa1Jom quo hn. impostos que, 
por isso que de perto ou de longe, inter
forem com dir-eito intermtcional, trata
dos. de commcrcio e navegação, o outros 
assumptos de mdureza, fedol'a.l; deve por 
isso portencer á União a sua decretação.» 

O seguinte foi dito pelo Dr. Julio de Casti
lhos: 

« H<1 outros motivos, e eu não c:J.rcço de 
declinai-os deantc daquelles que me ouvem, 
porque todos vós, que tendes o preparo suffi
cicnto para discutit· a questão, saheis que, 
~i cntregas'lemos aos Estados a incumbcncüt 
de arrecadarem todos os impostos e a obriga
ção de, cJm a respectiva renda, estipen
diarem os serviços íedcraes, iríamos ~üfectar 
até o proprio dil·cit0 das gonGos, porque tor
nariamos pertencente aos Est<.tdos até a 
competcncia para. o lança.mento e arreca
dação dos impostos de import<tção, o que 
pótle n.1lectar as rol:tções intm·nacionaes, 
porquo a matoria pôde ser o~jecto de tri1-
tados ou convenções com paizes estran
geiros.». 

Venceu, Sr. Pl'esidentc, na Constituinte a 
iuéa de adopta1• <1. Rcpablica. Foderal Bl'<t
zilcira, quo se estava fundando, a exemplo 
das rcpulJlicas federativas existentes no mun
do; attribuin-se privativa.men te ao CongL"cs
~o Feller<l.l a compctcncia pad tributar a 
importaçfio estrangeira, como na. Allemanha, 
Estados Unidos, Suissa. c Rcpublicn. Ar
gentina. 

Em. tão prJfunda <.1.. convicção elo Sr. Julio 
ele Castilhos sobre a m<.tteria, o eu insjsto a 
respJito do Sr. ,Julio de Castilho}, visto o 
seu <.tlto valor intellectual c o actual presti~ 
gio político ; tão cohel'ente foi elle que, 
apczl1r de suas divergcncias sobre o assum
pto com a commissã.0 dos 21, encarregada 
do e:'!tudo do projecto con.:'ltitucional, deftm
deu o bom principio de so manter aquillo 
que estava. estabelecido no projecto do Go
verno, porque et·n. um sy:-;tem<t, opponuo-se 
;~ quo fo:-;::;o <tttribuiJa. ;:.os Estados um;.L 
quota elo imposto sobre a. imporl;ação e~tt· ~m
geira, como tinlla.m proposto eminente.:;; re
prc.~ontantes, entre os qua.os, deixem-me 
clla;m;n· eomo chamei lm pouco, o illustrc 

lwder da utlanimi<l<t<le da Ca.mara em ma
teria de finança.~, o Sr. Serzodello Corrêa. 

O Sr. Julio de Castilhos ainda disse:· 
« Ma.s lá, essa. objecção fui inspit-.:tda por 

circumsbncias peculiares, que nã.o se dão 
no Bt•azil. (Apoiados.) Lú., llit America do 
Norte, o movimento partiu llos Estados para 
o centro (apoiados), eram os Est:1dos que 
tinham demasi<tda f~H·ça e, portanto, tornava
S3 neccssario proteger a União. (Apo·iados.) 
Mas aqui d;i-se o cuntral'io; aqui é preciso 
príJtcger os Est<tdus contra;_,, absorpção cen
tral. (Apoiados.) 

Esta. differença é capit<.tl, e, a meu ver,. 
tem sido, por asJim dizer, <t causa pela. qual 
se hã.o equivocado :dguns dos n:)ssos m<tis 
distinctos collcg<tS, quo querem identificar a 
situação do Bt·azil com a 1los Estados Unidos 
d:1 America do Norte, quando ;_ts condiçõcs 
são inteiramente di.versas. Lú. õ movimento 
era ·dos Est;.clo.:l · P<tr<t a União, aqui ~ d:1. 
União para os Esta. dos. (AlJoiados.) 

No seio (la. Commis.~ão, apeza1' da compe
tencia do todos os meus collegas, competcn
cia que eu a.c:tto, no seio (b, Commissão não 
vi combatido este plano : o que vi foi o pen
samento manifesta.uo de so perturbrtr aquillo 
mesmo que está n<t Constituição, porque nã.o 
vi apr.:;sentar-so um ·plano em contra.posi
çã.o ao do projccto, vi perturbar-se o plano, 
já anal'chico, da Constituição ao o lrorc
ccr-se uma emenda dispondo (l'JO os Estadof; 
a,rrecadeni par;~ si 10 °/o dos impostos do 
importação. 

Mas s:tbemos que es :i;l, !\ a fonte métis 
abundante de reecita; como, pois, sem mo
dific:n• o plano dn. Cünstituição, vamos ro
tir<tl' da. Uniilo umrt p<.trt.u (h Sll<t princip:i.l 
fonte de renda? Em que r-nnlliçõo:) vn.rÚu3 
CJllocar o Govot·no (ltt Uniã.o, sem meio:> do 
vid<l.?. 

Como se pólio jusWlcai· cs·;n. idéa rlo so 
dosviat· par;t os Esb.dos uma corta porção da 
ronda geral? A que ficará reduzido o Governo 
da Unifio pará attGnder ás necessidades, com 
a rendn diminuída ? Onde vae bn:'lca.r ronda 
para cobrir ess:J dosf<~lquo '?» 

O SR. AnALDERTO GunrARÃE5-As cxca
vaçõcs ostã.o bem fdtr~s e são bo<ts. 

0 Sn.. FELIX GASPAR- Este~ fot•am 
os motivos, os principias fundamentacs, as 
razõe; do art. 7°, n. I, da Constituiçi'í.o. 

Mas, ou, como entendem uns, pdo desejo 
do imitar nisso, como em tudo mais, a Ame.: 
rie11 tlo Nol'te; ou, como ponsam ontt'0S, pa.t•a 
tl'<.l.nsigir com os quo queriam doixal' tw:-; go
vm·nos estaduaes a possibilida.do do fazo1·om 
po1Hica pl'oteccionista, o cp1o (\facto (\quo 
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]ti osü1 no Paeto Fundamenb,l o § 3" do 
art. Do: 

«Só é licito a um Est::td) tl'ibutar a im
portação de more tdori<ts es',rangeira.:; quau
do destinadas ao consumo no sou t01·ritot·io, 
Tevertendo, porém, o p1·od ucto do imposto 
:para o TllesourJ FederaL» 

Si o intuito foi pr~nui!;tie <W3 Estados a 
:politica proteccionista, nilu sei si hum avi
sado andou o legislat!oe constituinte o nem .o 
momento comporta debato sobt•e estn :;,ssum-

,:pto. · · t ·- .r • · ·t c t·t :-Mas, Sl a m enr,,ao 101 mu ar a ons .t ,mçno 
Amm·icana, a jmi t.ação foi nnl fllita, porque 
a Constituicão Americana estabeleceu cous:1. 
que parece !sto, tanto que; deu logar a isto. 
mas que na e ;soncia é CiJUsa. difl'orente. 

Ex;; minemos. 
Está prosc:ripto noa1·t. l 0 ,socção lO, n. 2o, 

o seguinte : . 
«Nenhum Estado; sem o consentimento do 

Congresso, poder<í, lançar impostos ou dil'ei
tos de importação ou expot·taçào, excepto o 
que for absolutamente necessario para exe
cução de suas leis de vigilancia.; c o p1·oducto 
liquido de todos os direüos c impostos de im
porta.ção ou cxpodaçues, p:Jl"tencet·d ao the
sottro dos Estados Unidos ... » 

E' a cautela unictL esta.belecida no nosso 
§a" do art. \:! 0

, que \i ha pouco; mas a Con
stituição dos Estados Unidos V<Le além, dis
pondo: 

«e todas as leis desta natureza serão suh
mettidas á 1·ev i são e exame elo Congresso.» 

O que quer dizer : lei, ti revelia do Con
gresso Federal, os Estados não pôdem cobl'ar 
impostos ereados poe leis suas. 

Entre nós, port<Lnto, a. attrihuição dada 
;tos E~tados é maíi'l ampla, . porque as leis 
respectiTas independem da revisã.o do Con
gresso Nacional. 

Instituiu-se apenas uma cautela, contra. 
o possivel abuso dos congressos cstaduae:.; 
legislando sobre a materia, c é esta c<wtcla 
que o actual projocto tenta abolir e, si fôr 
adaptado, cxtinguirii., burlando as.~im o in
tuito manifesto do legislador constituinte, 
-evitar c abuso daquolla prerogativa por 
p::trte dos Estados. 

O legislador constituint'3 prescreveu que 
~os Estados só podel'iam tributar a, importa
çã.o de mercadorias cstl'<tngeiras qmtndo le
vadas para o -consumo de seu territor>io, 
revertendo, porém, o producto- do imposto 
:para os cofres foderaes» e o prJjecto vem an
nullar essa disposição, entregando aos Esh
dos, pa.r<~ o custeio do despezas feitas por 
elles, a eenda quo. porvemura. proYier de 

. impostos de iinpoeGação que elles decreta
-rem. · 
' Quer isto dizer : vamoi! quebrar o unico 
laço pelo qual esG;'io Jm~sos os braços dosEs-

td · · - · t da ,a o>, supprtmlr a preca.uçao umca. orna 
polo legislador para impedir o abnoo e o so· 
phisma .. 

0 SR. TEIXEIRA. DE SÁ-Mas a União não 
soc~or1·o os Estados? E com que o faz ~ 

0 Sn.. FELIX GASPAR-A União póde e de
verú soccorrer os Estados com uma parte de 
sr1a r.:.mda ; mas que o faça por outro modo, 
nunca consentindo que·os Estados til'em re
sultados immediatos,direci;os do imposto com 
que tribnü1l'em a importação, porque isto 
será incitar ao abuso do uma attribuição 
quo o logisladol' constituin:;e concedeu aos 
Estados pam um fim excepcional, para 
quando estes, porventura, precisassem prote
ger uma industria creada, no seu territorio. 

O prmsa}ne1Ho do legislador, peemittin(lo 
aos Estados tributar a. importação de mor~ 
cadorias estrangeiras, quando entrassem 
paea. o seu territorio, foi facuttar-lhea um 
meio üc prutegerem industrias nascentes ; 
este meio é o imposto para enca.recee a 
mercn.rloria estrangeira e assim fomentar o 
desenvolvimento d.ct industria estadual. 

A Constituiçã.o não Qniz que os Estados 
timssem outro proveito do imposto sobre a. 
impol'ta.ção o isto ficou bem ovldonciado do 
debato. 

A propnsito poço licenç:t para ler um 
trecho de notrt vel üi~curso do el'udíto con
stitnint.e Dl'. Josê Hygino: 

< O projectq mesmo reconhece a con ve
nienci:t da intervenção dos governos dos Es
t:tdo3 p:.t.l'ct o .fim . do amparar as suas in
clustrias contra os e1fcitoi'l das taxas a.lfan
degaes~ 

1!.:' as::;im que o projecto confeee aos Estados 
a faculdade dr lançar impostos sobre a im
port:tçU.o, comtanto que o producto soja re-
colhido aos coft·es fcdoeaes. · 

Para quo fim oxercceão os governos locaes 
ess<L liLculclado '? 

Niio póde sol' para fazer renda, pois o pro
dueto <Lo imposto será percebido para a 
União. 

Par;L quo então? Natumlmente para am~ 
pat'ar as inll~,Istrias dos EsGados contra a con~ 
cur1•encia de similares estrangeiros, (.A.poia~ 
dos. ):t> · 

Si o legislador constituip.te quiz dar aos 
Estados competencia _pa.ra trtbutarem um 
pouco a importação; sómente tanto quanto 
fosse indispensa vei para, encarecida a mer
cad.oria estrangeira; vir a ter expansão o 
producto simila.r dos Estados, cJmo vae o 
Congresso, contra a vontade manifesta do le.,. 
gisla.doe, contr·<:triando evidentemente o es
pirlto da Const.ituição~ extinguir aquella me
dida acauteladol'a e facilitar assim, ~ão o 
uso, mas o abuso da prerogativa ~ · 
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O nobre Deputado por Minas· Ger<~es, :1, <le bancada sabem, só tenho a suspC\ição nas
cujo voto em separado me refiwi rpmndo CJ - eída da amiza<le e da. admiração ; fallou em 
mccei a occup;tr-mc do ussnmpt::>, diz: nome desta bcLncada meu cstima<lo amigo, 

«Não penso que o legislador constituinte, Sr. Pa.ula. Guihw.rã.cs, cujo car,1ctm: adaman
determinan;lo que pertencesse ;í. Uoiã.o o tino ninguom mais r espeita e admira do 
producto das sobre-taxas r1ue eUc proprio quo eu; por is .;o posso ser , como costumo, 
autoriwu os Estados a decretarem, tivesse !'ranco, sem o ridco de parecer inspÍ!'ado 
o mtuito de assim impedil-os do usar daquella por oclio ou impellido por p:üxão. · 
autorização.» S. E:-;. di~sc nacp10lla. reunião que era pro~ 

1'<unbem não estou de accordo com o il- ciso <1poLn o Governo da Republica, ainda 
lustre Sr. Serz~dello Corrêa no pensamento, quo «suf!'ocando queix as'>, sem duvidas e sem 
constante do parccel' de te!' ~id J intuito do tergivermçõcs; não jll, com artu,•lla ponde~ 
legislador con.;r,ituin te oyii;n.l' q no os Es ju.dos nc çrro, result.a<lo do exame mu.duro, rigoroso · 
usassem daquelht <Lttrilmição. <los actos govern u.ment<Les, c sim _apoiai:·, 

Não; o pensamento foi impedir que os Es- nfio direi in ~onuicionalmente, mas com on-
tados abttsassem della. thusiasmo, com dedicação o Se. Presidente 

Mas ousaria porguntal' ao illust1·adó da Repnblica, porqne o Governo representa 
autor do voto em sepa.l'ado qual foi o meio , ~. ::: instituições, e S. Ex:. crd;ende que n,s at
empregado pelo legislador constituinte para Gi r ' '-' a vi;)lcnta campanln. lóvantada contra. 
conseguir e~te resultado, evitar tal abuso 't o Governo. . 

Foi attribuir o prodncto do imposto ao O nobre Deputado pelq, Bahia não aconsc-
Thesonro Fedceal. Pois bem, é essa salutar lhon o apoio da bancada (em tal caso 0~1 
providencia preventiva que o- projccto ttn- uaria. o meu, incondicional), ao Sr. Presl
nulla. completamente. Si não · é contr<.t a dente d<t Republica, porque estivesse mte 
lettra da Constituição, é claramente con- cumpl'inclo o seu dever ;· o nobre Dqputi1c~o 
trario o seu espírito. pel<1 Bahiu. não disso quo a bancada devm 

Sr. Presidente, terminadas e:;;tas dcspre- prestigii1r o sr~ Campos SaJles, porque este 
tenciosas considerações sobre as emendas illust.re homem do Estado mantém-se dentro 
o com relação a este peojccto; quo me das normas da virtude e da honra ; o funda
parece encet·rar mais um perigo do que mento do apoio aeonse~bado foi podcrm~ 
um beneficio para as classes productoras perigar as instituições, si os homen~ polt~ 
do nosso pa.iz, - exgottadas quasi pela sêde ticos deixas;:;em ficar em abandono, nao cor-
insaciavel do :fisco, terminarei dizendo rossem a apoiar o Governo. . . . 
algumas palavras a respeito da minha si- Entendo, Sr. Presidente, que esGa theona 
tuação politica no seio de.;;ta nobre e gene- é muito perigosa, porque leva á defesa de 
rosa bancada, de. que sou o mais obscuro todos O:l Governos. 
niembro. (Nlio apoiados.) Os homens que servirem a uma n~onar-: 

O grande philosopho, o sahio ,juriscon~ chia, qmwdo o · rei . fõr um corr.9mptdo, s1 
sulto, . em cujas idéas se inapira.ram os fun- forem mona.rchistas convictos, te~·ao o dove1• 
dadores· das modernas socieua<les politicas, de apoial-o com o mesmo cnthustasmo, com 
Montesquieu ensinou que a virturlc é o a mesma dedica.ção c a.té com ma.~or esfoeço, 
principio, a. força. moral das ropulJlicas de- porque as et~n :>uras ao roi provarlCa.dor ah<t-
mocra.ticas. larão o throno. 

Para as _republicas aristocra:ticas a.chou E porventura. as instituições estiveram ou 
a moderaçao, para as monarch1as a honr<~ esGáo em perin·o ~ 

. o só para o despotismo. o temor. ~ste_ ~en- A ordem publica chegou a ser perturbada, 
sam_ento do_ grande plnlo~opho, 81 crr~~ca_s quando desordeiros desacataram homens po
meieceu, nao conteem e,tas contestaçy,e,, li ricos, querido~ e esGimados nesta casa 0 no 
apenas ,so oh~e,rv~u . que, nem_ .as re?~bhct~S, paiz ; mas a insania, os desatinos_ dcyr:1 
n~m a:s monc11 ~lu~s ~odem dtspensar a pro- gl'upo sem prestigio 11~9 abalam as_ 111 st~tu~
hldade, a moderaçao, <L ho~ra: . . ções que a NaQão préza, como na~ <hml· 

De ~ccoruo ~om estes_ pnncrpws eu .smto uniram 0 conceito 0 . 0 valor dos 1llustres 
-e nao vae msto o mars le~e desrespeito, o ci ladãos vic timas dos criminosos desva-
menor desaca.~o aos meus tllusGres collegas r ·< s ' 
o amigos-eu sinto quo não pos::; o estn.r in- 10 

• . _ 
teiramente, como dest •java, dt~ ar~col·do com Ma-; a Ol)POSlçao que se tem creado_ e av_?~ 
SS. EExs. nas cunrliçõo::~ do apoio pt•esl.a.do luma_do con_tra _o 0C?_Vel'no da Republlca poe 
ao Governo da. RolJUIJlieu.. nm t•tsco as Instltmç:oe::;? ": 

Felizmente para wim, SI'. Pt·n~idt·ni.~ ~ . CHil :\;"i.o, pm·qno clla foi iniciada, tem- si<lo 
recente e solemne reüni;"w ]Julil.i<m, !'aliou ;l,ll;l'lltontad;t o está. sendo dirigida pelos ol?
em nome da represrmtação tl;L lla,llia tllll li11- Jlltiiii.IIR JJI;t.i,, in~n:,;pnitiJs â. l~cpulllica. (Apol
mem, a respeito do r1ual, os mous culkga-; rr rlus . l 
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Quem, pela primeira VCZ, leva.ntou UO I Sa.udadCS do paS:33.QO, dtt lUOU<l.l'Chia, OfU CU}) 
Pa.rlamento Nacional, e.3te anno, a voz em acervo a cousa. mais digna de respeito é um 
opposição ao Presidonte da Republica? O tumulo-aquelle que cncerea os restos do 
Sr. Lauro Sodré, qne poz em relevo as suas segundo Imperador. 
qualidades de homem publico dist.incto,agasa- A theoria, Sr. Pre>idonte, é perigosa ! 
lhando, com a responsabilidade e o prestigio No parlamento inglez, quando Chamher
do Governo que exercia, em um momento Iain, em l88i, por occn.sião de discutir-se a 
de verdadeira confusão de todos os espiri- reform\1. da lei eleitoral, preveniu que a 
tos, a Gonstituição da. Republica. (Apoiados.) rcsi:;;tencia dos Lords poderia. faz0r marcha-

No dia 3 de novembro, quando o marechal rem de Bit'mighan wbee Londres lOO.OóO 
Deodoro dissolveu o Congrcs.;o, isto é, tentou homens em armas, Salis1mry accusou-o, qua
annullar a Constituição, ostu, continu::m a li ficando o seu proceder de incitamento a · 
ser acatada e defendida pot' um governo, e violencias. Mas o grande chefe do partido 
esse governo era exercido pelo Sr. Lamo liberal inglez, Gladstone, defendendo o seu 
Sodré. collega, .disse quo, por detestar o emprego 

Não se póde considerar suspeitá á1 insti- da força bl'utal, não se julgava obrigado a 
tuições o inicio de uma opposição pela. qual ro~icencias para occultar ao povo liçõo3 
responde um homem que tem serviços desta consoladoras que elle podia tirar das anti
ordem <'t consolidação do rcgiínen que quere- ga'> luctas, lombranças glorios:J.s das qJ.Iali
mosdefonder. da.des do seus antepassados, e accrescentou : 

Esta opposição crescel'l, encontrando ·lá «Si niJs epoctts de crise política não se ti
mesmo no Senado o concurso valioso de pa.- v esse aconselhado ao povo deste pa.iz outra 
-lavras autorizadas, entre as qtnes se dis- cousa .se não- ama1' a ordem, detestar a 
tinguiu a de um dos mais prestigio:1os chefes violcncia e mostrar-se paciente, -as liber
do Partido Republicano ela Bahia, o eminente dades publicas . jamais teriam sido conquis
Sr. Senador Arthur Rios, cujo merecimento, taclas. » 
cuja respeitabilidade e cujos serviços ü. Re- EntenJo, Sr. Presidente. que, si por 
publica. vi sempre proclamados por gru,nde um la.do as dema.sias das opposições são 
numero de homens políticos deste pa.iz e prejudiciaes, por outro · lado não o é menos 
principalmente pelo Partido Republicano da o a.poio nas condições do que tem.sido dado 
Bahia., de cujo dircctorio ainda ó S. Ex. mem- a.o Governo por Vétrios chefes políticos ; 
bro muito distincto. · tal apoio anima n.o.'> abusos, facilita os exces-

Ma.is ta1'de esta opposição av~lbu na im- so;;, incita os gove1•nos á::; reacções violentas 
prensa, movendo varios orgãos da opinião e só um resul1adp póde produzir-o temo?, 
guerra ao actual Poder Executivo; mas. á <t principio e força do despoUsmo». 

·frente desta imprensa tom estado o orgão Para que a Republica se firmo inabala-
mais insuspeito ti. Repnblica, Q Pa::::, arena velmente er11 nosso .paiz é preciso, antes do 
onde combJ.tc um punhado de republicanos tudo, que ·ella seja amada, o para quo ella 
sinceros, thoatro das gloria'3 do honra.do 8eja amada pelo povo é P1'eciso quo . seja 
chefe da propaganda republicana, o Sr. Quin- honrada., porque a nenhum povo applica-so 
tino Bocayuva. melhor do que a nós a sentença. .de Washin-

Ncsta Casa a opposi(~ão tem sido princi- gton: «a virtude o a intelligencia düs ci.
palmente feita. pch bancada de Pernambuco, daJãos são as garantias das instituições ro-
em cujas veias cor1·e o sangue que animava publicanas.~ · · 
os heróos sacrificados p3la Republica na al- . Não basta que seja a vulgar a virtude do 
tiva terra do norte, c por parte da crite- chefe do uma. nação honrada., que quer e 
riosa bancadtt paulista, obedecendo á. orien, tem o diroit') de ser feliz; é preciso que ·o 
tação do vencra.nüo Sr. Prudente de Moraes, Presidente da Republica, além de um ho
cuja passagem pelo poder é a historia dos mem de bem, pes'loa.lmente considerado, 
sacrificios de um Jwmem do bem .por sua seja um a.dministea,dor escrupuloso, um po-
Patria.. litico leal. 

A mocidade das · academias popularizou Si ahsolntamente não duvido da honra 
pelos meios ao seu alcance e C·)ffi as a.rmas nem dn. probidade pessoal do Sr. Pre:)idento 
de que podia.usar a opposição ao Governo; da Republica., eu não tenho provas do seu 
mas a mocidade poderá. ser tida como sus· escrupnlo como administrador, nem do sua 
peita de monarchista? lealdade como político. 

UM su.. DEPUTADO _ Absolutamente, não. Pvr consequencia, est~u ao la.do da ba.n-
cada, continúo obediente tis suas ordens c ás 
suas inspirações em tudo que se referir n.o 
interesse publico,. no que disse1• respeito ú. 
honra de nossa terra ... 

0 SR. FELlX GASPAR-Não po.~so crer quo 
em tal elemento, det'ensor enthusiasta da 
honra nacional no presente, alentadora es
perança de melhores dias no futuro, haja O su.. NEIVA-055 seus interasses ..• 
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0 SR. FELIX GASPAR- ... ao pl'estigio da 
B:tltia o aos seus legitimas interesses. Mas, 
quando S3 tratar das relações com os go
vernos que a m:t.ioria da banc:tda apoia, peço 
licença para collocar-me em dbtancia. cau
telosa, e acredito que mesmo assim poderei 
modesta, mas honrosamente, collaborar com 
os ilJEtres mmnbro3 da bancada da Bahia 
para que, como disse ha pouco, a H:.3public[l. 
seja querida, e querida porque honrada e 
honrad::t, porqu3 dirigida por homen:; probos, 
leaes, virtuosos. 

E como conseguir esse l'~Sultado sinão evi
tiJ ndo os extremo3 das opposições apaixo
naclas o cegueira dos apoio3 incondicionaes 1 
Sinão instituindo o exC~me leal, severo e 
minucioso do.:> actos do Poder· Publico~ 

Por taes meioi! será. uma raalidade per
manente o desejo quo vi expresso por esti
mado· escriptor em phraso muito feliz p3la, 
concisão : como o orador é o «ui1· bonus, dis
cendi peritus». de Cícero, o eshdista deve 
ser~«vir pt·obus, agendi peritus». 

Não me abandona a confiança neste ideal. 

Não sou Hm pessimista, embora os meus 
cabellos brancos. apparentem a idade dos 
desenganos,que felizmente ainda nã.o chegou. 
Não ~ aos 36 annos que o desalento sub.;titue 
á fé. 

Sã.o maioria os de.3anima.dos? 
Não importa ; um homem .com fé, no 

pensar de Stuart Mill, é uma foeçLt social 
superior· a 99 que só teem interesse'3. 

Por isto continúo a ter confiança. 
O primoroso orador e eseriptor bahiano, 

Sr. Dr. Manoel Victorino, em carta did
gida de Pariz a um dos mais· apreciados or
gãos ele publicidade d'a Bahia, o J01·nal de 
Noticias, descrevendo a chegada á capital 
da. França, no fim do anno pas3ado, do chefe 
da Republica do Tran3vaal, refere que este, 
agradecendo a saudação do Me. Grebauval, 
pre3idente do cons3lho municipal, termi"nou 
pelas seguintes pala.vras : «Pisando o solo 

· pariziense foi domina'lo de fOl'te confiança. 
Esta confiança no exib de sua causl é nas 
armas dePariz que elle depara. Quando vê 
esse n:t vi o, que jam:üs se submergiu, que 
eternamente fluctuará, é convicção sua que 
a Repuhlica ha de sobrenadar, que jamais 
ella so3sobeará.» 

Eu tambem confio, Sr. Pl'osidonto, quo as 
cstrcllas quo no no3so pavilhã.o nacional 
symbolizam a Repul.Jlica Federativa. terão, 
mt ospl10ra política, lnz tão duradom'<L como 
as scintillaçõe.; inextinguíveis do Ct·uzoiro 
nas no.:;sas belll1s noutes tropicae.3. (Muito 
bem. ; ·m,uito bem. o omdol· e felicitado e abl·a
çado pelos seus collegas.) 

<Atm:J.'\':1. Yrl. VI 

Comparecem mai.s os Srs. Antonio Basbs, 
Indio do Brazil. Luiz Domingues, José Eusehio, 
Christino Cruz, João Gayoso, Jol1quim Pires, 
Virgílio Erigido, João Lopes, Lima Filho, 
Camillo de Hollanda, Silva Mariz, Celso de 
Souza, Pereira de Lyea, Malaquias Gonçal
ve;, Esmeraldino Bandeira, Coi'nelio da Fon
secJ., Estacio Coimbra, Affonso Cos~a, Arro
xellas Galvão, Rodrigues Doria, Sylvio 
Romero, Augu::>to França, M\lton, Tosta, 
Eugenio Tourinho, Paula Guimarães, Adal
berto Guimarães, Augusto de Freita.;;, Tolen
tino dos Santos, Galdino Loreto, José Mar
ccllino, Irineu Machado, Henrique Lagden, 
Augusto de Vasconcellos, Sá Freiee, Ba1•ros 
Franco Junior, Ant:minJ Fialho, Lourenço 
Baptista, Cilstodio CJclllo, Julio Santos, Oli
veira FigueiredJ, Joaquim Breves, José Bo
nifacio, Penidv Filho, Bueno de Paiva, Hen
rique Saltes, E.fuardo Pimentel, Lamartine, 
Padua Rezende, Moreira da Silva, Luiz Pisa, 
Azevedo Marques, Benedicto de Souza, LiQ.
·dolpho Serra, Alencar Guimarães, Lamenha 
Lins, So:1re:J do:; Santo.:>, Francisco Alencas-
tro, Victorino Monteiro, Riva.davia Corrêa, 
Aureliano Barbosa, Vespasiano de Albuquer
que. Alfredo Va1•ella e Campoa Cartim·. 

Deixam 'le comparecer com causa partici
pada os Srs. Vaz ele. Mello, Urbano Santos, 
José Boiteux, Peuro Chermont, Rolrigues 
FernanJes, . Guedelha Mourão, AugusGo Se
vero, Moreira Alvea, Vorgne de Abreu, Cas
tro Rebcllo, Paranllos . Montenegro, Marco
li no Moura, Diony,;io Cerqueim, Samp.tio 
Ferraz,Martinho Oampos,Pet·eira dos Santos, 
Aureliano dos Santos, Rangel Pestana, Es
tevão Lobo, Ildefonso Al vim, Carneiro ele 
Rezende, Neccsio Tavare.~. Carlos Ottoni, 
Arthur Torre3, Nogueira Junior, Lindolpho 
Caetano, Olegario Maciel, Gustavo Godoy, 
Domingues de Castro, Oliveira Braga, Va
lois ele Cas~ro, Rodolpho Mira.ndt\, Paulino 
Carlos, Antonio Cintra, Manoel Alves, Xa
vier do Valle, João Candillo, Francisco 
Moura, Angelo Pinheiro e Pinto da Rocha. 

E sem causa os Srs. Carlos Marcellino, 
Albuquerque SBrejo, Sá Peixoto, Arthur 
Lemoa, Cunha :Martins, Anizio de Abreu, 
Thomaz Accioly, Frttncisco Sá, Elpidio Fi
gueiredo, Epamiwmdas Graéinuo, Araujo 
Góes, Eduardo Ramos, Pinheiro Ju,nior,
José Monja1·(lim, Nelson de Vasconcellos, 
O::~car Godoy~ Raul Barroso, Alves de Brito, 
Silva. Castro, AdalbGrto Ferraz, Francieco 
Sa.llos, Lamounier, Fel'nanJo Prestes, Costa 
Junior, Bueno tla. AnLlrada, Adolpho Gordo, 
Joaquim AlvarJ, Caja:.lo, Ovidio Abrante.3, 
Barbosct Lima e Gcmna.no I-Iasslochm·. 
Cun~inúa a 2• tliscussão dJ peoject'J n. 159'A, 

de 1901, paeocce :-nhre as emenda,:; apresen
tadas par<t a 2a discus:;ã.o do p1•ojecto nu-

10 
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rnero 150 A, do 1901, qno orç~a a Receita pto com rola<;ã.o aos juizes fedoracs, as quacs 
Geral da Republica, para o exercício de 190:2. anim<"l,l'am a apresenta,r uma sub-emenda, 

pe;lin•lo a extincção do imposto p_ara os em
O Sr. Pi"esidenle -Tem a pala,Yra pt•cg<tdus que vencerem monos de 2:000$ o 

o 81•. Neiva. reducção para os de maior-es vencimentos. 
Escla emenda foi julgada pz'rjudicada pela 

O Sr. Neiva -Muit.1 de proposito o Commbsão, í~ cuja dcci:::ão não póde súbmet
oratlor esperou alguns minntos aM CJlVl se tel'-3ü, a,ttendondo além de outras .._razões 
rostu.belecesse o siloncio in tot·rornpillo p -:lo pontlm·osas, as de Cfluidadc; e .POr isso appel
na,tur-al mm·murio 1n·oduz ldo pela Jnsb sen- hmí ta.mbem lJa.ra a Camara e requererá. até 
sação quo c;tusou o holL) di..;cm·so, tiio anelo- prefere cia para. a, sua, emenda, por occasiã,o 
samonte ospe1•ado, do sou iHustl';; o distinctJ da. vobçho. 
companheiro do bancada o Sr. Feli:•( Ga.s- Cl1a.ma a ;ütenção dos seus nobres colle-
pn,r·. gas pi.tl'a esses C:1ijJS porque não póde com· 

prehend.el' quo, annuncianr.lo c retatorio do 
O SR. FELIX GASPAR- Agl'adeço a.G meu Sr. Nlinish•o ria, Fazeml:.. que o paiz está em 

ominente amig-o. condiç:ões vu.nta.jJs.ts, tendo uma reserva do 
O SR. NEIVA Não tem quo n,gradecel', 33 mil contos parn, resgn,tes da divida, do 

po1•que o orn,dor pr.;sh nma homenagom a, papel c onten.s, 11Ko se tiro dessa enorme 
quem bastante a mm·ece. sonuna um;-., p :~rcella., ainda que pequena, 

O orador nã.o prntendo seguir o exemplo para. o rcsg;tte do pobre funccionario publico 
do alguns collogas, que, apl'ovcitando-se da á miseria, no momento da grande crí~e eco
olasticidaue d<t discussão (los orç:timmtos,tccm nomica que affiigc a todas n,s classes . . 
feito as suas expansões politicas, expondo as Não póde deilmr de acredLtar na palavra 
suas queixas, desenvolvendo os sous pro- do Governo e, conseguintemento, deve suppnr 
grammas,enti•ando om largas oxplanaçõBs do verda,leira a existencia, das reservas a que 
alta politica. A sua myopi<t inteUectual, alludiu. · 
maior que a material, que é muito granüe, Em soccorro da sua opinião traz a do il
não lhe permitte essas ómp1·ozas m·rbcadas c lustz·e Sr. Ministro da, Justiça, que acaba do 
o orador teme que lhe succBLll1 o mesrno quo informal' <t Cámara. ser de toda justiça o 
aconteceu ao ousado lcn,ro, e se <doguCl,no a.ugmento p odido pelos funcciomu•ios da
mar das illusões; e pois limital'-S !i -lli~ a dis- quelle Wnisterio. 
cutir o parecer I'alativo ás emendas,J.eixando Occupa-sd do pa.rocel' acerca da, emenda do 
de fazer a analyse !lo impol'tanto tr<tbalho dv estuclioso Sr. Galdino Lo reto, sob n. lO, o 
illustro relato1• da RecJita; como tn.mb >m discorda <la segunda. conclusão porquanto ê o 
não discutirá o rolatm•io do eminente Sr. t\Ii- proprio Governo que assígnala. a existencia 
nistro da Fazenda. .~ . de saldo3 e a prosperi~la(lo financira, como 

A smL primeira emenda. diminuindo o im- o proprio relator alllrmn,. . 
J?OSto sobre os funccionaJ•ios foi julgada. pt·c- Entende acerca, d<t de n. 11, relativa a im-
,judicaua.. posto sobro s:tl, ctuo se dovr conservar a me-

Convencido co~o está de que a Ca.mara é llida j;í. adoptada,_ visto não concorrer razã.o 
soberana, o que só se guia, pelo desejo ti e de ordem <tlgumn, que aconselhe a ·medida. 
bem servir (L causa publica, pensa que n Não fosse o alto conceito em que tem o 
emenda a que· acaba Je se l'efel'il', sel'á honrado relator, seria levado a suppôl' que 
acceita, não obstante o prestigio do honr.tdo hav-ia uma tal ou qmü prevenção no modo 
relator da Commissão, cujo parecer foi cJn- de remover as emendu.s que tevQ a honra de 
trario. . a.presentar-quasi tocj.as julgadas projudi-

Em abono desta affirmação, assignala que cadas, como ainda. aconteceu {tquella em que 
o Pl'oprio _parecer termina D9S seguin&os pedia a diminuiç:.ão do imposto sobre maços 
termos:-«más a Camara em sua sal.wuol'ia de cig,trros. 
julgará como fôr mais acertado.» . Viu de parto os resultadós dos impostos 

Nem o orador quer o11tr<'. cousa :einão que sobre o fumo, os quaes trouxeram o an_iquil~ 
a Cama,ra·, com sabedoria r independencia., htmcn to da industria desse genero e da. la
cogite do in~eresse publico, parta do onde voupa u0 fnmo ; omfim o fechamento de 
partir a iniciativa de qualquer medidn,, l;an l;as óJiicina:-> de tl'ahalho , a miscria para 
· Refere-se com applausos á, emenrla do Se .

1 

tuntos operarias. 
-Ro<lolpho Paixão, que trata de reduzir o im- Reconhecon;lo a, nccessidatl.o de a.nimar-so 
posto que ha longos annos pese\ solJro o t'unc- o desenvolvimento dos c!ubs de regata.!-:!, foi 
cionalismo publico o tPata tambem elas que 

1 

q ne a,prc ;e. ntou <L emenda consi~nad<~ so h 
foram oli'erecidas pelo Sr. Pa.ula Ramos so· n. 46, que eil'ectivamente deve ser c::;clarc
bre extincção do imposto sobre subsidio, e a cida p :n•a declarar-se qual o material quo 
do Sr, Sá Freire a re.-speito do mesmo assum- deve merecer a isenção de direitos, o que 
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fa,r;:i, na sa discussão rotira,nd0 esta o:ppot'
tunamente. 

Qwwdo em todo o :paiz, as industria"l toem 
gosa.do de certos privilegios é bem de ver 
que não se pôde ser indiirerente aos pro
prietarios de uzinas de cann<t que, com 
geandes sacrificios elo capítaes, teem feito a 
acquisição o mont1gem de cusí;osos machi
nismos, c a outros a que se refere a emenrla 
n. 5 no caso tambcm de ser accoita como 
medida de interesse geral ; e não será 
agora, nestG momBnto :-;olcmne em que tem 
todo o Brazil as vistas voltarias pat•a o Con
gresso Agl'icola, que se ha de negar pro
videncias dessa ordem em prol da indn )tl'ia 
agricol:L. · 

O Lycou ele Arteil e Officios é um ai:-\ylo do 
luz onde se recobom duas mil pei'lsoa.; p;n·:t 
educar, sob a dirrcção de um homom bono
morHo. Pódo dizor que esta, emenda. é sua, 
polo CQt·ação. Felizmente foi ella acceita. 

Devo rocordar á Ca::la. um facto : nó dia em 
qno pudm• cumpul.:~a1• o.:l Annaes da Cam:u·a 
ne.~tes ultimos _ sote annos o ob.->ervar toda~ 
.as suas idéa;:;, que foram dosprczada.s para 
sorom dopoi.:l acceitas. podm·á escrever uma 
pa.gina brilhante quo muito o honrar{t. Cita, 
entre outros exemplos, para confirmar o c1ue 
disse, o de ter sido a sua emenda sobre a ne
cessidade do restabelecimento das thesoUl'a
rias de Fazenda ou delegacias, rejeitada pa.m 
no anuo seguinte so1· oll<1 po:-;ta em oxomwã.o. 
Entretanto, como não tom o capricho da;:; 
victorias, não tic<1 sontido com isto1 o que 
deseja é vor sua idéa vencedora. embora 
caib<t a outro a gloria. Tu.Uil atter, ho
nores .•• 

Entre as suas idtjas não n.cccitas ha tam
bom esta, que é digna do Hor oxpo::.ta : com
bateu por incon,;titucionn.lu impo::;to sobro o 
I'ondimento dos banco{ o cornp<mhia~ Oilta,
dww..;. Sobro ídto apro.1ontou omenda, que 
úahiu em dow:: itnno,; con1lc•cutivo::!. Pui1l bom._ 
na Bahia varia!:! cornpanhittl'j e banco::; pro
testaram .pela incont~tituciunalidado dost<t 
lei; o illustl'o advogado D1·. Manoel Luiz do 
Rogo discutiu brHltantmronto o facto c, final-· 
mente,. o juiz federal Dr. Paulo Martins 
Fontes acaba dê proferir abalisada sentença, 
que muito o honra ·de accJrdo, cQm a opi
nião daquello a,dvogado. 

Pede á Mesa que seja amanhã publicada 
esta sentença no Diario do Cong1·esso, jnnta
níente com o res:umo do seu discurso, para 
que todos possam lel-a e fi.ca.r assim bem 
pn.tente que tinha razão, e que esse ·imposto 
deve ser banido do orçamento, como inconsti
tncionaJ, o que tcnt:1rá opportunúinente. 

Olvidou-se de apresentar uma emenda na 
2" discussiw do projecto, mas o fará na ter
ceira, 

E' a que se refere <.t carestia no preÇo dos 
tclegr<tmma,s. 

O preço por pn.lavra entre estes dons 
pontos é quasi de 1$, o que ~tz com que, n.té 
as proprias gazeta;_;, que gosam de um abn.ti
mento de 50 °/o, custem a . publicar tele
grammas dessas localidades mais longínquas. 

Tanto o Tolegr·ap11o como o Correio não 
foram ecoados para. fontes de rondas e sim 
para facilitar a communicação. · , 

O preç1 da correspondencia postal é causa 
tainbem di.t gea.nde diminuição do cartas o 
do avulsos. 
. Appolla, 11ortanto, para o Sr. relator, um 
nspieito adeant;.ulo, para c1ue attonda a estes 
factos. O Governo, de tal fôrma, não tem 
augmentado rendn.s; o que tem feito é 
obstar a natural latitude da correspon- · 
donci<1. 

Vae terminar, mas antes ag1'aclece t,~,os 
collegas que· o ouviram: sente-se bastante 
homado com i~so. Declara., porém, antes de 
deixar a tribuna que, si esgotou com o sca , 
discurso n, hora, foi pela magnitude do as
sumpto. (.111ttito bern ; muito bem. O orador 
e cmnp~·únentado e felicitado pm· todos os 
collegas presentes). 
INCONSTITUCIONALIDADE DO IMPOSTO FEDERAL 

SOBRE DIVIDENDOS DAS SOCIEDADES ANONY
MAS, COM SÉDE NESTE.,ESTADO 
Tvrnando publico, como fa,ço hoje, a lumi

nosa sentença que se segue, do integerrimo 
juiz feder<1l, o Exm. Sr. Dr. Paulo Martins 
Fontes, rondo sincera homenagem aos talen
tos c virtudes do magistratlo, que tão justa
mente é roputn.do-glo1·ia da classe a quo 
pertence. 

Bahia, 18 de sotembro do 1901.- O advo
gado, Manoel Luiz do Rego. 

Sent~nça 

Vistos estes autos tlo acção snmmaria es~ 
pecial em quo siio partos, como autores, os 
bancos Auxiliar das Chsses, Economico da 
Bal1il~. as companhias do seguros Marítimos 
o Tol'rcstrc.l, Interesso Publico, Alliança o 
Commorcial, Trilhos Contraes e Linha Cir
cular de Cn,rri.~ com sétlc nesta ddade, e ré 
a Fazenda Federal,· representada pol' seu 
procurador da Re}mblica nesta secção. 

Com fundamento no al!t. 15 da lei n. 221, 
de 20 de novembro de 1894, propõem os au
tores n. presente acção afim de serem decla
racbs nullas as decisões da inspectoría da 
a.lfanflega, de 12 e 26 do junho (lo fluente, 
confirmadas pela Delegacia Fiscal, que os 
obrigaram ao pagamento do imposto de 
2 l /2 o f o sobre os dividendo:'! de seus títulos, 
croado pelo n. ~17 do a.t·t. 1° da lei n. 741, ~e 
26 de dezembro de 1900, por ser contraria 
tal imposição ao disposto no art. 9°, n. 4 da 
Constituiçfío Federal. . · 
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No dccendio proroga.do até o dobro, que aos quo mesmo baseados em lei, decreto ou 
lhe foi assignado, apresentar á procuradoria regulamento sa questionasse sobr,) a suava
da. Republica. a sua contestação de fi~. 22, Hua<.le por falt<1 do constitucionalidade ou de 
allegando : ' legalillatlo, deixando no;to caso a autoridade 

a) incompetencia da acção, por não caber juuiciaria de a.pplicar a ospocio debatida, 
no caso vertente a especial propo.o;ta, visto por provocação lia parto diroctamonto inter
que a autoridade administra. ti va não pra- ossada e losaJa em seus di roi tos inuividuacs, 
ticou a.cto exclusivamente seu, de sua ex- as leis manifestamente inconsGitucionacs c 
clusiva competencia, lesivo de direitos indi- os regulamentos manifestamente incompa
viduaes, e nem ultl'apas.3ou os limites dos tivcis com as lois ou com a Coustituição,
poderes que lho foram conferidos, obser- art. 13, §§ 9 e 10. Acortlão do Supremo 
vando e executando um dispositivo de lei or- Tribunal Federal, de 30 de maio uo 1896, rle 
çamentaria em cumprimento da attribuição 7 de agosto de 1897 e outros. 
que lhe foi commettida ; Nesta,s condições ; 

b) que, quando mesmo inconstitucional seja . Considerando quo os autn·es, julgando-se . 
esse dispositivo da lei orçamentaria, devem ofi'endidos em seus direitos, em virtude das 
os autort>s aguardar o momento de se lhes decisões da Inspectoria da Alfandeg::t ex
cobrar o alludiclo impo..;t':> para requ·crerem fls. 13, que obrigou-os ao pagamento de um 
ao Poder Jutliciario, por meio 'de a.cção re- imposto a quG não se entendiam sujeitos, por 
gular, protecção ou reparação dos seus di- ser contrario á Constituição, bem empre
reitos violados, b::tseando-se no al't. 60, garam o meio de que se soccorreram para a 
lettra. a da Constituiçào, não pouondo, defesa desses dirüitos violados por bem so 

. porém, para esse fim usal' da referida acção ajustar aquelle principio jurídico que confere 
e.,pecial ; . osso modo pratico de defesa, a acção especial 

c) que o imposto em questão, recahindo intentada, -e, portanto, improcedente é a 
sobre dividendos, rendimentos do capita~ mo- nullidade pol' incom1Jetencia da acçJio, preli
vel,-sendo portanto fraccionario do impos- minarmente arguidc~. · 
to geral ·sobre a 1-,enda, não se confunde com E quànto ao merecimento da causa,-
o imposto de industrias e profissões reser- Considerando que a ConsGituição Federal 
vado aos E~tados, e neste caso incontroversa descriminando as rendas o traçando os limites 
é a competencia do Congresso Federal para do poder tributario da União c dos Estados, 
docrctal-o, do accordo com o art. 12 da declarou espocificadamonte no art. 7° quaos_ 
mesma Constituição. os impo~tos o taxas da exclusiva competencia 
• Prosoguindo a causa a sua marcha pro- daquella, o no art. 9° o quo é da exclusiva 
cossual, preestnbclecida,-compareceram as competencia destes, abrindo margem no 
partes á primoira audioncia designada de art. 12 ao que é licito à União, como aos 
quo dá noticia o termo de .'fls. 27, funda· Estados, fazer cumula:tivarnontc ou não ptwa 
montando ainda os autores a sua intenção n.ugmcntar as suas fontes do receita ; · 
com as razõe.:~ escripta::; do fi.~. 29 a 38 pro- Considerando que, entre . os impostos do 
dnzindo pvr seu turno o representante le- sua exclusiva competencia, fora pelo n. 4 do 
gal da Ré a dcfeza oral nos mesmos termos citado art. 9 reservado ao cst..'tdo o do in-
d<1 sua contestação ja olferocida. dustrias o pr0fissões; 

O que tudo visto o devidamente oxami- Considerando que a Constituição nes.3a par-
nado,- tilha ou divi:;ão de rendas, estabelecendo o 

Cunsideranllo quo a lei n. 221, de 20 de systema tributaria que devia vigoral' na Re
novembro de 1894, commcttondo aos juizos publicn., adaptara a mesma nomenclatura 
o tribunae~ fuderaes o pod('r do processar e ou classificação que existia ao .findar do im
julgar as cau:'las que se fundarem na lesao de perio, sem definir precisamente. cada uma 
uirüitos inclividuaes por acto ou tlecisõasdas das suas especies, de modo que só de accordo 
autoritla<le3 administrativas da União. não com o elemento historico. do .regimen tribu
se rt'>feria a actos de caracter particular ou tario do paiz e á luz dos princípios da oco
individua;t exclusivamente seu ela autoridade nomia politica é que bem S8 póde determi
administrativa, mas sim aos que que fossem nar a natureza, caracter especifico ou obje
praticauos no caracter de poder publiJo, es- cto particular do cada contribuição, taxa ou 
tendemlo-se o objectivo dn respactiva acção impo1lto, sua applicabilidade extensiva ou~ 
especial instituitla não só aquolles actos ou condições de. sua incidencia, para assim se 
decisões illogaos ~m razão da não applicação dm;tacar claramente a linha divisoria dos 

•.ou imlcvir.la. applica.ção do direito vigonto, poclm'CS publicos d<t União e dos estados, at
eamo tamh0m aos c1ue fo~-~em praticatlo;~ em tinentn ao importante direito de tributar, 
virtuue <le uma faculthtLle ou potler discripcio- que lhes foi outorgado, <.tfirn de evitar con
nario, clando-se incompotencia da autoriuado fusões prejudicia.e;'! aoJ interessc1'\ communs 
respectiva ou excesso úo poder-o mais ai nela da Felleração . . 
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E assim : dividendo com.as taxa8 corrcspontlcnt cs ás 
Considerando que o imposto de imlustrias industrias que exercessem; 

c p1·ofis:>ões, creatlo pelo§ 2" uo alva.r<i uo 20 Consiuera.ndo que ne3s u. cunformidade, pas
tlo outubro ue 1812, c moditicaU.o p~lo u.rt.ll sa.ndo esse imposto ãs legh!lações fi8ca.cs dos 
da lei or~,:amontaria n. ! ·. 507, ele 20 de Esta.dos, tendo por ovjr;cli'l;o a mesma m ateria 
setembro du 1857, que aUorou o seu sys- tributavel em qne então incidia, continuara 
toma· üc ill"recada.ção, úevülo :por tud.a a por sua. vez a União a. al'l'eca(lal-o, eluvu,n
pessoa. nacional ou estrangeira que exercesso do-o até pela~ leis orçamcmtaria;; ns. !213 A; 
no imvcl'iu 'lualquer lmllt:>~ria ou vrofis::;ão, de 21 do llOVCmlwo tlo 1892, 191 A, de 30 do 
arte ou oflleio, náo compt·ohem1ido nas isen- tlnzombro de 1893, .255, du 24 de dezm.11bro 
~~õos·cstalJelecitlas, e se compunha de taxas de }894, 350, de ::10 de dewmbro tle 1895 c 
fix<t.~ e do quo~as proporcionaes, tendo 428, de lO de üezemhro de 1 8~/B de ttm e meio 
aq uell<~S por liase <~ nalure~a e cluB:;u lias ill· ]JUT ,cenlu que em l) :Jlu. lei 11 . 25 de dez~ml!ro 
dustrüts c profi~~õus, e <L importancia com· de 1891, a dous e meio 1w~· cento solJPe os 
Ium·cial dm; praças e logaros em que eNLm dividendos do.~ titulo~ da:-; com]Janhias ouso
oxercida~, e eseas o valor locativo tlo predio ciodade~ n.nunymas com i?éde ·n-o Districlo Fe
ou lUc<d, quo ::;crvi:t pa.nt o exe1·cü.:io u<t iu· derd, mas jusbamen~o como encai-rega.da. que 
tlustria OU profissão, pagu.mlu Üesta al'to :J.S é da auminist1•açã.~ local nm;se dist1•icto de 
companhias ou socieJallo~ anonymas u. con- organh.ação especial, a par de aui.or idaues 
tribuição na razã.o do l l / 2% dos beneficios municipacs, nos ter•(Ilos dos arts. 34, n. 30 
que se uistribuisscm annualrnento aos accio- e 67 da Cun~titui1,~ã.o; 
ni~tas. Nestas condições. 
· Considerando que obedecendo a essas bases Considerando que o n . 37, do art. 1• da 
geracs teve esse imposto o seu primeiro re· .ulterior lei orçamentaria n. 741 de 26 de de
guln.mcnto com o decreto n. 4.346, de 23 de zembro de 1900, em (l UC se fundaram as re
março de 1869, posteriormente ·modificado, feriJ.as dl:lcisões da inspectot>ia da alfa.ndega, 
cte accordo com as respectivas leis orçamen- estendendo essas taxações :l.s companhias ou 
t<wias, pelos decretos n. 5.690 de 15 do julho sociedades anonymas com sede nos Estados 
do 1874, n. 6.155 de 24 dê março de 1876, contra.vem ou infringe abot•tamentG o Llls
n. 6.980 do 20 de julho de 1878 e ulterior- pósto no art. 9° n. 4 da magna lei, e nem so 
mente pelo de n. 9.870 de 22 de fevereiro de justifica essa taxação com a mud<\nçn. de nor· 
1888, que jusmmentc era o que se achava ma que se ll1a d;t de imposto de industria. e 
então em vigor ao findal' o im:perio, o que profissão que é,para imposto sobre divi
ainda continuou a vigorar no novo regimen dondos, como fraccio a.rio do imposto geral 
atú quo ~c organizaram os estados, .para os sobre a ronda que, segundo allega. a. Rê,pódo 
qua.es foi transferido o alludido ·imposto em ser cumulativamente tributada pala União e 
virtude daquellc dispositivo constitucional ; pelos estados ; 

Considerando que de accordo com o~se ele· Pot•quanto, 
mcnto lüstorico, condomnado no ulterior rc- Conllidomndo quo so tenha. o imposto do 
gulamonto prccittdo, sendo o impo~to de l'ondn. como um imposto unico, directo sobro 
industrias e profissõc:~ um impos~o dir•ccto, n. renda gora.l do contribuinte,·- gravando a 
posson.l <111e reca.hia sobro os pl'ovcntos iri- «t,otalidatlo da. ronda individual em globo, 
dustriaes c rendimentos profis::.ionu.os, com- mediante doebrações ou syndicancias glo· 
pr.ehendido na mesma. categoria quo r;1 t.n- bacs» ou «dcparadamentc a cada fonte do 
posto geral da remla, aliás não existente , no rendimento~. mediante processos espcciacs~ 
paiz como o tem sido adaptado entre certas ou se o considere ainda como um imposto 
outras nações, ou antes podendo ser consi- complementar sobre a rendn. total , incidindo. 
dcrado como ttma das suas espccios [L vista sobre as mesmas pessoas c cousas, porém 
das cedulas ou fontes de ,·eceit<~ orn que as mais geral o comp1•ehensivo do que o do 
rendas são divitlídas ou classificadas nesses industrias e profissõcs,~é bem de ver -se 
llaizes para os fins do imposto, era devido que tal rcgimon ou systcma de imposição 
finalmente «por todos os que, individual- não é dado á União com essas larguezas, o 
mente ou· em companhia, sociedade ano- nem se pódc comprehendor na generalidade 
nyma ou commerciu.l, exerciam no imperio do a.rt. 12om face da latitude do d!:,·eito Jl1"i
indu5tria ou profis~ão, arte ou officio, desde vaLivo da t1·ibutaçü"o, que o art. 9• da mesma. 
que não estivessem cpmprchcndidas nâs Constituição concode aos Estados; 
isonções legae.>», contribuindo então pela Pois, 
meJma fórma. as companhin.s ou sociedades Considerando quo si pelo art. 12 é lícito 
anonymas, com um e meio por cento. dos ~eus á Uniiio, como aos Estados, cumulat ivamontc 
di'V.idendos distribuidos a.os accionistas no ou nfi.o, C!'oar outl'as fontes de receita, além 
anno sncia.l anterior ao mcz em que se oíTe·[ das discriminadas nos arts. 7 e 9 da Const i
ct.ua.sse ó lançamento, ou, si não houvesse tui~'ío, cm•t(Lmontc que essa cwnutati'Di dado 
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ou dualidade tributaric~ não so pó<lo reforh• á 
materia contribu-inte .i~ reservada á compe· 
tencia exclusiva do çatüt um desses po(leros 
ou corporaçÕCJ::I politica.;, . como no final do 
mosmo artigo se declara, o mesmo porque o 
contrario dist:) d<Ll'ia em rcsulta,!lo uma com
plet<.t u,ntinomia entro o disposto naq uolle ar
'Gigo e no art. lO quo veda. <i União e aos 
gsta(lus tributar, reciproc<J,monte, os bens o 
ronua.s ou serviços a cargo uo uns e ue ou
tros. 

E assim, 
Considel'ando- finalmente que illugaes, por 

inconstitucionttes são as referidas decisõe.; 
_ da inspectoria da alfandega a que se l'efere 
a certidão de folhas 13 a 16, visto não ter 
-applicação ás so~ieda.des anonymas ou com
pan"Rias outras com séde neste estado o 
disposto n. art. 37 do art. 1• da lei orça
mentaria n. 741. de 26 de dezembro de 1900, 
em que se fundaram CSS!LS decisõe!3 admi
nistrativas, por ser tal dispositivo, nesta 
parte; contrario aos artigo..; 9, n. 4 e lO da. 
Constituição Federal. · . · 

Julgo procedente a presente acção para o 
fim de annular essas mesmas decisões e asse
gurar o direito dos ·<mctores, desobrigando-os 
do imposto que lbe3 foi exigido- pagas as 
custas pela Ré na forma d!1lei. · 

Publique-se . .,-, Bahia, i-4 de setembro de 
1901,- Paulo JJ:fartins Fontes. 

ção qile lhe será. arbitrada quando tiver de 
auxiliar o lente direcbór da turma de alu
mnos em exercícios pPaticos da cadeira de 
que é preparador.-A's Cowmissões de In-
strucção Publica, e de Orçamento. · · . 

De .Toão de Aquino FoÍlseca. c outros, pe· 
dindo pagamento da quantia a. que foi con
demnada a Fa.zenda Nacional por força da 
car·ta de senteJ)ça que juntam.-.,-J\.' Commis
slo de Orçamento. 

De Custodio de Figueiredo Menezes, apo
sentado no logar de esc1'ivão chefe do escri
ptorio do ajudante do extincto Arsenal de 
Guerra da Bahia, pedindo que se conte para _ 
sua aposent::Ldoria um período do tempo qúe 
indica·.- A'. Commissão de Fazenda e In.;. 
dustrias. 

Do Conrado Alve3 de Medeiros, pedindo 
credito para paga!Uento de uma r;entença. 
pela qual foi a Fazenda Nacional condemnada 
a pagJ.r-lhe uma indemnjzação de 24:000$.-
A' Commissão de Orçamento. · 

O Sr .. Benedicto ·de Souza
Sr .. Predidente, Óão v:enhô discutir hoje 'pro
priamente os factos de Matto Grosso, venho 
apenas combater algumas peopcdções do 
S1·. Ponce, proferidas hontom no Senado, e 
bem assim e..~::~mágar e repellir as injurias 
atiradas c.í minha pessoa ·por aquelle Se
nador. Fica a discus-'.ão ·adiada pela hora. 

d. t E para . isso peço licença a V. Ex.· e aos 
Pas.-m-se á hora destinada ao expe ten e· meus collegas · para ir lendo os to picos do. 

O Sr. AUonso Oosta (servindo 
du Jo Sec1·utm·io) procedo tL.' lei tur<.L · do se
guinte 

EXPEDlENTE 
Ofllcio,;: 

discurso do· Sr. Poncõ que mo merecem 
re.;posta. 

Qua;ndo dit=~se ha· dias desta· t1•ibuna, St•. 
Presidente, que o Sr. Ponce não dispunha 
tlc elementos no Bstarlo para produzir agi
tações, o meu pensamento foi salientar o di
minuto prestigio de que lá actúalmente gosa. 

Do Ministcrio das Relações Exteriores, de s. Ex. e que, portanto, se tornava impa-
hoje, satisfazendo a 1·equi::~ição 4e;:;tit Camara, ténte para qualquer empecza. desta_natu
no officio n. 205, de :W do mez proxirno pas- reza. 
sado.-A quem fez a requi;:;iç?to. (A' Com- o Sr. Ponce, entectanto, machiavelica-
missão de Ül'çttuwutu) · . meu te intm·pretéL a minha phrasc, tluerendo 

Do MinL-;terio da Fazenda, de hoje, satisfa- acreditar que eu aítl'lquira ainda contar 
zend·o a requisiçã,o dm;t<~ Cam~ra, no utlicio S. Ex. com muito bons elementos no Estado, 
n. 15'1, de 26 de ago;:;to ultim1).- A' c1uem mas elementos de o;·dmn. Eoganou;.se. 
fez a requi.:üçãq. (A' Comnü::!sãu de Pensõcn Disse ainda que os odios que o Sr. Senàdot 
o Contas). .fá tem cont1·a si om Matto Grosso podem, 

Do Mini.stel'io da Indu1ltrüt, Viação e Ol.H·as recJ·udcscM' rlo tal(tlrmaque S. Ex. vae mais 
Publica:-; de hoje, :-:atisf;tzendo a requisição se incompatibilizar com u, maioria dos seus 
desta Ca~m·a, no off1oeio n. 201, de 25 1lo mez patricios. 
proximo findo.-A' quem fez a rcc1uisição. Entreta_p.to, o Sr .. P?n.ce, a:mante da? in-
(A Commissão de Orçamento). terpretaç.oes ampllatlvas, da a esse_ ti echo 

. . de meu dtscurso um pensamento que nao póde 
Requernnentos: I sur nclle comportttdo, suppondo, como diz o 
De. Or. ozlmlJO Lineoln do Naseinwn.t .. o, cn_- u,Lli.u.lido Senadot·,.que a. stta incompatibilidade 

genheiro gcogra.pho e ci_vil e prcparaq?1~ da no ~::ltado de )-\iatto Grot=~::lo ,só vae até a roi
Escola Polytechnicu., pelhndo uma gr<ttl1ica- nona e quem, lSBo confessa e o Sr, Deputado 
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Benedicto de Souz<t, que, devido ao peocedi
mento ultimo ctue me a&tdbuc, é c1ue póde 
dae logar <L que chegue a. me incompatibili
zar com a maioria. 

Fui o unico, Sr. Presidente, dós· candidatos 
daquelle districto, apezar das fraudes, eleito 
e reconhecido; em opposição á politica então 
dominante no paiz. 

Talvez foss3 na, minha exposição um tanto 
mctaphysico e que ism désso logar ao illustr'e 
Senador Poll,' l\ nãn me cotnprellCnder. Mani
festei que S. Ex. já esta.va incompatibilizado 
com a maioria dos seus pa.tricios e que com 
os fact03 alhmente imp;J.tl'iotico;; e crimi
nosos de que tem sido ultimamente thGa,tro 
o Estado de MatGo Grusso, e pel6s quae.1 é 
pl'incipal 1'8SPJI1sav~l o Sr .. P?~C3, dayarn 
logar a S. Ex. se mcompatlbthzu.r amJa 
mais com aquella maioria. · 

Vou deixar a hermcneutica do Sr. Ponce 
para tratae do~ pJntos principaes do seu dis
curso, sendo um delles o seguinte: o que se está 
dando em Jrfatto Grosso desde 1899 é producto 
da vil intn:ga por esse individuo que fôm erp
pulso ela magist1·at.ura da Bahia e seg~tira para 
Matto Grosso a mendi_qai· ttm emprego. 

Ora, isto é tão de$peezivel e ridículo, 
Sr. Presidente ... 

Começaram dahi as minhas divergencias 
com o Sr. Dr. Luiz Vianna, que foi juiz de 
dircHo da cidade . da Barra, meu torrão 
natal. Quando me dirigia ao eleitorado do 
diBtricto ,já referido, o Sr. Luiz Vianna, que 
bmbem se achava na Barra, disse a um dos 
meus irmãos ahi residente, para transmit
tir-me o seguinte: que on podia muito bem 
ser el8ito deputado provincial sem necessi
daJc de ter o menor trabalho desde que se 
dit'igisso a si ou então ao coronel Pedrp 
Mariani, ao que respondi-podendo o partido 
liberal a que pertenço dispor de elementos 
pa.ra m0 eleger no· districto, não desejo 
collocar o St•. Dr. 'Luiz Vianna em difficul· 
dades para com os cabditlatos de seu · partido. 
A razão deste ofl'erecimento, Sr. Presidente, 
ó facil de se explicar, onde, além de familia, 
tenho no aºtigo 14° districto do m,eu Estado 
muitos amigo~ e affelçoados. 

o SR. LINDOLPHO SERRA-V. Ex. foi para Na a.;;semuléa provincial, em 1888, pro· 
Matto Gros ;o em uma Com missão importan- curei, logo depois de eleito, combater a. po-

litica n.Ui dominante, ondo o Sr. Luiz 
te e lá. scmp1•o procedeu com toda altlvel. Vianna dispunha de incontestavel influencia. 

SR. BENEDICTo DE SouzA-... que poderLt O peccado que assim commettia, Sr. Pre· 
rospond~r com uma gargalhü.da . homerica; sidente, não podia ser esquecido e nem per· 
mas sou levado, Sr. · Pre::;idento, a fazer li- doado por tão terrível e rancoroso adver·. 
geira exposição sobrJ minha vida publica, ·sario. · 
para melhor castigar o perverso mentieoso 
que tentou ma.1•ear a minha dignidade. 

Em 1882, fui, dnpois de formado, nomeado 
pl'Ol110tOr publiro _de UllltL d.as ?Omal~CaS fiaiS 
importantes de nunha provwcm, hoJe Estado 
da Bahia, exerci durante um anno seme
lha.nte cargJ, sendo depoi.:; nomeado juiz mu
nicipal e dr. ot·phão.':l dos terrnos reunidos do 
.Joazeiro e Sento Sé. Durante o tempo que 
exerci, Sr. P1•p::;identc, e.sses cargos, recebi de 
meus jLlizcs do diecito os ai;to;:;Lados ma.js 
honrosos p~~la maneint pot• c1ue scmpec me 
conduzi' no desempenho dos rcf'ceülos ca.t•gos. 

Um <los j11izcs <:t 4.110 nw refiro nã.u pcl'tl}IWC 
nmis, Sr. ProsidcnLe, ao numero tlos vivos, 
Cl'<.t o honrado Se. Ur. Fel'nando Deil'ó, o 
outro é o illustrado S1·. Dr. Ame rico Bat·
reto, creio que actualmente ainda membro 
do tribunal superior de justiça do meu estre
mecido EsUuln. 

Completa,ndo o me1 t qnal;t•innnio com a. 
subida pouco antes do pu.etido conservador, 
não cogitei de minha recon<lncção ao,~ logares 
do juiz municipal e de orphãos e nem de um 
juizado de direito, porquanto, n.companhando 
o partido _libcra,l a que sempre pertenci, 
:preferi apt·esontal'-mc canditlato a um do.; 
logarcs de deputado provincial pelo antigo 
14° districto, onde tenho familia numerosa., 
antiga e quo gosa de muito bom c~nceitt!. 

........................................... 
lnil.ugurou-se a Republica em 1889 e fui 

depois nome:1do juiz de direito da comarca 
do Rio S. Francisct> (Cidade da Barra). 

Com. o regimcn republicano, quasi todos 
sabem que o antigo partido conservadot• na. 
Bahia foi o mais bem a.quinhoarlo na dire· 
cçã.o do novo regimen, attendendo-se a que, 
nac1uelle tempo, ·dirigia os destinos de meu 
Estado o general Hermes, ü·mão do marechal 
Deodoro e amigo intimo do Sr. Luiz Vianna, 
que pôde conseguir daquclle general que 
fossem peejudicaias as noineações de seus 
;ul vm·s;u·ios e nes::;o numero estava cu in· 
cluldo. -

Vim par.t estc.t Capital,afim de mais ele perto 
desviar os planos politico.:> postos em pra
tica contra minha nomeação de juiz de di· 
rei to, e, apezi.i.r, Sr. Presidente, do te1• o 
;tpoio quasi r1110 una.nimo da então depu.:: 
taçàu bahian<L em l'a vor de minha pretenção, 
foram baldados todos esses esforços ante o 
poder do dictador, ou melhor, do irmão do 
dic r,ador. · ~ 

Perdid<.t assim a esperança. Sr. Presidente, 
de conseguir no Governo do marechal Deo
floró fiea.e co1no jniz de direito de minha 
terra, acccdi ao convite do honrado Sr. ma-, 
rechal Mallet a urna commissã.o no Estado 
de Matto Ur·osso, c ahi prestei, SL', Presi· 
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dente, como S3crctario do governo, muitos 
lJons serviços ao partido a que estava ligado 
o Se. Senador Ponce. 

Términada a commissão que n. Matto 
Grosso me levara, fui depois nomeado juiz 
de dil'eito de Cuyabá, declarando antes ao 
presidente do Estado, que só acceitar!a a co
mal~Ca da capital e como ttvesse o dito pt•e
sidente, que já era o Sr. Dr. Murtinho, com
promissos com um outro collcg<1 para ·essa 
comarca,, disse-me não ser possível, pela 
l'azão exposta. Em vista do que declarei a 
S. Ex. que respeit::Lva o compromisso que já 
havia tomado, mas que outra qualquer co
marca de Matto Gro3so não acceitaria e que 
assim p1•eferia voltar para o meu Estado. 
Lembrou-me, dias depois, o S1•. Dr. Murti
nho a comarca de Caceres, dizendo ter alli 
começado a sua judicatura e affirmanclo-me 
ser Cacercs unut das comarcas melhores elo 
Estado. 

N<tda duvidei, e a minha resposta ao go
verno do Estado fui a mesma, isto é, de só 
acceitar a comarca. da capital. Tal vez os3a 
insistencia de minha par te désso Ioga r, Sr . 
Presitlento, <t que o protcctor do c<mdidato 
in(ligita.do para a comarca da Ci1pitàl dosis
tissc tlc commum accordo· com ollc de seme
lha.nte :prctenção, ficando a.ssim livre de 
qualquer embaraço o presidente rlo . Estado 
para. minha nomeação. 

Sinto não podol' appellar, como ... _ ::t111ara 
nã·J ignora, para o Sr. Dr. Manoel Mm·
tinho. 

Ora, pergunto ou, Sr. Prcsillonte: Um 
. homem que assim tem procedido, procuranuo 
sempre ter umit vida choitt do re~poito, 
do firmeza., de cuhot•onci:L o do cxemplos,póJc 
mondig<Lr um logar de juiz em .Mat1;-J Gl·o~.~o'? 

Mendigar, poJir com humillmçã.o, somo
lhante indignidade não pódc mo a.ttingit·. 

Terão talvez mendigado, 81'. Pt•osidonto, 
aquclles C!UO tivo1·am o toem a vida impura .. 
cheia de mazellas e de factos taos quo o 
respeito que devo a mim mesmo o a consido· 
ração aos meus collogas mo impedem do 

_ escarnal-os. Nunea mendigarão logaros aquol
les que, como o obscuro orador, toem da sua 
vida publica attestados honrosissimos, quer 
no Estado da Bahia onde exercera cargos -de 
magistratura, quer no Estado de Matto 
Grosso, quando, a~ deixar o logar de desem
bargador o presidente do Tribunal da Reb
ção, os seus collegas fizeram consignar una,n i
memento em acta um voto de pesar por osto 
facto. 

Outro ponto tambem inverídico do dis
curso do Sr. Senador Ponce é o seguinte : 
membro importante,nrio ha negar, era S.Ex. o 
Sr. D r. Manoel }[urtinho do partido por. mim 
chefiado, bastante considerado, não ha duvida, 
t~nto assim que em uma n~acç(Yo liberal q~!e 

s ~tccede1~ á conseJ"L'ado;·a, flyi S. Ex. indicado 
por mim 1Jara o cargo de ·to vice-presidente 
da então provincia. 

Foi ainda infeliz, Sr. Presidente, o Sr. 
Generoso Ponce, que parece solfrer de uma 
mania perigosa, qual é a mania das grande
zas. E' falso o que S. Ex. avançou neste 
trecho reproduzido do seu discurso. 

Quando subiu o partido liberal com o 
Sr. Visconde da Ouro Pra·to, o telegrapho 
ainda não existia em ·cuyabá., e as noticias 
Il1ais recentes que alli chegavam destaCa
pital vinham por meio de Assumpção, sendo 
então uma surpreza em Matto Grosso a no
ticia da nomeação do Sr. Dr. M~oel Mur
-tínho para l 0 vice-presidente da ex-provín
cia, conjunctamente com a subida do partido 
liberal. O Sr. Senador Ponce não tcv0, 
Sr. Presidente, a m::~:1or interfer~ncia ne.st3 
facto e nem podia:.·t~r, pois, sendo nesta oc
casião o Sr. Ponce indicado para o logar de 
2° vice-presidente, nunca pôde o· glorioso 
chefe conseguir semelhante nomeação do 
Sr. Out·o Preto ........................... . 

• I I I I I 11 I I I li I I I e111 10 I 10 I I I I 111 I I li I I f I I I I I 

Eram esta.s as ligeiras considerações q uc 
tinha a fazJr em contestação ao que disso o 
Sr. Ponco, que hoje pn.t·a mim é um doente, 
que só inspira dó e compaixão. 

Tenho concluido. (/lfuito bern; muito bem;) 

O Sr. 1-lenrique Lagden apre
senta um projecto de lei qne cuida de uma 
meclida, quo n.ctualmente tom ~ido po::;t<~ om 
execução piLr:t outras repartições, o accontua 
que, clo~de 187.2, os empregados des la rep:tr
tiçã.o - dl~ tpte cJgita, o pr•ojocto, não consc
guit•:tm, no~ sons voncimon t;os, o augmonto 
siquer do um eoitil. 

Fica ~·ohl'C <L Mosa. até ultoriór uoliboração, 
o seguinte 

l'IWJECTO 

O Congre:·3so Nacional resolve: 
Art. Ficam eq uipai•ados ·os funcciona.

rios -civis da Intendencía da Guerra aos ele 
igual categoria. da Direcção Geral de Conta
bilidade da, Guerra; revogadas às disposições 
em contrario. -

Sala das sessões, 4 de. outubro de 1901.-· 
Henrique Lagden.-b·ine~~ Machado.- Celso 
dos Reis. 

O Sr. Irineu Machado re
corda que ha. cerca de dous annos a Camara 
votou medida, que está incluída no Orçamen
to da Industria e Viação, autorizando o 
Governo o fechamento das · repartições pos
taei3 nos domingos depüi::; do m~io-dia. 
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Etlta medida · ~pprovada pela .. C amara 
não teve ·até hoje execução e os emprega
dos do Correio, que veem n~lla urrút neces
sidaue reclamada pela hygiene e pelo ser
viçi publico, e úm exemplo a imitar ·do 
que ::>e . p:issa !}as repartições · postaes da 
Europa, onde · igual fechamento tem lagar, 
fazem do orador intermedia.rio de uma re
predentação, em que podem providencias a 
este respeito. . · · · . 

Pede por isso ao S~. P1~esidente que 
mande publicai-a na integra. 

nando durante ·a noite as. secções, que ::;e 
sel'vem das c.;trada.s de ferro, a cori·ospon
den~la, que entrar no domingo, é distribuída. 
ás 8 .horas da manhã de segunda-tbira, por
quanto ás lO horas da ma.nhã ·é que principia 
o movimento no commercio e nas reparti-
ções publicas. · · 

A pratica tem demonstrado e muitos em
pregados antigos do Corl'eio poderão teste
munhar que· a correspomlencia entrada nos 
domingos e éndereçada .aos as3ignn.ntos das 
c:.t.iXíJ.B' postaes ·fica nas respectivÇLs caixa::;. 
até segunda-feira ; a dirigida aos operarias. 

DOOUl\IENTO A QUE · SE REFERE ó ·SR. IRINEU das grandes fa.bricas vae para os escriptorios 
, 1\'I:ACHADO dtts mesmas que não abrem aos domingos; 

e, finalmente, a que fica na. posta restante 
Exins. Srs . . Mem'Qros dó· Congresso Federal só· é pl'ocueada em dia. utit. 

-·Os a.baixo assignados; encarregados . da• ·Fall.ando eni absoluto, não ha c<t$0 atti
manipulação dá correspgndencia, veem soli-:- ·nente ao ·correio que não possa ~er demor<~do 
citar o fe~hamento da.quella repartição <tos por curto espaço de tempo. . -
domingos,-- · · .. · . . · . ·. · . · Entrando em outea ordem de consideraç'Qes 
· Ein apoio da medida solicitada, pedem os que igualmente militn.m pela noss<.t pretenção, 
supplicant ~~s venia para ap1•esentar dentre convém pJndc ~·a.r· que todos os povo.,;_ cultos 
innumeros argumento~ impor"antes os que do velho e do novo mundo, desde as classes 
se · seguem. · · · abastadas até as que labutam1Jara almmçar 

Os C()rreios da Europa e dos Estados Uni· o pão quotidiano, guardam um dia <h se~ 
dos . da America do . Norte são encerrados mana que tríbuta.m á família, á. religião e 
mais cedo aos domingos e s_uperfluo seria aos .. deveres cívicos inherente.~ ao meio em 
affirrilar que o ·commercio e a população .que vivem. 
desse) • paizes são muito maiores que no -A · proprüt sciencia., cujos ensinamentos 
nosso cujo ~serviÇo postal é insignificante proveem da observação na natureza., acon
comparativamentc ao de outros paize . .; adean- selha o descanço periodico, como elemento 
tados, onde, entretanto, as repartições con" retcmperador da economia. phy;:;ic:t ao ho
generes cessam todo o serviço nos domingo::; mem, a quem o lalJ~.n· incossa,nto ostiola, . 
muito inais cedo que nos dias uteis. embrt1tece e mata. Tambem é de not<tr-so 

O fochámento geral dos nossos estabeleci- que esta. cidade é n unica em quo func
mentos commerciaes, a n.ffiuenci::~o de passa- ciona.m as redac~·õcs dos jornaes. 
geit·os nos bonds, na.s eiltradas d~ ferro o em Pal'a a m:tiot·ü~ dos nclssos funcciona.l'io::; · 
ouwas vias de cOIJlmuhiet~ção, <t dimirlttição publicqs, o repouso dominical, (lttO lhes. é 
tla rccoittL nas pot)cas casas que se conscr- pt•oporcionado indel'cctivcllnentc, constitue 
:vam <tbortas, inclusive as 'phar·macias e os um f'lwor insignífie<tntc relativa.mcnto a 
e~criptorios dos jornaes diarios. , outros de que go::;arn, entl'c os qu;ws o <le 

Es!.a é a unica ci<lade da America em q úe:as úm trabalho diurno quo lhes nüo ab;,:orvc 
roda.cções conservarri-se .abertas e que co.~ttk muitas horas, nem os afu.tliga sensivelmente. 
mn.m dispensar uma terça parte, pelo I'ncnos, .. Entretanto ao~ empl'eg tdos do Cort•eio, 
do~ . seus .empregados, o pJuco transit.o nas cujo la.bor diur·no e noccm·no, além de aruuo, 
ruas· convergentes á de Primeiro de Março; ~ quasi ininter1'npto, nã.o se cJncedo o favor 
onde sé acha.o ed,ifido do Correio apparen...; quesJlicit:.tm mais urna v~z! / .· 
temente . l?inão positivam~nte pro:vam em Si, p::tra. justificar ainda mais a, presente -
fa7or da nossa prete_nção. . .· - · petição, fosse preciso adduzir outros argu~ 

. E' incal<~tilavel o numero de familias que- mentos, bastava refol'ir o que nos outros 
nesses dias se ausentam de suas casas, já cent1·os civilizados se pr~Li.ica e aUng-ar, por 
em passeio nos arrabaldes, já ein visita. exemplo, que lá, nas varias . ospllor<1s d~L 
· O mesmo succede ·com os operarias nacio- actividade Junmtna, o (lia do· domingo é 
naes e_ estrangeiros; que tambom gôsam da exelusivamon~e consageado n.o repouso, como 
folga dos domiqgos e dias feriados, retitan- manda a Sagl'acl<L lliblüL, o quo nas lutas 
do-se do centro da cidade. entre o capiLal o o tmbalho, entre o _pittrã.~ 

A abertura d<t nossa repartição postal aos o o opOJ'al'io, a. victo1·i;~ vai cabendo ao ul
do~ningos obedece antes a um habil;o ou quo ~imo, graç:~~ :i. acçúo govüt'li<Unontal que 
melhor nomo tenha, .do que ao inte1·e~se pu- som violcncia contra um, nem incondi
blico. pois nenhum:t cot;respon<lencia. fica ro- cional protcccionismo ao outro, tom coJllit<tll
tida, por HJuitas horas; visto como funccio- temente cxct·ciüo inJlucncía ::u.lutat· no ~un-

Camara. :. Vol. VI 11 
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tido de estipular a.s hOJ'as OL) set·viço quoti· 
di:.mo e 6 desca.nço hcb~l omatlari o. 

E cs.;;a, mel:õ al<t aeçã.o ,jnst <t e bennfica tem 
se estendido ~ outl-;ts cl<\sses, é'\.hra.ngenuo os 
fu)1cciouarios pnblh~L•s e o.; do.> c;;t.;tbeleci-
mentos clepenilünte:; uo Gove1•no. . 

. Assim é que na Allemanha. na Iogla.terra, 
na. Belgica, nu~ E~tados UJl írlos da. Amcrü:~ 
do Norte, na F1•a.nça, m\ Tnrqui<•, mt Italia, 
na. Russia e em oLüros pa1 7.es, cujas rP.p:tr
tições postaes fecham,so maJs cedo, em breve 

.·· não serão ::tlJm·tas aos d.omingo~, . patroci
n:tdas pelo (lO I'CI'no, como teem sido as 
solicitações dos funccion<\rios. 

Deili.ando de lJartlõ, porém, ta.e::;ciucumsti\n
cia.s, si bem que ass;1s · ponder<tveis, poi:'l 
concornem :t pa.izcs ontlo o movimento p:,:;ta.l 
é muttissimo supet• iot' ao nosso c ·- em r.uj:.LS 
rn,mifica.ções va1·iauas e complexas, obcrler.en
do u. syst~m~ts a,pcn•feiçoatlos, poderi<trn.os 
buscar liQõos ·hem ~tproveitavcis, se.ia.- nor. 
}Jarmittido insistir· :timla sobt·e o ponto refe
l'entc á.s condições desigua.es dos fnocciona
l'ios do Cori'eio c as dos out1•os fnnccional'ios. 
AquoUo-~ t l'abalh:nn niai s do que estes 1102 

hoJ•a.s om nm anno, que col'rospondcm t1. seis 
mmr.r~s o n.l~nns dia:>. 

A tlmnonst,J.•a.r~·ito lÍ f:t<>. il. 
() )WS:;O:t l ua.s ~nr.çiios r1e lll:l.nipuln,ç,ii.O (:di

Vitlitlo rm1 l. tl!"Hta.s u ost:u,; •.~m g J·upo:;, comp11.:.. 
!J:tt'lJt:t~lltl• > um ;b s11t.o ho!'as ,1,~ manhU. c ou
:l.t•o ;i,.-; l!U\'0, ll l 'lWOSíLIJilrJ-::;c :-J<.them <tlllUOS :1.9 
·ko:{ ria t:~J·uo, SU IHlo snhs1üuidos por outt·:t 
'tu t•ma lJ 110 Rt"> Ho l't•tit•:t dopoi:) da. ultima cut. 
loct:t na. C: a. i x:t l :llml, ttnu .ti fhit;~ norm:tl
nwn i,tl :í.~ !O lw1·a~ da noitu. 

Cada LllJ'Jll it t Pu.h:tllm, po1•.tauto, oito horas 
cli :Ll' i :~mon to, no minimL, , llUrfl_no muitas vo. 
r.us o sm•viço lll'Olonga-so por toda a. nuito, 
qmtnr!o ha l'eta.t•rltl.m<:>nt;r) dtts malas. 

Assim, pois, o po:;so:tl das l'Oftwi.<las sec~~õcs 
tra.h:üha tlumntc os 3C,5 din.~ tlo armo ii. t•a.;~,ã.o 
de úHo horas pot• tlitL c1uc ntultiplicu.tht.~ Pllr 
365, d.ã.o 2. 9:!0 ltut'tl.':l. 
· . Si se Hzer, porém, ·~ reuuc~ií.o a.- d1UJJ de 
i~eis lwra.s, contbt'rnu as outt't.tS reptwtiçlios 
acharemm; 48t1 dias o quatro horas, ist.o ê: 

· ' i(J mez·es, seis dias e quatro hfJras em um 
anuo. 

Os flinccionar ios d;~s ontt•:l..r:: t•cpa.l•tíÇõC'.s 
i;rab;_dliam 1.818 h or as o.nnua.hncntc, i~to ú. 
s?.is horas diat•ia.mcnte durante 303 dia~> tlo 
anno (os i·estanto'l 6~ dias corre;;pondem a 
52 domingr1s e lO dias fer·ü~dos( cxccoptuan
do-se os da I••l•cja.) . 

·Os :303 dias "'(de .~eis horas) sã.o igun.r.:; a. 10 
n1czes <} tr-e.'>-<lins, is :.o (~: mon•)9 lõci.os mnzos, 
t.t'es oli <LS P. (Jll!~tt'o) h or:l.~ l]nf\ o:; P.rtl{ll '('.~;v!o,; 
d.a. f.)CCo)';'.o rJ O nÍ;\11 i p I tla.<;:Í.II de COl'l'< 'li li IH !I lnll · 
cia. do Col'l'oio. · 

Coi:npa.rativ~mcntc, os t'uncc:ionariof? do 
Correio quo :.dc~tuçam o lll'I~ZO tltt lei (30 a.n· 

nos) pn.ra a a.poscntallol' ia, contam realmente 
m <üs de 43 annos de cffectivo trabalho; 

E ê de notr.n•-se que é ráriEsimo o caso de 
fnncclonn.rio do Correio viver os 30 annos da 
lei o a.ttingil• o ma.r·~o ern q_ue se inscreve: 
« Ba.sta de trabalhar-aqui teni a sua subsis· 
tencia em paga. aos sous serviços anter~o 
reo~.» A rilo1·te illuítô antôs libei'tori-ô das 
cádeias deste mundo. 

Seohor•es Membros do .Congresso Fedoral. 
Ce1·~os de que a justitm. e o espi::-ito de hut.na
nithtde :prc~idem as vo~sa.s decisões, anima
mamo-nos 

Espm•a.r de feri m~nto . 
Ct~pitnt .Fcdflra!, :._ 24 de setein!Jro de 1901. 

- Hortcncio de Carva lho. 
João !lA Lacerda J.(cm]'i . -
.Ta.r.int.ho Gomes Brnrid.ã:o Juniol'. 
Rt·a.r. i! a Silvoi ra. Onl<leira. 
gl'nf'..st_o Ji'.J•a.ncillco dil. Silveira. 
Antonio Gonçn.lv(}s de. Oliveira. 
Astet•io Leàndro dos Santos . 
Ca.l'los dá Souza. Lobo. 
Luiz Alves dé ·Garvalho Junior.· 
Olindo do Amaral. -
I~rné\.el Antonio Bra.zil. 
João de Azevedo Marinho . 
Goralclino Octavia.no d<t Silveirâ. 
P \lrlit•io l? J·o.~nci~co do Paula; 
Rodrigu Lcond I<'ol'I·cihL Wu:·ton. 
Canclitlo Augusto. da Silva. · 
Carlus da SUva . 
l~1·n e.sto CmJtl'o Guimarães. 
,José do Mene:w~J Paclwco . _ 
Luiz Boavuntur<~ Ma.durr:>ira. 
Ct~omillo José Fazanda . . 
Cusiíudio Adelino de Vasconeellos. 
Ma.Iloel Leonardo do M. Pereira. 
Octa.viano Augusto do Olivnil'a. • 
Joi•gc At'thur de Campos Pi(). 
t?. Dias Cesu.r . 
Joa.quim An f.onio de Al'a.ujo. 
Nilo R.otl. I·i~uos .Fol'to.'l . 
Pio Luiz Pereira. 
Peth•o José R.:~m<tlho . · 
Al'tiJUl' Certiueirc.i. Pinlleiro. · 
Ma.ece.Uino .rosü Fel'na.ndos. 
Olymp\o Manoel dn Sa. . . . 
RapiHl_ül Nt•ues Macha.lo. 
Pcdt·o Duar te-de Moura . 
Rodolplio Carlos da Silv_a: 
Quinttlia o o Goi1ça1 ve.s Pinto. 
Alfredo Gonçalves Pinto. 
Leopoldo Alves do Carvalho. 
Luiz A. Ramo:> da Fonseca. 
Fredol'ico Ih Cunha. Martins. 
Jl~r i i •o Cam il lo tia. Silva. 
Scl'l-{i ll Ptweh·a tl os S:mt.o~ . · 
Th. LUCt~S. 
A. R. Goncalvcs . 
Pa.uliuo G. Pi.uto. 
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José de Cupcrtino Abreu .. 
Estevão dos Santos Moi'eii·a. 
Eduardo Pedreira d.e Castro. 
Ignacio Christovão de Mii·an'la. 
Joaquim So:w.js de Mo:H'<.~. 
Antoilio Angelo Pinho. 
Basilio Jc~sé Pinto dé Abreu. 
Jo~é Augmto Proença Morjil•à. 
I~piphanío Jose de Macedo. 
Josué Furtes. 
Carlos Augusto de Assis. 
Augusto Gohies da Fonseca.. 
Antonio Martins de Azevedo, 
Ricárdo Marques da R 'Cha. 
Antonio João da; SilvaS. Miguel. 
Francisco Vieira da Costa. · 
Antoiiio Mai•iaLopê.1 Hraga. 
João Jupyaçara Xavier. 
Theodoro Leandro dos Santos. 
.Joaquim da Silva Valle. 
José B11ptista Bittencourt. 
Carlos Leopoldino de Andi',1,do. 
João do Bomfim Pinheiro da Costa. 
J o.:>é Francis.:-o da Silva Ainai'Jl. 
Ali pio Fausto Mo1•cira. 
José Dias de Mello. 
Henrique A. il. Cunha. 
Luiz de Siquéira. 
José Dilts (le 1\iello. 

· For;~m a.pr..;!~cn tadas nu scssã!) de '1 de ou
tliko ao pr·ojecto n. 21(\, rio 1001. fi:-mndo 
a dospcza do Ministeriu 1la. Mltt'inh_a, as se· 
guintes 

Accrescente-sc onJo convier : 
Ar~. Fica o Govorno autorizn.uo a des-

penc1or a quantia nece;;sctria. pa.ril. . o fim de 
mandae peoceder ao baliZ'1monto do porb 
de Gu<J,ra.tuba, IW E;jbdo do Pa.l'aná. 

Sala un.s sessões, 4 de outubro de !90l.
Ca1·los Ca11atcanti.-Lamenha Lins. 

Omlo convicl' : 
·Fica raatabelccido o art. 2° <lo decreto 

n. 683, de 23 de ag;sto de 1890. · 

Sala das sessões, 4 de outubrJ de 1911.-
Pereim de Lyra. · -

Artigo additi v o : -Erriquanto não forem . 
1Jreenchida.s as vagas oüst3ntos ho Corpo de 
Saudé da Armada, o Govm'no poder<i; con- 
tr<:Lctar medicos civis para. os estabclêci
mon·;os a c:.trgo do Mmist'Jrio da Marinha, 
prefJrihdo os quo jü. tenham pertencido 
àquallo corpo, em virtuJe de concurso. 

Sala das sessões, 4 de outubro de 1901.
Jotio Lopes. 

A' rttln·iea.-Obt\l:->-accrcscentl\-so a, qüa,n
tia th~ 35:000$, qti0 ... :crü. tlet~tilmdt.L cxclúsiva
monte aos concertos nccesJttl'iLlS no cdiftci<) 
on1lo runcciona. a Contadori<t 1le Marinha, 
cujo cst<tdo do ruina, ú t:1l, que nfio podem 
:-lOL' o})s~l'V,!lltm g.~ IJl'C::óitos hygienicos. 

Sal<t th:-1 s -:H;ões. 4 de outubro de 190i .
Ndson de Vasconcellos. 

E~U:NilAS Ao ~ 2~, do iLl'l;, 10-0btW'l-ACC.L'03Cllfito-sc 
lll':,:tin;ttlos :l'l:OO 1$. t! :pedal mente à:3 ot.n·a.s 

-~·1o lJI'r~jeclo .n. '2Jr;, rio 1001 d:t Eseoln. do Apt•cni:li:w:> Ma.:·inlwit•o: tio 

Acct•eseonto-so o:Hle e~Jnviol' : Pot·namlJtWIL 
·. · • · 1 l' 'f Sitla 1l.ts :-;o-;siíJi-1, 4 llc_ou 1i:tbt·o do lOOl.-Ar~. Os vonclmt~ll; ,o> n. que ;or\m 1 ll'OI ;u 

t . l 't · I I 1 tlf!im8n ('us/rr. OS SCC,l'() ,fl.l'lllfl I. i.LH ~~ i,} li o:\,ll t;t,S I. t lS ]l li' ,OS I :t 

Republica. lie:tm nquipa,J'n,dos :tos <ltll\ pnt·- . ,\o a.t·l •. 2n : M~ct·e:.;ee nl,e-se: (h) t~ crcm1· · 
ccbem os 2"8 oscl'ipturarios dtt Cot1tadllria um:L t·:~cola tle Aprendizes lY.la.rinh,Jiros no 
tlu, M<~rilllliL. Estrtuo do Rio. 

Sala das sessões, 4 ele outnbt'J de l90l.- Saln. das ses.)õos, 4 de outnb;oo de 1901.--,-
Carlo.~ Cavalcanti. · Affonso Cosfa. 

A a.linca g) do rt.i•tigo d'> pPojecto, onde On le convicl': 
se diz :.__:a, énvi:1l' officiae> competcn~ns, etc., O.i olllrÜ()' infnl'iure:; th a.rm:lll:t pcl'!~r·· 
diga.-so :-a. e.nyi:tt' o!Hcbe:'l e,JJ11]JJl.ent.os, bwão nma pta]J:J, em dinhnit·o al,~m da qno 
mcdi<i.nto eoncnrso, etc.-0 mais como <"3t.:'l- .. · rcccb Jm em gcn~r·o:::, c qna,mlo ;ulilitlns lhes 

Sala das sés3ões, 4 de oü :;u~Jl'J de 1901.- serão concedidos dou,; terços tlag·ratificação 
Cm·los Cavalcanti. • a que tiverem diecitú. 

Accrescente-se onde convi!'l' : Sala, das s 0ssões, 4 de outn hrn de H10 l.-
Art. Fica o Poder Executivo autorizak1 J!enrüJlw Ln.wlen. 

a tlespender a. impol'tfl.ncia. nccessari:t p~trn. o ~r. Pa·~Rhlentc- Níí,o ha.vowlo 
refoemat· o matm·in,l a cargo dct Ca.pihnia, na.<li~ ma,i" a, t.t':ttttl', dm;ignn 11:u·:t a.m:tnhã 
do Purto do Estado <lu Parà.n;í.. á mesma 11L'dom do tlia tle hoje, is~o é : 

Sala das ses.3ões, 4 tlc ontubro de lOOi .- Vota.çã.o do proJecto n. ll2 A, de 1\JO~, au-
Carlos Cavalcanti.-Lamenhct Lins. torizaudo o Governo n • . abl'ir u e!·ml!Lo do 
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100:000$ ao MinistePio da Indus~ria, Via.ção dot<tção ele uma verba. a somma cxactu. thts 
c Obras Publicas, com o fim de ser enkeguo suri;,; cJn ,;ignaçõc,; c süb-cOlHignaç:õe3; 
ao Sr. Alberto Sa.ntos Dumont, como p c·cmio DL~W-)::iio uniC<L do projcc~o n. 147, de 
pelo resultado de sua. expcrienciu. de um 1901, concollentlo ao Dr. Amaro Rodrigue.':l do 
balão dirigível r~:· dh>CUS,'}ÜO) ; . . Albuquerque Figueirmlo, 2° tenente cirur-

Vota.çào do projecto n. 116, de 1901, au- gii.io contractaclo ela armada, uma pan.>ão de 
torizn.ndo o Governo a abrir, po1• conta rlo trozentc-;:; milréi:> monsae.; o autorizanúo o 

· Ministé1•io J::t Justiça o Negocios Intel'iorus, Govorno a abrir o necossctrio crolito; 
o credito de 5 '1:580$940, para pagament;o de :3" úi::;cu.~são do projocto n. 257, do 1900, 
diver.;;as obras e melhoramento~\ no oditlcio autorizando o Poder Executivo . a. n.hi.'it' ao 
do· Lyccu de Artes e Oilicios, hoje pl·oprio l'vünístori:J da Ma.rinha o crorlito espodal 
nacional (3a dücussiio); • · úa 6:000~ para pagar o, vencimento.! _quo, 

Votação do projccto n. 166, de 1901, nuto- no corrente n.nno e no proximo futuro, com
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis- petom ao ox-;-;oéretttr•iotlo oxtincto Ardenal 
terio d1. Justiça. e Negocios Interiores o ct·e- do Marinha ele Per·nambuco João Sa.lJino 
dito de lJ:300$ pttra P<l.gamento do p_rcmio e Pereira Giralde.; ; 
impressão de 1.000 exomplarcs da obra- 2a. discus.>[O do · projecto · n. 189, de l90I, 
Theorit:t de Processo C i vil e Commercial- creando varlos cargos na Repartição Geral 
composta pelo Dr. João Pereira Monteiro (2a dos Correios e marcu,ndo-lhes os respectivos 
discussão) ; . vencimentos; . , 

Votação do projecto n. 231, de 1900, ele· Discussão . unica . do projecto n. 162, · de 
vando a 16 o nnmero do engenheiros chefes 1899, concedendo á viuva do jurisconsulto e 
de districto, na Directoria Geral dos Tele-. ex-senador Joaquim Felicio dos Santos a · 
graphos, no exercício de 190 l (2·• discussão) ; pensão mensal de 500$000; 

Votação do projecto n. 232 A, do 1900, 2o. discussão do peojecto n. 1G5, de 1901, 
com o parecer n. 22, ue 1901, autorizánuo o n.utoriza,ndo o Pode e Executivo a -abrir 
Poder Executivo a transformar as la, 2n. e :3a ao 11inisterlo da Marinha o credito · .de 
turJÍlas ela Sub Directoria dos Correios em 77:521$899, supplemcntar ás verbas ns. 8, 14 
la, 2a. -e 3a secções da Directoria Geral, pas- e 21 do art. 8° da lei n. 746, de 29 de de
sanclp os chefes de turmas a. chefes de secção, zcmbeo tle 1900, pal'a. pagamento da venci-

. desde que preencham a.-; condições regula- mcntos ao corpo dq patrões-mót·ea, augmen
meiitares, e dando outi·as lH'ovidencias (2"' to de vencimentos de um capitão de mar c 

· discussão); . guerra, um· cu,pltão de ihga.ta c vencimen-
_continuação d<l. 2a discussão llo projcc to tos do trcs mcdi.cos tlc 5a classe; 

n. 150 A, de 1901, lJéLl'OCCl' sobr-o as omomla~• 2"- discu~são do projocto n. 203, de 1901, 
apresan~aúas para tt 2'1. discu~<::i'io do projecto ;mtorizando o Podm· Exocu!ivo a ;lbrjr ao 
n. 150 A, do 1!)01, que orça a.Receit:~ Gcru.l Ministm·~odal~azcndaocrlldito do21:34ô$i56, 
ua. RepubUca para o exorcicio do 1902; p;n·a. pagal' :t -A. A vcnior· & Comp. e a Corrêa. 
Continua.<~ão dtt ta discu~~fio do peoj9r.to Chaves & Pinto, elo a.ccrmlu com a ,:sentcnç<t 

n. 62 A. do 1901, :tltor:.Lndo <L cl:tsso 1", n. I, judicial'iaquo ma.nclourcst~tuir-lhcso qnetlc 
dtts Ta1•ifa.:; das Alf<l ndegas : mais paga.r:nn à ·Alfandcg:t desta Capit1l; 

Continun.~~ã.o d:t 23 d i:-:cnssã.o <lo projncto In· discnssã.o <lo project·J n. l ilO A, de lUO I, 
n. 7 A, do 1901, autoriz:m<lo o Govm·no a c~lbbelecen<lo que as et:Lpas dos ofllciao~ do 
concodor isnw;.fí.o tlo di t·oi tos do intpm·t:v)!1.o exoreito o tia armad:t nt1nc:.t sodi.o inferiOI·o.-; 

· ao matnrial IJliC fOI' ünportado p :l lo K-:~t.:ulo a 1$400, <}ua.lquer quo seja <L gJ.lil.L'lli<:ão u. 
(to Pa.rá para o abastecimento do a.gu:L <Jill!. pertençam, ::;alvo <.ts exc·'.pç~ões <l:tlci; 
á cidade de Bolêm, restituindo-se as qun.ntia.s 2"- discussão elo p1·ojccto n. 173, do 1901, 
já pagas; , autorizando o Poder li;xecutivo a abrir ao 

3a. discussão do projecto n. 121, de 1901, Ministerio da Guerra o credito extraordi-
. autorizando o Poder Executivo a abrir ao nario de 68:195$189 para execução, da sen
Ministerio da Justiça e Nogocios Intoriormf o tença. em ultima instanci:1 em fav_o!· do 'te-
ct•eclito de 100:000$, supplementar ao n. 14 nente-coronel Procopio José dos Reis; o • 

do art-. 2° da. lei n. 746, üe 29 de dezembro lu discussão do projecto n. ô A, de 1901, 
de 1900; declarando abolidu, a. accun1ula.ção da.s cCJ,dei-

Discus::>ã.o unica (io projecto u. 42 D, de ras ele logica e do littet·atura. do-Ihtm•nato e 
1901, emenda do Senaclo ao projecto quo fixa do Externato do Gymnasio Nacional, súb a , 
as forç<J..; ele terr<t parã o exercício ele 1902; regcncia de um só cathedl'atico, e mandando 

Io. üi.~cu,;;;;ão uo projecto rr. 229 A, dfl 1900, pôr em concurso as cadeiras que vagaeem 
doterminantlo quo na confecção das tab.llla.; em conseqnencia dess L-disposição; 
1lo di ;tl'i 1m it;iio 1\o,; ct·o lHo;-; ~t q no ~~.~ l'<ll\:!r. 1 n llisclls~ã.o lll)ÍCil, do projecj;o n. Hi9, de 
a1·t. lO~tlo ro~gularnento n. 2.40~), de 23 tlo 1901, :.wtoriz.ando o Poder Executivo n. con-· 
tlozorubro tlu l8UG, tlovor-::;o-ha entonúor por ceder um a.nno <lo licença, com o · ordenado 
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a que tiver direito, ao bacharel M<moel 
Ign<1.cio Carvalho de Mendonça,, juiz Hecci6-
nal do E::>tado do Paraná ; · 
· 2a discussão do projecto n. 132, de 190 l, a,u
torizc\ndo o Poder Executivo <.>. abl'ir ao Mi
nisterio da Marinha o 'credito de 100:000$, 
supplemcntar a,o art. 8°, n. /Z4_-0bl'as-da 
lei n. 7â6. de 29 ele dezembro de 1900 ; .·· 

Discussão unica do projedo n. 201, de 190 t, 
autorizando o Governo a conceder ·ao Dr. 
Fernando Terra, a'lsis!;ente da cadeil'a de 
clínica dermato-syphiligraphic<t da Facul
dade 'de Medicina do Rio de Janeiro, ;mais um 
anno de licença, com todo o orclonado, para 
tratar de sua saude ; _ 

Discussão unica do proj8cto n. _J86, de 
l9Jl, estabelecendo que ao engenheiro Aris
tides Galvão ele Queiroz, aposen.ta.do no cargo 
de director da Secreta.ria do Minü;terio da 
Ageicultura, Commer'cio e Obras Pu1Jlicas, 
compete, desde a apJsentadoria, o ordenado 
de engenheiro-fiscal de 2a clas:3e, corre
spondente a 25 annos de serviço ; 

Discussão unica do projecto n. 267, de 
l90Q, <LUtorizamlo o Poder Execmtivo a con
ceder uma. pensão de l$500 diarios, a contar 
de abril de I898,ao ex-empregado da Estrada 
de Ferro Central de Pernambuco Luiz Af· 
fonso Fer1'eira ; 
· Discussão unica do projecto n. 100, de 
1900, elevando a 1$ dia.riQ 3 a pensão e soldo 
que percebe o 1° cadete reformado, ·com 
honr!1.S de alferes do exercito, Orozünbo Car
los Córrêa de Lemos ; . 

;jadiscm;sã.o do projecton. 127, de 1901, 
dispondo sobre !1. contagem da antiguidalte 
do posto do.3 officiae.~ do exercito a que se 
referem os <trts. lo e 2° da. loi n. 350, <lo 9 
tl() dezembro de 1895 ; - · · 

;ja discussão do projecto n. 58, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraordi· 
nario de 8:000$ para pagamento do aluguel 
du. casa onde Cunccíonou, de setembro a de
zembro de 1899, <L Delegacia Fiscal no Estado 
d ~ Rio Gmnde do Sul, o o supplemcmtar do 
20:000$ á verba !Jn.-Caixa (LO Amortização
da lei n. 746, d.e 29 de dezembro d.o 1900, 
art. 28-Assigna turas tle nota~; 

2a discussão do projecto n. 68, de 1901; 
autorizando o Poder Excutivo. a abrir · ao 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 
o credito de 3:95i$200, supplementar ao 
n. VI do art. 4° da lei n. 7 46, de 29 de cle
zembrv de 1900, para vestuario e calçado de 
lO a1umnos gratuitos que, em virtude da 
mesma lei, foram atlmi ,tido3 no_ Internato 
do Gyninasio Nacional, cujó numero foíel~-
vado de 50 a 60; · 

3a (liscu~são do lWJjecto n. 77, de' 1901, 
relativo á emenda o1ferccid.a na~~"' di~cussão 
do projecto n. 217, de ·1900, autorizando _o 

Podor Executivo a. aln'Íl' <to Ministerio da. 
Guerra o creuito especial do 8:415$600, para 
pagu,mento dol:l vencimentos do tenente-co
l'Onel Innucencio Serzedello Corrêa, rovortido 
ao serviço do exercito e de lente da Escola 
Militm·, por acto legislativo ; 

sa discusJão do projecto n. 205, de 1898, 
autorizando o Governo a manda1· pagar aos 
Drs. Francisco Antunes Maciel e Arthur 
Antunes Maciel a quantia de -385:500$, im
portu,ncia do gado vaccum _e cava.llar for·ne
cido ás fórças legaes durante o pel'iodo revo-
lucional'io de 1893 a 1895 ; · 

3a di:-:;cu.':são do projecto ... n. 264, de 1900, 
autorizando o Governo a prorogar o prazo 
concedido <i Sociedade Montepio Geral de 
Economia dos Servidoras do Estado para 
indemtiizar ao Thesouro Federal da quantia, 
que lhe é devedora, até que ess:1 instituição 
regularize sua situação, podendo mesmo 
releval-a- do pagamento da, importancia em 
que ficou alcançada no anno de 1899; 

2a discus:'lão elo projecto n. 43 A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a, abril• ao 
Mini:'lterio dct Ju:-:;tiça e Negocios Interiores o 
credito extraordina1•io de 2:827$800 . para 
pagamento a D. Eugenia Torreão Corrêa de 
Araujo, viuva do juiz de dir·eito em disponi
bilidade bacharel Lindolpho Hisbello Corrêa, 
de Araujo; .. · 

2a discussão do projecto n. · 120, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Guerra o- credito extraordinario de 
2:401$800 para pagamento ao rna,rechal José 
(le Almei(la Barreto, ém virtude ele sentença 
·do Suprewo Tribunal Federal ; 
' Discussão unica do projecto n. 190, de 
1901, a.ut.orizando o Governo a conceder ao 
machinis ta de 2a classe da Estrada de Ferro 
Central do Brazil Achilles Arnaud Coutinho 
um. anno de licença, com ordenado, para, 
tratat> de sua saude onde Um convier ; 

:11 discussão do projecto n. 72, de l 90 l ,de
clar<.tudo quo goz<.trã.o da franquia posta,l a 
coi'respondenci<t o as revistas dos Institutos 
!Iistoricos e Goographicos do Brazil, do 
.Padt, Ceará, _ Btthia, S .. Paulo, Paraná. e 
S<tnh Catharlna, e dos llls~itutos Archeolo-
gicos do Alagoa,s e Pornambuco ; · 

ra discussão do projecto ri.. 113 A, de l90l, -
autorizando o Govemo a .. abrir o credito de 
16:060$ para pagar ao lnt.charel Umbelino do 
Souza Marinho os seus ordenados, como juiz 
de direito em disponibilidade, decorridos de , 
2.2 deabril de 1894 a 31 de dezembro del900; 

P discussã.o do projecto n. 22 A~ de 1901, 
mandando. cliHpensar dos exames praticas de 
que cogitam o~ arts. 28 e 29 do regulamento 
de 31 de niarço de 1851 os officiaes e pl'aças 
do exe-rcito ha.bilita.dos com os cur::os das 
armas a que pertencem e derogando a lei 
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n. 39 A, de 30 üe janeiL·o de 1892, na parte 
rcfePcmte a e;se n.s~umpto; · .. . 

l"discussã.o do projectol'06A, de 1901, an ~ 
torizando oGovct•no a n.bril' ao Minísterio da 
.Justiça e Negocio.> ln í; eriut~e.:l u éreditQ mces
saf'io para pagarncntv <LJ pr.mlio de viagem,, 
do que teata o at•t. 22l do Clliligo de Ensino, 
conferido a Pedro Dumosthcne.~ Rache ; 

eegida .pelo lente substituto n. quem competir 
na occasião o ex_eL'cicio d:.ts funcções de repe
tidor dessa c<~deira, com voto em sepa1·ado ; 

ta discussao do prJjccto n. 174, de · l901, 
m(l.ndando que o Govtwno da Rcpuhlica indom~ 
nize, com a quantia de 70:00J.~. a Victor 
-Meirelles de lAm1:1, pelas dusper,as que fez 
com a pintura, mot!tLtgenl c cuitcio ilp Pa
norama do Dcscohl'imnnto do Bt·azil /(com 
substimtivo da Commissào de Ül'!,~aqwnto ao 
projeéto n. 261, uo 1900); · 

la discussão do pl'ojacto ~- ll A, de ~901 , 
au~orizando o Poder Executivo a q.b1•ir um 
ceedito da qui!ontla. ·de 2:63:-l$045 ao Minis
teria da Fazenda pa~·a pagamento de forea
gen;, aguu. e objecto,; do expediente forne· 
cidos pela Co!npu.nhia das Aguas do Maceió 
e outros, por conta dJ Ministel'io da Guerr(l, 
nurante os exel'c:icios de 1894, 1896, 18.)7 e 
1898 i ' ' . . 

- Nqva di::Jcu.,:são tlo project·J n .153 E,rlo 1900, 
additivo destlcado na. iJ"' UÍSC!J::l::lil.O do pr-1~ 
jecto n. 153, ~tu vir ~ uflJ elo a~· L 13~ dq R~
gimento interno, autoriz<J.ndo o Governo a 
tr~nsferir para lV!anoel lV[al'ia. Vellez a con
ces.)ão feita a Juli 1 )3enevides pelo déceet'o 

· n. 09, de 7 de. outu1Jeo dJ 1802, podcnclo pr·v· 
rógâH~ por m ais cinco annos ; 

Discussij.o . un~cit do pl'ojecto Q. ?l, de 
190_1, u.utorizundo o Pqder b;xce~ltivo <1, con
ceder a 1\.ntonio tlp Su.nta C.Jcili<~ J .~nior, 
fiel do thesourciru !li.). Delcg-ácia Fis,:al d-J 

. Thesoueo Fed,H\Ll no Estn.uo de Mina:> Gl!ra.es, 
11,111 anno de li cJnça p:~I'<l. tf'atar de sua :;audo 
onde lho conviol' ; 

Discussão unic;L li o ):L'ojecto n. 181, <lc l O;Jl, 
autorizando o Podur Executivo a conceder 
drm::l a.nno:> dtl liut:IIÇ<L, uo iWCJruu com o 
di::Jposto no § -~" <ltJ a.t•t. to <lo t•ogulittnunt:.~ 
publicado na u1·uum do <lia n. 4H5, do 17 u.l 
janeiro do 18(-iô, ao capitiio do coq)O de en · 
gonheiros Alf'ee1lo Suu.J·es do Na::>cimunto,putttl. 
trutar do sew; intrwossos ; 

Discussão uniclL do p1·o,jocto n. 188, ile 1901, 
relativo á emei1da do :::ionado ao p:oje.;to 
n. 171 B', -de J9,J0, da Camara. do.~ Uepu ~ad•J$, 
que autori:z;a o ()uve ;-qo i.l. mandar pag<~r ·ao 
capitão do frag:u.&l hJnura.río e 1° tenente 
reformado Coll<ttino N<n·que~ d~ Souza a 
qnantia de l :8:n.tn80, dilfor·ença de soldo 
qne deixou do r .:::cQbJr desde U:l70, data de 
S!la l'Jforma, <1té 1897, do /.tCI;Ordo CL)Ill a 
doutrina CJntida no a.viso do Ministorio da 
Fazend:~ do 7 <i c janeiro de 180!:J ; 

Di:;cussão uníca do pl'oje~_to n. 283,de 1893, 
concedendo a rJ. Ju liann. More1 Garcez Palha , 
viuva do ~cnente do Ol[er cito Diogo Garcoz 
Pa,lha, a. pensão annuà1 dG 960$000; 

l 8 discussão do project·J n: 153 A, de 1901, 
torna.ndJ exten:-:~ivo ao Ministerio da. Marinha 
o decreto n. 232, uc 7 de dezembro de 1894, 
na paete ctue organiza os estados maiores do 
-11i nisteo da Guerra. e do ajuclante general do 
exut•cito, o da.ntló outms pi·ovülcnch~s ~ 
· l;], dise Hi:l ;~ão do peojcctJ n. l42 A, de 19Q l. 

l'00I' ganizando o coepo do engenheieos nava.ós 
e fix~- o p,?s~oaL do rosp2ctivo quadev ocdi
nario ( C01U pa.~·ccet'e3 da.:; Commissões de 
Marinha c GlieL·ra. c Orçamento) ; 

Discu;:;são unica do projecto n. 200,de 1901, 
a.utor.izando o PodQr Executivo a conceder 
u1n anno de liconça ao conduct')r de trem da 
bjstraua de Ferro Ccntr11l do Brazil Francisco 
Alves da Silva Prado ; · . 

Discussão unica do projecto n. J48, de 1901, 
autot•izando o Governo a mandar contat• ao 
c ~pi~ão de fra.g;üa Ft~'l!ncisco CwrltoQ a anti~ 
guidadc da. data da prqrp.oção ;iquelle posto, 
em 26 de abril do 1890 ; · 

Discussão unica do projecto n. 242, de 
1895, olevapdo a lO::l$ mensa!3-~ :1 pensã.o que· 
perq.3be O. Cybele de Mcndonç.t Souu Mon, 
tetro, yiuva 4o tenl3ote honora.rio do exêl'
ci ~o Holend:n·o A velino de pou~a Montcil•q ; 

Discussão unica do projocto n. 191~ de 
190 L concedendo a. D. Ame lia Cavalcanti de 
Alb~tquerquu, viuva do capitão do engenhei
ro:$ An~onio Cavalcétnti cle Albuquerque, uma . 
pensão mensal de 1 U0$000 ; . 

::>a. di:Mtssão du projecto n. 46, du WOl, o.u· 
~orizu.ndu o Poder l!:xocutivo u. t\hl'iL' ao Mi
nistedo da Guert•q. o Cl'orlito cx~ .-<~Ol'tlimn·io 
~o 4:2i25$dOJ pt~m paga111cnto tlu ur,lonauo u. 
tlqo tJm dit·oito u alrnoxu.t·ile uo oxtiucto Ar
S-!nal d() QucnTa de POl'lll\.tnlltwo .João Clima· 
~P cl.<Js S<tnt ·~ llet·nu.I·do~ ; 

2a tli.,cus;:;ão do pt·ojecto n. lôO A. do 1901, 
confedndo pl'ivileg-io parit pa~an)pn~J Q.o di~ 
vida pruvunionte de s;).la.rioll (1(} Lra.lJ[l.llmdot~ 
rura.l · 
- 2a dÍscm;.:;~o do pl'Jjecto n. l76.t de 1901, 
u.utodzando o Govor·no a abrir ao Ministe
rio d~ GtlQrra o p'reJHo - extt~aordinarío de 
2: 860.$'207 para. qc·~orrcr ao pagamento do 
ordenado que compete ao escrivão do alrno-
x<~rit'u.do do' extincto Al'sena.l de Guerra de 
Pel'namoilco Francj::Ú~o Mauricio de Abreu; · 

1 a discussão do projecto n. 157 A, do 190 l, 
dec1ar:,udo que no caso de licença a um lente 

. éathedratico dtL Escola Naval serú. a, cadeira 

Discu;:;sã.iJ 11nica .dJ projecGo n. 204 A, de 
1901, concedando um an11o de licença, com 
ordenado, ao Dr. Zacl1arin::J do Rego Mon-
teiro, juiz do Tribunal Civil e Criminal, 
p.~ru. tratar de sua saude onde lhe convim· ; 
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. 2a discussão do projocto n. 217, de 1901, 
autorizando o Governo a contractar com os 
engenheiros Augusto de Bittencorirt Carva
lho Meneze.; e Alfredo Rozenuo da Silva, ou 
companhia. que oega,nizarem, o fornecimento 
de cartões postaes illustrados e dá outra-J 
providenÇias ; 

1 a ditlCUSsão do Pl'Ojecto n. 87 A; de 190 l' 
insmutndo um premio annual, intitulado 
«Premio Fedei'<\.l» de 5:000$, pàra ser confe
rido ao cl\.tb qe regatas que obtivel' vicéoria 
no parco .« Camp[3onato >>, ~bl'indo o G-overno 
o necessario cr'eúito. 

Levanta-se a ::;ôssã.o <i.S ,1 IJOras e 30 Ininn
tos da ttü'de. 

ll4a SESSÃO EM 5 DE OUTUBRO .DE 1901 

Presidencia dos Srs. Saty1·o Dias (2° Vice
Presidente), Carlos de Novaes (1° Secreta
rio) e Satyro Dias (2° . Vice~ Presidente) 

occasião do fi).zer hontem nesta, . Casa, estão 
contidos conceitos o opiniões qLw eu nã.o 
emitti ; entl'etanto e~te inconvoiüente, ine
vita vel em trabalhos d,esta ordem, apesar da 
intc~lligencia de seus autores, eu deixaria 
pasur en1 silencio se um dos jornae~ mais 
conceituados de~ta capital, o Jomal do Corn
mc;·cio, não me tivesse attribuido, a respeito 
da emenda do . Sr. Paula lhrmos, que com
bati, relativa a subsidio de membeos do Con
gresso Nacional e do p1·ojecto sobre impo.stm: 
de importação, apreseni;;ulo por illustres 
Deputados d<r hanc<rda do Rio Gr~nde do Sul, 
<111e ou t<rmhem eumbat.i, Ol)i11ião favor·a.vel 
a taes propostas- Feita ·e;-;l;a rectificação, eu 
declaro que as opiniões que t ive a homa de 
:mstentar estão, om resumo, contidas na pu-
blicação do Dia rio do Congresso. · 

Em seguida é a.pprovada a aGta da sessão 
anteced~nte. 

E' annunciada a continuação da 2a dis
cussão do projecto n. r50 ~"-, de)901, parecer 
sobre as mnenda.s apresentadas para a. 
2a discussão do projecto ·n. 150 A, de 1901, 
que orga a receítc_r geral da Republica para 
o exercício de 1902. · 

O Sr. Pres ident:e-Tem a pal:1 vra. 
o· Sr. Irineu Machado .. 

Ao meio-dia proced~se á cha.mad&, a que 
respondem os Srs. Satyro Dias, Carlos de 
Novaes; Angelo Neto, Agapito dos Santós, 
Lu,iz Gualberto, G~briel Salgado, José Eu
zebio, Christino Cruz, Guedelha lVJ:olll'ãO, O Sr~ lrineu l\'lachado pede per~ 
Cunha Martins, Nog11cira. Accioiy, Fredoeico missão aoseoUegas par<L vir quohrar o côro · 
Borges, Seegio Saboya, Gonçalo Souto, Trin- de louvores da maioria. da C amara á politica 
dado, Carriillo de H<;>llanda, Silva Mariz, Bri- financeira do Ministro d;r Fazenda, tão bl·i
cio Filho, Oornolio ' da Fonseca, Julio de lhantementc l:!UStontada, pelo illustrc Sr. 
Mello, Pedro Pernambuco, José Duarte, Serzcdello Corrêa, que, osquocondo maguas, 
Epamiiwndas Gracindo, Rayrriundo ·do Mi- diz não potlcr, no momento presente tão 
randa, Seab1·a, Francisco Sodré; Felix Gas- cheio de difficuldatles, recw-:ar o seu concurso 
pai', Manoel Oaeta,no, Alves- Barbosa, Hore- e coHaboração na obr·a iniciada l'elo Govm•no 
dia de S;i., Irlncu Machado, Deoclociano de da Rc}mblica. 
Souza, Alves do Brito, Pereira Lima. .Julio · Que homem pnblico ou:mria negar o seu 
dos Santo::;, Martin~ Teixeira, Oliveira Fi- concu1·so á reconstrucçã.o llnancoira da, sua 
gnoirodo. 'l'hoophilo Ottoni, Viri<tl;o Masca- l)att•ia '? O patriotismo não con:-lti tuo mono
ronhas, Francisco Veiga, .Joã.o Luiz, Espcri- poli o de ningucm, disso-o, ha mais de vinte 
dião, Bueno do Paiva, Alfredo Pinto, Leonel annos, o Sr. Campos Sullo~,em um manife~to 
Filho, Antonio Zacarias, Mayrink, Landul- ropulJlicano. · 
pho do Magalhães, Manoel F11lgencio, Eduar- Tamhcm o orador não nega o seu con
do PTmt:mtel, Dino Bueno, Luiz Piza, Al1'redn curso p~rr<r asolução dos altos problemas que 
Ellis, Tet~eira Brandão, Carlos Cavalcanti, interessam ;l Reptrbliea. Em nome do seus 
Paula Ramos, Francisco Tolentino, Soares sentimentos republicanos é que deçlara que o · 
dos Santos, Germano Hasslocher, Aureliano Governo tem se preoccupado de mais com o 
Barbosa, .. Ve_spasiano de Albuquerque, Cas- problema financeiro, esquecendo-se do eco-
siano do Nascimento e Diogo Fortuna: nomico-o principal para o desenvolvimento 

Ab - do paiz. ··· 
re-se ~ sessao · Ha pouco tempo o Senado rejeitou um 

E' lJd.à e posta e:rn disc11ssão a acta. projecto que modificava. as tarifas das al
fa.ndegas, dmxando assim desabrigada a in-

O Sr. l4'elix Gnspal' (sobre a .acta) dustria il.acionàl. A lavonra e o commercio, 
-Sr. P'restdente, no resumo publicado por que constiLuom as maiores fontes da receita 
alguns ·jornaes da illu-strada imprensa da [publica, esses pódem morrer, porque o Go
capital, das modestas considerações que tive verno é indi1ferente aos clamores da indus-
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tl'la. 11acimml. N:"L o silo , cntr~;ttnto,:~s rendas 
~vluanciras as CJU Cl dom Ht-;tl'am a riqueza. ou 
l t.wanta.m o nivel oconomieo d. ü um'~ n:tçã.o . 

O problcnm financeir·o c o ceonomico sào 
. di versos, m;1s ni\o indcpendontos ; cllcs s~ 
lig:un intima.mcnte. Nenbnm povo se diz 
r·ico pelo muito <.pie importa, nuts sim p 0lo 
muito que prolluz. 

Si () 1,nna verdade o que acaba de enunciar, 
.·por quo os honwns da administraç~ão publica 
não se preoccupam com o systema cco
nomico ?-

0 que teem feito o p ,)Jel' Executivo e o Le· 
, gisla.tivo p<mt CJUC tenhamos tarifas. da Al
fandega, orga1üz .tda.s .rcgulat;mente de accor
do com uma escola, obedecendo a um sys
tema ~ 

A:e; ta.l'ifas, na opi.a.iã.o d:J orador, n?lo 
dovem ser· eonsideradas simplesmente como 
um meio acrpüsitivo da rocei ta lJ:.tra o Tllc:
sonro; devem · ta.mbem SC)rvir do poJ.çroso 
instrumente) · <te protocção para. a nossa in-

.. dustri:t. _ 
. . Disponsa.-so do expor aos seus collega~ as 

doutrinas dos livre camui::;ta.s c as dos pro· 
teccionLta.s. · 

O prócesso adophrlo pelo Govm•n:o, re
vendo, sem obedecer a c3cola algum:t, as ta
rifas, dccecta.ndo o impo.-;to .·addicional de 

·25· 0 /o ouro, a.l6m do; onerosos imposto.~ de 
consumo c outros que t eem sido pedidos á 

. Camara. paea a soluç~ão da. cl'ise fi.nt1nceira., 
__ vem aggrav<tr a nossa situação economica.. 
· Quaes as moclidas ostudadu.'3 pelo St•. Mi-

-nistro da Fazenda para amp;11:ar a· n·ossa in
cipiente inrlnsteia 'I S. Ex., com o seu spen
cerismo puro, limita-se <L doclara.l' que ns 
intlnstt•itt'> ctuc nií.•j potlcm viver som a.uxil i o 
official d.cvom porecc1', o o Esta,do não tem 
quo immiscuir-sc nisso p~ü·a sa.lvae quem 
nt'LtJ IJOssuc condições de rcsiswncia. 
· O Sr. 1\{m·tinho, além tlc ab;tndona.r, ou 
antes do ferir o nos:'lo systema cconomico, é 

. -incon:;cquontc na opinii'ü> do ora.dor, quo i'un
damonta <1 sua a. ecu:-J :Lç~ü.o londo c commcn
tando tl'echos do rclatorio üo Ministorio da, 

. Fi.tzenda, c da confbl'enei;:~ roa.liz:<tda, a. propo-
. sito do a.rrendn.monto das ostr-ndcts do ferro 
do norte, pGlo prof'ussor Sampaio Corrêa.. 
· Não está sô chei>J de oreos c de con
tradições financcil\~s o rcla,torio do Sr. Mi
nistro tla Fazenda; , clle tem enganos pã.s-

. mosos; a.ssim é quo o Sr. Ministro da Fa
zenda não sal>e distinguil>, preço· de valo?·. 

Quanto a estradas de ferro o orador tem 
que díscutir o assumpto :;ob dous p ontos do 
vista, ~um, qun o orad·Jr ad.opta c com o 
qual o · Sr. Prnsidcn1;o d;t Ropublica está de 
acciJrdo em p;ut;o .-ontro, :vloptn;lo pol) 
Sr. l\Iini.'l tt·o d;1 -1-'a.z , ~nd a. () primeit·o; que 
está, ali:i.s. eom :L hoa. !hntrirm, c.~t:tbGlec ;.} 
qun as e . ._;tp;uh-; d!l l'tlJ'i' · > nem :::L'll1Pl'C ~:\.o 

Contes de l'8ceita, . devcnJ.o, . po;·tanto, as 
suu.s hrifas Sili' prt)t~ctoras da, peoducc;ã.o 
n:1cion :~l; no enteeb.nto, o Sr. Ministro 
a.chü. , :p~ns:.t, que n; protecçã.o é um ·dever 
remoto. 

O Govél'no plotcia o aPr;endamento das 
estt•ada:-; de fer·t·o s:;b o pretexto dodes~m
baraç<~,r-se de rlefi.cits certos e constantes e no 
em tanto fez um abatimento de 19°/ o nas 
trcs principa,3s classes do tarifas Q.a E'3trarla, 
do Ferro Central do Brnzil, afim de proteger 
o café, como se vê na mensagem pre'liden
cia.l. 

O Sr. Ministro da. Fazenda falia em ar~ 
rondar <HlllCll< ~ estrada a um grupo de en.:. 
genheiros braziloiros... · 

Esta, tl•ans:wção nã.o passa. de uma come
dia., com o fim de masc.tmr a entrega da 
e ~trada a um syndicato cstr<tngciro. Os en
genhoit·os br<1ziloil'os nã.o cli~põcm dos c:t
pit<J,os necm:sat'io.: para acquisição da es
trada pelo seu justo valor e a.ssim viam-so 
obrigados a. valel'-se ele capitn.es estrn.ngoil•os 
e fariam o triste papel de tc5tas de forro. 

Emqua.nto julg'a1~ que · a.s e.3tl'adas · do 
fel'ro são mmt garantia.. para..a obra <h in
t egddade nacional e que éUas prestam 
enormes beneficios directos e indircctos, le
vando a. c i villzaç~i:í.o e o .progre:'iSO ás loca.
lidatles ma.is remotas do pa;iz por onde pas-
sam, vota.rá contra. o at•rendamento. · · 

Não se pódem condemnar os emprestimos 
de um modo ;~bsoluto, como faz o Sr. Mi
nistro da Fazenda., pois üm pa.iz novo, que 
não dispõe de capitaos, ha de .tcl' pot• força 
nece.~sidarle de emprestimos. 

Adnül'a quo o nobre Minis~t·o <l:.t Fa1.onda 
tenha cst:1 opiniãn, quando S. Ex. fa~ pa.rto 
do um Governo quo rcalir.óu o f1.mrlinrt loan, 
que não é mais do quo um colloss;~l omprc .;;-
timo. · 

o conhncido cscl'iptor Alberto M<triinoz, 
om um livt•o no !;a.vol sobrn as Finanças da 
Uqn~IJUr·a :IJ'.tfimlina, jtilga. que os ompros-
1;imos são impt'O:':Win!li v e i~ <to:-! paizcs novos, 
!lc:id.c quo niío scjiwt clcf'liados da applic(4Ção 
a quo se do~l.ina.vc.~.m qnando foram contra
hido:-l.l•;rrcctivamnntc,os empt•esl;imos,quandJ 
e:;crupulosamcnte cmprega.dos, sã.o um bem 
para. <U) naçõe.~ nova.s. 

Affirmou que a polit.ica. da.s economias ini
ciadas por es te Governo não foi feita com 
just.iça. · . . 

Obras imporbntcs e necessal'ia3 foram 
suspcn'il:tS, pt•olongamentos de estradas ele 
ferro, de vantagl3n3 incoritesta.veis, não fo
ram conti.nua.clo.'l, éóPtes tremendos • foram 
feitos n11s vcelns destim:vlas ao.-t mã,is humíl
d.es tlos cmprcg<tdos publícos, não eschpanclo 
ao rigor do G:werno nen1 os pobre.-:\ conti
nuos, nem os oi)er<1rios das :,officinas -do Es-
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tado, nem esses inCeliw::; -que tivorn:m a ··uosJjo de um })odor querer absorver outro 
desventura de ser atirados á. miseria c ele podm· ; <~,;sim foi :~ de 7 ele abril, d:L Conte
curtir a fome. de.r<LÇ~ão do Ertuaüor, Ja. Repttulica bah-iense, 

O Governo- augmentou as despr.zas mili- da ele Piratinim, do 1842 em S. Paulo c 
tares, fazendo a. revisão dos quadros mUi- Mina~, de 1848 ern Pemambuco. -
tarcs. E' vcrdu,de que o . .;ta5 rcfot·m:w cl'arn Lê em seguida alguns teccho:3 do manifesto 
em :'li jtuhs; porém, não deviam ser feitu,.;, do 1870 e do varios p:unphlc~tos c discurins 
attonto o programma <lo economias do de cheí'e;.; du, p:opagancln., en~ro o:'l quaos 
Governo, que não ttttendeu ás demais rocla- Silva .Jardim, Assi::l Brazil, Alberto Salle.;;. o 
maçõe::l e nem teve a menor complacencia., Campos Sallos, p::1ra demonstrar quo o de
nmncom o.3 funccionarios publico~ nem com scjo daquellm; quo pregavam ::1 Ropublicu, era 
os operarias! '0~::30 ju.~tamonto : que os partidos. tivessem 

B::tsta e8ta circumstancia para ,julgar <la plona lilxml<tlle do acç~ão; que ces-sas:'lo o 
seriedade des.:le plano do cconornhfi ! pollor pC)Soal, c_ que os partidos vivessem 

Na ordem politicu, no~:.t-;.;o quo o do\c:tla- om. proveito da liberdade, porque esta des
bro é ainda, mu,ior; O leatle1·(h 111étiol'i:.t,p:wa a.pp<trece quanclu desa.ppare.1om os partidos 
justificar a intorvonção do St•. Prnüdonto da para cotlercm loga.r ú.~ expansões <l.b.:wlutistas 
Republica na poLitic:1 do p:tir. o principal- do poder possoa.L. 
monte n<1 do sou o.Jt<tdo, ompr;l8!;ou ::10 Choro O. orador· contesbrá. a legitimHa.do dos 
da Nação uma. qualid~tdo cuja ::vlopção partidos que se adornu,m agora. com es:Sa. do
olle foi bmc:w na. 1 linltt~.~ gm·am; <lo Pollm· nomina.r.~ão, p::mgw o~ dos govcrnt~.doros sKo 
:Modomdol' do Impol'io. O leadm· na.da mü; pt~.didol pcssoaos sem as elevadas aspirJ,c,~õos_ 
foz do quo progar o <tbmlui;ismo, subõ'l~ituin- <tue ligu,m os lu~u,dores d t política naciona'f, 
do a formula.-chavo do toclo.j os podc>t'<H,- são olygarchias e não partidos, fazendo ro
consagrada. na Con~tituiçã.o do Impol'io, pola cot'd~tr• os celcbt•es cortezões que apoiavam o 
do-eixo. A1llt•mon ma i;.; S. Ex. quo o goveeno do Jorge Ill, o pa.r~ido do:; amigos 
Pl'<Hi<lonto govorna. o udminish·a, invoeando do Rel-1'/te King's ft·iends. . 
a maxima -o impot·adot• impo1·a, governa o 1bs que :p:crtidos são c.;:"es 1 Pótle-so con-
aclmini~tr::J.. ccbw ~t oxistoncia de vinLc pat'ttdos, ~em a 

Maó'l o::~sa 1'o1·nmlu, somp1·o Co i conclünm.td~L filiação a um part~do nacional ? 
A maxim:J. accoita cn.:linav,a quo o 1·oi roin t O dilemma (;, este: ou es'Sos agl'upamen1;os 
ma~ nflo governa, o o.; mai~ cclol,:c.; pnbli- ~:e colligu,ra.m polfYin~ercsse dg conservarem 
cistas commontam-nn., di:wmlo quooxpt·ime J, uma süuação olyg::J.l'chic:~. ou elles ~ão uma 
ah.;oluta ncutralidu,dc do monarcha: ontt·o :t; fic~~ã,o que sm•ve para reviver nu, Ropublicu, 
lucta; dod partido::; ; o sou mais cornplot.o a cxis~cncia do poder pe:;;soal cJntl'a o qual 
:tf<tsf;u,moni;o do; intm•o;,;::le.,: do.;~oó'l mo.mw.:~ os republicanos t:.tn to :>e bateri1m no Imporio ! 
partido.:!. Par.t quo tr·n.balllamos nós pot' tantos annos? 

.J:i. om lS:H o pil.l'tido liberal plni t.:wa id<~::J.,; Porque razão mol'l'Jl'ttm os herocs de 1824, 
o dout.rin;~s m::J.i.:l ado:tntada.~ do quo o.;sa do tlo l8:il, ts::5, 18,12 c 1848 '?"Porque e p<tl'tt quo 
quJ HO liOl'flOU nmnlio o noln•n leade1· da mol't'Ctl Nunes Mtwlmtlo? Por quo l't~zã,o se 
ma.ioria. insul'gil'n.m os l'epublién.no.~ e rodigira.m osso . 

I~ orn lR38 nquilllo pé~l'Gido, pot• ocea;,;ião do vigot·oso manil'u.{l;o du 1870 '? Pal'Lt quo pelojn.
so di . .;cunr o voi;o elo gt·aça.,, aintla rnanl.inha. ru,m, si os~:unos it rolar o eterno rochí!do elo 
ru principio.l dn 18:31, a.nno om quo<~ C Ll1lit~ Sy~iplto '? O quo pr'omet.f,mt a nopuhli~a.? 
J',t liompot·a.riil, approva um· projocl;o :mppri.- A snppt·es~i'i.o·do pollcr p ossJal, aautonomi:t, 
min1Lo o Pütlct· Mo•lot·iMlOl', JH'Ojcc:io quo :;(l <t federação, isto (\ <t livro cscolht~ doJ 
f'oi rojoitarlo dopoi:~ <h fusã.o. O proprio administradores <la;.; províncias, feita pel:L::~ 
pitl't.ido co'rl~orvaclot·, que ::~o org.1.nizon om proprias provincia.s, <L lllais completa absten
H-l:n. do pois quo Feijó doixon a l'egoncia. o a <<ão nesse a:;sumpto po1· parGLl d1> podol' cen
pa,;~·ou para as mi'i.o.; !Líl Abt·uu Lima, niio ac- t~·:d, a mais absoluh. pt·ohibiçã.o, ficando 
ceitou 1:!8111 cJUto . .;t.ações quo o Irnl>Ol'ado~· go- priva.do de intervir o Cltef'e ch1 Na!.:ií.o nos 
vernava. o itdmnUtrava.. negocias politicos dJs Esta.dos. Por que razão 

Rofm·e-se ainda o or.tdm a todas as :'lituct· prégamos a regcnerac;ã.o eleitoral pam s~l
ções politic<:~.s do paiz, salientando o l'itcto de var o systema. repre~;enta.tivo? O que ~ao 
que em todas. ollas predominou sempre o hoje os munic.ipios dl:;solv1do::; por acto das 
pensamento mq)ital de que o cho_fe do Poder assembléas C.'lt:J.duues e a.nnexados a outros . 
ExJcutivo nii:J devi:1 nêm podia !lis ;olver os municípios onde os governadores. contn.m 
partidos pa.rit sub.;tituil-os pelo poder po:;- ma:oria, o administrados por pt·efOitos o üo
soal. . · .. log.tdos dos govorn.Ldor<Js '? O que é a. federa-

Toilas as revoluções tiveram ~ua origorn ção? Od governadores clo:J E:;tados inàicados 
'll::J. in tGrvcnção do chefe da na.c}to e na. r a- pelo Presidente da Ropnblica., os D:Jputado; 
volta quo caustwa no espil'ito publico es'sc indicados p .. üos governa.dol'eS! O que é isto, 

Camara V. VI 1~ 
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sinão a mn.i:> <tbsoluta ·consagr<tçã.o do poder ·Pa.rat1hos Montenegro, Marcolino Moura.. 
pessoal ? Diony..;io Cerq_ueira, Celso dos Reis, Sam
. O quo é tudo isto sinão a ncgaç~ão de todr·s paio Ferraz, Martinho Campos, Pet'eira. dos 

os princípios republic(l.nos, o m;Lis completo Santos, Aut·elia.no dos Santos, Rangel Pos
a.bandono·a todos os comprJmissos tom<tclos tana, Estevão Lobo, Hdefonso Alvirn, CaJ·
pelo pa.rti\lo republicano no manilcsto de nciro de Rezende, Adalberto Ferraz, c~u·los 
1870 '? · Ottoni, Arthur Torre~. Nog1•eira. Junior,Lin-

Depois do descalabro financeiro, e <la dolpho Caet<1no, Nccesio Tavares, H.odolpho 
. ruina economica do 1ndz, voio o anniquilht- Paixão, Gustavo Godoy, Domingos de Ca tro, 
menta do~ partidos, para completar o Oliveira Bra,ga., Va\ois de < asteo, Rodolph(} 
triste espectaculo do nosso <tvillia.mento, Miranda., Paulino Ca.r·los, Antonio Cintra, 
como si a. ex~stencia. do.; p;wt.i1los ros.,;e á li- Oviüio Abrantes, M;moel Alves, ).(avier do 
berda.qe um. perigo p;u•<t <h. o1·dnm 1mblica. Valle, João CanfUdo,Francisco Mour<.r,Angolo 

N5,o st:J jllwh a. C<trn<Ll'<L do.; Doput;L- Pinheh·o e Pinto da lbch:t . 
. dos, só aqucHcs que toem intm·;~;-;se em ex- g sem ca.u :a 08 Sl'.:\. S;i. Peixoto, Anizio <lo 
· cr~cr o poder pessoal pJdem prcg<u· u. cli- Abreu, Raymundo Al·thur, Thom~z Accioty, 
mínação e o desa.pparccimento .dos partidos Francisco Sá, Lima Filho, Estacio Coimbra, 
politicos. Araujo Goés, Auoxellas Galvão, Sylvlo Ro-

Que patria é a nossa ! Temo.i por ventura mel'O, Adalberto Guimarães, RouPigues 
· alguJ+la causa que pussa significar acxü;tencia. Lima, Eduardo Ramos, Pinheiro Junior, 

de uma nacionatid;tde vigoi'o.;a, sciente e Oscar Godoy, Antonino Fialho, Silva Castro, 
·. consciente da suá vida ? O que é tudo isso Joaquim Breves, Franci;3co Sa.lles, La.mon
'SQpão nm<J, grande mentira, uma grande illu- nier Godofredo, Fernando Prestes, Morcit•a. 
são ? ! (Muito bem ; muito bem.. O omdor é da Silva, Costa Junio1•, Adolpho Gordo, J(m-

. CÚ1ltpri1nentado) • quim Alvaro, Edmundo da Fonsec~, Caja1io, 
Comparecem ma.is os Srs. Carlos Mar- Alenca,r Guimarães e Rivadavi<~ Corrêa. 

collino, Albuquerque Sercjo, Avthur Lomos, continúa a 2a. discussão do projecto n.l50 A, 
Hosannah de Oliveira, Antonio Bastos, Intlio de 1901, par·ecer sobre ·as emendos apro
do Brazil, Serzedello Corrêa, Luiz Domin- sentada.s púa a 2•• discussão do projccto 
gues, João Gayoso, .Joaquim _Pires, Vir·gilio n. 150 A, de 1901, que orç<L a . Receita. Gera.l 

- B~~~gido, João Lopes, Eloy do Souzn., Tavaros da Republica pam, o e.xercicio ele 1902. 
:· de 'Lyra, pereira Rois, Ermirio Coqtinho, 
- .Celso do SQltza, Toixeir<~. rle Sti., Gomes de o Sr. Presidelit.e-Tom <t pfLlavra. 

Mattos, João Vieira, Poroira do Lyra, Mn-la- 0 St·. Pedro Porna.mbuco. • · · 
1 quias Gonçalvo3, Esmor<~,ldino Bandeira, Af-

·· f'onso Cosb, Jovinütno uo CaJ•valho, Ro!lri.,. 
gues Doria, Fausto Cal'lloso; ·<Ca.stro Robollo, 
Noiva, Augusto França, Milton, Tosta, Eq-

. genio Tourinho, Paula Guj,marães, Tolen
tino doa Santos, Galtlino Loreto, José Mcin
jardim, José Marccllino, Henrique La.g!lon, 
Nelson do Vasconcellos, Augusto (lo Val:lcon
cellos, Sá Freire, Raql Ba.rroso, Bano~ 
Fmnco Junior, Nilo Peçanh>J., Lourenço Ba-

·_ ptista, Custodio Coelho, Josê Bonit'a.cio,Mon
~eiro Q.e" Sarros, Penülo Filho, Monteiro da 

· Silveira, Henrique Sí1lles, Olegario Maciel, 
Lam(!.rtine, padua Rezende, Mirantli\ Aze
vedo, Buono do Anth'::t<la, Cincinato Braga, 
Azevodo Ma1•ques, Hermenegildo de Moraes, 
Ovidio Abrantes, Benouicto de Souza, Lin
dolpho Serra, La.menha Lins, Barbosa Lima, 
Marçal Escobar, Francisco Alencastro, Victo
rino Monteiro; Alfredo Varalla e Campos 
Cartier. 

. · Deixam de comparecer com .causa parti
cipada os Srs. Vaz de Mello, Urbano Saçtos, 
Gastão da Cunha, José Boiteux, Pedt•o Cher:

. mont, Rodl'igues Fernandes, Augusto Severo, 
·:. Soares Neiya, Elpidio Figueiredo. Moreira 
- Alves, Vergue de Abreu, Augusto de Freitas, 

O Sr. Pedro Pernambuco __;, 
Intervindo na pt•esente discussão do Orçn.· 
mento da Receita., sinto-me, Sr. Presidente, 
realmente embaraçado, não só porque sue
cedo na tribuna ao illustro Deputado pela. 
C<:tpitaL Federal, Sr. Irineu 'Machado, que 
aca.ba. de pronunciar luminoso discurso, 
abordap.do com grande competencia assum
pt0s que se prendem a este orçamento, como 
tambem porque a. critica que deveria fazer 
sobre a política financeira e economica se
guida pelo Governo da Republica j~ fizeram 
todos os oradores que tornaram parte nesta. 
discus~ão, com excepção apenas do illustro 
relator deste orçamento. 

E admiro-me, Sr. Presidente, que entl•o 
estes oradores figurem aquelles quo prestam 
o mn.is decidido apGio ao Governo. 

Não quero fazer aos meus collegas a. in
ju Jtiça de suppor que elles, embora não 
accordes com o plano financeiro e economico, 
apoiem o Governo do Sr. Campos Salles 
pela s.uborllinação <is condições dos tempos 
q_ue correm, servindo na phra.se de Tacito, 
dB"instrumenta regni do Sr. Campos Salles, 
porque seda. degradante a ellea o . a esta · 
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Casa que se tivessem cmva.do ao modo, partido republicano que h:wiam sido legiti
esquec(dos dQ, que nos tempos rom:mo;:;, mamcntc eleitos. 
quando erigiram uh1 templo a ossa manife3- Lomhro, entre outros distinctos correli
taçã,o da qontingoncia humana, as victimas g·ionarios, que fo<'<~m victirnas daquella po
immol<!-das fo am sempre a li uerdadc, ·11 litim~. o eximio orador e peregrino talento 
justiça e a lwnr~. que é Belisaeio de Souza, o leader de.1ta Ca-

Não quero, pois, crer que estojttm p1•a- m<trn. em 1897 e ,1898, e o Sr. P;mlino de 
ticando esse crime de lcsa.-patrla. Souza, que fôra incnm1Jido de redigir o ma-

-A,ntes. St•. Presidente, de entrar no estudo nifesto com que o p;~T'tido republicano 
da po:itica financeira e econornica soguirta apf'e.3en1ioq o noillc <lo Sl'. Campos S<~lles pa,ra 
pelo Governo. seja-me perm.ittido fazer con- P1·esidento cb Republica. 
·d - d d 1 · Nó~, Sr, .Peesiuente, não podíamos con-

Sl eraçoes . c or em . )?O itica, segun(lo a -~ontir no o.sbullw dos (lit•eitos destes nossos 
p<·axc, que vom de longe, de, pot· occ Lsifür · · 
da discú::;::;ã.o tlu;; orçamento.,;, occup:tr·c:n-se <Lmigc1s,sobt•o 1;11<lo quanc!Q polo par·ocot• 'lli~tsi 
os oradore.> de politica geral, ct·iticando ou unanime da Commisllã.o eile tinh:t sido con
elogianuo a conducta daqucllo;:; que toem a· 8ideru.tlo lcgitinnrnen te oleiLo, accrescendo 
responsabilidade da a_lta dirocç~o ilo paiz. .que Qsse par·ecer fôra subsct'ipto po1· um dos 

i1lust!'cs membro:;, dest<L lJancad<L 
Estou certo, Sr. Presidente, de que nem De.;de ontão foi desenvolvida contra o par~ 

V. E':. nem a maioria da Casa levaroo a tido repu1Jlicano de Perna,rnlmco a mais 
mal que Cl1 <1~:5ÍTn procerta, SObretudo depois desenft•cacta perseguiçiio; fot·a.m praticados 
do exemplo dl\(io, ha PJilcos dias, pelo il· actos da mais completa hostilidade. 
lust1·e leader· gover11ist:.t qjle, apeoveitando-sB Foi assim que o S1•. Ministro da Fazenda 
do debate ::;qb~·0 este pt·ojectq, limitou-se a fez nomeações em ma~sa. de fismtes do im
defendo r. o Gover:no tle accusaçõos qua lhe posto de consumo, escolhendo para ossos 
foram felta.s :por ll~ustres representa.nte~ de cargos adversaf'ios Nncot·oso.->, entre ellcs 
S. Paulo, a prqpos1to ~os suc~~ssos que se/ alguns jornalistas da opposição. . 
dcse~rotap~ no scenarw polltiCo daquQUc Foi nesta occasião que o Ministro' da Fa• 
glorioso Es~ado. ·· zenda·, aproveitando-se do desf'<tlque que ti-
. Assim, p:>js, ampa.t•adu pelo exemplo do nha havido na Delegaeia Fisca.l de Pernam
illustre (earler desta Casa, posso abordar com bl.ICO, cmneçou a perseguir o ex-thosomeiro 
todQ. ;:~. lar15ueza. o as::iumpto~ daquolla repartição, o Sr. Pereira da Silva, 

S..llidario com a bancada. a que me ufano moço distincto pela~ suas qualidades, c indo
de J?llrtoncDr, na opposição ft'<Lnca o dect(iida poncl13nte pJla, sua fOL~tuna pessoal, mas que · 
que fa~ ao Gov!}vno 9,o S!'. Campo_; Ralle:3, tinhtt o geande ct•imc de l:ler genro do bene-, 
vem <lo molde sanent11r a •>ttitUtle, que rner-it) Govcmador do rnett Estado. 
temos rn:~ntidJ de;sd~ Q inicio de sua. i>..dmi- A· Ortmara sabe, em relação a este assum-
nisteaçãq. . pto 1 não só pelas discussões havidas nesta. 

Logo ql.le S. E:x. et11punl1ou as redefl.s (la Casa, como tarnbem pelos artigos pul.Jlicados 
u.dminL;tração publica; esqu.ccido do :-;en gb- em diversos jornaes desta. grande Capital, 
rio:;o p~tssado o do::; comprombso: <.drbu •. Ldos que S. Ex. -chegou até a exorbitar de suas 
em di versos .diJcum:mtos puolicJs, começou u.ttribuições, invadindo a esphera de acção 
;:~ intet•vir nas dolibnraçõos_de . .;ta Ca.~a, p1~0- do Tl'i.bunal de Contas. 
cuJ•a.ndo diss.JlVür' us pal'tidos, p<mL coasti- E' assim que exrodiu ordem para proce
tuit• um partiuo sou, um partido pessoal, d.er·se em Peen[.f;mbuco ao sequestro dos bens 
realizando assim o que dosct•evc Li.l.velayo, rio mesmo ex-tlwsoul'oiro, qua,ndo essa dili
citêl.ndo palavr.i.l.s rle Mingltetti em relação gcncia coptPa exactores d<L Fazenda que 
u.o .parhtmento itu.liano. rorern encontrados em alca,nco para com o 

s: Ex. encontrou infelizmente quom. com erario--publico só póde ser determinada po1• 
a maioi· docilidade, se prcsta~se a obedecer n,quelle tribt~nal. 
aos seus capricho.~ o velleidades, e aquelles Felizmente, porérn, já o primeiro tribunal 
que, como nós, tiveram <.L hotnbriuado de judiciario do paiz f'ez justiça ao Se. Pereira 
resistir ás sua; deteeminações, foram desde d(!. Silva, cJndemnando in li1nine os actos_ de , 
o começo da sua administração considerados violencia e pet·seguição pr<Lticados pelo ho· · 
como n,dvors:trios. nu)Jopatha da Republica. ' 

Imaginou-se logo a creação de uma poli-' O Sr. Pereira. da Silva viu reconhecida a. 
tica de · gover.mdores, politicJ. inventada sua inculpabilidalle naquelle de:::.fa.lque e 
p3lo Sr. c~inpos ~alles, de mãos dadas c t.iíu liv1•e de suspeição a sua probidade passoal. 
o actual governador do P<Lrá, dando logar a Nada, poi~, con:3eguiu o Se. Mínistt•o da. 
que S . . Ex. interviesse na verificação dos Fazenda. 
poderes do3 representant~s da Nação, esbu- UM .SR. DEPUTADo-Conseguiu magoa.r, que 
lhando.-se os direitos de alguns membros do era o firh de S .. Ex. · 
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O Sn.. PEDRo Pl':R~A~.muco - Nã.o llcaram ci;t-nos1 ao lermos o D{ario Otficial, que 
ahi os actos de hostilidade ao ·partido repu- cst.avamos nos tempos de cxtincto rt ~·imen, 
blicano· de Pernambuco. . quando em vesperas de renhidos pleitos elel-
. O ex-Ministro dêt Justiça, que cahiu por tomes se fazia essa derrama. de patentes, tão 

entre a galhofa da· mocidade das escolas condemnada outl''ora pelo Sr. pr. Campos 
superiores da Republica e a quem S. Ex. o Salles, quando com assento nesta Casa. em 
Sr. Pre~idehte da Republica não soube am- 188G. 
parar nessa cmergencia, a de3peito dos ser- Mas, Sr. Presidente, a despeito de todos 
.viços quo elle havia prestado" i1 sua política e.~scs actos de hostilidade, nós continuamos a 

:' pessoal, o ex-Ministro da Justiça, o Sr. Epi- manter. nost.a Casa a no:,:;sa attitude de l'ü
tacioPessoa, despeitado· por não ter o emi- serva e pol' p\Ltl'iotismo não procuramos 
nente Sr. Vi-ce-Presidente. da Republica. acce- cre~r embaraços á execução ·dos planos íinu.n

. dido ao seu prodigioso. plano de fazer empossar ccit>os do Governo, ;Linda que divergentes em 
· na administração da P<trahylm quem não muitos pontos, como bem o s1be a Cam::tra. 
tinha sido eleito presidente daquello Estado, Qucri;mlOs que o governo brazileiro cum-
. cedeu á imposição do Se. Murtinho e demit- prisse o acco i'do Bemal'dino-Toot·ü, e eis 
tiu o Dr. Santos Moreira do cargo do pro- porque no> mantivemos nossa. linha de con~ 
curador seccional em Pernam huco. ducta. 

E digo que o Dr. Epitacio Pessoa cedeu á E devo ainda recordar que, em julho de.-;to 
imposição do Sr. Ministro da Fazenda, por- a.nno, o illustre > relator da receit<~ apre
que o Dr. Santos Moreira não foi demittido sentou uma nioção de congratulações ao 
por deixar ele cumprir o; seus deveres: o Governo pelo-cumprimento do funding-loan, 

·. · foi tão sómente porque, tendo se descoberto e, por occasião de se proceder á sua 
um g11andc desfalque n;L Caixa Economica ele votação, um dos membros da bancada 

. · Pernambuco, onde não havia um só empre- a que pertenço declat•ou que votavctmos a 
_gado :ai!'eiÇoado ao nosso pa1•tido, o Sr. Mi- favor do raqucrimento do Sr. Serzedello 
·nistro-da Fazenda não podia contar com o Corrêa, mas o faziamos com restricções. 
:nr. Santos Moreira para o fim de innocentar -Estavamos, Sr . . Presidente, rasolvidos a. 

, -, os autores daquelle dosfa.lqnt>, aliás . veritica- m~wter a mesma. attitude, até que o atteq- · 
·• <16 em virtude de exame requerido por ess~ tado· praticado pelo Govérno, arrendando . as 
. digno moço. . estr~~das de _ferro do norte; nos obrigou a 

· -.- Uma cousa ha. a notn.r em relação ao pro- romper em franca opposição a este ·mesmo 
cedimento do Sr.. Ministro da Fazenda a Governo. . - · ' . 
proposito dos desfalques da Delegacia Fiscal E nem podíamos deixal~ de profiigar '3Sse 
e Caixa Economica. Em relação á Delegacia acto impatriotico,pelo qual se en tregararr.í de 

•. Fiscal, S. Ex. se houve ·com o maior açoda- mão beijada a um syndicato inglez todas as 
mento, até chama1;do a si attribu·ições, pri· estrad :~s de fJno d-o norte, .pelos enormes 
vativas do Tribunal de Conta.s, ao pa.sso'que, prejuízos que teat·á .<w Estu.do que tenho <~ 
em relação ü. Caixa Economica, S. Ex. se honra de representar. 
tem havido· com uma gran"de morosidade, A principio hesitt~mos em acredit:J.r que 0 
como se tem verificado pelas constante:> rc- Sr. Presidente da Ropublic:.1. approvasse :0 
clama~ões feitas desta. tribumt pelo · meu contract:) do arrendamento n:.ts. condições 
distincto collega, o Sr. Dr ~ Elpidio de Figuoi- descr-ip. t<~s pela imiJl'ensa desta. Capital,· e 
rodo. · 

A nada,' se rnoye 0 poderoso Sr. Ministro at(~ fizemos um appeUo a S. Ex. para quo 
da Fazenda, e as cousas vfw marchando com tives;e em consideração, na confecção do 

· d contracto, a clausula que pet·mittia revisão 
passos de tal·tarugé!, t<1l ve7. pelas relações c das tt~.rifas, étfi_ 111 de que 0 meu Estado não 

. parentesco existentes entre o pr2sidente uo d 
conselho fisc:.1.l da Caix.a Econonüca Ü<LqiJelle fusse prejuclicll.'lo em· su:.1. economia. Tu o, 
Estado c o 1n·ecoce 'éstadista, quo düige os porém, foi em pnea. perda. 
destinos do Grão Pa1:á. Essa morosidade, não Nada foi modificado, e-o Governo fez o ~r
ha duvidal·o, difficultará. a acçã.o da justiça, rcnd·ainénto, Õ~é';J.odn.lo este que j<í foi qua"
impos .ibilitapdo diligencias que provem a lifie<tdo nesta Casa de patota maxima po~· um 
vcr(hd)Ü'a responsabilidade de t '.ldos os au- illustro repeesentante paulista. 
tores do desfalque. · _E:lte n.cto, Se. Presidente; que ·tão graves 

/ .. :, . . Mas nã.o se limitou só a csto acto de hosti- censúras sofi't•eu do . norte ao sul do paiz, 
" · lidado o ex-Ministro da Jus ~ iça, foi além. mereceu, entretanto, do Sr. Ministro da Fa.
::~ Poster:ol'rnentc as columnas do D::m·::à O((icial zend:L phr<J.SBS as mais encombstica.s, pois do 
·.· vinham pojadá.s de nomcaç·.õo.~ p;tra a guarda seu rclatorio se, vê qne S. Ex. comidora a 

.~ nacioml de Pernambuco, chegando a.té a oper;1ç'io do arrendamento das estradas do 
ser nomeado um individuo que está. f,:endo \norte como uma elas mais felizes realizadas 

; . P!'Ocessado por crime ele estcllionato. Pare- neste paiz. · _ · . · 
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Pro11igamos o continuaremos a. profliga.r a.prossou..:.sc em responder declarando q uo• 
este a.cto grandemente ·prejudicial ao; in te- eomq nanto a. Constituição expres~a.monte não 
ressBs cconomicJS de meu !<.:s~ado. ob!'igas,;e <J. swt socrer.at'iit a prest~n· asinfo:.:. 

Si o Govemo do Sr. Presidente d.tL Repu- ma.9õcs reclama<las, todavia, querenrlo coope. 
blica não estivesse> já. impopularizado na rar para a boa. ma.l'cha. e regulariuade do 
opiniã.J publica. pela. incorrecçãodeseus auxi- :Jel'Víço rmblico, presta.va-se a. d.ar todos os 
liat·o.:;. bastaria. este acto P<J.ra condomnal-o, cscbrecimcntos de que a. Canmra ncccssi-
acto que mereceu do um uos beneficia,dos na ta.sse. · 
cncampação dn. Estra.J.a de Ferro do S. Fran- Chogn.do este olllcio á Ca.mar<t,foi remotti
cisco a Bahia a seguinte exclamação : esse do(~ re3pect.iv;1 Commissão,e, antes quo esti.t 
GoL•erno d o mais corrupto que tem existido concluhse o S<3U trabalho, o Depntado Verguei
na f'ace da tm·~·a. t'O lembrou a nccessiuade do relatorio c cha.-

Justificada por esta fürm<t a conducta que mou a attenção do Govet·no para que dess:.1. 
nós assumimos neste Congresso p~tra. cum o dat<t em dean~e fossJ cumprido o~sc dever. 
St·. Presidente da RopubUca, passa1·oi <~fazer Alguns dias depois da. rcc1n,mação de.3se 

. algumas considerações sobre 0 orçn.mento. Deputado, foi lido o parecee da Commissão 
·' Antes disso, porém, preciso lavrar o· meu 

protesto contra a praxe abusiva, que se vae da qual (azi'1111 p:uGo grande.; cst,tnistas 
estabelocendo nesta Casa, de ser iniciada a como Bernaedo Pereira de Va.sconcellos, 
diacussão do Orçamento da Receita, sem se Li no Coutinho, Soares Gouvêa, e nesse pare-

d cer se dizia que, comqua.nto a Constituição 
ter cumprido o i::;positivo const.iliucional do expr()ssamcntc não determinasse a remessa. 
art. 51, que inanda que se faça adistrjbuição, do rela.torio, comtudo, pela naturtJza do -,18_ 
por . todos os membros do Congees,;o, <los 
relatorios dos Ministros. sumpto, não SG poJeriam tomar medidas so-

E' sabido que, pelo art. 7l da Constituiç·ão, brc economia interna do Imperio sem quo 
o prazo co os .itucional das sessões é de quatro ess<ts in formações constantes <los rela.to.rios 
moz 8 ; entretanto, 0 relat.orio do Ministro fossem fornecidas,sendo esta a prat~ca dos go
da 1<'-J.zenda. só foi distribuído em princípios vJrnos constitucionaos. Lavrado, poi,, e3to 
d d d d o - d meu protesto, tenho ainda a di.zel' que penso 
o mez passa o, quan ° a. tscus~ao o Orça- <1ue nó.~ podemos, r~ semelhança do que se f<tZ 

monto da Receita,já..estava iniciada. -na Inglater1·a, como tTeio mesmo d<d'ãcilitar 
Quando a Constituiçãg detorminn. que os os tra.bn,lllos desta. Camara na discussão e vo

relat()rios se-ja.ril distribuiJos entre os reprc- tação dos orçamentos, dividir os mesmos em· 
sentantes d.o paii, é para que a Cam;tra duas parte.~, umn.reln.tiva ás des1Jeza.s fixas, 
possa ser convonientemonto orientada, po,:;.-;a permanentes, e a outra. rel<J.tiv.a <:\.::; des:pezas 
saber, pelas informaç~ões delles constantes, vm'ia.voi.'J, accidentaos. 
quaes as medidas que devem ser adaptadas. 

O luminoso parecer; elalJJrauo po1' um dos Por exemplo, nos orçamentos da dospeza, 
mais operosos Deputados desta Carnara, com fMemos t1 divi.~ão de to.la a sua. mn.toria om 
quanto nos mini~tro uma grande som ma de dou:; títulos, um referente á. amortização o 
esclarecimentos, todavia (poço licença para. pagamento do .iuros,· etc., e otltro rofueente 

· dizet-o) não nos pólo inspirae a confiança <i. parte vn.riavei, acciüental. 
quo nos inspirJ. o relato1'io do Sr. Mi_nistro Nã.o é novidade o que estou dizendo; pelo 
d<t Fazenda, porque sô S. Ex. pôde tct· com contraria, os nossos maiores já. pens:~rani • 
oxactid:Xo os dados e atl estatistic<LS da impor- a.s-irn. . 
tação e exportação c outros elementos indis- BorJlÚÜo Pereira J.e Vasconcellos, creio 
pensa.vois ao estudo da Camara. _quo em lt-127, lembrou a convenicncía uo di-

A mensagem <lo Sr. Presidente da H.epu- vidir-se o orçamento em dous títulos- o re
blica tarnbcm não satisfttz na ausench1 do lati vo <.í.':l doapezas fixas .. o permanentes e o 
relu.torlo, porque apenas· fornece e3clareci- referente <ls despozt~s varia veis, acclden
mentos om termos muito geróles, . não taes. · 
uescendo a detalhes, po1•que este.~ só podem Entremos agora, Sr. Presidente, em ligei;; 
ser fornecidos pelos Srs. Ministros, em seu.~ ras considerações com relação ;i, politica
relatJrios. financeira c economica do Governo d:~ Repu-

Pela historia do 1wimeiro reinado. deste blica, e tomemos p:tl'a base de nos:Jo estudo' 
paiz veriticà~se que os nossos maiores fol'am a. introducção do rolatorio do Sr. Ministro da 
mais zelosos no cumprimento dos seus de· F\.,y,cnda, que, co!Y!-o já. foi dito nestn. Camara, 
veres. foi escripto por S.· Ex., e, portanto, as con-

Assim é que, em 1827, srndo Ministro do sidorações ne1la contidas são de sua respon
Impcrlo o vbconue de S. Leopoldo, tendo a sabilidaU.e. 
CamaPa eiltra.nhado que S. Ex. não a hou- Começa S. Ex. o sou trabalho preconizando 
vesse informado -sobre certas 1nedidas que as vantagens do resgate do papel-moeda. e 
tinlumi de sur adoptadu.s, aquelle MinistrJ. t1:anscreve a. opinião dos mais ab:tlisados es· 
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tadistas deste paiz, quer no Imporio quer na 
Repu~lica, sobee. este assuU1ph 

Crew · que nenhum brazilciro dcixarli. 
de desejar que o Bra:dl tenha o rürrimen mG
tallico, mas cstoú certo i;a.mbom (~ que nin
guem q':lererá que este r,~giiuen sej!1 csbabe
lectdo s1não em condições de solidez, e depois 
de serem tomadas as mJdidas das quaes o 
resga. te venha a ser o re'lUltado. · 

Não é do papel-moeda que nos veem os 
grandes nia.les a que se refere S. Ex. , o nem 
é elle a causa unicà da depref:lsão da taxá 
cambial. . . 

Em um kabalho financeiro de alto valor, 
escripto pelo Sr. Castro Carreira, vejo 
apontados os grandes beneficios que o papel~ 

·moeda tem prestado em di versos ~-aize3 do 
mundo. . 

E' assim quo a_o papel-moeda deve a Halia 
a sua unificação; que foi coin elle. que a In
-glaterra pôde livrar-se da possibilidade. do 
domínio de Na.poleão~ e ê ·~ essa moeda fidu
ciaria. que a Prussia deve as sua'l estradas do 
ferro e .a. sua fol·ça naval. A ella deve a Alle
manha a sua propria unificação, a Austrià 
o ter-se libe1·tado dv J .erros coloniacs e ser 
l:wjo uma-nacionalidade de valor. 
. . Foi ainda a e.Ue que a·America do Norté 
deveu o haver-se libertado da metropole e, 

- depois das grandes difficulllades em que se 
· · oncontl'ou com n. gu0r1'a da Republica Ar

gentina, devo ao pJ.pel-moeda o seu en(Tran~ 
· d,ecimento, c~ flna.lmentc, a. l''ranç:~ o paga
meTlto das grandes indemn-izações provenien-

, tos da. guer·ra com a Allemanb.a. -
Nó.~ t~tmbDm temos vivido· sob esto regi

mcn do3d~ a nossa emancipação c niio é si
não a e3ta moeda tiducilria, à.o papel~moeda, 
quo devemos gl'andos melhoramentos que 
temos tido; quo devemos o 1lc.mnvolvimento 
das nossas inrlu~tJohs, do nus3o c.Jmmr.J'cio e 
dos nossos mf'ios dl' e:Hnlnunicar~:"to. 

Sr. Prdsidentc, agora, para' ,justificat' as 
considcmçõ3,; rt ue-ven h o f;~r.rmdo êni rcla.ção 
ao pa.J!Ol-moeda, peço p:.~rmissão a. V. Ex. 
para di:r.cr qucJ quem c<mhece a llistoria da 
instituição de credito do maioi' solidez nó 
Universo, o Banco da Tng-laterrà, s:tbc que foi 
devido ao papol-mnoda. quo cllc pú;lc fun-

- dar-se c ]11'.•:{1;;u· o~ :·H~l'\'k 1~ que tom lll'r
st.'l.lln. 

Vou, porl;anto, rafm·il'-me ;w 1Ji:3torico da. 
creação déstc grande esta-belecimento ue 
credito. 

Quando n. Inglaterra se achava a braços 
com a gum'ra. com ;~ FÜnçn., e <tS di!Ticulda
dos do Thcsouro ora.m muito cres~id<fs, lol'd 
Montag-ne, aproYeit:l.ntlo-sc 1lo gJ';l,nilo pla.1Jo 
que lhe indiea.va. o ü:-\t~o!'lscz \Villia.m Pa.tee
son pa.J'n. ~olvot· atllwllas di1IiculdáUe~. f(•z o 
Thesouro tomar por emprestimo ao banco à. 
quantia de um milhão e duzentas mil libras, 

recebendo em tí'Jca titulos de cteJitó corri a. 
ga.rantia do ,juros de 8 °/o• . 

Isto foi em 1794; tt'e;; ànnos depois, orn 
1797. Surgiu i1 Cl'ÍSO do bancO e O governo 
acutliu à'3 suas Iiecessidados, faz·.indo desap
parec3t' o pn.nico exi::;tente nas praç1s da .ln
glá.terra; re .5búrou o credito, fàzendo. a 
emissão de bilhetes do Thesoilro. Mas Iião foi 
esta a unica crise que teve o Baiiéo . da In
glaterra; tevo tàh1b~m a crise de 1793, suc
corl·endo-o então o gvvel'no cori1 cinco rhllhõcs 
do billwtes d J ThosourJ, o aitirla exporiinen
tou a crise de 1797-erh quo à omigt·açã.o do 
ouro foi de tal fórma que se tornoü prcéiso 
o esta helecimeh to do curso forçado com. o, 
meio de evibl-u.. 

A resci'v<L h1etallica., que . era de qliàtorzc 
milhões esterlinos, ficou reduzida a uirt ini
lhão e oitenh e seis mil. 

As providencias tóm'1das pelJ governo 
inglez fora in de tal ot'dem quo, q uatr·o mezes 
depois, o banco entrava eri:i sua vida normal, 
fazendo com · regularidadr as suas tl'ans
~Lcções; 

Alguns annos dep::~is o banco à.indà soffeeu 
outras cl'ises: as de 1819 c 1825. Nest.a a 
sua roset•va mebliica, que era de 14 m'ilhõos 
esterlinos, ficou reduzida a dous nitlhões. De
pois de coi1j:irada. ess:t críso, o b:mco em 1844 
fiJi cmbols:.tdo da qLiantL\ que lhe devia o 
Thosouro, e desde ontn.o á smL "rcsct'Va. . me
tallica fui elevada a H> milhões e meio . es-
terlinos. · ·. 

A llistoria dessa grantlo institulçil.o Llc cre
dito vem, Sr. Presiüon to, mo.;tt'iH' os l'Jlo
vantes s~rviç:os que em occa~iã.o de 1wisn lm 
prestado o cut·so fut•ça<lu. 

Não foi só na Inglaterra quo as . m'i8CS 
bancarias foram s:tlvas por está fórma. 

Na. Italia., e1i1 186:1, todos os cstabolnci
mnntós h:tn~:I.I'ÍO:-{ 1'o.·:w1 p :•nt.t!glrlfl.~ p;1lo Go
VOI'no o o c;n.,~o t'or<;ado das nota~ fui o~l.abo
lecido em col'ca do duzentos o sossonta. o tt•oH 
milhõos do iit'as; em 1874 {'oi <lutot•lz:tll:t <t 
omi::;sãa até um bilhãn c soiscontus milhões 
de liras. 

O mc~srrio facto se voPificou nos g~tados 
Unidos. 

Depois dn. in!lcp.;ud:l ilúin. c qna.ndü o Thc
souro aincwi~~a.no so ar:lw.va. oxha.usto c as 
.111~.in1'rs r! i illr:nlcl:t,dns fin:~.nc·.nir:is Rm'girmn 
para . aquella republit:a, o seu fundador, 
Washington, atormentado po1' eHàs, pergun
tou em presença do bispo White, em Phil~
dolphia, ao seu banqueit'o Robet•t. Morr1s 
qual o meio de lívru.r-se da p:>síção penosa 
em que se a~havn •. 

Este rospon1lriu: «Convcl'.,;a.e eom IT:l.niilton. 
Dm·:tniin a. gnerra, om suas 11alnst.ra.s, re

velou ello n. m:üor cum1mtcnciu. sobi'C o 
a~smnpto o tem uin plano que, à meu ver, 
será sulvadot· uas instituições do paiz.» . 
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·wasbington 1lcou satisfeito com aquellas O SR. BRICIO FILHo- Este Governo é o 
referencias lisongeira.s ap seu secretario, Governo dos escandalos. 
e este patriota illns"U.'e, que tão extra.ordina- O SR. PEDRO PJmNAMBUCo- Qua.mlo a si· 
rios serviços prestou ao seu paiz, aconselhêt_n- tuação do banco estava irremediavelmente 
do medidas que pudessem melhorar a situa- perdida, o Sr. Petterden retirou-se da :ma 
ção do The.-;ou:ro, lemln·ou i1 Washington a administra.ção, pedinJo licença, sob pretexto 
creação de um b,mco. · de molestia, c já. foi subatituiJo. E é assim 

· Perguntando-lhe este corno se poderia or- que o Sr. Ministro da, Fazendrt quer levar a 
ganizar esse b<tnco, Han1ilton respondeu-lhe ell'eito o plano, que tão bem architectou, do 
que, feita a fundação do banco pela maneira rc;:;gate do papel-moeda'? · 
por que ellc o imagin<trà, certamente esta Sr. Presiden r.e, a historia financeira dos 
instituição de credi Go poderia salvar· o paiz povos mostra quo o resgate do papel~ moeda, 
das diiiiculclades em que se acha v a, con- sem set· acompanhado do problema funda
correndo para o . descnvolvil;nento, de suas mental do a.ugmento da producção, é um 
industrias, do seu éommercio e augmento de emp_3nho vão, é uma improficuida.de. O Chile · 
sua producção. e o Japão alü estão a.ttestantio a veracidade 

\Vashington acceitou o conselho do seu da asserção que venho.J.e fazer. 
secretario, porque era pratico o plano O Chile, depcy.s de iniciar o regimen mo
tlclincado, o qual deu os melhores resul- tallico, teve de voltar ao curso f0rçado, o o 
tttdos. Japão, como 89 verifica do trabalho do mi-

Entro nós nã.o se foz isto. nistro das finanças deste ultimo paiz, o conde 
Vimos quo o plano financeiro do Sr. Mi- de Matsuka.la, trabalho a que so l'efero o 

nistro da Fazenda só tem produzido malefi.- illustre relator ua receita no seu luminoso 
cos resultados .. S. Ex. deslig;~ do Thesouro parecer, e§'~abeleceu o rosgate devido a 
o Banco dn. Ropublica, essa instituição tão grande indemnização de guerra, de muitos 
antigi~ no nosso paiz f:' quC' tão assignalados milhões sterlinos, que lhe pagou a China. 
:-;orvi<,losj:l havia prestado c só quando os erros O .Japão chegou a iniciar o systoma deres-:
j:t Ot'iun onot'Jllü:'l é I[UC o Go:vorno dirige-se gato, mantendo apenas o:; yen de prata· na 
ao CongTosso e potle medidas Je excnpç?í.o. Formosa, ma 'I, tot·na.ndo-se mais difficil a. 

n J'osuH:Ldo (~ quo em contraposição aos sua, situa.ção, voltou ao curclo fot·çado, como 
lllanos do Govol'no, o>l;o cmi!;to p :1.pel-moeda, já disse. . . 
}HIJ''l un tanto va.lt!lll <LS in~cl'ipçües com juros Na lt.alia o inc ;in o fu.eto so deu, e quando 
omit.tidas pdo mesmo Governo. · a f:lUa sitmtçlão . era m:tis difficil do que u. 

Logo dopois ent1·ega. ao b:mco 100.000 con- noss,t, graças á iniciativa do grande estadist:.l. . 
tot:l p:~t% a.ttond.nr á situação precaria. em Magliàni, foram t•)madas medidas de severa 
lfUu Ho achava :Hlltollo estabelecimento do o rigorosa economi<~ e houvo um rmgrnonto, 
et•edil;u n dopois obtem uma. ~ei do Congresso m,as um augmento ra.zoa,veldos impostos, de 
p:u·n. as lirp1ida~~õos l'<H'~ladàs, lei 11Ue estaho- modo que, com a. persevcra.nça e a tcnaci
loc~o· 11111 t•cgimnn uo oxcopçfí.o. I~ como os da.de.das IRedid~ lembradas pelo Sl'. Ma
J•ocur•sos l'orneci1lo:.; pelo Thosouro J'os,;;cm in- g-Un,ni, em seu programma., a Italia se ve 
:mlflciontcs, :tinda deu o Governo ao banco, ·mn concliçõos ínü,is lhvoravnis n rnai:-i satis
mn 1livor·.~as épocas, (iOO.OOO libr·as, m;Lis. factorias. . 
:lOO.IlllO OJH>st;oriormontc 2.000 contos. · · ltcrc~o o St'. Lcroy-Boauliou, o propag:tn· 

'l'u1la:--: l~sl;as qua.ntias, inl'clizltlentu (não 1lista hoje da.· pt•ospel'idado d;t i1ossa situa(,'ú.o 
qum·o val,ieinat• uml ÜllUOilc est<tbelueimouto), Jinauectra, a. tt:uco de g-t·os::~as propinu.i:l, em 
uão set·vir;un p·u·a amp:u·ar a situação em a.rtigo kanscripto lw, dias no Jornal elo Com
ltue se achav;~ o uanco e talvez dentro em. mercio, que o curdo fJrçado nu. Italia soll'rc 
pouco tenhamos mmt crise maior do quo a hoje apenas a depreciação de dons pontos. 
do anno passa.do, agg1·;wando a.inda mais.a · Ncs~e trabalho o Sr. Lcroy-Boa.ulicti rcfe
::;ua situ:wã.o. ro-so :i. si ;u:tçfí.IJ cl'itlca. c difTlcil1lo ou&ros 

Isso, St·. Presiclonto, Sêr:i. devido n,o acto pair.cs, como a. Ilespa.nha.. 
impatriotico do Ministro d:1 Fazend;t, entre- Se. Presidente, para. que nós possamos en
gando a dirocção daquelle estabelecimento frentar a grande questão do resgate do papel- . 
de credito a um estrangeiro, o Sr. Otto moeda, precis::unos ter presente ao espírito 
Pettorsen... expressões de financeiros de valor, como, por. 

O SR. BRICIO FILHo-Quo fez boas e za.r- exemplo, Baldtmtoni, que, no seu tt'abJ.Iho 
pou para. o estrt\ngeirv. . · · sobre «circulação na Italia, males e reme-

O Sn.. PJmRo PERN,\1\muco- ..• qne dcn i~ dios)\, di7. flllC som o ::wgmento c valoriza,çã.o 
pcioe direcçi"io áquelln estabelccimen1;1) ele <h p"i'odue1).io nào se pólio encarar de fronte 
credito, com a illéa phanta.s&ic:1 do fazer o }Wobloma. lina.ncciro. 
subie o .ca.mbio a 18, prejudicando grande Um distincto estadista. bra.zileiro, que tem 
monte o Tl.tosouro. ~· pr'estauo rettes serviços a.o paiz, sohretüuo 
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mt aflministmç~LO passada, o Sr. De. Amaro ,. Foi do\'idu <.t e:;te syst.cma de amortizaç'f.íso 
Cavalci1nti, diz, em um do~ s::us bons traba. lcnh o parcial, poht convcr:;i1o, que a Ingla
lhos «A rerorm<.t monetu.ria~>, que nôs não tona o os amel'icanos puderam fazer face 
})rec~samos de ouro, ma:': sim daquillo co1'n :.tos seus compPomis.,os-, diminuindo as suas 
que ::;o adquire o ouro, isto é: precisamo.;; da dh'idas . Esr,a é a }1olitic-t que devemos 
a~mndanci<~ de producção, que é a verd;:uleira :tdopi;a r. . . . 

· riqucz:L do p.üz. Antes, pois, St'. Presidente, Sr. Presidente, nào })OSlo acceit<tr, doanto • 
do resgate do pa11el-moeda, nós pt'ecii;a.mo.; di1A liçõc; dos ccúnomish;-;, o principio que 

. considerar de frente o problema, cconomico, o Sr. Ministro da Fazenda estabeleceu, cJn
desenvolvendo c aligmentando . as nossas siderantlo o cambio uma relação entre a 
fontes de pro ~lucção pwa. que sejam fecundas quantidn.tlo dó p;wel-moed<t o o v<-tlor de ex
o pernumentes , porque ~ó as::;im pJd.cremos port;aç,ão, de mudo que, diminuidu o papel
fazer fq,ce ao:-; nossos comtwomisws intoenos muoda, a exportação -se v~tlorizaria. 
o oxtemo ; o libm'tLrino-nos da grande divid <t Parll, mim e p:1ra muitos, o cambio nada 
cxtcrn<L que temos tle 49 ·mH!tões esterlino~ mLLis é do que a resulüwtc de phenome-

. até . antes da cnciunpáção, de cet·ca. (lo seis- nos (~omplexvs o obedece sobretudo á lei 
centos mil conto.:: de divida interna, para. economica da procura e da oiTerta. Si ellc . 

:depois cogitarmos do resgate do papel~mo8d~t, se acha actualmente em situação mais fa-
. que and.t~ pmto de 700 m il contos. . . voravcl, não é certamente devido ás me-
. Sr. Presidente, devemos ter bom P<'eson- dida,s que o Governo vae tomando, mas sim · 
'to,s as oxprossões do financeiro Luiz Vi- <i diminuição.du..importação, diminuição con
n,ia.r.;ld, que, estudando as finanças russas, fessada pelo Sr. Presidente da Republica em 
dissa que um estado crivado de dividas é um ~lH. mensagem o ainda pelo Sr. Ministro dLL 
estado pobre c não pódo pe.;;ar na balanç:a-in- Fazenda, em parte do seu rela·torio que, en-
ternacional. tretanto, n·ão · é d :~ su:1 responsabilidade, · 

A pl'oposito do b:~lança intm;nacional, devo segundo a theoria qúe aqui se quér instituir, 
dizer quo lta grande dilferenç<t entre esta e de que o Ministro da Fazenda só é re3pon~ 
a balança commercía.l. · savel pela introducção do seu rclatorio, em
.' A balança commercial, isto ê, o movi- bora cor1·a; esta peça com a sua. as,;igoá.
mcnto tle importa,çã o e exportaç:ão de pro- tun. 
duetos, nos é favoravet; o mesmo, p')rt~m, L .. iünento que o Sr . . Ministro não tivesse 
·não snccede com a bala.nça internacional de usado da-autorizaç~ão q uc lll.e foi dada pelo 
valol'o~. _ Cong~esso, part,t conter a jogatina na compra 

Precisamos e!l'ectivamente persistir na.po- de cambiaes, compra que pl'ejudicaa marêha 
litica de económias,para p.ldermos conseguir eegular das transacções commerciaes. 
a amortiz<J.ção da no.;sa diviçl.a, fazemlo em Não queria que S. Ex. fosse além, porque 
'i1ecasiào mais conveniente á conversão dos acho cru~? é preciso não conter in totum a 
jnL·os, evitando .assim o a vantosma da. ban- ospoonlação, porque lm um<t especulação nc· 
carrota. · cessaria, que é um elemento de vitalidade, 

O S1t. BUENO DE ANDRA.IlA.-Ella jii. co- o é iL quo pl'oduz a concurrencia. · 
moçou; p:trece que os credm<es cstrangcit•os Rcfil'o-me, pot•êm , á agiota.ger.o, a css<L 

. · já. nunda t·t~m tumar conta tl:.L Hccobec1orin. acqni:;ição dc::;urllenallét, em ma.s~a., de cttm· 
· do Espírito Sn:nto. hiao~, qne se liquidam pnlas dill'orcnça~ n ~t 

O Sit. PE:DH.o PERNAMBUco-O f<Lcto a q uc maior p;t'rtn do,;t ,~~ opomc.~ücs, o <bs· quacs, 
V. Ex. se retere consta da Ga:;cla de No- me parece; S. Ex. tom conltccimonto oxacto. 
ticiás de hoje. Ul\r Sn.. DgruTADo-Pclo monos foi mostt·o 

· · Sr. Presidente, não sou contrario ao funuo tla tralltpolinagcrn ° Sr · Pettorson, qtio oc
__ dc amortizaçü,o estabelecido c, ao contrario , c.upou por muito tempo u; direcção do Ba,nco 
acll.o-o conveniantc. EUe não (~ novo neste da H.epublica. 
paiz; Alvos Brn.nco, quando foi institui<la 0 SR. PgnRo PERNAl\Jnuco -Não me op
aqui. a divida1mblica, esta,beleceu as mcuit.las ponho ao imposto em ouro, que se acha. es-

tabelecido no Orçn.mentu da Receita. 
Pttra a amortiza~:ão. Acho que o· imposto .parcial não traz as 

O Sn.. BUENO DE ANDRADA-V. Ex; nom vn.ntagcns do impo:; to total, tendo on:tl'etanto 
deve citar este.:; nomes... todos os seus inconvenientes .. 

O SR. PEDRO PERNAMBuco-Nã.o posso, Mas, uma vez que aqui se ,justificou a ne-
Sr. Presi<lento, deixiLl' de citar o nome dos cossidade tlcsto imposto como meio de evitar 
nossos maiores, que nos odificitmm c )m seus quo o Governo intct·vcnha na a.cfJubiçã.o de 
exemplos o sCI ' \ em do incentiyo par• ~ a earnbiaes C1Jil1 que possa fazee fu.cc aos com
contluct;t que deverno~ tor, dando logat' a prornis:sos externos, chegando. até o illustro 
que possamos corrigir os erros qnc vamos t•clator da, Receita, em diseursos pronun
conunettendo. ciu.dos, a dedamr que, gol'imlo a pa,sta. dq, 

j ) 



Câmara dos Deputados -Im presso em 21/05/2015 09: 42 - Página 11 de 23 

SESSÃO EM 5 DE OUTUBRO DE 190i 97 

Fazenda, teve necessidade de tomal' g1•andes 
cautelas para evitar que na occasião da 
acquisição de cambiaes soffresse grande de
pressão o cambio, penso que devemos man
ter eJte imposto. . 

Este imposto não é novo entre nós ; já o 
ti vemos em 1863 e no . tempo . do Governo 
Provisorio; existiu tambem em outros paizes, 
onde ha actualmente o regimen metal
lico, e existe hoje em. paizes de curso for
çado. 

Lembro-me de que nos Estados Unidos, 
quando houve a emissão de 560 milhões de 
green-backs, continuaram a ser percebidos 
pelas Alfandegas direitos em ouro pela im
portação; para que pudesse o Governo achar
se habilitado a sa.tisfazer os compromissos 
exteenos, isto é, o pagamento dos juros e 
amortização dft divida a credores estran-
geiros. . 

Sei que na Russia se adoptou este im
posto por conselho do ministro das finanças 
e tu.mbem pelo mesmo facto a Italia e a Re
publica Argentina o estabeleceram. 

Acho, pois, que não ha.veri mal nenhum 
em sua con.:;ervàção, desde que a sua co
hrê.l.nça se faça sem vexame para o commer· 
cio, porque effectivamente o que mais in
commoda o commero3.9 são as oscillações 

. bruscas que soffro o cambio. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA - Principal
mente quando' o Governo entrn. no jogo. 
Peço a. palavra. 

0 SR. PEDRO PERNAMBUCO- Ta.mbem não 
posso concordar,.Sr. Presidente, com as con
siderações constantes da introducção do re
latorio do S1•. Minbteo du. Fazenda, ondo 
S. Ex. commette, a meu ver, o~Jtro erro 
economico, dizendo quo a v;~lorh:a.ciio da 
nossa moeda verifica-se polo angmonto d:~s 
cotn.ç:õos dos noss.1s titulos. ~i S. Ex. se 
désso a.o tra.ba.lho de abrir ·~ lista. dos ti tulos 
no stoclt-exchange de Loml.t•os, havia do vel'i
ficar o desacerto desta sua as:'>erção ; S. Ex. 
havia ue veriftcar, não procis:mdo ir muito 
longe, que na Republica Argentina os títulos 
teem cotação inferior, c, ontreta.nto, :1 sua 
moetl.n. va.l\3 mais. Tambem podia observar 
que e.~tão muito longe de alcançar as cot<.L
çõos do.:; nossos, os títulos uruguayos; entre
tanto, a sua. moeda vale mais, porque, como 
todos nós sabemos, o papel~moeda Oriental 
é conversível com um pequeno abate. 

A introducção do relatorio está. eivada 
·deste e de · outros erros economicos, que 
S. Ex. affirma com uma convicção de espan
tar, erros que .são, servindo-me ele sua pro.:.. 
pria expressão, de uma puerilidade de cau
sar lastima. 

Sr. Pre;;idente, eu preciso ent.rm· em outra 
ordem de consideru.ções-sobrJ ê1 introducção 

Camara Vol. VI 

do 1•elatorio do Sr. Ministro da. Fazenda, 
ma.s não me é possível continuar hoje, por- ' 
que a hora .está adcanta.da. Assim, peço a 
V- Ex. que me conserve a palavra para fa.L· 
lar em primeiro logar na sessão de amanhã. 
(jl{uito bem ; m uito bem. o ·oradm· é muito feli-
citado.) / 

O Sr. Pre~idente-0 nobre DepG 
tado s~rá attendido. 

Fica a discu~.são adia.da pela hora. 
Passa-se á hora de~tinada. ao expediente. 

O Sr. Carlos de Novaes (1° Se-
cretario) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officio : 
Do Ministerio da Fazenda, de hoje, trans

mittindo dous dos autographos da reso
lução· do Congresso Nacional, devid;~mcnto 
sanccion<~da, concedendo ao 2° escriptm:al'io 
da Delegacia Fisc<ü no Esta.do d.o Paraná 
Manoel Pereira Mendes um anno de licença, 
om prorogação á de dons mezes em cujo · 
goso se acha, com o respectivo ortl.enado, 
para tmtar do :ma ::;aude ondo lhe convier. 
-Inteirada, enviando-se um dos :1u.togea
phos ao Senado. 

Requerimento : 
De Tullia Teixeira Ribeiro, pedindo uma 

pensão.-A' Commissão de Pensões e Contas. 

O Sr. Presidente - Foram apre
sentada::; 61 omcnd:ts ao projccto n. 206, de 
1901 (Orçamento do Interior). 

H11 manifesto equivoco na inserção, entre 
<Li:l referidas emendas, de uma assignada pelo 
Sl'. Deputado Ftm~to Cardoso, rot<m~nto aos 
servontos do Arsenal do Ma.L"inha da Capita.l 
Pedeml. Esr.a omonda póde caber no Urç~a-
mcn to da Marinha. · 

Das outras 60 emendas a Mesa da Camara. 
clclx<L ele a.cceitar a.s seguintes : poe im
portar a suppressão de empregos cl'eados 
por lei : -

Sob n. l-Do Sr. Germano Ha.sslocher: 
«·suppri;ma-se a verba n _ 20-Directoria 

Geral de Saude Publica-989:459$000.» 

· As . seguintes emendas, por importarem a 
crcàç.ão de empregos : -

Sób n. 9-Do Sr. Fausto Cal'doso: 
«Ao n. ~17-accresceute-se: -:3:600$ para. 

pagamento de um cirurgião dentista.» 

Sob n. 12-Do Sr. Herodja de Sá: 
« Ao § 20-Dii·ectoria. Ger<d do Sawlc Pu~ 

blica-Onde :se lê-Seis llmtmuen:ses-diga-se 
13 
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-Sois n:qumuenses, sendo um archivista com 1 Sob ns. 56 e 57-Dos Srs. Neli!on de Vas-
os venc1mcmtos de 6:000$ a.nnuaes. » conccllos o outros : 

Sob n. 2c1 -Dos Sr.s. José Bonií.i:tcio e 
outros: 

.... ~A' verba sJb n. ll-Accrescente-so-
2:400$, para vencimentos ao escrivão do 
Juizo Federal em Minas Geracs.» 

Sob n. "15 - Dos Srs. Irineti Machado e 
OUÜ'OS: 

.«Rubrica 14 -PoliCia. do Districto Fe
. derat-ResGahcleça-se a verba. de 8:400$ p.11·a 

a gt•a.tificação de sete escrivães em disponi
bilidade.» 

As seguintes emendas, por impJrtarem em 
augm!,3nto de ordonados : 

Sob n. 19-Do Sr. Augusto dê Vascon
cellos : 

« Onde convier : 
A gratificação dos escl'ivií,e~ .das del~gacias 

Huburbanas ficá. cq_uipara.cla á. dos escriVães 
das urbanas. » 

Sob o n. 28-Dos Srs~ Mil'arllla. Azevedo e 
outl'o~: 

<!: A' l'nbrica. n. H-Polícia do Districto 
Federal: 

Na parte do pos::;oa.l, onde se diz"7"'_seis nJ.e
dicos n '1:000$ tlu ortlon:tLlo- diga-se, seis 
medicos a G:OOO$ lln orLlom.11do, total 36:000$ 
e 18:000*, tuktl do g'l'i\tifica.çõos. 

No :.:; - CiLS<L IIC Det,un~:fio-Medico com 
~:4008 elo m•,lonmlo-dign-se cóm 6:000$ de 
or!lcnatlo o ~:400$ ele gl'<Ltifica.ç~ão. 

A' l'llUl'ica. n. 15-Casa de Corrccção-Me
tlicu com 3::~00:4; de ordcmado-sulMt~tua-se, 
um nmdico, G:OOO$ do ordenado c 2:400$ de 
gra.tiríca1/i.o; lJha.t'macouticos-em vez de 
~: OOU$-d iga-::;o ·1: 000;)00()-. 

« Accrescente-se:-Fica o Governo auto
l'izado a ecttiiparn,r os vencimentos do medico 
do Instituto dos Surdos-Mudos e do In.'ltituto 
Benjamin Constant aos dos demais medicos 
das differentes repartições do Ministerio· do · 
Interior. » · 

« Fica o Governo autoriÚtdo á. ectuiparÚ' 
os vencimentos do medico da Casa de De
tenção aos do da Casa· de Correcção. » 

As seguintes eniendas, por serem disposi
tivo dê caracte1' pei'manente, ou artnullarem 
leis em: vigor: 

Sob .n. 18 - Dos Srs. Irincti Mácha.do o 
outros : 

<!&:crescente-se onde convier: 
Art. Fica o Poder Executivo autorizado · 

a rever o regimento de custn.s da justiça locn.l 
do Districto Federn.l, a.pprovado pGlo decreto 
n. 3.363, de 5 de agosto de 1899, fazendo as 
alterações convenientes.» 

Sob n. 46- Do S1·. Irineu Machado: 
«Onde convier: . 
Art. Fica. o Poder, Exee,utivo autorizado .a 

tornar extensivas aos professores e adjiintà_s 
do Instituto Nacional de Musiça as gratifica
ções addicionaes de que trata o a1·t. 3ldo 
Codigo dos IristHutosOfficiaes de Ensino Súpe
rior e Secundaria approvado pelo decreto 
n. 3.890, do l de janeiro de l90L» 

Sob n. 59 -Dos Sr::~. Irilicu Mach<i:do e ou
tros: · 

<<Onde convier: 

Sob n. 33-Do Si': Theophilo Ottoni: 

A despezn, com a policin. do Distl'icto Fc· 
deral, institui~ão federal di3 organização 
militar, o como ta:t considerada reserva do 
exercito, correrá uniea.o oxcltisivamcnte por 
conta do Thesuuro Federal, obríga.ndo-so o 
Governo n, entregar á. Mnnicipn,lüiade a. im· 

- portancia eom quo pa.ra· esse 11m anmml-

· ~' Onde convier : 
Artigo unico. Ficam equiparados, qu~nto 

aos vencimentos, os bibliott1ecario e sub
bib1iotecario da Escola . Polytechnica. aos 
empregados de igual categoria das Facul
dades de Medicina. » 

Sob n. 51-Dos Srs. Nelson de Vasconcellos 
e outros: 

« Onde convier : 
Artigo unico. Ficam equiparados, quanto 

aos vencimentos, os amaimenSGS da Escola 
Polytechnica aos em1wegn,dos de igual cate
gorlu. da Faculuude de Medicinr" >> 

mente concorre.>} 

. Sob n. GO - Üo Sr. HemlcJ!l~ Lagdcn: 
«Onde convier: 
E' concedida a geatuidade par·a um do tres 

irm~os que se matri~ularem ou esteja.m ma
triculados no Internato do Gym!laSlO Na7 
cional simultaneamente como contribuintes.» 

E a ultima parte da seguinte emenda 
sob n. 15 _,_ por importar a delegação 
de a,ttl'ibuição'legisl:.í.tiva, do Se. Raymuntlo 
de Miranua, cujo teor é o seguinte : 

« ... quer emrolaçã,o á, neccssiüade de reol'
ganizar os serviços f'eueraes de saúde puJ)lica. 
nesta. Capitcd e ilos Estados,>~ 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:42- Página 13 de 23 

SE::iSÃO EM 5 nr:: UUTU:.5RO DE 1901 Qj 

Fic<t sobre <.t mc.:Ja. até ulterior dcliber.t-
ção, o scguin~e · 

PRO.JECTO 

o CongNJSso Naci0íHtl decretá: 
Artigo unic•J. As vantagens do m~t. Go do 

decreto n. 193 A, de 30 de jâneiró. de 1890, 
são extensivas ~tos pÍ'irrieiros officiaes da 
armada. refol'i:iiadcis .. cowpulsoi'iatríeri te,. a 
contar de 31 de outubro de 1894; revogadas 
as disposições em contràrio. 

Sala dàs sessões,_ 5 de outubro de 1901.
Nelson de Vasfoncellos.-Indio do Bmzil. 

O Sr. Presidente-Tem a p<tltwra 
o Sr. Heredüt do SCt. · 

O Sr. Heredia de Sã vem trà
tar de um assumpto p.a mais alta impor
tancia referente ao Districto Federal. 

Procurando escrupulosamente cumpril• o 
seu llever, ha tempo submetteu á conside
raçã.o !la Ctuuara un1, projcctô reorganizando 
a M:unicipaliúatlo do District~~ Federal, da 
ma.ior procodencia, porque a loi em vigor é 
radicalmente defeituosa. Basta lembrar o 
racto do os intendentes municipaes, c_ujos 
mandatos já tecminai·am, estarem ainda 
servindo em virtude de uma singular pro
rogação, para accentuar quão lacunosa é a lei 
actual.. E' . evidente, p:Jis,, a necessidalLe de 
uma lei que c.Jrrija este. absurdo, porque, o 
~orit1·a~ü~, impi.>rtLtritt mn uma PI:vrog<.tção 
müefiniLta do mantlal,o quo só fui cunf'orido 
por duns annos. 

triC?_to Federal não fica :se sem uma orO'ani-
zaç:10 completa, definitiva. "' · 
~ão ha no sou requerimento descomlde

ra<;~a? par~ co.m a commissão, repete, des
c~nst~orac;a,o, stm, tem havido para com o 
DI~triCto Federal, que até hoje não tem uma 
~m que se adapte ás suas nece.3sidades. O pro
Jecto do oradol' exige, pois, uma solução 
pro~npta, tanto mctis quanto elle só consulta 
os mteressos do município. Mostra o modo 
J,Jorql!~ o projocto determina que se proceda 
<t elmçao, sendo o seu fim exclusivo fazer 
com que os grupos políticos do Districto Fe
deral possam .see rapresentados. 

Lamenta a ütlta de atitonomia do Districto 
Federal~ quando deveria tel-a pela sua. iin
portancia e pela sua grande. renda, superior 
a_ de muitos . Estados, sendo o seu mais alto 
cargo do Poder Executivo da nomeação do 
G.overno e approvação do Senado. E' o prin
cipal escopo do projocto acabal' com esta. 
anomalia, tratando-se de uma municipâ
lida'Je que se diz ser autonomd.. 

Tem ass~m cumprido o seu dever. (llftdlo 
bem ; muito bem.) . . 

Vem t1 Mm:Jtt, ú lido apoiado e posto em dis· 
cussão. o seguinte, 

Requm·imento 

. Requeiro qiw o projecto ri. 124 ~cja inclu
tdo na ordem do di:.t, indcpehdeuterrionto 
do pa1•ecet· da commissão à cujo estudo foi 
co ri fiado. · 

satt thts sessões, ~do outubro de 1901.
HoJ·edia llo Sú, 

Apóa n. aprcse!ltaçãiJ tlo seu. pt;újcetJ, dnus 
:tpparec<Jt·am, um üo Sl'. Alf'rolu Varella, O 81• · Orlei o Filho - St•. Presi-
outro diJ Sr. ELluardü R:.tmos. doul;o, V. E;<. a.oaba tlc pôr em discu:;sã.o o 

Quandu o ot•ti.rlur suppuniH~ quo 11 Com- rottu.orimonto. on:m·e~ido pDlo nobre repro
missãt>'ÜO Cuhstituit}ã.o, Legi~lat~ílt> 0 .Tustir.:t s1mtanto do Dlstt·wto Federal, o S1•. Heredia 
.Íii. t.ivossc cstuda.tlo o assuinptu', couhc-uw'o ~lo Sit, l'Ofluerimonto que prOJ)ÕC que ó pro
tle~pr·a.zm· do vorifle:.n• quo,. tlous mozcs do- J.ccto que S. Ex .. a~)l'cscntou, com relação 
p:m; de nj_wcselitadu, é quo o projcctu m L\l. ~~. rofomm do [!IstriCto .federal, seja dado 
tlistl'i buido. . ·. · para a ordem do_ dia, independentemente .de 

Para ~tie o assu1nptô ~~hli1i sol~ção, is~o parecer . da, Commisg[o, <t cujo estudo foi 
ü, que a. coilimissão a quem . e:;tã.. atl'ccto en~·egue. _ . . . . 
omittá o ~eu parecer,' t~m envidado todos os . ~m.bora nao. se.Ja repr~sentanto do Dis
osforços., inutilmente. Por j:;só vem apro- triCto Federal nesta Casa, mteresso-:-me como 
vcit~r-sê de umadisposiçãcí regii:nentn,l, offe- · Deputado por tqdos. o~ ~ssumptos que cnten-
rccendo .. üm reqüeri~ent) .:gri.ra que seja dem c_om e_stc mmHcip~o. . . , _ . 
contemplado na ordem do dia, indeperid<Jü- .Aqm res1do, acom;.mnho a v1da do Dtstri
tomente de parecer. E' um recurso que 0 ctoe o ~cu desenvolvuuento; eu o.ostremeço 
Regiiuento lhe faculta ho exercicio. de. suas ~omo SI nest~ Congros:)O Jepresentasse esta 
funcçõcs dE' Deputado, l:lem ;:i.bsolutan:ii:mte uupurtanto cu'cumsm·tpçao. . • 
flUCl'Cl' ri:iolindrti.r âquolli:.i. hónrada com- 0 SR.. lRINEU MACUADO -V. Ex. ê ~tté 
mi~são. . . eleitor doDi:;tricto Fcúeral e mesario· e bom 

Accen ;ua quo os proi1l'ios ii1tei1doiües eleitor o 1mm mesa, rio. ' 
reclamaram de s~us l'BIH:esent<wtes que agis. O SR. BRICIO FILHO- SI'. Presitlente o 
sem de modo que a lYiunicipalid<:~>de do Dis- nob1·e Deputado, Sr. Heredia (.io Sã, rel{nt:.1I' 
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que o seu pl'oJecto seja clebati<.lo neí>ta Casa 
sem que a Commissão sobre o mesmo elabore 
o seu parecer, sem o concurso llas suas luzes, 
sem o auxilio do seu sabor. 

0 SR. HEREDIA .DE SA -Isto porque a 
Commi.ssão ha dous mezes ainda não deu 
:pareeer. 

0 SR. BRICIO FILHO- Sr. Pre.;;idente, 
porque ha dous mezes, confo1•me declara o 
nobre Deputã.do em aparte, a Oorrimissão não 
elaborou o seu parecer. 

0 SR. HEREDIA DE SA- Note V. Ex. que 
em dezemlH'o devia se proceder á eleição mu
nicipal. 

O Srt. BRlno F'rr.,no- Sr. Presidente, no 
momento em que S. Ex. fundamentou o seu 
requerim(mto, fallou em autonomia munici
pal, fallou na necessidade de _reforma1• o qu_e 
ahi está, mostrando a necessidade do mum
cipio gyrar em esphera inteiramente livre, 
independente, sem os obstaculos que, no en
tender de S. Ex., presentemente entorpecem 
a marcha da administração do Districto Fe
deral. 

Si eu fosse chamado, Sr. Presidente, a 
discorrer ácerca da autonomia do município, 

· não teria sinão que me pronunciar no sentido 
daquelle.~ que a desejam a mais completa. 

:. Neste ponto S. Ex., que m~ito propug~a 
por um districto autonomo, · nao me levar1a 
a barra adeante. 

Sou o pr-imeiro a concorda~ q~e isso q~o 
ahi está, que a actual o:rgamzaçao do. Dls
tricto Federal não é o que podem deseJar os 
boàs republicano.'l, não é aquillo que dev.e 
resultar das disposições da nossa ·consti
tuição. 

O SR. I-IsREDIA DE SA' -Apezar de se di
zer que o município é .autonomo e inc!_epen
dente não se verifica 1sso, porque nao se 
pôde a.dmittir autonomia quando o Prefeito 
é de nomeação. . - _ 

0 SR. BIUCIO FILHO-Mas, Sr. Presidente, 
não é disso que se trata, não se trata de 
saber neste momento, si ao Districto Fe
deral' deve ser concedida a autonomia. de 
que' realmente deve g?sar; do que se. tr·ata 
é de verificar· si o proJecto apresent<tdo por 
S. Ex versando sobre assumpto delicado e 
impoi·tante, assumpto que joga com inter
pretações constitucionaes, !lssumpto q,ue 
traz em seu bojo medi~as dignas d~ mawr 
ponderação deve ou nao ser debatido sem 
a audiencia: da Commissão. 

Pergunto, Sr; Presidente, si um pro
jecto nessas condições, que deve merecer 
ne::;ta Casa granue debate, que deve ser bas
tante controvertido, pMe ser dado para 
ordem do di<~, indepen<lcntemcnte d? parccor, 
sem que a. Commissão se fuça ouvir sobre o 

assumpto, sem que sobre elle derrame as lu
zes do seu saber e os clarões do seu enten
dimento. (Apm·tes.) 

SI'. Presidente, o nobre Deputado pelo 
Districto Federal, formulando o requeri
mento que formulou, atacou alguma dispo-
sição regimentéLl ~ . 

Ha uma disposição do regimento que auto
riza o Deputado a requerer que um projecto 
seJa dado para a ordem do dia, independente 
de parecer,dosde c1ue a Oommissã.o leve mais 
de 15 dias a se pronunciar sobre o mesmo. 

Mas, apezar de existir uma disposição re
gimental neste sentido, tem sido clV;. executa
du n::sta Casa ~ Não por certo. 

Respondo : o representante d~ Nação ra
ramente tem lançado mão eles ;e recurso. 

Projectos teem sido apresentados em ses
sões anteriores e atê em legi.;laturas ante
riores ; toem ficado sem parecer, sem que 
se tenha soccorrido de tal alvitre. 

0 SR. HEREDIA DÉ SA-Por ahi segue-se, 
então, que os autores não procuram dar o 
andamento conveniente. 

O SR. BRICIO FILHo-Quero dizer com isto 
que a medida nunca deve ser executada ~ 

Não, Sr. Presidente, longe de mim a idéa 
de pr•etender cercear a applicaçã.o de uma 
disposição regimental. · 

Si, com relação a certos projectos, sem 
maior impqrtancia, que não ·costumam :Pro
vocar um debate tão largo, tão animado, 
como eu supponho que provocará o prpjecto 
de S. Ex., si com relação <t esses projectos 
os s~us autores teem tido a paciencia de es
perar que as Com missões se pronunciem ... 

O SR. HgREDIA DE SA'-Oom o meu exis
tem tres projectos nesse sentido- um do 
Sl'. Edmtrll(} Ramos e outro do Sr. Alfredo 
Varella e estes não teem esperado pouco. 

O SR. Barcro FILHO · - ••• desejo saber m 
relativamente ao proãecto da importancia 
daquelle que foi apresentado pelo nobre 
Deputado, a -Camara devo dar o seu assenti
mento para uma discussão sem parecer. 

Sr. P~·esidente, o nobre Deputado,·quando 
fundamentou o seu requerimento, foi o pri
meiN a confessar que sobre o mesmo a.s
sumpto foram apresentados tres projectos, 
durante o corrente anno-o de S. Ex., outro 
do nobre Deputado pela Bahia, o Sr.Eduardo 
Ramos, e outro do distincto Sr. Alfredo Va
rella. 

Ainda mais: Quando S. Ex. apresentava 
o sou 1)roj~cto, o nobre representante do 
Districto Federal, o Sr. Augu~to de Vascon
cello:-:;, Ievantava-:-:;e r fazia ver que desde a 
legislatura passada ..• 

0 SR. HEREDIA DE SA- Depois de um 
'aprosontado pór mim. 
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O SR. BR1c1o FILHo- ..• se achava na 
Commissão um projocto de S. Ex. sobre o 
mesmo assumpto,pedindo então que tambem 
servi,;se de elemento do est.udos por parte 
de quem ti v esse de elaborar o parecer. 

São quatro, pois, os projcctos apresen
tados sobro a matcl'ia ; trc,; apresentados 
no presente anno e um apresentado na 
legí::~latura passada. 

Não é, pois, com pequeno t1•abalho, com 
pequeno esforço que a Commissão tem de 
chegar ao fim do seu estudo ; . serit for
çada a analynr todos os projectos apre..;en
tados, afim de poder emittir o sou juizo 
com segurança, de modo que a Camara possa 
ser convenientemente orienr.ada. 

Tenho, além de todas as razõesapontadas, 
uma de alta relevancia que me fa,z assomar 
á tribuna. 

O projecto de reforma do Districto Federal 
foi tee ás mãos do e :ninente representante 
do Maranhão, o Sr. Luiz Do mingues, tão so
licito em desempenhar as suas obrjgações. 

O SR; HEREDIA DE SÁ- Realmente era o 
Sr. Domingues, quem ia dar o parecer sobre 
o prójecto, mas quando se completaram dous 
mezes, que o projecto ha.via sido apresen
tado, foi elle distribui do ao Sr. Tolentino, 
Deputado por Santa Catharina, que me de
clarou que não daria parecer, porque este 
seria· dado pelo Sr. Luiz Do mingues. 

Hoje o Sr. Luiz Domingues ma autorizou a 
declaral' que não dav~ o parecer. · 

Vê, pois, V. Ex., que eu agi com muita 
paciencia. 

O SR. Barcro FILHO-O facto de ter · este 
projecto ido p:trar ás mãos do illustre Sr. 
Luiz Domingues, collega dístincta, cuja com
petoncia. nós todos eE!tamos haqi tuauos a ad
mirar ..• 

0 SR. lRINEU MACHADO-Cuja correcção ... 
0 SR. BUENO DE ANDRADA-CUjO amor . a.:, 

trabalho ... 

Luiz Domingues, pediu-me para que inter
viesse junto de S: Ex., no sentido de aprassa1• 
a elaboeaçã.o do parecer sobre o prvjecto de 
reforma do Districto Federal. 

Conversei com S. Ex. o ante as razões que 
me ap1•esentou tive que concJrdu.r com a. 
demora, porque fiquei convencido de que 
e1•a impossível accelet·ar a marcha do pro
jecto. em face dos sel'ios e pesados trabalhos 
da Commissão. 

A Cama.ra sal)eque pl'esentcmente ha uma 
Commissão entregue a grandes trabalhos, 
Commissão que monrej:.t todos os dias, con
correndo para a elaboração de uma obra que 
deve digriificctr o Congresso Nacional, é a 
Commissão e:~pecial do Codigo Civil, de quo 
fazem parte os membros da Commissão de 
Constituição, LegislaÇão e Justiça. 

O projecto do nobre Deputado tem de ser 
submettido ao exame da Commissão de Con
stituição, Legislação e Justiça; todos os 
seus membeos estão a braços com os tra.ba- · 
lhos do codigo. 

Entretanto insisti com o illustre relator 
para que elaborasse rapidamente o seu pa
recer; deixei, pOL'ém, de insistir, desde q_ue 
me foram allegados m .)tivos de impossibili
dade, decorrentes dos muitos a.ffa.zeres da 
Commissão. 

Attcndendo a todas es.:las consid.erações, 
eu, com a maior magua, com o mais pro
fundo constrangimento, sinto nã.o poJ.er da.r 
o meu a<Jsentimento ao requerimento for
mulado palo noi.H'e Deputado pio Dis~ricto 
Fetloral. E o faço tranquillo: 

1°, porque assim procoJ.ondo, não saio das 
norma-3 que teom sido adaptadas nesta 
Casa; 

2<>, porque não pretendo nom de longe 
pôr om duvida a corrocção do iltustre 
membro ua Commi'dsão, o Sr. Luiz Domin
gues, ominonto rcpeosentante do Maranhi'í.o; 

0 SR. BRICIO FILHO- ... cuja COl'l'OCC):-í.O 
não tem sido desmentida, cujo amor ao trt~
balho nós todos observamo.s, é motivo para 
que fiquemos tranquillos quanto ao anJ.a
mento do projecto. 

3°, porqun on que sou pela antonomin. do 
Di.;tricto L''e1loraJ, peefieo que esse projccto 
seja. discut.ido do um modo convonionto c c::>m 
um pa.l"eccl' illumimulo pela expm•iencia e 
pelo~ conhecimentos dos membros da Com
missão, a que seja aqui atirado a (lebate sem 
parecer. Si até agora não apresentou . S. Ex. o pa

recer, é porqué motivos de ordem superior 
o teem impedido de levar a cabo sua tarefa. 

0 SR. HEREDIA DE SÁ - Apezar do tudo 
isso, que aliás é muito louvavel, o Districto 
Federal que fique prejudicado . 

0 Sn. BRICIO FILHO --Um dos represen
tantes do Districto Federal, que tambem se 
interessa pela autonomia do Districto, inte
resse que não é privilegio do nobre deputado, 
sabedor de minhas relações com o Sr. Dr • . 

Prefiro esperar um pouco mais; não de
sejo absolutamente que o assumpto seja. re
solvido com açodamento, ~em a. indispen
savel reflexão, sem o cuidado que deve 
merecer da Camara. (Muito bem, muito bem.) 

O Sr. Bueno de A.ndrada
Combate o requerimento do nobre Deputado 
pelo Districto Federal por jülgal-o pouco 
pratico. 
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Fica a. discus:'lão do roqnorimento do 
Sr. Hercdia do S<t adiada. pola, hora. 

Foram apresentadas, na sessão de 5 de ou
tubro, ao projeéto n. 2l6, de 1901, fixando 
a despezi1 do Ministcrio da Marinha, as sc
guüites 

E?>'!ENDAS 

Ao p1·ojecto n. 216, de 1901 

OnQ.e convier :-0 pa.trão do serviço ma.ri
timo do Commissariado Geral da Armada 
:fica eqpi})arado aos pn,trõcs do . serviço geral 
do 4-l'ilenal de Mari~ha da Capital Federal, 

· -sendo a q.ifi'erenÇa de vencimentos paga pelp. 
rubrica.- Força Naval. - · · 

Sala. das sessões, 5 de outubro de 1901.-
AZbuquerQue s m·ej o. · · · · · · 

Capitão do porto .............. . 
Secretario .................... . 
I oncarrega.do d.e diligencia.s a 

2$ em 365 dias ... , .......... .. 
l patrão a 45$ por mez ....•.. , . 
8 r?madorcs a 40$ por mez; .... 

3:000$000 
1 :500~000 

no$;ooo 
540~000 

3:840$000 

9:610~000 
Consignada no orçamento. . . . . . . 3:430$000 

Augmento..................... 6:180$000 
Sala das sessões, 5 de outubro de 1901.-

Líndolpho Serra. · 

Sub-emenda á emend;.t dos Sr.:;. Nelson de 
Vasconcellos e outros. 

Accrescentc-se : ouvidos sobre os meritos 
e prioridC1dC da idéa do subma.rino Jacintho 
Gomes o inspector do Arsenal de Marinha · c 
o Club de Engenharia. 

Sala das -ses.:lões, 5 de outubro do WOl.-
Accl.-escente-so :-E' o Governo autorizado, Ba:rlJosa Lima. · 

na vigencia desta lei, a 1úandar pagar, · sem ' 
prejuízo do actual vencimento, uma diarüt 
de 2$ aos ~p.ternos do Hospital da Marin}1a, 

Ao § 25 do art. 1° :-Em vez de 900:000$, 
<lig;t:.sc :-800:000$. ·· ' · · ·· · 

admittidos por concm~so. · · · · · Sa.la das sessões, 5 do outubro de 1\JOl.-
S:Íla ·das sessões; 5 de outubro de 1901.

Bal·bosa Lima. 

Accrosconte-so onde convim•:--Para diffc
renç·~ . de caro bio (le" "Veqcirnontp~ ac~re~c~do~ 
em. porto c?t~argciro o· p:ov~e11q · fiq~rá. a~to
rizaao a abrir o crod1to necessario na vi
gencia do éxercioto. · · 

Sala das sessões, 5 de outubro ele 1901.-
Nelson ele Vasconcellos. : 

Accrescente-se onde convier: ·- Continüa 
em vigo1• o § 3° do art. lO da lei n. 652, do 
23 de novembro de 1899, àdditando-se auto
rização para abastecimento de agua. para as 
fortalezas, qua.rtcis, ilhas o estabelecimentos 
do ~~rf~tcpo da 11ariJ1l~a. 

Sala das sossõef:l, 5 de outubro de WOl.
Nel"son de Vasconcellos. 

Ao art. 2°:-E' o Governo autorizado a 
fornecer aos matriculados da Escola Naval, 
que o requererem, o enxoval e fa.rclamento 
pr(3cisos, a exemplo do que s~ f~tz n..as _escolas 
militare$ do paiz. 

Sttla · dn,s sessões, 5 de outubro du 1901.-
Atfo·nso Obsta. · ·. ·-· · 

A ver"l.la. § 12 :.:.:.:._ Fica üegannexada do ~.r
senn.l de Marinha do Ladà,rio a. · Capitania do 
P01•t.o, qno passa.r;t a fnnccionar· em; Co
l'llrnh;t eom os Vt'IJeiml~J1tos da seguinte ta-
IJolla. : · · 

A(fonso 'Cõsta. · · · 

Onde convicr.-Aos officiaes inferiores da 
armada, nomcadof? pí1rá. servirem . fóri1 <!a 
Capital FedCliar para . COI)1It)is.sõcs em ((Ue 
tei1ham ajutla qe c cisto' o/! 'uerp.ais o"ffici<t.éS 
da armada c classes ó,unexàs, se n.bonará. 
com o mesmo fim ·um mez .de seus venCi
mento::;. 

. Sala 4a.s sessões, 5 de outubro de lQO~. -
lle~rigue J;.a,gden. · 

Onde convier. - Fica restahelccida- pa.1•a 
os ofiicia.es inferiores da armada quando em 
serviço nos Estados de Matto Grosso, Ama
zonas 'e Pttril., ri. gi·a.tific:~çU.o de que tr:ata a 
tnbellit 28, an nox<t ao decreto n. 389, (le 13 
de ,junho do 1891, <tlt~m elos vencimentos con
signados no Regulamento em vigor. 

Sala da::; ~cs::~ões, 5 (}c out4lJro ·d~ 1901. -
HetwitJu.e ;Lagden. · ., · ; · · · :• 

Accrescente-sc onde convie1• o ~Seguinte : 
Ar~. A~ patrom.oria.s dos pm~tos da Bahia 

e· Recife ficarh elevadas á. 2a classe para 
todos os effeitos, nos ter.inosda lei n~· 745 do 
1;z de setemb!'O de 1890. (Arts. 48 a l:-11.) 

"sala dâs sessÕes, 5 d~ outt{bro d.e '' l90l. -
Neiva . 

Ao § 12- Capitanias - accrcscontc-se : 
6:000!15 pn.ra pagamento ao ex:-seci·etario 
nAdido do oxtincto Arse ;lal do Pernambuco. 

Sa.la ilus smsõe!"!, 5 de out.uhro de ·19.0\ .-
Ne·iva. · 
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Accrvscente-sc onüc convier o scgúinte : 
Artigo. N<~. vigoncia uoita. lei, o Governo 

empregará. os cruzadores á vela em via(J'cm 
ue círcumna.vegação, correndo es3as despezas 
por conta das verbas dos§§ 8°, 140,21° e 22o, 
para instrucção :pratica dos officiaes sulJal
Mrnos. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1901.
Neiva. 

Accrescente-se onde con:vior o seguinte: 
Artigo. E' autorizado o Gove~·no a con

ceder licença, na vigoncia desta lei, para os 
officiaes do corpo da armada se empregarem 
nos paquetes subvencionados, que navel1'a-
rem pelos portos da RepulJlica. · o 

Essas licenças sei·ão cGnceuidas com soldo 
simples, contando..;se a esses offi.ciáes, para 
todi!IS ·os efl'eít?s como tempo de embarque o 
em que serv1r_em nesses paquetes, e pela 
·metade a reSl)ectiva antiguidade. · · 

Sala das sessões, 5 de outubro de !901.-
Neiva. - · · 

Vae a imprimir ,o ~eguinte 

PARECER 

N. 55- 1901 

Inrlefere a petiçCío em que o- co~servador do 
arsenal cinc1:gico e gabinete odontologico do 
Hospital Central. do Exercito, Jo$d Fortunãto 
da Silvo Pin~o, pede a CIJ.1J:iparação ele seus 

· vencimentos aos do co;~servador .do Hospital 
de JJfm·inha. · · 

A' Çommissã.o de Orçamento foi presente 
o requerimento, em que José Fortuna.to da 
Silva Pinto, consol'vaU.or do arsenal cirur
gico c do gabinete vdontologico .do Hospital 
Central Militar, podo SOl' equiparado em 
vantagem ·ao· conservador do ·Hospital de 
MaL'inha,·allegando ter 19 annos 4e serviço e 
perceber muito parca remuneraÇão pelas 
funcções ·que exerce. • · · · · 

Ex~_ri;linando a pi·et~nÇl~O e posto cop.vo~~1a 
que sao parcamente remuneradas as fúncçoes 
quo exei•ce o 'petictdnai~iõ, comtrido' pensa a 
Commissão, conforniarido-se com o parecer 
d~ Direcção Gm·al ·de Sliudedo Exercito, que 
na() tem applicação na hypothese o disposto 
~ó art. 85 _da Constituição da Republica, por 
1sso _que nao se trata. do cargo exercido por 
officul.l U.e patento. '· •··· 

_Em outras condições do Thcsouro Nacion11l 
nao duvidaria. a Commissão · aconselhar a 
equiparação que solicita o requerente; nas 

actuacs, porém, opina pelo imleferimento do 
sua prctenção. 

S. R. Saln. das commissões, 3 U.e outubro 
de I9pl.- Paula Guimarttes, presidente.
Cassiano do Nascimento, relator.- C01·nelio 
da Fonseca.-kfayrink.-Serzedello Coi·r8a. 
-Francisco Veiga. · 

Vão a imprimil' os seguintes 

PROJECTOS 

. 
N. 9G A- 1901 

Deter1jzina que, por motivo algum, poderá se'!• 
recusarf,a aos herdeü·os de todos os funccio· 
narios qtte houverem contribuído com as 

- quotas mensaes do montepio, por desconto 
em seus vencimentos ou por pagamento · 
voluntario consecutivo d exoneração de seus 
cargos, a pensão con·espondente dquellas 
contribuições, e dà outras providencias· 

A Commissão de OrÇamento, entendendo 
que o actual projecto consigna uma idéa. 
justa e razoavel , p3nsa todavia quo, achan
do-se em discussão no Senn.do uiil projecto 
de lei regulando o montepio, projecto que 
terâ de ser submettido ao estudo da Camara, 
deve esta aguardal' o mesmo projecto para 
ah.i consignar as idéas contidas no art. · lo e 
paragrapho unico do projecto ofl'erectdo pelo 
illu.3tre Sr. Deputa.do Bar bo:;a, Lima. · 

Sala U.as Commissões, 30 de setembro de 
1901.-,-Paula Guimanres, presidente.- Ser· 
zedeUo Cortêa, relator.- :Mayrink.- Cm·~ 
nelió da Fonseca.-- Cassiano do Nascimento. 
-Francisco Veiga. 

N. ~5- l90l 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l. 6 Aos herdeiros de todos os func

cionarios que houverem contribuído com as 
quotas mensaes do · montepio, · por U.esconto 
em se~ v~p.ci!llent_o$ o~ por J?aga.!?ento vo
luntarw · consecut1vo a exoneraçao de seus 
cargos, não poderá, por mutivo algum, s~r 
recu.~ada ·a pensã.o córresporideiite tíquolta.s 
contl'itiuições·. · · · ... - ' ,. · ·· · 

Parageapho unico. O Governo mandará 
pag<.i.Í' aos herdeiros dos éontriDiüri.tcs, ' ·que 
houverem entdiU.o para o Thcsouro ·c~om ds 
ditas mensalidades, <~ pcmsfi.o correspondente 
'~ essas contriouiçõc::;, c;üculadas scgnndo a.s 
tabellas do montepio obriga. to rio. 

~ala das sessões, 10 de .i!rllw llo HlOl.
Barbosa Li1na, 
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N. 122 B- 1901 N. 218- 1901 

Pm·ece1· sobre a emenda olferecida na .'J" dis
cusstío do projecto n. 122 A, deste anno, 
que autoriza o Governo a conceder ao cida
dão João Perei1·a Bar1·tto, ou á sociedade 
que elle organizar, a garantia de juros d~ 
6 ° f 0 e ele (~mortisaçcTo em 20 amws da 
quantia de 2.000:000.~, para fundrn· em 
A1•acajú ( Sergipe ) um banco de C1'< dito 
agrícola rnovel ; e dá outras providencias 
(com emendas da Com missão) . • 

A Commissão sente não poder dar parecer 
favoravel á emenda da bancada parahybana. 

A Commissão só resolveu dar o seu veto 
ao projecto do Sr. Deputado Fausto Car
doso depois de minucioso estudo sobre o E~
tado de Sergipe, que através de longos 
annos não recebera nenhum auxilio dos 
cofres da União e. pela impossibilidade em 
qne está o raferido Estado de desenvolver a 
sua producção sem um instituto de credito, 
cujo estabelecimento. sem certas garantias, 
seria ahi inexequivel, attentn a situação Je 
nossas principa{'S pra:ças. 

O Estado da Parahyba não está nas condi
ções do de Sergipe, e tem recebido da União, 
em mais de uma occasião, favor.;s de certo 
valor. Além de muitos outros, póde a. com
missão citar as verbas destinadas aos açudes, 
á colonização e ao seu porto ; os ramaes 
da estrada do Limoeiro, que atravessam 
o seu territorio, emfim a estrada de Ferro 
Central da Parahyba, e a Estrada de Ferro 
Conde d'Eu, que teve garantias de juros por 
muitos anuos. .-

Pensa, pois, a Commissão que a emenda 
deve ser rejeitada e que a Camara. não deve 
-recusar o pequeno favor feito a Sergipe. 

Sala das commissões, 4 de outubro de 1901. 
Pat~la Guimarães, presidente. - Serzedello 
Corrêa, relator.-Nilo Peçanha.-Mayrink.
Francisco Veiga.-001·nelio da Fnnseca, de 
conformidade com o seu voto dado no pr-o-
jecto a que se refere a emenda. · 

EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Ao projecto n. 122 A, de. 1.90 t . 

Fica o governo igualmente autorizado a 
conceder á sociedade que se organizar na 
capital do Est~do da Parahyba a garantia de 
juros de 6 °/o e de amortização em 20 annos, 
da quantia de 2. 000 contos, para fundar a !li 
um banco de credito agrícola movei, nas 
me:;mas condições do projecto supra. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1901.
Camilto de Hollanela. - Soa1·es Neiva, -
Trindade.-SUva klariz.-Lima Filho. 

Autorí;:;a o Poele1· Executivo a abrir ao M.i
'nisterio da lY.far·inha o credito de 6:121$701, 
snpplementa1· ú verba ga elo art • go ri a 
lei n. 746, de 29 de dezem,bro de 1900, 
para pagamento de soldos que competem 
aos officiaes t1·ans(eridos para o quadro da 
1·eserva depois de annulladas as ?"espectivas 
reformas 

Presente á Commissão de Orçamento a 
mensagem de 25, do mez proximo passado, do 
Sr. Presidente da Republica, e, conforman
do-se com a exposição do Ministerio da Ma
rinha, abaixo publicado, é de parecer que 
seja adaptado o seguinte projecto de lei: 

O CongreS$0 Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizarlo a abrir ao Ministerio da Marinha o 
credito, de 6:121$70 I, supplementar á verba sa. 
do art. 8° da lei n. 746, do 29 ue dezembro 
de 1900, afim de attender ao ·pagamento dos 
soldos qüe. no corrente a.nnô. competem aos 
officiaes ab<üxo mencionados, que foram 
transferirlos para o q uarlro da reserva, em 
consequoncia de haverem sido annulla.los 
as respectivas reformas; fazendo as necessa
rias operações e revogadas as disposições ~em 
contrario : 
Capitão rle fragata Aristides 

Monteiro de Pinho........... I :999$999 
1 os tenentes: 

João· da Costa Pinto........... 1:526$199 
Francisco de . Paula Oliveira 

Sampaio.. .. .. . . • .. .. . . .. .. . 760$904 
Eugenio Eloy de Andrade Ca· 

mara ...... :. . . . . . . . . . . . . . . . 1: 834$599 
Sala das Commissões, 3 de outubro de 1901. 

-Paula Guimarães, Presidente. - May1·ink, 
relator. - Cassiano do Nascimento. - Ser:se
dello Corrêa. -Cornelio da Fonseca. - Fran-
cisco Veiga. · 

Sr. Presidento da Republica-· Tendo sido 
annulladas..por decreto de 2l de agosto ulti
mo e 18 de setembro corrente as reformas 
do capitão de fragata Aristides Monteiro de 
Pinho e dos primeiros tenentes Francisco de 
Paula Oliveira Sampaio, Eugenio Eloy de 
Andrade Camara. e João do Costa Pinto, os 
quaes for•am :.ransferidos para o quadro da 
reserva da armada, peço que vos digneis de 
solicitar ao Congresso Nacion;.~l, de accordo 
< om as inclusas demonstrações, a concessão, 
a este Ministerio, do credito tle seis contos 
cento e vinte um mil setecentos e um réis 
(6:121$701), supplement:.tr á verba sa. do or
çamento em vigor, afim de sé attender ao 
pag, .mento do soldo que compete aos referi-
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dos officiaes até o fim deste anno, visto não 
ter sido dotn.da a. alludida verba com recur
sos para. tal pagamento. 

Capital Federal, 25 de setembro de 1901. 
-José Pinto da Luz. 

N. 219-1901 

Autoriza o Pode1· Executi'I)O a abrir ao Minis
teria da Guerra o credito ecct;·am·dinario de 
11:537$536 pam pagm· ao ma1·echal Jose de 
Almeida Barreto as vantagens a que tem di-
1·eito, de accordo com a sentença do Su-
premo Tribunal , 

Em mensagem ae 9 do corrente o Sr. Pre~ 
sidente da. Republica. solicitou o credito de 
ll:537$536 para occo1•rer ao pagamento de 
vantagens que competem ao marechal José 
de Almeida Barreto, relativas ao periodó de
corrido da data em que foi creado o Supremo 
Tribunal Militar á de sua reintegraçãa no 
cargo de miaistro deste tribunal por decreto 
de 26 de junho proximo passado. 

Conformando-se a ·Commissão de Orça
m-~nto com a exposição, abaixo transcripta, 
do Ministerio da . Gu13rra, acompanhada do 
quadro explicativo das referidas vantagens. 
é de parecer que seja adaptado o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Minlsterio da Guerra o 
credito extraordinario de ll :537$536 para 
pagar ao marechal José de Almeida B<trreto 
as vantagens a que tem direito de confor
midade com o accordão do Supremo Tribunal 
Federal. de 19 de setembro de 1895; fazendo 
as necessarias opet·ações e revogad~ts as dis
posições om contrario. 

Sala das Commissões, 26 de setembro dc-
1901.-Paula Guimarc!es, presidente.-May
rink, relator.-Nilo Peçanha.-Cass~·ano do 
Nasctmento .- Serzedello Corrêa. - Cornelio 
da Fonseca.-F1·ancisco Veiga. 

Sr. Presidenée da Rep:1blica - O ma
rechal ·José de Almeida Barreto, reinte
grado por decr~o de 26 de julho ultimo 
no cargo de Ministro do Supremo Tribunal 
Militar, pede pagamento das vantagens que 
lhe competirem, correspondentes ao período 
decorrido de 18 de julho de IB9 :, em que 
foi creado o mesmo tribunal, até a dat<t da
quelle decreto. 

O peticionario fazia parte do Conselho 
Supremo Militar, como conselheiro de guer
ra, quando foi reformado e privado do exer
cició desse cargo em 7 de abril de 1892. 

Camara ·Yol. VI 

Pelo tlecreto legislativo n. 149, de 18 de 
julho de 1893, foi creado o Supremo Tl'ibu
nal Militar, composto de quinze ministros 
vitaUcios, extinguindo-se aqueUe Conselho. 

Em accordão do Supremo TrilmnalFederal, 
de 19 de setembro de 1895, foi a Fazenda 
Nacional condemnada a pagal'·lhe, na fôrma 
da lei, os vencimentos e vantagens pecunia
rias resultantes do prejuízo mensal . que 
so:ffria, em inactivida·1e, da dift'erença ent1•e 
os vencimentos em cu.jo goso so achava an
teriormente á sua reforma e os que passou 
a ter por elfeito desse acto, e em cumpri
mento do dito acccordão se lhe tem abonado 
as vantagens do exercício em cujo goso es
tava, quando membro do extincto Conselho 
Supremo Militar, na importancia. men::;al de 
451.l$, desde a data em que foi reformado e 
privu.do do exercício dosse car•go. ' 

Rointeg··ado no cargo de ministro do Su-: 
premo Tribunal Milita1·; tem o requerente 
diroito á di1ferença entre aquella gratifica
cão e a que pa:;saram a receber osministro.{ 
deste tribunal, relativamente aos períodos 
intermodiarios das seilsõe.:; do Congre.:~so Na
cional, de que faz paete. 

Conforme se verifica da inclusa demvns
tl'ação, e:>ta differença so eleva á quantia de __ 
onze contos quinhentos e trinta. e sete_ mil 
quinhentos e trinta e seis réis (11:537$,536). 

E assim, peço que vos dignei::l solicitar do 
Congre1so Nacional autorizaÇ<1-o para abrir
se a o::lte ministerio o credito da referida 
quantia para occorrer ao 1·espectivo paga
mento, que não ~e póde sati::;fazer pelo pro
ce.~:;o commum de exercícios findos por não 
e::\ta1· prevista no<:l respectivos orçamentos a 
divida de quo se trata, estando completo o 
pessoal do tribunal, com o qual se esgo
taram as consignaçõe;:l estabelecidas. 

Ca.pital Federal, 9 de setembro de 1901.-
J. N. de lJ:[edeir·os ltiallet., 

N. 220- 1901 

Concede ao bacharel Thoúzaz de Lemos Duarte, 
Jo escl""iptur·ario da Delegacia Fiscal do 
Thesouro l:?ederal no Estado de Pernam
bHco, um anno de Ucença, ccnn todo a· orde
nado, para tratamento de saude 

Foi sujeita · ao parecer da Commissão de 
Petições e Poderes a petição do bacharel 
Thomaz de Lemq.~ Dun.rte, l 0 escripturario 
da Delegacia Fiscal do Thesouro Federal em 
Pernambn~o. requerendo ao Congresso Na~ 
cional um anno de licença com todo o orde
nado, para cnrar-sc da cnforrnidado do quo 
padece, dcpendoni;o de longo tra,tu.monto, 
fóra. daquetle Estado. 

Em justificação do seu pedido, o peticio
naria exhibe o parecer da junta medica que 

H 
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o inspcccionou do saurle, no Recife, tostift
caJ1do que cssr. fnneciona.r.io publico soll'ro do 
asLhma c lymph::nitcs constantes c :rn·cscec
vendo-lhe um anno de tratamento fór<t do 
Estado. 

Pei1sa a Commissã.o que ha razão suffi
ciente para a conces.;;;'iio da licenç:t req ucritla 
por esse servidor da. Rcpublica., c com todo 
o seu or<lena.do, por não lhe p'!J.recer jl!sto 
quo se lll'o regateie em semelhante coDJUll
ctura, quando mais indisponsavol e urgente 
lhe é esse recurso para a sna subsistencia c 

•curativo, tanto mais na época presente de 
carestia. da vida. , 

E, como assim lhe parece, a Commissão de 
Petições e Poderes oifcrec~ <i. considoeação 
da Camara dos Deputados, o seguinte 

I'RO.TECTO 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. O Poder Executivo é auto

rizado a cóncedcr ao bacharel Thomaz de 
Lemos Duarte, 1 o escrip turario da Delegacia. 
Fi8ca1 do Thesouro Federal no Estado de 
Pernambuco, um anno de licença. com todo 
o · ordenado pa1·a trata.!' de sua ::>n.uuo, onde 
lhe convíer ; revogadas M; disposições em 
contrãrio. · 

Sala das Commissõcs, 5 de outubro de 1901. 
-Esperidiao, presidcnte.-1'rindade, relator. 
-JoscJ Eu.iel.Jio .-Tavm·es de Lyra. 

N. 221-1901 

Auto~·i:w o Governo a rl~'stribuiJ' a cada wn 
dos rleleyados f/8 caes do 'l'lwsow·o' a qtwntia 
de t:OOO,s, a titulo de .rJl'aUflcaçiío, pelo t?·a
balho erd?·aordinado de seus ~·clo.todos an
ntwes (Vide p1·ojcdos ns. 135, 1.'16, 1:37, 
139 a 141 de 1000) 

PROJECTO 

· N. 138-1900 

O Congresso Nacional rosol v e : 
Art. 1. o E' auto1•iz;a.do o Governo a dis· 

tribuir n. cad~ um dos dologarlos tlscaos do 
Th0som·o a quantia de 1:000$, a .titu~o de 
.,.ratificaçKo, pelo trabn.lho oxtraordmarw do 
~cus rola.torios annuacs. 

Art. 2.o Não torão ·direito á gratificação 
os delogados quo até o fim do :rnoz de junho 
não houverem í'oito rop1cssa ao· Thesouro dos 
rclatorios aquoso roforc o artigo antorio1•, 
c si ostcs não comprohcndorom os datlos com
pletos do movimon t o das tlologn:cias .. _ , 

Art. ·:Lo Rovogam-~o as thsposlçoe:; em 
contmrio. · · · · 

Sala das scssõos, 31 do agosto de 1900.
Al(redo Varella.-M. de Escoba?·.-J3Mõosa 
Lima. 

O· Sr. Preside)) te-- Estaridõ ado
antada. a hora, designo para segurila·feira, 
7 do corrente, :.~ seguinte ordem do dia : 

Primeira parto (::dê 2 l / 2 hor!1s,o-u antes): 
Votaçã.; do .projecto 112 A, de 1901, auto

rizan:lo o Governo a abril• o- credito de 
lOO:OOO~ ao Ministerioda Industt•ia, Vjaçã.o 
e Ohras ·' Publicas, com o fim de ser entregL~e 
ao Sr. Alberto Santos Dumont, como prcmw 
pelo rcsnltc:tdo de sua experiencia de um 
bttlã.o dirigível (2"' discussão) ; 

Votação do prujcc to n. 116, de 190 L, aut?- . 
rizando o Governou.. alJI'Íl', por cont:t do MI
nistorio da. Justiça. o Ncgocios Interiores •. o 
ceoritu do 51: 580$940,pn.ra pagament.o 4c (11-
VCl'S:.LS obr:~s e melhoramentos no e(hficw do 
Lyceu de Arto:; o Otficios, nojo proprio l)a· 
cion;~l (:3a. uiscus~ã.o) ; 

Vot;L~~ü.odoprojocton. lGG, do 19.01, aut~
l'iza.nclo o Poder Executivo a abrir ao ML-

A Commissã.o nào Dútlc t~ccc[iiar o prc;;cnto nlstcrio da .Justiça 0 Nogocios I~t~l'iores.o 
projccto do lei. Compl'ohcndenclo os nobre . .;; eroditodo l:i:300.Spumpaga.mcnto dopremw 
intuitos dos :mtoros do rofm,:Jdo pt•ojocto, 0 impresslio de 1.000 <~x~tnllln.re:-:; da o~ra.
.confcssu.ndomesmo que os govoronos n'Ko teorn Theoria de Processo Civil o Commerc)al
procurado tuar da enet·gi<:t •t.tlm d.c obl'ig<ir composta pelo br. João Pereira Monteiro 
os delegados fiscaes a cumprirem a tempo (2"' discussão) ; 
tão sc:tlutar preceito, entenlle todavia que · Vot•.çü.o do project0 n. 231; de 1900, ele
não merecem gratificaç~ão os que rerdmente vando a lô 0 número dê qngenheir.os ch~fe~ 
cumprem deveres que são inherentes aos de distrlctó na Dfrectoria Geral dos Tele
cargós' que exercem, que constituem mesmo &i·àphos-no ~xei·cicio 'de 1901 (2"' discussão ); 
o seu pl'incip :.~l dcv01·, e ao tos <lo vem ser se- o · Votação do projcctà n. 232 A, de l90Q, 
vm•amente punido::l os que so afastam do com 0 pn.recer ri. 22, de 1901, auto1·izn,nd,o o 
cumprimento desse dever,rnostl'ando-se pouco Podm: Exccuti vo a 'tra.nfornu.tr as 1 a, 2a e ;3a 
zelosos e incapazes dos cal'g,:Js quo exercem. tm·mas d;_t suh-directoria. dos Correios em 1 a, 

:sala das sGssões, 30 de setembro do 1901. 2a o 3" secções na Directoria Geral, pass~n
-Paula Guimaníes, lJJ'esiJ.ente.-Se~·.=edello do os chefes de turma a chefes de secçao, 
Co_n·êa, rolatot•.-Mayrinh.-Co)·nelio da Fon- desde que preencham as ·cond'iyões .regulti.
seca.-Fmrtcisco Veiga.-Cassiano do Nasci- menta1·cs, C' dando otüt•as providGllCH1S ( 2~ 
menta. I discussão); · ·· · 
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Continun.ção da 2:1. discussão do projccto Ministcrio dn, Justiç;t o Negocias Interiores o 
n. 150 A, de lOOI, parecer sobre a.s <:menàa.s credito do 3:957$ZOO, supplemontn.r ao n.
<tprescnta.das para a 2"- discus:-;ão do pro- \f do art. 4" de lúi n. 746, do 29 do dczom, 
jocto n. 150 A, de 1901, que orça a Receita l)l'O do 1900, para vostuu,rio o ca.lçado do lO 
Ger~ll da ~opul~lica para ? exercício do 1902; alumnos gratuitos qur, em vil'tude da mo5;-

Drscussao umca do proJecto n. 13:3 A, de ma,loi, for<1m admittido:; .no [ntomato do 
l 001, com paroc.cr sobro a omondl\ oil'orocida Gymnllliio Nacional, cujo numero foi olova.do 
na 2a discussão do projocto n. 133, deste de 50 a 60; . -
anno, que . autoriza o Poder Executivo a sa. discussão do projecto n. 77, de 1901, 
abrir ao Ministorio da Justiça o Nogocios relativo á omenda ·ofi'erccida na 2:1. dh;cus::;ão 
Interiores o credito do 6:850$, supplcrnontar do projccto n. 217, de 1900, autorisando o 
i'L verba ga <lo art. 2°' <la) oi n. 746, <le 29 do Poder Executivo a abrir ao -Ministerio da 
dezem bi'o de 1900 ; Guerra o credito especial de 8: 415$600; para. 

3a. discussão 'do projccto n. 257, de lQOO, pagamento dol:! vencimentos do tencnte-coro
atitorizand.o · o Poder Executivo a abrir · ao nel Innoconcio ·scrzodoilo Conüa., revm·tido 
Ministel'io dq, Marinha o credito es:pcc~al do ao scn·vi(\O do ex<n•cito e do lento da Escola 
G:OOO$, para pagar os vencimentos · quo, no Militar por acto legislativo; 
corrente an'no e no proximo futuro, compo- 2a q'i:>cussão do projocto n. 4:3 A, do 1901, 
tom ao cx;socrotario do oxtincto Arsonaldo autorizando' o Podor Executivo a abrir ao 
Marinha do ·Pornambuco-.Jo·ão Sa:bino Poi'cira Ministorio da Justiça o NegeciosJntorioro3 o 
<Tiraldes; credito cxtraordinario de 2:8i::7$800, para pa.; 

2"- discussão do p1•ojecto n. 165, de tD01, gáincnto a D. Eugenia Torroão Corrêa de 
ê\Uiiorizando o Porler Executivo a, abrir ao ArauJ>, víuva do juiz de direito em di:::poni
Miriistel·io da Mai·inha o et•edito de·..... bilidade bac·harel Lindolpho Hisbello Corrêa 
77:521$899, supplemeniar ás ver·bàs ns. 8, do Araujo ; · 
14 e 21 do' a1•t. 8° da lei n. 746, de 29 de de- 2a di.;cussão dJ pt'ojocto n. 120, de 1901, au
zombro de 1900, para pagamento de venci-. torlza.ntlo o Governo a abrir ao Ministerio da 
mcntus ao c:n·po de :patrões-mürcs, augmonto Guerra o credito oxtraàrdin<trio do 2:401~800; 
do vencimentos de um c:tpiliãü do mar e para pagamento ao marechal José do Al
gttCl'l;à, um capitão de fragata o ve!lcimontos moida, Bal'l'oto, om virtude do sentença do 
do tres medicos de 5" classe; · . Supremo Tribunal Federal; · 

··2n: discussão do pNjecto' n. 203, de 1901, P discussão dQ projocto n. 113 A, do 1901 
autorizando v Poder Executivo a, abrir ao autorizando o ·oovcl'no a a.brie o credito do 
Ministerio daFazendaú cl'edito de 2l::l46$45G, 16:060$, par8. paga,r ao bachàrel Umbolino d.o 
para pagm· a A. A venioi.· & Comp. c u. Cor- Souza Mal'inlw os soU;; ordenados, con'!o ,juiz 
rêa Chaves & Pinto, de accordu cum a sen- dó diroíto em di.-;ponibilidado, decorrido:; tlo 
tença judiciaria flUO mandou 'restituir-lhes· u 22 de abril de 1~94 <.í. ·Bl do dczombrí.) d.o 
q tio de mais pagaram á Alfandega desta 1900 ; 
capital; · 1° di~cussã.o do projccto n. lOô A, de 1901, 

2a discussão do projecto n. 173, de 1901, autorlziwdo o Governo a abrir ao Ministcrio 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao da Ju~:>tíça c Negocies Interiores o credito 
Ministe:Ho da Guerra o credito cxtraordi- necessario parn. pagamento d.o premio do 
nal'io de 68:19;)$189 para execução da i:)Cll"~ -:~iagem, de que trata o art. 2~1 do Co<ligo do 
tot)ça em ultimo. in!)tancia em favor do te-· Ensino, conferido a Pedro Demosthcnes 
uente-coronel Procopio Jo:;ú dos Reis; Rache· 

2a discus'são do projecto n. 132, do 1901, ln di~cussão do projecto n. ll A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao autorizando o Pódee Executivo a abrir um 
Mlnisécrio da Mi1rinha o crcdil;o de 100:000$, credito da t}Uantia 'de2~638$045·ao Ministerio 
supplementar a,o ai•t. 8° 11. 24 _:_ Obra.S- da da Fn.zenda, para paga.mento de forr;~gcns, 
lei 746,·de '29 de dezembro de 1900; · aguaeõbjectosde expedienLe fornecidos pela 

3a distiussâo do projccto n. 58, de H;ol, companhia das Aguas de · Maceió e outrus, 
autorizando 'o Poder< Executivo a nbrir ao por conta do Ministerio da Guerra durante 
Ministerío da Fazénda o credito cxtraordi: os exercícios de 1894, 1896, 1897 e 1898; 
nario de:8:000$, :para pa.gumento do aluguel 33 discussão do projecto n- 46, de 1901, au
tla éasêt onde · ftmccionou, de setembro a de- torizando o Poder Executivo a abrit· ao M:i
zcmbro do 18\19, a, Delegacia Fiscal do El:!ta- nisterio tla, Guerra o credito extraordina.rio 
do du Rio Grande do Sul, 'e o supplementar de 4:225$COO para pagamento do ordenado a 
de 20:000$ á ve1•ba. \J:l.- Caixa de Amorti- que tom direito o almoxarifedo extincto Ar
zação _.:. dit loi n. 74.6, de 29 de dezembro de sonat de Guerra de Pernarnlmco João Clim.aco 
l!JOO, art. 28- Assignatura de notas; dosSantos Bernardes · 

7?? discussão do pl'Ojccto n. 68, de 1901, 2a discussão do prQjecto n. 176, de l901, 
autorizando o Podm· Executivo a abl'ir ao autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
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da Guena o credito extraOJ•dinal'io de 
2:800$207 para occorrer ao pagamento do 
ordenado que comiJete ao escrivão do a.lmo
xa.rifado do extincto Arsenal de Guerra de 
Pernambuco, Francisco M<Lur•icio de Abreu ; 

1" discussão do projecLo n . l 97 A, de WO l' 
autorizando o Governo a alirit· ao Ministerio 
da Industria, Viação e Obras Publicas o cre
dito especial do 60:000$, par•a occorrer <is 
despezas da repr·esenta~ã.d dos productos 
brazileiris na exposição de Bulfalo; 

3• discussão · úo projecto n. 121, de l 90 l, 
autorizando o Poder Executivo a aln·ir ao 
Miní~terio da. Justiça, e Negocio!! Intel'iores o 
credito de 100:000$, suppíementar a.o n. 14 
do art. 2° da lei n~ 746, de 29 de dezBmbro 
de 1900. 

Segunda :r;11rte (ás 2 l /2 horas, ou antes): 

Discussão_ unica do projecto n. 42 D, de 
1901, emendi.t do Senatiu au prujecLu que Iix:<~ 
as forças de terra para o exercício de 1902 ; 
· Continuação da l"' discLts~ão do projecto 

n. 62 A, de 1901, aHera.ndu a clas>e Ia, n. I, 
das Tarifas dJ.s AII'<im.lega~ ; 

Continuação da. 2a. di;:cmlsãu do prujecto 
n. 7 A, de 1901, autorizando o Governo a 
conceder isenção do direitos de importação 
ao material cpw fôr importado pelo Estaio 
do Pará par,~ o aba.~tecimento de agua á. ci
dade de Belém, restituindo-se as quantias já 
pagél.s ; . 

la discus;:;ão do p1•ojecto n ;'229 A, de> 1900, 
detei'minando que na confecção das tabellas 
de dhtribuição do:> ereditos a que se l'efero o 
art. 163 do regulamento n. 2.409, de 23 d.o 
dezembro de 1896, devcr.-so-ha ontondor por 
dotação de uma verba a 'som ma oxacta das 
sua.s conslgna.çõos e flub~con dgnaçõos; 

Discus$ào unica do projecto n. 147, de 
1901, concedendo ao Dr. Amaro Rod1•igues 
de Albuquerque Figueiredo, 2° tenente ci
rurgião contractado da armada, uma pcn~ão 
de trezentos mil réis mensaes e a1ttorizando 
o Governo a abrir o nece~,~a.t'io ceedito ; 

2a discus~ão do projecto n . 189, de 190 l, 
crea!ldo varios cargos na Repartiçií.o Geral 

· dos Correios e marcando-lhed os ro~pectivoR 
vencimentos ; 

Discussão uníca do :projecto n. 162, de 
1899, concedendo á viuva do jm•isconsulto e 
ex.:.Senador .Toaquim Felicio do.-; Sanf.o.-; a 
pensão men~al de 500$000; 

1a. discussão do projecto n. 139 A, de 1901, 
estabelecendo que as etapas do,; officiac~ do 
exercito e da armada nunca serão inferiores 

· a 1$400, qualquer que ~eja a guarnicão a. 
que pertençam, ;,;alvo as excep(";õe~ da lei;. 

la. ciiscussão no projecto n. 6 A, de 1901, 
declarando abolidv, a accnmula.c:.ão das cadei
ras de logica. o 1le litteratura do Internato e 
do ExterJ:!ato do Gymnasio Nacional, sob a 

regóncia. de um só cathedratico, e manda.ndo 
pôr em concursD as cadeiras que vagarem 
em consequencía. dessa, disposição ; 

Discuf;são unica do projecto n. 169, de 1901, 
au-torizando o Poder Execut ivo a conceder 
um anno de licença, com o ordenado a..que 
tiYSr direito, ao bacharel Manoel Ign:lcio 
Carvalho de Mendonça, juiz seccio:~al do 
Estado do Paraná; 

Discns . .;ão unica do pPoject.o n. 201, de 1901 , 
autorizando o Governo a conceder ao Dr. 
Fernando Tf\rra, as;;istente ca thedratico da. 
cadeira de dinica. dermato·syphiligraphica 
fl a Fac11ldade de Medicina do Rio de Janeirú, 
rnaül um anno de ·licença, . com ·todo o 
orden<tdo, para tratar d.e Su;J, saude ; 

Discussão unica do project.o n. 186, de 1901, 
estabelecendo que ao engenheil•o Aristides 
Galvã.o de Queiroz, aposentado no cargo de 
director du. Secretaria do Mini:-.1terio da 
Agricultura, Cornmercio e Ob1·as Publicas, 
compete, desle a aposentailoria, o ordenado 
de engenheiro-fiscal tle 2"' classe, correclpon
dente a :25 annos de serviço ; 

Discussão unica do projecto n. 267, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
uma ponsão de l$500 diarios, a con~ar de 
aln•il llo 1898, ao ex,emprogado da Estrada 
de Ferro Central de Pernam buco Luiz Affonso 
Ferroira; 

Discussão unica do projecto n. 1001 de 1900, 
elevando a 1$ diarlos a. pensão o soldo quo 
percebe o 1° caqeto roí'o r·mn.do, com hom•as 
de alferes do exercito, Orozimbo Carlo~ 
Cm•rea de Lemos ; 

3" discussiio do projecto n. 127, do 1901, 
dispondo sóbt•e a contagem dn. an t ignHlado 
do posto dos offlciaos dos oxol'cito tt quo se 
referem Ofi arts. I o tJ 2" da lei n. 350, do \J de 
dezembro do ltl05 ; . 

3• discussão do projecto n. 205, do 1898, 
:mtori'l.ando o Governo a mand;w paga.r aos 
Drs. l~ranci~co Antunes Maciel e Arthur 
AntunAS Maciel a quant ia de 385:500$, iin
pO!·tancia do gado vaccum e cavallar forn e
cido âs furças legaes durante o período 
revoluci.1nario de lmJS a 1895 ; 

:ia discussào do p rojecto n. 264, de 1900, 
autorizando o Govm·no a prorogar o p razo 
concedido á Sociedade Montepio Geral de 
Economia dos Ser vidor es do E8tado par a. 
inrl13mnizar ao Thesnnro Federal da quantia 
de que lhe é devetlora, até que essa insti
tuição regularize sua situação, pJdendo 
mesmo re1eval-a do pagamento da impor
tancia em que ficou alcançada no a.nno 
de HHJ9; · 

Discus~ao unica do p r ojecto n.l 90, de 1901, 
n.ntOl'izando o Governo a conceder ao má.chi
nista de 2 .. classe. da. Estrada de. Ferro Central 
do Brazil Achilles Arnaud Coutinho um anno 
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de licença, com ordenado, para tratar de sua, la discussão do projecto n. 157 A, de 1901, 
saude onde lhe convier ; ' declarando que, no caso de licença a um 

}a discussão do 1n•oject.o n. 72, de 1901, lente cathedratico da Escola Naval, sera a 
declarando q_ue gosarão da franq_uia :postal a cadeira regida pelo lente subs·tituto a quem 
coreespondencia e as revistas dos Institutos competir na occasião o exercício das fun~ 
Histqrícos e Geographicos do Brazil, do Pará, cções de repetidor dessa cadeira, com voto 
Cen.rá, Bahia, S. Paulo, Paraná e Santa Ca- em separado; 
tharina e dos Institutos Archeologicos de Discussão unica do projecto n. 283, de 
Alagôas e Pernambuco ; . 1893, concedendo a D. Juliana Morel Garcez 

1u discussão do projecto n. 22 A, de 1901, Palha, viuva do tenente do exercito Diogo 
ma o dando dispensar dos exames pratico de Garcez Palha, a pensão annual de 960$000 ; 
q_ue cogitam os arts. 28 e 29 do regulamento la discussão do projccto n. 158 A, de 1901, 
de 31 de março de 1851 O:S officiaes e praças tornando extensivo ao Ministerio da Mari
do exercito habilitados com os cursos das nha o decreto n. 232, (~e 7 de dezembro de 
armas a que pertencem e derogando a lei 1894, na pa! te que organiza os estados 
n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, na parte maiores do Ministerio da Guerra e do aja
referente a este assumpto ; dante general do exercito, e dando outras 

la discussão do projecto n. 17 4, de .l90 l, providencias ; 
mandando que o Governo da H,epublica in- Ia. discussão do projccto n. 142 A, de 1901, 
demnize. com a auantia de 70:000$, a Victor reorganizando o corpo de engenheiros navaes 
Meirelles de Lima, pelas despezas q_ue fez e fixando o pessoal do respectivo q_uadro or
com a pintura, montagem e cu13teio do Pano- dinario (Com pareceres das Commis:3ões de 
rama do Descobrimento-do Brazil (com sub- Marinha e Guerra e Orç~mento); 
stitutivo da ·commissão de Orçamento ao Discussão unica do projecto n. 200, de 
projecto n. 261, de 1900); 1901, autorizando o Poder Executivo a con-

Nova discussão do. projecto n. 153 E, de ceder um anno de licença ao conductor de 
HJOO, additivo destacado na 3a discussão do trem da Estrada de FerJ.•o Central do Brazil 

· projecto n. ·153, em virtude do art. 133 do Francisco Alves da Silva Prado; 
Regimento Interno, autorizando o Governo Discussão unica do projecto n. 148, deJ90l, 
a transferir para Manoel Maria Vellez a autorizando o Governo a mandar- contar ao 
concessão feita a Julio Benevides pelo de- capitão de fragata. Francisco Carlton a anti~ 
ereto n. 99, de 7 de outubro de H)92, poden- guidade da data da promoção áq_uelle posto, 
do pPorogal-a por mais cinco an?os; em ~6 ele abril de 1890; 

Discussão rlnica do projecto n. 71, de 1901, Discussão unica do projecto n. 242, de 1895, 
autorizando o Poder Executivo a conceder a. elevJ.ndo a 100$ mensaes a pensãJ q_ue p01'
Antonio de Santa Cecilia Junio1·, fiel do the- cebe D. Cybe1e do Mendonça Souza, Monteiro, 
soureiro da Delegacia Fiscal do Thesouro viuva do tenente honorario do exercito Hc
F'edel'al no Estado de Min'as Geraes, um leodoro.Avolino de Souza Monteiro ; 
anno de licença para tratar .de sua saude Dlscussão unica do projecto n.l91, de 1901, 
onde lhe convier; ·concedendo a D. Amolía. Cavalcanti do AI-

Discussão unica do pl'Ojecto n .. 184, de 190 r, buquerque, vi uva do capitão de engenheiros 
autorizando o Poder Executivo a concerlcr Antonio Cavalcanti de Albuquerque, uma, 
dous- annos de• licença, de accordo com o pensão mensal de 100$000 ; 
disposto no § 2o do art. lo do regulamento ·2·• discussão do projecto n. 160 A, de 1901, 
publicado na ordem do dia n. 495, de 17 de conferindo privilegio para pagamento de 
janeiro de 1866, ao capitão do corpo de enge- divida proveniente desatarias de trabalhador 
nheiros Alfredo Soares do Nascimento para rural ; · 
tratar !e seus interesses; 

Discussão unica do projocto n. 188, de 1901, 
relativo á emenda do Senado ao projecto 
n. 171 B, de 1900, da Camaradas Deputados, 
que autoriza. o Governo a mandar pagar ao 
capitão de fragata bonorario e to tenente 
reformado Collatino Marques de Souza a 
quantia de l :837$680, differença de soldo 
que deixou de recebor desde 1870, da.ta. do 
sua 1·eforma, até 1897, de accordo com a 
doutrina. contida; no aviso do Ministerio da. 
Fazenda de 7 de janeiro de 1869; 

Discussão unica do projecto n. 204 A, de 
1901, concedendo um anno de licença, com 
ordenado, ao Dr. Zacharia.s do Rego Mon
teiro, ,juiz do Tribunal ·civi1 e Criminal, 
para tratar de sua saude onde lhe con
vier; 

2& discussão do projecto ·n. 217, de 1901, 
autorizando o Guverno a contractal' com os 
engenheiros Augusto. de Bittencourt Car
V<tlho Menezes o Alfredo Rozendo da Silva
ou u. companhia. que organizarem, o forneci, 
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m ontJ de C<1rtli3l postacs illmtradJS e dá 
outr·a.s prJvidcncias ; 

la. dis :; u~são do pt·oj3cto n. 87 A, uc lCJOl, 
instituindo um premio annnal, intitulado 
«Pt•enüo F'orl.m·al>>, do 5:000$, p:ua ser · con
ferido n.o club do regatas quo obl;ivol' victo
ria no pa.r~.lo «Ca.mpeonai;o~, abrindo o Go
verno o neces;;ario credir.o. 

Levanttt-;:;c a se;:; .;;ão <b 5 hor<.ts c 15 minu
to3 d<\ t<L rde. 

l\53 Sl·:Ss7\o E:\1 7 DE OUTUBRO DE 1901 

Prc:jidenc·ia dos Sl's. Satyro Dias, (2° Vice
Presidente) , Cw·los de No vaes (1° Secl'ctario) 
e Saty1-o Dias (2° Vice-Presidente) 

Ao meio-dia proce le-se ~L clw.madll., a que 
rcsn'Jndem os Sr·s. Satyro Dias, Carlos No
vaês, Angel J. Netto, Aga.pito dos . S;J,ntis, 
Luiz Guilbcrb, Gabriel Salgado, StL Pei
xoto, HosttDD;J,h de Oliveira, Serzedello Cor
rêa, Urba.no Sa.ntos, Christino Cruz, . Cunha 
Martins, Nogueira Acci.Jly, Fl!ancisco Sá , 
Gonça.lo Sonto, El.}y de Souza, TavarJs d.e 
Lyr.:t, Pereüa. Rei,;, Lima I?illn, Cols:) de 
Souza., Bl'icio Filho, Ju:ío Vieira, C.Jrilelio 
f!Ó. Fonseca, .Julio do .Merlo, Estàcio Coim
ln·n., Pc,lro Pernambuco, Josê Dtütrto, Epa
minondas.Gracindo, Jovíniano de Carvalho, 
Sylvio Jtomero; Soabra. Francisco Sodré, 
1\lanoel Caetano. Alves Ba.rfJosa, Toleritino 
dos Santo4; Celso cliJS ltei~. Barrds . Francv 
Junior, Deoclocin.no de Souzit, Nilo Peçailha, 
Lot1renço Bapt!sta. l\1;1,l'tins ToiKeira, Oli
veira Figueirodo, Viriat::> .i'vil1 .4ca.rcnha~. Jvã.o 
Luiz. PeniJt> Filho, Bueno de Pa.iva~ Alft·cdo 
Pinto. Leonel Filho; Mayrinl\, Olega.rlo Ma-

. cicl, Lttmartine, Din) Bucnu. Edmundo da 
Fonseca. Cincinato Braga.. Azoved,1 Marques, 
Hermcncgildo ele Moraes, Teixeira Bri1n
dao, Ca.1-·lós C;walc~tnti, Panla. JUmiós, 

-E'r<t ucüco Tolcn tino, . Gbrilin.no Ha.s.;;lt~chcr, 
Auielia.no üi.i.rbosa, C;tssiano do Nascirri:oilto 
e Diogo Forbna. 

Abre-se a S3Ssão. 
E' lida. e s3m debate ttpprovada. a acta ela 

sessão a.ntccetlentd. 

ORDEM DO DIA 

O S1•. Serzcdello Corrêa
Peç:.> a pala.vm p..!ltl ot'tlem. 

U .SI~. t>~·~sidenl.e-'Í'eii1 a palav!·a. 
o Ílo 1Jre VeJ)nt<~dt•. 

O S1•. Serzedello Corrêa (pela 
onlem)-:Sr: P!·csidente, solicitei a. p:1laV1'a. 
pele~ ortlem p<1r<.t pedir toda. intervenção 
de V. Ex. junto (L Com missão de Legislação 
e Jusr.iça, ;1(-im de rlal' parecer sobre um 
·peojccto quo apre3cntei o anno pa.ss.a,do, e 
quo reputo da ma.xima. importancia. pat•a. 
o desenvolvimento economico e industrial 
deste paiz. . .. 

Reflt•o-me a um projecto estabelecendo · 
principias ~o1n•c a discriminação do im
po.,;t(>s por par·te da União, Estados e :i:núni
cipios, de accordo com os q,rtigo.3 censti~ 
tucionacs e com o irítuito ·de evitàl' abusos 
qU:e se toem estabelecido por toda parte neste 
paiz. ( Apo·iados.) 

Este u.ssumpto teni sido objecto desde . o 
anno passado de reiteradas solicitações de 
<tssôciações commercicws, de . mais do um 
Estado, como o Estauo de Pern:ambuoo, Ma
ranhão,Bahia e da Capital Federal,ond~ todas 
as ttssociaçõcs toem reclamttdo providcilci<:Ls 
i1esm sentido. 

E ainda. üUimammite os jornaes . desta, 
Capital deram noticias .do que o Congres;3o 
de Agt•icultura., que tLctúalmente fúncciona. 
ne.3ta Capital, reclamou a mesma providen~ 
eia,a bem da. indtisGrüi e do desQnvulvimento 
economico do pa:iz. 

Este projocto deddü o anno passsado foi 
á Commissil.o de Legislação e .Tust~ça. o ou 
tenho rcsignadam€nto, conforme o meu co . ..;
tume. esper<vlooparecor,pu.rti quo o projocto 
seja da.d.o em discussão. 

o Sn .. S8ABRA-Poço a p<thtvra.. 
O Srt.. SI~Itími~EI,I.O Co1uU::.\ . ..:.... l'otlil'iit 

pois, u. V. Ex. que intol'corlos .~o j1tnto ;t Com
misião uo .Jii::d.iça, par:.tquo clliL ho11vosso pot• 
bem ~tpl'O.)~ttl' O SOU pitl'CCCI',ttfltn do quo OS!')U 
trahalho so,j;t sujei to ;í discus::;fw tlll. Calnar:t. 

Não suppo11ho tol' apresentado uril t.I·a
ha.llto som dct'0it.o: ;~o cont.uario, acredito que 
cllc torii, do sor modificado pela Commis~ào 
de Legislação e .Justiça til.lvez em um ou 
dons pontos, mas, om todo o caso, é um. es
forl,:o c ba.sc para um estudo du, Camara, afim 
de que se tome uma deliberação solH·e as~ 
sumptó de tão ghtnde importamüa. 

. . . . . o Sa. Pn.ESIDENTE- Procurt~;roi àttender 
ao ilob-re Deputado. 

O Sr. §cabra (pela ohlem) (·)-Venho 
~t tribuna pai•a dizer algumas palavras ares
peit:> do assumpto a (lUC se acn.ba do refe-
rir o nobre Deputíido. ,. 

Realmente o pi'Ojecto que S. Ex. apre· 
sentuu ;i. Camar;~ já foi distribuído o anno 
passado a um do,; membros da. Coli:n'nissão 

(·) E:s~e uiscurso uão foi l'evisLo pelo Oi'adol' 
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.sobl'e as emendas apl'csentadas Põtra :t 2" dis
cus.;ão do projecto n. 150 A, de 1901, que 
orça a Receita Gcea.l da, Ropubtic<t para o 
exercicio do 1902. . 

do Legislação c Justiça,o Sr. Anizio de AlJl'(m, 
digno Daputado pelo Plauhy; porém, S. Ex., 
r~Jr doente o por lliifi.Waates motivos, não 
dou parecer, e este anuo, não tendo sido 
o.~se Sr. Deputado eleito mmnbro da Commis
são, apezar de já ter tralw.llw,do muito sob1'e O §r. P~"esüdent,e-Tcm a pa,lavra 
o assumpto c publicaclo qu<tsi que uma mo- o Sr. Pedro Pernambuco. 
nographia a rasp:lito, ficou inlübido de apre
sentar o rderido parecer .. O St". Pedro Pernambuco, de

pois do rec<tlütular as consHorações inicia
das nu. sessão anterior sobre a. intro:lucÇão ao 
l'olatorio do i\Hnisterio da. Fa.zcnda, pa~sn. a 
esU·.udar as opcrctçõos do encampação e arren
damento da-J estradas do ferro do norte. 

O p1·ojecto do S. Ex.. não incido com rela
ç-ão a reclamações feitas ultimamente pela 
approvação dos impostos inter:-estadoae.~ e 
i nter-municipaes e eu acabo de distribuir 
este assumpto a um dos membros da. Com
missão, ecltanclo cogvencido de que osto, 
compenotraiido-se da ünportn;ncia cl<L ma- Sem dados o!Iiciaes, apezat· <.lo quatro mo
toria, du,rCt. o seu parecer quanGo étntmJ, zos deco.rl'ido.s pa.ra juigae estltd felizes opo
attenderido ti. reclamação do nobre Depu- raçõos, fi[), Plll'aso do Sr. Muniuho, soccone
tado. -- • se o orador dos elemento.) que lhe são forno-

Aproveito a opportunidade de estar na. cidos pela impt•en:)a européu,, para mostrar 
tribuna, para agrariecer aó nobre Deputado Od grandes encargos q_ue tom(tmos c quão 
por Pernambuco, o Sr. Bricio Filho. a defesa ruinosas formn e.'lGas opo1•açõcs~ 
que fez da Commissão do Justiça anto as cen- Para. a Cam<:tra saber quanto de immo
suras feitas á mesma commissão pelo Sr. ral houve nestes nogocios, as3ignala o ol•a
Dcputado Heredh de Sá, que nenhuma ra.zão dor que o Sr. José CJ.l'los Rodl'iguos, antes 
tinha para. as fazer. S. Ex. entendeu-se do Congresso dm' a,ntorização ao Governo, j<i 
commigo, como presirlente da Commi~si\o, o revelava em. Londres o pLtno da enc.:1mp:tção, 
ou disse que hoje procur:tl'iu, ::;abcr o estado e c1uo, de volta d<1 Europa., tGvo de·pas:;agem 
do projecto c S. Ex. premn.tnram1mtc voíu- om Porn~nn1mco, uma, l mga confoeencia cum 
thzor umíL ccnsm•tt Ct Conuniss?í.o quo, sobro- o gerente da G?·cat 1~7'eslern, que enviou im
c:l•t•rog.Ldtt como cstct :tld;u;Llmontc, não pótlc medi<tta.mcnto um sou <.tgonte p:~ru. esGa Ca
sm• tão solicita no cumpl'irnent.o do ::;ou I pica!. 
dovot• corno S.t•:x. pl'ctnndd qu.l deve ser, pot• A.nalys:1. depois o orador dotalhadarilonto, 
so tmta.r· !lo as.-mmpto rül'orontil ;w Distrido lendo dados, pa.ra mostr:w aos seus collogas 
l•'ll!lm·.1l, de 111W S. !1;x. <i roprnsont;Lnte. os rosn lt;t\los desu.stl'o .;os destiL, O]lct•ação. 

O rwnsideJJtn 1la Commiss:\•J distl'ibuiu mte Sileneio no começo para ni'Lo perturb:tr a.s 
pl'l>jool,o, l'Oi.LlJnunt.n, lw. dons mczot!, mtti o opcra.çõo.'>, silencio no fim pola,s dWicultli.Ldoi:l 
llonr:tdo, opol'O:·w o intolligentc Doputarlo do justillcn.L-as-IHL phr<1'30 do eminontc os~a
p:do M<Ll'nnhiio, o Sl'.Lniz Uumingac:-:, <L <lllülll 1list:.L o Si·. Manoel Victorlno. 
!'ui qnt,rnguo o:;l,o l,t•almllto, tom estado asso- Como sabe toda. a Na.ção, osto ill'L'Cmda
Lol'bado emn tL·a.balhus tl1~ :tlt:t rotovu,ncia, monto inf'nl_iz konxo soeios prejuízos a.ÇJS 
tl.o t;tmanlm imp H'tttncht qua.nto esl.c pe0- corre.:\ da Uniã.o o veiu compromcttct• o f'u
jodo i:iOlwc oi'/,,\'<Lnizaçilo do Dlstl'lcto Fotloral, J;neo oconomico do Pomu.mbuco o de outros 
o por i:>so não tom podido dar o seu parnecr. ~~~tn.clo.'\. . __ 

Eu vonüo que constaV<L dos livros da, Com- . Si a. Rna p:tlaV!'<1 pntle!!.9') prevalecer, po
mi.;;são cssn llrojcct•, di~tl'i!.JUi-o ao -St'. ilil'ia;i.C;tm;w;L que snppeimi~1e os impostos 
Francisco Totenti.no, digno Dú1nü:1du _ poe de consumo so!m~ os prodnctm1 do:-: Est.a.do.-;, 
!Santa. Catharln~t; porém- S. Ex:, vel'ificando a.ttent;L a. sitnaç~o em quo ellcs se acham. 
que osto trabalho estava all'cctt> ao Bl'. LuiZ Estes impostos pcsttm oxtraordinariah1ont3 
Domingues, deixou do dar pa.rocorsQlJr<J o sobre o con~ril!llinte; pediria tambem .q.uo 
mesmo. · fossem re3tttmdo.3 aos Estados os propriO::! 

Vc a Camara que o nobee Deputado nã.o 'nrt.cionaGs, os tol·rcnos de marinho., os bens 
tem razão na censura... - de· llefuntos o ausentes, poi:;; quo tudo isto 

O SR. BR.rcro FILHO - O nobre Deputado pol'teri.ce de dieoito aos Estados. 
pelo mstrícto Feclera.l não tem ra.zão. O projecto dJ Codigo Civil elo Dr. Coelho 
·O SR. SEABRA- ••• que fez á Commissi\o l~o~lrigues tem disp~sição <1 rv :poit~, dispo- · 

por não ter dado pa.rccor sobre o seu pro- stçao que tmnbol? ftguea. no. Cod1go que 
jocto. · :tctn:ümcnto o.;t:~ sendo thscnt!do, o do Dr. 

Clovis Bevilaequa .. 
}a PAR'l'EDA.ORDEM IIO DIA , L;tnwnttL que o Se. Ministeo da Fazenda 

E' annunciarla a, eontinu:v;ão rla. 2". dis- 1úo tenha ü·at:ulo com <L devida impoetttncia 
cu;)são (lv prujccto u .. 150 A, du H>Ol > l'<tl'OL:Ul' u pt'o1Jl(.)ll1t~ econvlllicv, 11llC <;vm mtü~ cv,-
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rinho foi ostudado pelo illustre relator da 
Roceita, Dr. Scrzed.ello Coerêa. 

A agr·icultura, conforme f'oi dito por um 
conheeitlo orador·, no pa.l'lamcnto lwspa.nhol, 
constitue a. ]lrincip:tl in<lust1·ia <lc uma n:L
f,,ão, seu m:Ll estar·(~ uma ca.l:.uniüade publica 
c aqucllcs (lUC tem 11 ge~tão dos altos no~ 
gocios publicos devem dücl·ot<tr rne;lídas cco
nomicas, afim do c v i ta r ma.lo~ peiores. 

.Jo.-;scau, estudando as crises -da J;tvoura, 
diz, no seu livro sobro o credito territorial
a agricultura é seriamente prcjuclicada. com 
a falta. de dinheiro c de c-rteclito. 

Outros não toem ~ido os motivos da 
causa U•) estado actual da agricultura no 
Brazil. 

O actual Governo nada. lho tem feito, 
nem siquer indaga da sua sorte. 

Não se lembram o.; governantes ele <1ue 
um governo oppressor do trabalho e avido 
üe impostos ~ mna amea<).l, constante, nã() 
contra a fórma, mas contra os proprios 
fundamentos da ordem social. (Jifuito bem; 
muito bem. O o1·ador é cumprimentado.) 

Ninguem mais pedindo a palavr·a, sft.o suc
cessivamcnte cnce1·rados om 2" di:-;cussã.o os 
ar·tigos do pt·ojccto n. 150 A, do 1901, (Orça
monto da. Receita}, fic<Lndo arlia.du. a. votação. 

Comparecem mais os Srs. Carlos Ma.rcc1-
lino,All.mquorque Serojo, Arthur Lemos, An-
tonio Bastos, Indio do Brazil, .Tosé Euzebio, 
Guedellut Mourão, Raymundo Arthur, .João 
Lopes, Frededeo Borgos, Sergio Saboya, 
Soares Neiva, Camillo de J-Iollanda, · Siiva 
Mariz, Ermif'iu Coutinho, Toixcim do S<l, 
Gomos de Mat.toH, Mal:vruitt.~ G.mça.lvns, l~s
lliOl'<Lidino Handoil·a, All'onso Cost<t, Roclri
gtm.~ Dol'ia, Fausi.•J Cardoso, Castro RclJelto, 
Augusl,u Ft•anç:~, Milton, B'élix O<tsp;tr, Eu 
go11iu Tout·inho, Paula Guimarães, Augusto 
ll\.1 l•'t•eif.a:-;, ltullt•igucs Lim<~, Etlmu·do Ramos, 
Gahlinu Lurr!to, .Josó l\1onjarclim, Irineu Ma
cha.do, Henrique Lagden, Nelson de Vas
concellos, Augu.sto 1lo Vasconcellos, Sá. Freire, 
Raul Bat•ruso, Custouio Coolhl), Pereira Lima., 
Julio Santos, Thoophilo Ot ton i, Francisco 
Veiga, Monteiro da Silveira. Espcridião, 
Henrique Salles, Manoel Fulgencio, Ro lolpho 
Paixão, Padua. Rozendo, Moreira da Silva, 
Luiz Piza, OvUio Abrantes, Lindolpho 
Serra,Lamonha Lins; Marçal Escobar,S·Htres 
dos Santos, Francisco A1encastro, Vcspasiano 
de Albuquerque e Alfredo Varella. 

Deixa.rn de comparecer com causa parti
cipada os St·s. Vaz de Mello, Gastito da 
Cunha,- .José Boitonx, Podr11 Chormont, Ro
driguos· Fm·n:~ncles, Augusto Sevot•o, Moi·oir·a 
Alve::;, I•:Ipidio l•'ig-ueit·orlo, H.:LymniHio dr1 
Mira.dwt., Vm•gnr~ do Ahrou, Pa.I'anhos Mon
tenogt·u, . Marco li no Mour~l, Dionysi() CM
(!Ueira, Sa.mpu.io Fet·raz, MarJ;inho Cu.mpos, 

P(\reir·a dos Santos, Aureliano do:{·Santos' 
Rang(~) Pestan<-1, Estevão Luho, Monteiro de 
Banus, Ilddon:>o Alvim, Ca1·neiro do Re
zende, Ad<tllJerto Ferraz, Nccesio Tavares, 
C<1l'los Oti;oni, Arf;twr Tort•cs, Nogueira .Ju
nior, Linclolpho Caota.no, Miranda Azevedo, 
Gnstavo Godoy, Dl>mingucs de Castro, Oli
veira Braga, Vatois de Castro, Rodolpho 
Mirand<~, Pa.ulino Ca.rlos, Alfredo J~llis, An
l;onio Cintr<1, Manoel Alves,X<wior do Valle, 
JoKo C nrHdo, Francisco Moura, Angelo Pi· 
nhclro c Pinto (b Rocha. 

E sem causa os Srs. An[zio de Areu, .Joa
quim Pirüs, Thomaz Accioly, Trindade, Pc
l'eira de Ly1·a., Ar<mjo G<Je:-;, Arroxellas Gal
vão, Ada.lbcrt.o Guimarães, PinhciL·u Junior, 
,J.Jsé i\Iarcellino, Hcl'Cilia de Sá.,Oscar Godoy, 
Antonino Fialho, Alves de Brito , Silva C<ts
t.ro, Joaquim Bi'UVCS, José ilonif'ado , fran
CÍSC j Salles, La.mounier· Godof'rcdo, Antonio 
Z;wharia~, L<tndulpho ue Magalhãe.'l, Fermm
do Prestes, Costa .Junior, Bueno de Andrada., 
Adolpho Gordo, Joar1uim Alvaro, Cajado, 
Alencíl.r. Guimarães, Barbosa Lima, Victo
rino Monteiro c Ca.rnpos Caf'tier. 

/ 
O Sr·. Presidente - Havendo 

numero legal, vae-sc proceder á votação das 
matcrias indic:tdas na ordem do dia c das 
que se acham sobre a mesa. 

Em seguida. é sem debate approvada a 
redação final do projecto n. 15 D, de 1901, 
fixando a força naval para o exercício do 
1902. 

() St·: Dricio Filho (pela ordem) 
requer vor·ificação da votação. 

J?roceucndo-sc à verilica.ção, roconhece-so 
acharem-se presentes a.penas lO•i Sr.:;. Depu-
tados. · 

O Sr•. Presidente- Não lm nu
mcrv. Vae-se proceder á chamada. 

Procedendo-se á cha.maua, verifica-se te
r-em-se ausentado osSrs. José Euzebio, Chris
tino Cruz, Guedelha Mourão, Cunha Martins, 
Soares Neiv<t, João Víeira,Manocl Caetano, 
Rodrigues Lima, Eduardo Ramos, Galdino . 
Lorcto, Celso do:; Rei~. Nelson de Vas
concellos, Sá. Freire, H.aul Barroso, Barros 
Franco Junior, Nilo Peçanhu., Ma.yrink, Pa
dua Rezende, Azevedo Marquesc Cassiano 
do Nascimonto. 

O Sr .. Presidente- Rospondorn.m 
;i cha.m:ulit 101 81·.~.- l>opllliados. Não l1a nu
mor·o. Fiea adi:1.1l:t a. vot.açi'i.o. 

Jlass<t-se ;1 rnatm•ia om discnssií.o. 
Ci>TnJH~J·peom nin,Ja, os SrH. Luiz Domin

g-ues, .Jot"to tlay.):;u, V ir•giliu Hrigido, Noiva, 
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Tosl.a, Edun.rdo Pim·~mtcl, Honedieto dn Som~a. 
o Rivada.via Col'rêa.. 

E' a.nnuncia,da a. di:>eUS:':>f~o uniea. do pro
jccto n. 1:::3 A, de HJUL, com parecor- :·nhr-n 
<1 emenda ofl'oeoeida. oa. 2" discussão <lo JH'íJ· 
jcc',u n. l:l3, dos:,o anno, que a.ntot·iza o 
Poder Execlitivo a abl'ir ao Ministorio da 
.Justiça o Nogocios Intcri•Jros o cro:!Ho de 
(j:850$, supplcmontar :1 verba !)a. do :tt·t. 2° 
da. lei n, 740, de 29 de dezcmbeo de l9~JO. 

igi1•, t"~ j11sfio f[11f!ia I'O:'ll.itlli(;.:J.o sn faqn, eomo 
julg.,u o primcit·o Tt'ib1111aJ d:t lJniiio; nsse 
dit'CJÍto, pois, o orador· n:\o comh:d;e. 

Pl'otun-l.n eharnar a attnn~iio d:1 Citmara 
paea. o:-; gra.ndns csc:tndalos riuo so viio pr-ati
cando no <lcpartalllonl.o da. Fa.zond:t, to<las 
as vozos que se tml;a. de liquida.r;iio do ta.cs 
sont.on<;:ts, toma,ntlo u. ;~<lvocaeia. u,llrninistl'a
tiva. IH'oporçõc~ assu.~tu.doras. 

Ninl!;ucm pedindo a palavra., <'~ enecr·r·ada. 
a discus 1ã.o o adiada a votu.ç~ão. · 

E' annunchtda a 3a discussão 1lo · projocto 
n. 257, de 1900, autorizando o Pode!' Ex
or:ut,ivo a aln·ir· ao Ministodo da Marinh:.~ o 
et·ndito especial dll ():000.~ pa.l'a· pagar os 
vencimentos que, no corrente ;~nnu o no pr·o
ximo J'utueo, compctnm a·• ox-sncrct:11'io do 
cxtincto Arsenal tlc M<Lrinlm de Pcrni1mbuco 
João Sa.lJino Poeoir<t Giraldcs. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a. discussão c auiadn. a votação. 

E' sem debate enccrra.do, em 211 dis.mssã.o, 
o artigo uni co do projec to n. 165, do HJO l, 
;wtorizando o Poder Executivo a abr·it• ao 
Ministerioda Mr~rinh::t o credito do 77:521$800, 
supplemontat· ás vorbas ns. 8, 14 e 21 do 
at•t,. 8" da lei n. 74G, de 2!) do uezombro de 
1 DOO, para pa,garnonto de voncimon t•JS a.o 
co•·po de patrõe..;-mórcs, augrnento do ven
cimentos de um capitão do mar· e gum·ra.,um 
capitão do fraga•a c vencimentos de t1·os 
médicos de 5a classe; ficando adiada. <t vo
t<.Lção. 

E' annuneiada a 2"' discussão do projecto 
n. 20:3, do 1901, autorizando o Poder Ex
ecutivo a abr·ir· ao Ministcl'i·J da F:tzonda o 
ct•erlito do ~i ::34G$451i, Jl:.tl';L pa.gal' tt A. 
Avcnior&Comp. o a CorrêaUha.vcl! & l'inlio, 
do accorclo eow a SO!lionr;a jwlici:Lria que 
m<tnduu restitui !'-lhes o q un dn m:Lis pa.g:~
rarn :\. All'a.ntlnga. 1lnst:L Uapil,al. 

Não cornprchen<lc como, obtida pela parte 
uma scnt.nnç;t do Superio1· Tl'ilmnal, ccm
dornn:wdo a Fazenda. Pul>lk:t om rpianti;t 
certa c uotei·rniuad:L,JlOSS:t o Poc.lor Executivo 
t•og;~i;"at· sobl'e os;;o p:1.ga.rnonto, impondo 
!l~)V<.~<; conüi1,~í"Je;; do rpte a s0n ten<;<t não co
gtta. 

Smnpt•u com\y,~lt·H ;~ pl'Oi.en<;ã.IJ 11110, mui
t;ts vele:S, tem app:tt•oeid) na, Camal'a, dn so 
man<la.r pag:u· indmnni:·mções a r·ecl:tJll<LllLcs, 
indepcndentomont;o de scntcn<;a; portnn, jul
gn.rl;t a ca.us:t pela. ju . ..;tiça do paiz, não vê 
r:tzão para <.lifficuldades e nova; impo~ir,~õos 
a.o;.; que cvocn,m em favo;· de s·m direito o 
veredictum do Tribunal. 

A~ scnton1,~as d:t magist.raGur:J., uma vez 
da1b.s em ultim<t instn.ncia, dovom ser Ha· 
gr:tdas, dovernsm· pelo Po!lol' gxocutivo :tca.
tauas c cumprida:). 

O que se osf.:J. f':tzcn<lo no \1inistel'io d;1, Fa
zcmua Tl'fi.') ~I) (~I)HlntOJlttt; :Lbl'() a, JlOl't.n. (], 
tu1los os C:)c:LHda.lol o encoraja !orfiemonte a 
a.d vocacia. admin í .. 1tm tivtL. 

No ca:'lo peoscnto, diz o or:ulor, a. Ca.maru. 
em obeuicneh á snntenç:1 <lo Trihun;Ll vot<L o 
cr·e<.lito do 21 :000$; no onliianto, os cidauiios a 
quem o Pudm• .Judicial'io cont'tH·iu urna sen
tença firman<.lo suu.-1 di!'eil;u.~. talvez ni'ío so 
poss:un li vr;u· da!-! imposir;õos <JilO a otll.1·os 
tc:1m :üllo reil;a.s pl\lo :-:;r. Ministi'O d:~ Fa
Zimda. 

O Sr. Afl"onso (.::osta- Poço a 
palavra. 

Tal pt•aLien., quo rndtuHI:L <~Jn um <losre
spit.o a, um eleva.1lo podtll' da. lJ n iilo, ni'í.o p(Hio 
perdUI'<l.l' n fui JHti'<L !a.V1':1r snu JH•ol;mll,u, mn
dll!lltmnuo o1sn~ e~ea.ndalu1, quo porliu :t p:t
l:t v r:t, sorn pt·etentlm· JH'otelar o deb:L iill. 

O Sr. President,e-Tom a :pal:.wra. 

E' a.'lsim quo pon,Ja c cspel'a o eumpri
men iio quo o Governo d<trá ao projocto, para, 
de novo, occupar-so do u.ssumpto. (Muito bem, 
muito vem.) o nohro Deputado. 

O Sr. Atl'onso Costa di~ quo não 
contesta, nem põe em duvida o <lirJito dos 
Srs. A. A verlior & Comp. ·e. Corrêa Clw. v o.; 
& Pinto ao pagamento da importa.ncia. do 
21:315$436, em que foi condemnada a Fa
zenda. Na.ciona.L pQlo Supremo Tribunal Fe· 
dm·a.l. 

Urna. voz que O!-:l ~upplicantos pagaram á 
Uuifw, \IOl' 1lu·nHus na. Al!'a.n1loga. o Aa Capi· 
trtl, ljll:~nLi:L i'llllJIII'ÍOl'lÍ. flllü SB lhos podia, OX.· 

tJruuara \" ol. V l 

Ninguom mais pedindo a palavl'a, 6 encel'
rado em 2" discussão o al'tigo unico <lo 
projccto n. 20:3, d.e H!Ol, ficando adiadu a 
vota.çõ,o. 

Pi1ssa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' :Lllllllncia.da :t di:-;cussã.o unica lia. emcnua 
do Senatlo a.o pt•ojccto n. 42 D, fixando as 
{'orças do tc1ri':L pa.1·:L 190.~. 

H:í 
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" O S1·. President.e-Tem a paJavm 
Sr. Henrique Lagdon. 

O Sr. Henrique Lagden-Sr. 
Presidente, pela segunda voz venho occupar 
a attenção da Camara, tr;~trmdo de assump~;o 

·que muito merece da sua illust,ração o (los 
seus esclarecimentos. Jêl disse em out t·a.s 
occasiões que questões como esta não de
vem ser deixadas em :1bandoao o na indilfe
rença, principa.lmente quando se t1·ah de 
fixar a forç<~ de terra, a defesa do paiz. 

Não fos~e a mn.gnitudo do as,;mnpto, não 
fosse a contrariedade e a discOI'dancL.~ quo 
resultam da emenda ; L pre,;entada pelo Sen;~do 
ao project) aqui <~pprovado em duas discus
ções, o en, cm·to, não vil'ü~ abus:H cb bon
dosa attcnção dos meus illustmdos collogas, 
tomando-lhes assim . a iniciativa, quo lhos 
poderia caber, elucid<mdo assumpto de tão 
grande monta. 

E' nas .forças de terra, combinad<ts com 
as forças navaes, é n:t h;n·monüt que deve 
exisGir entro ostes dous poderes que se bíl.soa 
effectiva, clara e evidentemente a força. do 
pa.iz, a sua supremacia e o rcspoito que lho 
é devido. 

E' nocessal'io que nosta emcrgencia. muito 
se cuide do exeL'cito, que constitue, como 
disse, o amparo, a protecção c o respeito 
que manteem á clistancb todos aquelles que, 
por quu.lquer eventualidade, e, mesmo por 
uma· ambição desmedida., tentem contl'a a. 
nossa integridudc ; conserv:ü-o em um pú 
definido, sufficiente e a,pparcllw.do, tirando-o 
de uma. situação como esta, que a.ffirmei: 
- de fraqueza e de pu.;\J.ariimid; ~dc, tal 
como se nota e observa nos pa.izos <tue, disso 
cogitando, a.pl·estam-se com;encida e rosolu
t<J.mente, é devor p; ~triotico G condigno, le
vantando o Ili vel moral da no::;sil. pa.trin. ; 
é meditado estudo a emprehonder. 

Penso, todavia,, <J.UC, abw;a.ndo da a.ttcnção 
da Camara., n;w preste um serviço rolcvu.n tü 
pela ddicicncia de q uom é civil c q nc, peo
fess<tndo um<L scicncb liberal,nã,o tem o;; ro· 
quisitos pa.L'<J,, em condições melhores, clnci
da.r a Catnara, e indiçar-lhe a necessidade 
por <J.UC atravessa o paiz. 

Já proferi ha. tempos que, ombJr<t sendo 
uma. especialid<~de, e existindo no recinto 
destn. Casa quem com muita. proficicncia e 
brilluntismo (n(ío apoiados) poder·ia melhor 
produzir, po :·quc são mais competentes e co
nhecem melhor o a ssumpto pela ar te ou 
scioncia que abr-a.çaram,en, mesmo sem essas 
luzes, para mais í'u.zer esclarecer esta que
stão de que agora me vou occupar, vejo-me 
obrigado a e!l'octuar. 

Já discorri, Sr. Presidente, sobre o assum
pto o tive a opportunidade de demonstrar 
~o.s meus dignos collegas a necessidade ur-

gente de medidas que venham solver as 
difficuldades que ainda hoje se encontram no 
serviço da Guerra. 

Muitas questões vita.es e ca.pitaes ainda 
se acham ahi á espora de uma resolução, 
sendo uma della.s, pócle-se dizer precisa
mente o som receio ele orrar, o preenchi
mento dus cl<H·os, a. reorganizaçào do exerci
to o :~ fixação oxacta . do numero de praças 
do pret p:wa a obtonção do seu effectivo. 

Leis diversas tcom promaaado do Parla
mento desde o tempo do Imperio, com o 
in r.uito muito louvavol e justificavel do 
rofa.zer os claros do exercito, dirigindo-se 
espocialmento a attenção dos legisladores 
pal'a a re<Llizu.ção do sorteio militar, base 
os:;encia l da roorganização do oxercito, que, 
a.pozar de já <tlgumas leül terem sido pro
mulgadas, ainda hoje graves lacunas e in
superaveis dtfficuldades se procura vencer, 
pela natureza especial que em nosso paiz 
se evidencia pela repulsa instinctiva que 
se encontra nas dHI'erentes classes de que 
se constituo o paiz para o serviço mi
litar. 

E' explicavel até certo ponto a razão que 
assiste a estes cidadãos de fugirem ao dever 
imposto pela essencia de que se revestem as 
leL3 que para este fim teem sido daqui expe
didas. 

Eu tracei nesta discussão os moldes em 
que se devia vasar.a ref'orm : ~ especialmenfic 
destinada ao sorteio militar, empro,;ta.ndo
lho, pela. minha deficionci<J. propria, os meios 
por quo se deveria. levar a ell'cito. 

Queeo crer que olla. não aproveite por não 
ter sido a medida que a preson tei producto 
de um<1· observação diariu. e cons~;a.nte, posta 
em execução por aq uelles que desse mister 
mai;;; de perto se .occupam; mas ou tive a 
velleida.de de, ma.nifestando-me, apontar os 
rdcursos a at.lmittü· e os auxílios n. empregar 
paea a consecução des te tim. 

Analysei mesmo, Sr. Presidente, qm\ndo 
me occuvei do exercito territorial, as bases 
om (1ue devü~ asscnür a reforma que, pa1·a 
este fim, se torna urgente pôr em execução; 
e, amplamente, emittindo a minha opinião, 
declinei as normas a seguir, apresentando, 
som a lucidez precisa (não apoiados), os 
meios a lançar mão pt~ra que este exercito 
territorial .fosse a expressão da verdade. 
Nesta occasião referi pallid;1mente as dif
fkuldades que const.ant.emente se apresentam 
p <l.ra a realizaçil.o deste idéal e classifiquei-o, 
em conf1·onto com o exercito ell'ectivo, como 
reserva, porque realmente devo constituir 
na ordem chronologica a terceira reserva do 
exercito, esboçando o modo do a realizar e 
computando a idade minima e maxima dos 
cidadãos que, nas fileiras deste exercito, a 
deviam compor, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:43- Página 12 de 24 

SESSÃO EM 'i DE OUTUBRO DE .1901 115-

Foi som duvida. um trabalho que realizei Possuíamos um exercito insuffi.ciente e in-· 
aqui' com muito e~forço, nus em todo o cu.paz pelu numero, embom grande peloseu 
caso, convicto de quo com ello prestavcL um ardor patriotico p~ra., em uma lucta, como 
serviço. a que irrompeu subit:J., poder sustae o ini-

Tive occasião de en:tltecer a. idéa quo ali- migo audacioso e trêdo nos seus prim,Jiros 
menta o Governo de fazer disseminar por surtos c evitar a conflagração geral pela. in
todo o territorio do Bt'<J.zil as linh<LS do tiro cursão üo nosso sagrado territorio. 
para habilitação de tod1) o cidadão, para o rs·co deu-se, e o que se observou foi que as 
facil manejo da. arma, p~tra o seu conheci- lev:1s do volunta.rios que, em um grito de 
mento prévio c inadiavel para constituir de surpreza, de afflicção e de brio o:trendido 
cada um desse.3 indivíduos um soldado arre- LLCconcram pressuroso.:;, ungidos de fé, com 
gimontado, comcienté ~ app.u•cll1ado para este amor a.cendrado proprio de filho fo
em condições talvez lastimaveis e mesmo rido no seu coração pell1 a.:fl'ronta á. mãe 
nefandas, elle com a precisão e inflammadJ prt.~ria, os grandes contingentes de volunta.
patriotisino, que se· nota e se faz· mister rios marcha.ram alacremente :para o sul, 
nestes movimentos, possa prestar á Sua. pa" m·1.s, infelizmente, S'em a uisci.plina, sem a 
tria serviços inestimaveis e inolvid,weis. pratica, sam o conhecimento do que consti-

E citei esto 1àcto primordialmenb cJmo t~c 0 bom soldado, plra, prevendo os pe
factor precípuo em uma c1uestão quo sD tenha rtgos quo vae correr, saber defender-se e 
de debater internacionalmente, coilft•ontan- ajudar as manobras no cr~mpo. de batalha, 
do já .o. que se pass:L em nossa P.~•trict com 0 ~~t~~~ tanto depende 0 bom exlto dos com-
ap~l'imç;oamento, ~ela. prosperidade que se Por·tanto, <1qucUes homens que não conhe .. 
e:VIdenCla em outros P~lzes, ~m q~le 0 exer- cictm a disciplina para a d- • "' d 
cito como nucleo espec1al e essencra.l parct a m d .. cu nem a voz. o 
defesa do paiz repre:Jcnta o estricto para os co_ .man °• sem .. conhecimento da tactiCa. 

, . . ·t· r· .1 • ·t mllü;t.r, nem mo::>mo a que se observ<1 nos 
se~s servi?os müt ares C?~~ 1oco u~. m::> rn- l}Uarteis resultante dos exercícios e faz a. 
cç~?, 01;l e;;c_ola de aprendi~z.toe,m P<trl1 °8 de; uniformidade de movimentos que deve co
z.m1l~ c1dada~s pelo reve.,amento que se da. existir nessas occasiões e ao mesmo tempo a. 
,tnnual ou bi-annualme_nte.. compenetração rla funcção que exerce e que 

A despoz~ é ex.tr.aordmar.ta e, no momento deve pos:mir cada soldado, elles não podiam 
<1ctual, ~mto ~eSeJavol. serm; o em. favor do ser mais, nos primeiros momentos, do quo 
nosso pa1z. mu:to doporm est:1 quahdn.de que um estorvo ás evoluções que fossem obri
todo O C!dadao deve poS~Ull' pelo pl'Oparv cr,~dos a executar. 
indl~pensav.e! par·a tal fim, <üliviu.ndo o o Foi-lhes, pois, preciso um tr•abalho insano, 
e~·::mo P?btlc9 de sommas f;J,~ulosas do;;pen- ingente, mais quo natuntl para def'ende
dldas ate entao com os oxercttos pcrmanen- rem-se nos primeiros emba,tes contra o ini· 
tcs, como se dã actualmento na Europa. migo, além do temcz·a.rio, ütnatico, o j<t da 

Em um paiz onormo, tm·ritorio vasto, do ante-mão preparado paru. desfechar a.. 
um littoraL extenso como é o Brazil, uma, mão da pl'cpotcnci:J. c da tyrannia sobro a. 
das questões quo immodiatamonce se pron- nossa patrict, polos exercícios constantes, 
dom á administr:tção publica é a do organi- arduos, em acampamcnt.os, longo do thoa.tro, 
z~r o seu exercito ou a de pPepat•ae o i~<ti- Gm propat•os dia e_ noite, peno~amcnto elfc
VIduo para a guet·t·a. dantio-llw os ensma- ctuados, com sons r vel pordu. do tempo, allm 
mantos indispensaveis,não só thooricos como de aprestli.dos seguirem ao encontro do ini· 
praticas, para o conhecimento du. arma, seu migo._ · ' 
manQjo e pontarict, pois não póde so1·-bom O SR. SrLVA MARiz-Ha muitos annos ~a 
atirador aquelle que nã0 conhece a arm:t do :1pparelhavam para i::lso. 
que faz USG. . 0 SR. HENRIQUE LAGDEN - Jtt VÓ V, Ex:. 1 

O confronto quo produzi nesta occasião Sr. Pre,sidente, que a questão é magna, mo· 
com o nosso proprlo paiz prende-se intima- mentosi e de grande alct1.nce, como disse1 

mente ao facto que :'ie pas3ou du l861 a 1'870, c o· Congresso deve tom<1l-a na devida con• 
com a guerra do Paraguay. Pela tradição sidceação. . . 
ou peh legJnd.a, eu hoje conheç~o p~r·ff.üta- Não virei <i. tribuna reiterar os argu· 
mente os acontecimentos ·que se do.,;enrola- mentos expendido~ n\3sta Casa em outras 
ram, pelas nocessidad.;s qu:.tsi que insupera- sessões. Ni.io vire~ explana;r as mesmas 1a .. 
veis que .JJ manifestat·am om um momento zões para incutil-as ilo animo dos meus hon .. 
critico p:1ra o nosso paiz, com a escassez do rados collegas, porque elles não procisani 
soldados e os embaraços quo surgil·am pat·a dos meu::~ conselhos e disto melhor sabem qutJ 
a organizctÇ'ão do exercito quo devia pôt•-se o humilde orador. . '·· · 
em acção nos campos do Paraguay no pri· Mas, não cançarei, é um dever meu não 
meiro momouto. deixar de repetir que os projectos de tixa.ç&_o, 
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de forças de terra e de ma.r, convém sor 
amplamente discutidos, largamente eluci
dadoe, de moJ.o que sejJ.m tomados em con
sideração, cuida.das·todJ.s as circumstancias 
inherantes para. que se consiga a decreta.ção 
de uma. lei completa. 

Despertou-me a attenção um1. emenda que 
se aeha exa.rath no projccw, emenda pro
vinda do Senado, d~minuindo um1. quantia 
que aqui foi vo ;ada, ou antes, a.b'l.tenJo da 
metade o que nesta Casa havia sido jul-
gado. . 

No ar&. 5°, a Commissão propoz que as 
ex-praças que se alist<tssom por tras annos, 
terão direi to ás peças de fardamento que são 
abonadas aos recrutas, ao ensinJ e á grati
ficação diaria de 250 réis. 

Eis o ponto sobro que vm·&ará. a minhl ar
gumentação e que mo obriga a impugnar eJta 
medida. Mas, si !}.ttentarmos para o es~ado 
actual da nossa. situação :financeira., que dia 

· a 'dia assoberba o p.1.iz, exigindo economias 
e rigorosas r0stricçõ3s n·.~s despezas publica::~, 
ainda assim não ach) justo quo em vista 
destas difficuldade~ extrao1•dinarias quo se 
notam no paiz para preenchimento dos 
claros do exercito e p:tra. exocução fiel de 
uma lei para o S)rGoio militar, se procure 
lavrar o deilanitn) naquelle~ qu), conhece
dores da arte militar e da sua disciplina e 
experimentados, quere~ reengajar-se no 
~rv~o. . ' 

Si o premio não é compensador aos ar
duos trabalhos da militança, si esses cidadãos 
quo deseja.m de novo alistar-se como sol
dados ou praças de pret nas fileiras do ex
ercito não Qncontram um ga.lrurdão a esses 
mesmo serviços do que já são c:mhecedores, 
o facto irrefutavel o ir1•efraga.vel é quepe
quena será a fracçã.o daquelle~ que tomem 
osta resolução. 

Qu:.1.ndo discuti o projoct) de fixação de 
fo1'Q:l.S na.vaes, ti v e ens~'jo de dizer que o meio 
ma.L; se(J'uL'O p:1.ra se alcançar o prMnchi· 
mento d~s clar.ls nas fileiras era consontir 
que as matriculas o os loga.r..Js a vagarem 
nas ca.pitania!f' .dos por tos fossem d~ prefe
rencia proencludo; pelos que, servindo no 
corpo do marinheiros naciomes, que tendo 
uma boa. fé de officio cJmprobativa do seu 
bom compJrtamento, quizessem se colloca.r 
nessas loaares, porque assim, com a certeza 

·de que ~ai; tarde, t~rminado o prazo do ~eu 
engajamento, termmado o prazo de serv1ço 
militaL' a bordo, elle3, não qunrendo, por lhe 
ser facultativo, reenga.j.ar-su por contarem 
com es.ie recur.;o plra de futUl'o garantir a 
sua sub.3istoncia e manutenção da família, o 
otlectivo seria comple~o e real pelo volun-
tariado quo se ost:J.beleceria. . 

E as::~im com esta. va.lvula encontrariam 
esta. recompensa. muito natural o logica quo 

lhes 0tferecc o Governo, collocando-os nas 
capitanias dos por·to:il. Dis33 mesmo quo a 
minh<.J. theoria pododa see erronea, absurda 
e inexoquivol; mas, tudo nesta vid:J. soffre os 
rigJres da apreciaçi.o e da analyse e muitas 
vozes itlêas julgada-; inexequiveis,quando são 
apresentada.~, são mais tarde com o correr 
dos annos pJsta'3 e:n execução com vantagem. 
Creio que não é reprovavel n. qualqu.3r cida
dão mo.3mo estranho a uma. profl,;;.;ã.o trazer 
a re,;;peib della, qaa.lqnee idén. que alimente. 
gm igu.'l.ldado de cireumsbncia!'; so pó.le 
n.pJlic::tr o mesmo fact .J n.·> exercito, fiLzendo 
com que mais.se alJranuem, mais S(} suavis0n1, 
as tristes condições do Governo em preen
cher os claros. Ba,ta confrontar a lei de 
forças de terra com a lei do orç\mentJ do 
Ministerio da Guerra parJ. 1902, para resa.ltar 
esh a.mbiguidn.de ; o orçamento da Guerm 
consigna despoza para 15.000 pt·aç:ts c o pro
jacto taxa o effectivo em 28.160. Por n.qui 
ile vê quantos emb.\raços encontr-a oGoverno, 
para o cump,·imento da loi, d:t paete dos 
cidadãos, para pt'CBnchcr os claros. 

A lei que reg.ul:l. a materia, pela qual se 
tem de guiar o Ministro d:.t Guor1•a, fixa o 
numero de praças em 28.160. 

Nota-se com la'ltim:t que tompJS ainda bem 
se>mbrios temos que atravessJ.r, p:tra che
garmos a um resultado que doviu. ser immB
diatament~ tra.tatlo, dcb:.t.tido e consegui;lo. 
~a3, eu já. me cJnt.entaria. com o etl·ectivo 

t.leter·mina.do, .prach·o e definido, apre::~ta.lo, 
prompto e apercebido á primeira. voz, como 
o de quo reu o Orçamento da Guerra, que 
para honra o gloria da no:;sa. pa.tria é ainda 
modelo de civismo .e de a.benegaçio e quo 
constitue actualmente um pt•ofl.cuo nucleo, 
represenhdo pelo nosso glo:·iosJ exercito. 
(Apoiados, muito bem.) 

Fizessemos qualquer cousa., e.mb)ra re
stringindo a:) rigot·osJ.mento inlli:-Jp::~nswol, 
com uma. ploia.tlo do ofllciaoil a.baliz:.~odos, in
temeratos c insignes como são os nos~o~ p:l.· 
tricios que proson temente so dodicam :t :.~orto 
da guerra o com estos dous elementos apro
priados a uma lei com a.-:; disposiçõo3 in~elli
gontes e s:J.biamt;n to elabGra.úa.s u.bl'<l.ngcndo 
todas a; urgencias militares, ter-so-ha feito 
annulla.r as difficuldados mais notavei;; da 
reorganização do exercito. 

Mas luctas do talento, trabalhos ingentes 
tem havido para chegar-se a esGe desid~.,... 
ratum ; mas fracass:tm todos os esforço.> e 
boa vontade e até hoj:~ nada. . temos, · quanto 
a exercito territorial ou guarda nacional, um 
simile que deve existir nos Estados e na Ca
pital Federal. Aqui na Capital Feder...~ol h:.J. 
mesmo certos cidadãos quo dispens:tm en
tranhado amor, procuram cx~~lçar ess:~ 
instituição ao fastigio de que ella ó m<Wo·~c
dora,m:~os voem sempro qucbt•a.r seus esforços, 
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ante os obices encontrados na decidida má 
vontade dos cidadãos que fogem a esse ser
viço, por pensnrem que abraçando 9s~a 
carreira jamais po.ierão desobrigar-se dos 
compeomissos e dos tl•abalhos por elles assu
midos. 

No entretanto, deviam conhecer desta ne
cessidade os filhos deste p<:tiz, deviam usàr 
de toda. a boª' vontade e correrem pressurosos 
pat·a pre@nchcrem os vacuos existentes nas 
filoiras da guardi1 nacional, afim de que ella 
possa ser ecalmente uma. unidade militar 
cxacta -:::-reserva do exercito, como suppõem 
c esperam. 

Não é por falta de ensinamentos, de con
selhos sen::~a.tos, . dignos de quem sincera
mente se interessa., que a.qui, quer nos Es
tados, âcerca da real compenetração que 
devem ter todos os brazileiros dos deveres 
que nos são i:·herentes, na qualidade de ci
dadãos e assim mai::~ voluntariamente pro
cur·a1·om estabelecer aquillo que constitue 
um padrão de gloria e SB denomina a defesa 
nacional, que es~e commettimento ainda não 
attingiu o seu advento. 

Mas, si por emquanto não temos meios de 
os estimular no tocante ao serviço obriga
torio; si, positivamente,não dispomos presen
temente de leis que eliminem ou desfaçam 
estas asperezas ou as necessidades reconhe
ci~as pela pratica parJ. chegarmos a este fim; 
Ki não podemos, conseguintemente, estabe
lecer este amparo que o effectivo do exercito 
deve ter como nucleo de resistencia adestrado 
e apercebido para os momentos críticos e 
decisivos, sou da opinião quo não será por 
esta fót'ma., diminuindo uma quantia diaria 
que a titulo de gratificação se dá ao reeng t
jado, que se con:'legnirá adquirir maior nu
moro do pr•aças o suavisa1• os males que mais 
enfl'a(tuoccm esh organização. 

A intençã.o quo natur<1lmente presidiu <t 
confecção de~:~ta. emenda foi das mais louva.
veis o ou quero ct•er que, embora não seja 
p:·ofissiona.l, não estou commettondo um 
el'ro fazendo esta critica, talvez um pouco 
severa e indiscreta., á mesma emenda, mos
trando assim a minha divorgencia, attentas 
as condições actuaes do paiz. 

Esta gratificação que 'já ora insignificante 
de 250 réis rliarios, dispensada aos reengaja
dos não vem pesar pelo numero dos quo 
percebem-na, nem pela soruma em· que pode 
vil• a impor.tar para o Thesouro, porque 
sabemos que o etrectivo do exercito não at
tinge a l5.0QO homens, não havendo razão 
que justifique esta reducção á metade do 
valor da mesma gratificação. . 

Embora a. emenda estabeleça a faculdade 
de se doar ao soldado rcongajado o farda
mento que aos rocruta8 é concedido quando 
entram nas fileiras do exercito, mesmo 

assim, não é uma c·)mpensação bastante, não 
é um premio sufficiente, alliado . á pequena 
diaria. de 125 réis para attrahir, beneficiar o/ 
soldado que ainda quer prestar por mais 
trcs annos, tempo exorbitante, os serviços 
militares. 

A tenacidade em que me mantenho de 
todas as vezes que se discutem questões 
como esta; a obstinação em que me tenho 
suster1ta.d·:> de debater estes assumptos, em
bora luzes nã.o faça sobre os mesmos, prova. 
o meu amor ao paiz em que nasci e o desejo 
que nutro de vel-o engeandecido e respei· 
tado. 

Si prevalecessem as minhas considerações e 
si a. voz de um homem ou de alguns nas dopre
cações que fazem tivessem o resultado de-. 
tinido; certo eu poderia me considerar feliz de 
ter assim concorrido para o beneficio de mi
nha patria e ao mesmo tempo prestar um 
grande e incstimavel serviço. Mas, como em 
tudo, si as palavras não veem solver as diffi· 
cuhlades, resolvol' os graves problemas, si ê 
pt•eciso a .execução o a pratica de certos r.a
cursos que sabiamente produzidos podem 
chegar á meta que todos desejamos, rele
vem-me dizer que ao menos manifestei boa. 
intenção. Resta-me em fim a consolação de 
que da tribuna da Camara, como represen· 
ta.nte da N~ão, procurei, ·no alcance das mi
nhas forças, aquilll) quo ellas podem produ
zir e que julgo salutar; deixando a outros 
que teem maior competencia a tarefa de cor
porizal-as, tornai-as em factos. · 

Mas legisla-se annualmente; muitas emeu • 
das são apresentadas, duvidas se estabele
cem immodiatamente, pr·aticas regimentaes 
se antepõem e com a discussão sempre pro
.. ellada destes assumptos, que vão ficando á 
margem, a.s diffiiculda.des não são sup01•a.das, 
mantem-se palpitantemente e o pa.iz assim 
vao caminhando até um diit, poL' circum
~t,ancias inteiramente fortuitas,nos vermos a. 
braç~os com uma. cdso tremenda ainda mais 
temerosa do que esta, economica e fi .. 
nancoira.. 

Esta situação affiictiva quo nos assober
bará, que nos trará approhmisõos gravíssimas 
e sacrificios enormes fará com quo os po
deres se apressem e precipitadamente re
solvam ; tarde será feito, no momento, com 
deficiencia do tempo e desperdícios do di
nheiro e mais tarde se cahirá na mesma. 
marcha ingloria, demorada como todos os 
assumptos que pouca a.ttenção merecem d'a
quelles que aliás teem a sua principal respon
sabilidade. 

Sei que com as minhas palavras não posso 
produzir essas reformas imprescindivels, 
como se teem apresentado. 

0 SR. SILVA MARIZ-,- Mas deixa. lavrado 
o seu protesto. 
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.. O Sn.. BRICIO FILHO -- Mais tarde essas naval do nossa. pn. tria. Acho-e disso tenho 
idéas hão-de ser acceitas. certeza-quo a continuação desses effectivos 

O Sa. HENRIQUE LAGDEN- Mn.s o meu tleve ser feita de tal modo que so torne um 
protesto ahi fica e aqueUes que se dizem verdadeiro m0delo. Appella-se, como disse, 
profissionaes, que.J.oem o dever de estudar para o;; p3qucno3 exer0Hos, p:tra, as dJfcsas 
estes assumptos, terão dü arcttr mais tctr·de na.tueae' do paiz, para, o nosso clima, e nis.:;o 
com o peso da responsabUichcle elos aconte- :>e,.vae levando mais ou -menos o tompJ em 
cimentos n:J.s emeegenciLts lutuos:ts em que aa.t <~ment?a, em longas procrastinações im
se acharem. p3_rdoa.vers, que só p6dem redun•hr em pre
. Eu pro~urarei seguir a rota que tracei JUizos mconr.estaveis, 
e a conclucta que adoptei ; deixarei que os O meu nobre collega, que me dá. a honra 
mais sabios, que os que mais entendem, fa- elo ouvir-me a,ttenci03a e bGnevolamente esse 
çam aquillo que se patenteh necessario a me desculpará. a ousadia. de tratar de u~ as
todos os olhos e a todas as consciencias. sumpto pela segunda vez, para o qual não 

Muitos andam por ahi dizendo que não é sou competente. 
com grandes exercitas, não é com O'ranles · 
ma.rinhas, que se poderâ.:.manter a opaz no O SR. CARLOS CAVALCANTI- Não apoiado reconheça toda. . ' 
pn.tz; mas o que é carto é que, tendo uma 
g~ande marinha e gt•a.n~e exercito propor- O SR. HE:NRIQUE LAGDEN- Mas vi que 
cwnalmente bem orgamzados, pJderemos im- cmenrl;~doo projecto da, Ca.mara. p3lo Senado' 
pôr um certo respeito ás nações estrangeiras,· longe de vh• favorece1•os preenchimentos do~ 
ou pelo menos conseguir a hegemonia na ~laros ~o exercito ~ a mctnutcnçã.o ~empro 
America. do Sul. mtan.g1vel do e!fecttvo do5ermina.do pela lei 

Será um desastre para a nossa patria si 0 do orçamento, inutilizara os esforço-i, aca.r
Governo não Cltr~r destes assumptos com retando damnos, a.pezar do Senarlo resolver 
uma certa dóse de boa vontade, aturado es- q~e ?avia diminuir a quota d~ gratificação 
tudo, reflexão e constancia inaba.lavel; não dtana que é dada como premio á.quolles que 
cuidar deste3 assumptos que estão affec tos ao no fim do tempo prescripto se reengajam.Sabe 
~eu criterio e si o proprio Poder Legislativo a Camara que de3de a mon·.~rchia, a.pez1r do 
pelo seu patriotismo, com as luzes dos pl'ü- esfor~o ~os profissionaes e de todos que toem 
:fissionaes que aqui teem assentoic que é obri- con,!l'tbmdo com ~s suas lues pa.ra a reali
gado a conhecer destas urgoncia.s, não pro zaçao de um:1 tn.l Hlea., todos os mebs que se 
curar resolvel-<l.S, derimil-as. Ao Governo tem procuri1clo pôr em execução para detr an
cabe o dever de vir pedir . medid<.Ls que, damento u.o -sorteio militar, temn baqueado. 
ren.lizadas pela harmonia que deve assistir Como ~~quo agor:J. quo nó.:i,que aindu. não rc-

. entre os dous poderes, produzam 0 bem solvom_os satisfJ.cto~·iamente esta. que.jtfí.o, 
geral e tranquillidade io paiz,que poderá <.).1l;C. na.o temos lm que defi.na. o sorteio 
manter em distancia aquellas nações qae om mtlttar e regule o seu proc:JSSJ, vamo.3 diffi
sun. :polit.ica expansiva procurem dilatetr 0 cultar aindn. rna.is a entrad<.L <lo soldado e da 
seu territorio para collocação dos seus na- praçi1 de pret para nsso serviço de quo são 
turaes, dos seus compn.triotas, expandindo conltecedores o a que se vão <lodic:lr nova
as suas industrias, commercio, etc. mente, diminuindo de metâ.de essa boniti-

E' este um prolllema que se dove peocurar cação? -
resolver, não ob:;tante as nossas más con- Oute;~ V<~ntag;)m que se lhes offerec3, do 

· dições :financeiras. Não é impatriotico nom lhes ser dado o t'i..lordu.mento, não é tão pre
~nsuravel que se vá cuidando de modificar ponder<mte o seductora como ;~gratificação 
o estado anomalo em quo nos encontramos; quo elles antigamente recebiam pa.ra. i'a.zer 
assim apresenta.eei emendas <tO orçamento i'aco ás agruras da. situação dillicil. Creio 
da. Marinhâ; sei que não terão a fcticida.do que esta. gmtifici1ção era. de 250 réis. 

·de lograr parecer favoravel, e talvez mesmo O Stt.CARLOS CAVALCANTI-Eu enténdo que 
·a Mesa as julgue inopportunas ou improce- os contractos são identicos, tanto para os 
dentes; mas cumpro o meu dever. O anno quo não interrompem o serviço, como para 
passado,discutindo o Orçamento da. Marinha, os que vão á. sua terra e voltam depois pa.ra 
fiz vet• que desejava apresentar medidas at- fa.zeL' o contracto. 
tinentes ao poder naval para que o Governo O Sn. HENRIQUE LAGDEN- Satisfaz-me a 

.··· nã.o dissesse em qualquer tempo ou não se explicação, porque é ·dada por' um insigne e 
inventasse que o Congresso não cuidou desta emerito profissional, por um- homem quo 
questão, não tratou della, com a dedicação entende a.fundo de negocios militarea, co
que merece semelhante ass11mpto: nhece as necesaidade3 do serviço e cuja erll-

Esta.. emenda autoriza o Governo a abrir o dição é comprovada. 
credito de cinco a dez-mil contos no exorcicio O que me paroce é .que, si a lei actual é 
de, 1902 para melhori.U' o reforçar o podor defeituosa e si é preciso modifica l-à e refun-
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dil-a, não seria esta diminuição de flliOta. 
que a Commissão propõe que daria. ao Go
verno essa fa.culdade em preencher os cla,ros 
e melhor desembaraçaNle. 

V. Ex:., como membro da Commi!)são o 
como mHHar disi inctissimo, conhoce ess<t::; 
diffi.culdades e sabo quo o meio m :.ds p['olll
pto e efficaz de ac:1bcU' com ccrt.:~;-; aspcwr.z:t::; 
que se observam no preonehimont<J 1lo:-> 
claros é recompensar com ma!s genol·o .~;i,la<le 
estes jndividuos que se qum·cm entregar de 
novo ao serviço militar. 

Foi este o motivo, fui este o movcl qu(' 
me obrigou a vir discutir esta qum;tiio e, 
pelas l'a zões expostas, Jazo l-o sen tit· :í. Ua-
ma,ra. _ . 

Mas; escudado, auxiliado pelo illu;-;&re col
lega, procuro pela discus:'ião evitar que 
pa:-.:se nesta Casa a emenda do Sona.do, si hem 
que não desperte em mim esta pl'o~umpção 
de tal acontecimento. · 

0 SR. CARLOS CAVALCA!')ITI-Fui voto ven
cido. 

0 SR. HENRIQUE LAGDEN-E' uma medida 
não só altruísta, como digniflcadora., com
pensadora dos trabalhos pes .Ldissimos, in . .;anos, 
por que passam a'3 praças do exercito, o 
hoje ontão, que o numero é reduzido e os 
serviços mais avultados, mais a.cm•tHcidos, 
tudo devemos encetar concet•nontc <L e . .;to 
assumpto, no sentido de mclh.orar u.s condi
ções .dessas praças de pret, o completantlo-so 
o seu numero, ter-se-ha prestado um bono
ficio, o que será do boa convoniencia. o pa
triotismo. 

Querp. conhece o ser'fiçJ militar, quem 
póde a.ttestar as vicis-;i&udcs pol' quo ptL':!S<1m 
os cidadãos ncllo empenlmtlu:->, porcoum·ct 
logo que não serd. positivamente c.1m unm 
quota insignificante ou com a lixa!,~~!) l'oita 

·pelo honrado collega que so conseguit·á. 
efficientemente mcüor numero de llomr•lS 
para esse serviço penoso. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI--E' uma jus
tiç : ~, pois ha. outros que teem o mesmo con
tra.cto e recebem melhor gr<~titlcação. 

0 SR. HENRIQUE LAGDEN- Não preciso, 
entrar mais em outras consülernçõcs sobro 
este projecto. 

Quando o discuti, manifestei-me s:)bre 
cada üm dos seus artigos particulu.rmente, 
e hoje apenas relembrei esse; argumentos, 
não me explanando nem os P<traplm~seanuo, 
embora ligeiramente tivesse tocttdo em to
dos elles pelo resumo a quo procedi. 

Tive occasiã.o de mostrar a vantagem 
de formar· se um verdadeiro nucloo com um 
numero· cel'~o de officiae,;, não restricto, 
rnas !lUC rcpresentttssc o Bxerclto Nacional, 
como sempre, sem essas imperfeições que so 
notu.m na presente organização que 6 defei
tu· :s;t, em vista. do a.deanta.mento que se 
ob:;crv;t na Europít, na, America o mesmo na 
i\.si<t e que tom encontrado na brilhante, 
l<.tboriosa e intolligonte pha.lange'de oHicia.es 
a. digna. o lonvíWel predisposição de concor
rerem para este successo, corrigindo e collo
cando o no:-:;so exercito mt altura do que é 
nwrocedor pelas suas tradições honros<tS de 
disciplina, heroismo c abnegaçã.o patl'iotica,. 

V. Ex. mu des~liTp:tt·á por ostolouvor que 
pó(te P'-~rccer assim, no momento, uma. li· 
~onj ;_t, mas é a, verdade, por(t ue ou l1l'Ocm·o 
sempro fazer justiça., cxtm·nêmdo o n1ct1 pen
:-:amcnto com <~ m<1ior fra.nquez :t e letüdade. 
~empre tive pendor para. e:'itas que::;tõcs do 

mar e tert·a, especialmente de mar, profis
~ão que não abr~tcei por motivos indepen
dentes da. minh<~ vonta<lc; mas o que é corto 
é que rampl'e que dos m.ltudos que posso f'azer 
subt•e essa matel'ia result<.1 alguma parcella 
de a,proveitamento, do utili<l<Lde, e1t fran
ca.mentc submetto à apreciação dos meus 
collegas o resulta.do dessa meu estu(io pa.ru. 
quo'"os profissionaes o apecciem,acceit:mdo-o. 
ou rejeitando-o, conforme disso resulte al
guma cousa do aproveitéwel ou não. 

Estou convencido do que o meu collegn. não 
se agastará., bondoso e llumo como é, si Lhe 
!lisser que, corto, não deixará de accoit<n' as 
id(l<J.s de quem quer que seja, embor<~ leigo, 
pelo simples f;~Cio de não julgar o <J.pt'eson
li<.~ntc dessas idé<J.s n<1 altura de prouuzil-as. 

Pelo facto de o individuo ser boçü.l, nin
guom tom o direito de negar-llte uma facul
datle que é innata em t 1rdo::,, a intcltigencü~, 
cu.i•~ apura,ção depende do cultivo que recebe, 
porque, não ha dLtvid ; ~, o individtto póde ser 
ignor<.Lnte e algmmt vez brotm·-llle no cerebro 
nm;L idéa que, aproveitada e aperfeü;oada, 
tt·ag<.J, uGilidade p<1ra a..§ua cl<J.'"lse, pa.ra o seu 
paiz, ou para o mundo em geral. E' por esta 
razão quo eu, embora tratando de assumptos 
quo não são da minha oopccialidade, mas aos 
qm~es ligo im-portancia o dedico estudo, ex
ponho com franqueza. e sem presumpções 
aquillo que pen:'i0 deixando aos collcgas que 
me honram com a _sua <~udição o enMrgo de 
fa.zerem d<tS minhas id(ías, fructo do meu es
tudo, o nso que lhes a.prouvcr. 

Não é porque tenha a ba.tofa pretcnção 
de abrilhantar o dcba.te, nem esclarecei-o, 
porque envolve uma. questão que afl'ectn. di
rectamcnte a iutegrida<le de nossa patl'iu., a 
sua defesa. e a su11 )lonra. · 

Sr. Presidente, eu ::vuu terminar, mas não 
posso deixar de louva.r os esforços da Com
missão de Marinha e Guerra., quo nos aS· 
sumptos quo lhe competem sempre revela a 
maior competencia e patriotismo. 

Eu já tinha tido occasi5.o de pôr em evi
dencia estas qualidades que realmente abo-
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nam, mas lamento bastante, pelo aparte que 
d~u o m~u nobre collega, que a Commissão 
nao esteJa de accordo, quanto á emenda do 
Senv,do que vem evita. r ... 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-A emenda é 
da Camara. · 

0 SR. HENRIQUE LAGDEN-0 Senado emen
da o projecto da Camara, reduzindo ue 250. 
})ara 225 réis, de modo que colloca o indi
viduo que está na 2a praça. nas mesmas con
diç?es daquelle que fc.tz a 1 a, e que poe ser 
maiS conhe,cedor da, arte a que so dedica, no
vamente vao servil• do aproveitamento vae 
guiar o recruta. ' 

E' justamente por este motivo que venho 
louvar-me com o nobre coll.cga, sentindo 
que a Commíssão não se tenha manifestado 
unani!neme~te em favor desta emenda, por
que nao sera por estas economias impensa
das que o Governo sahirá destas difficuldades. 
Qu~m conhece o estado actuuJ, quem vê 

os oblCes que resaltam a cada momento 
conclue que o modo mais conscn taneo é .dar: 
se um premio que compensa estes novos ser
viços e ao mesmo tempo este favor que o 
Governo aufere, tendo em suas fileiras gente 
mais adestrada. e, portanto,mais apparelhada 
para a arte da guerra·. · 

Nestas condiçõe.1, voto contra a emenda do 
Senado e estarei u.o lado de V. Ex. , mais 
uma vez satisfeitis;:;imo, porque sinto que 
Vou acértado, porque da Commissão de Ma
rinha e Guerra pelo menos, da parte do 
exercito, V. Ex. é um dos que mais enno
brecem a Commissão. 

Sinto-me, pois, feliz em dar o meu voto 
contra a maioria d<:t Commissão o emenda do 
Senado e estou ceente que a Camara, jul
g.ando J.ndispensavel nã_? ·diminuii• esta gra
tlficaçao,se levantará, nao como um só corpo, 
IJorque não é possível, visto que o parecer 
da Commissão não é unanimo, para rojei
tal-a, mas em sua grande maioria, como jâ 
procedeu em relação á diminuição do nu
mero de alumnos matriculados na Escola por 
occasião da votação da lei de fixação das 
forças na vaes. 

te!lllO tomado perante o publico e ]?orante 
mim mesmo o compromisso de discutil-o, 
trazendo sinão luz, pelo menos esclareci
mento ao debate. 

0 SR. HENRIQUE LAGDEN-Jâ fiz ver como 
penso a este respeito. 

Gosto nas minhas horas de lazer de oc
cupar~me. com a loitu~·a para aprender ; e 
na pr1mmra opportumJ.ado sem ter alhís o 
prurido de querer mostrar sab~r tudo 
provar aproveitamento que tiro da obser~ 
vação diaria, não obstante não mo achar im
l~iscuid? nos pr,>blemas das gr<tndes ques
tocs soc1aes. 

Mas o homem deve entender de tudo um 
pouco, porque mesmo dizem que o saber não 
occ~pa logar, o que por mais que se estude 
mmto se tem que aprender. 

As evoluções se operam incessantemente 
as desce 'oertas se fazem todos os dias e nã~ 
se podo·.rá dizer que neste ou naquelle seculo, 
esta ou aquella sciencia, por mais aperfei-
9oada que_ seja, este ou aqueUe invento, que 
ll;nmortahzou o seculo que o viu, seja a ul~ 
tu!la palavra, que nada mais se possa desco
br!r ou engendr~r, nada mais se possa aper~ 
ferçoar, que estao conhecidos e divulgados 
todos os phenomenos da natureza, todos os 
productos da intellígencia humana. . 

Emtanto, d'ahi a annos, novas tenta
tivas coroadas de exito surgem e se succe
dem pasmosamente com as gerações em que 
urpas vão substituindo as outras e o que se 
ve em_sumtna é o genero humano em con
stante actividade, os homens, como- todos os 
phenomenos da vida, em um motu-continuo 
nasc3ndo e morrendo, a celebrizarem-se, e a 
ver:dade é sempre esta:-nunca se chegará á 
ult1ma palavra. (Muito bem; muito bem. O 
oradm· é muito cumprimentado.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é en-
cerrada a discussão e adiada a votação. · 

Passa-se á hora destinada ao expediente. · 

O Sr. Luiz Gualberto (4° Se
creta~·io, se1·'Vindo de 1)0 procede á leitura do 
se~uinte · 

o EXPEDIENTE 
Offi.cios = 

Do Ministerio da Justiça e Negocios In
ter'ioi·es, de hoje, sa,tisfazendo a requisição 
tlesta Camara a,o officio de 3 do corrento.
A quem fez a requisição. (A Commis:~ão Lle 
Orçamento.) 

Do Ministerio da Guerra, de hoje, envi
ando a seguinte 

Sr. Presidente, eu já me sinto um pouco 
fatigado, e solicíto ox:cusas de mais uma vez 
ter abusado da paciencia da Casa (nao apoia
dos) ; mas já disse c repito = no cumprimbn to 
do dever não tenho acanhamento; nem me 
julgo oífendido si um ou outro puder accusar
me de haver repizado estes assumptos sem 
aquella clarividencia que se nota nos que 
:pela pratica são prodigos em argumentos 
que podem expender em momentos como 
este, attrallindo-nos pela belleza da fórma, MENSAGEM 
pelos encantos da palavra. 

O SR. AfÍ:oNso CosTA-Não me julgo ha.bi- Srs. Membros do Congres.:~o Nacional-
litado para discutir este assmnpto, porém . Transmittindo-vos a, inelusa, exposição que 
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mo · foi apresentada pelo Ministerio da 
Guerra, SJbre a necessidade de se abrir ao 
respectivo Ministerio . o credito dn. quantia 
de 736:424$000, supplementar á verba 10a 
-Etapas-do ::u•t. 15, da lei n. 74G, de 
20 de dezembro de 1900, rogo quo vos 
digneis habilitar o Governo com o referid) 
croJito. 

Capital Federal, 7de outubro de 1901. 
- ]I[. Ferraz de Campos Salles. - A' Com
missão do Orçamento. 

· Recluet•imonto : 
De Candido Cunha Villola, p0dindo roin· 

tegr:1ção no log<tr do inspoctor de 3a cbsse 
da, 4a secção da Luguna uo Estado do Santa 
Catharina, do . qual diz ter sido demit
tido illegalmente.- A' Commissão do Orça
mento. 

sal a que o Governo está obrigado pela 
clau~ula 12· do referido ajuste. 

Sala das ses.>ões, 7 de outubro de 1901.-
0~car Godoy. 

/ Ontle convier: 
Ficam equiparados os vencimentos ou dia

ria:-: dos optH'<LL'ios do At·senal de Marinha do 
Par;i aos dos operarias Llo At·sena.l da Capital 
Federal. · 

Sala das S(}Ssões, 7 do outubro do 1901.-
Hosannah de Oliveira. 

Onde convier : 
Para asst3nta.mento dos pharóes <lo Gurupi 

e Tatuoca no Estado do Par:i- 50:000$000. 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1901.
llosannah de Oliveira. 

O Sr. Presidente- Declara á. Ca- Accrcscente-se, onde convim', o seguinte: 
mara que hoje termina o pl'azo para a. apl'C 
sentação de emenda; ao Orçamento da Art. E' o Governo autorizado a dcspen-
Marinha. der até 3.5.000 ~ para acquisição de um 

E, · d d' - d . t submarino - typo Holland. · annunc1a a a Iscussao o requer1men o _ 
do Sr. Heredia de Sá, oJferecido na sessão Sala das sessocs, 7 de outubro de 1901.-
do 5 do corrente, cujo teor é o seguinte: · Neiva. 

«Requeiro que o projecto n. 124 seja in- Ao§ 27, a1•t. to - Eventuaes- diga-se. 
cluido -na ordem do dia, independentemente 100:000$000. 
do pcl.recer da Commissão a cujo estudo foi 
confiado.» 

Ninguem pedindo a palavra é encer1•ada a 
discussão ~ adiada a votação. 

Foram apresentadas na ses:Jão de 7 de ou
tubro, ao projecto n. 216, de 1901, fixando a 
despeza do Minbterio. d<~ M<~rinha, p_tra o 
exercício de 1902, as scg-uintos . 

EMENDAS 

Ao projeclo n. 216, de 1901 

(Orçamento da Marinha) 

Onde convier : 

Sala das ses.3ões, 7 de outubro de 1901.
Affonso · Costa. 

Ao § ll, do art. 1° - Annua.os - Accres
cento-se a verb:J. necessaria á rest11uração 
do Arsenal de Marinha de Pernambuco du
rante o exercício de 1902. 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1901.
Affonso Costa.- 1'eixei1·a de Sá.- Celso .rle 
Sou :::a. -Pedra Pernambuco. -Ennirio C ou~ 
tinho.-Jocto Vieira.-Julio de Mello.-Esta
cio Coimbra.-Pereira de Lym.-Malaquias 
Gonçalves .-Cornelio da Fonseca.-Esn'leral-. 
di no Bandei1·a .-Bricio Filho. 

Accre:;cente-se: 
Para conclusão das obras e armamento 

dos monitores Maranhão e Penwmbuco_: 
Material de c,)nstrucção naval. 850:000$000 
Armamento ..•..•............ 350:000$000 
Munições nav<tcS.............. 30:000$000 

Sala d;ts se.;;sões, 7 do outubro de H10 1.
Nelson de Vasconcellos. 

Art. 1.° Fica o GovernJ autorizado, na vi
wmcia desta lei, a transrormar o ajuste de 
31 de marco de 1900, para fornecimento de 
agua e luz aos navios e estabelecimentos de 
marinha, em contr.:tcto, pelo prazo de doz 
anno.~. contados dã data do refel'ido ajuste, 
concedendo a,o cJn tractante o l)l'azo do dez
oito mozes, contados da data. da as.~ignatura 
do contracto, para conclu.>ão de todas as 
obras constantes do dito aju::;te e mais a.<> do Accrescento-se ao § 23 do art. 1°: 
installaçio de luz electrica que o mesmo O' • ·b 500 .000$ 
contractante levará ·1 eflcito á sua custa An"'mente-:;e a ver_ a com · para 
na ilha das Enxada~< (E-;cola 'Naval), obr( C?nt~nuação e conclus~o _du.J -'obras dos mo'
gando-se a conservar <l. illuminaçií.o a gaz mto1 es Pernambuco c llfa1 an wo. 
existente para ser utilizada quantlo se lizer Sala das sessões, 7 de outubro do l901.-
mister, sem augmentó da importancia men- Bricio Filho. · 

Ca~ara Vol. VI · i6 
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Onde convier: 
O Governo federal abrit'á, no exercw10 

da presente lei, o credito ele 5.000:000$ a 
10.000:000$ para melhoramento c augmentó 
da força naval. 

Sala das ses~ões, 7 de outubro de 1901.
Henrique Lagden. 

A' tabella 16: 
O serralheiro lampista da Directoria dos 

Pharóes, secção da C•rt<~ Marítima, funccio
nario civil, continuará a perceber 257;$500 
como serralheiro embarcado na Capital Fe
deral. 

Sala das ses3ões, 7 de outubr4> de WOI.
Henrique Lagdên. 

Onde convier: 
Fica o Poder Executivo autorizado a man

dar constr-uir OS typ0s de submarinos de 
invenção nacional, já aprc.:;entados e expc~ 
rimentadoõ3 officialmente, abrindo para isso 
o"necessario credito. • 

Sala das se,;sões, 7 de outubro de 1901.
Henrique Lagden. 

Accrescente-se ao § 11 do art. 1°: 
Augmente-se ·a verba com mais 200:000$ 

para a acquisição de uma porta batel de;:;
tinada ao dique Santa Cruz. 

Sala das sessões, 7 de outubro de HJOl.
Bricio Filho. 

Vem a imprimir o seguinte 

PROJEC'Í'O 

N. 222 -·1901 

Detm·mina qLW os offic-iaes do ext.JJ·cito, ar-mada 
e classes annexas, refonntLdos ou que se 
1Jenham a reformar, de . accordo com os de
c1·etos ns. 108 r1, de ,')0 de dezemú1·o de 
1889 e 193 A, de 30 de janeiro de 1.890, 
voluntaria ou compulsol·iamenle, teem di
?"eito âs vantagens e.xaradas no Al·vard de 
f 6 de dezembro de 1790 e Resoluçcío de 20 
de dezemb1·o de 180~ 

solução de 28 do fevereiro do 1798 e a Pro
visão de 9 de setembro de 18 '14, que consi
deram o official graduado o ultim'J 1la clas:-;e 
dos otfectivos em que é gradu:Hlo c o pri
moit'O da classe immediatamonte interi,Jr o o 
art. so ·do !lccrcb n. 693, do 28 .de agosto 
de 1800, q uc crêa o montepio obl'igatJrio 
para as familias dos oflicbos do exercito, o 
qual na alinea, c, permitto ao offiéia1 pro
movido ott graduado, arlianta,r uma contri
bu~ção. annual além da corl'cspondente ao 
prunmro mcz. 

A Commil:l:>ão, tomando nau wida conside
ração o requerimento do co~·oucl Joaquim 
Costa Mattos, o qual envolve segllramente 
importántissimo a-;sumpto, como é o quo 
se liga aos direitos dos otficiaes do exercito á 
assistencia do Estado, meuia,nte as formulas 
o exigencias tlo prace.sso ela reforma-cumpre 
o dever, ·depois de ponderado estudo, de 
dizer sobre o mesmo requerimento. 

Os princípios reguladores da materia de 
que se trata acham-se firmados não sómente 
no decreto n. 193 A, de :30 de janeiro de 1890, 
e disposições connexas po.:lteriores, como 
tambem em toda a legi::;laçã.o anterior, -não 
expressa ou tacitamente revogada, como 
aliás estatue aquelle decreto om seu a.rt, 7°. 

O supplicanto foi reformado sob o regimen 
d<ntes pt•incipios, encontl'ando assento o caso 
quo lhe diz respeito no art. 4° ct.o citado 
decreto ·n. 193 A, o quaJ é c ·mcebldo nos 
seguintes termos: 

«O ofiir.ia.l que contar 30 annos de servivo 
tem direito á reforma.» 

As condições, pol'ém, em que deve ser 
concedida essa, reforma doi:mram ue ser 
estabcleddas por qualquel' modo no re~ 
rerido decreto. Dahi a necessidade de 
applic<tl' a. esse caso· novo os sub::dtliu::; 
~ue sómente a legislação ·antiga <tinJa 
,m vigor podoriêt ministnú·, urna vez quo 
o podol' competente silenciav;L soi.JJ·o · as 
medidas complementares e necossal'ias á sua 
int:.~lligencia e execução, inuop2ndunternontc 
de tacs subsídios. Já em !890 tornou-se im
prescindível ampliar o questionado decreto, 
de 1orma a pe1·mittir a percepção das quJtas 
a.ddícionaes ü.quelles officíaes reformados em 

A' Commissão de Marinha e Gum't':1 foi pl'ü· 
sente a petição em que o coronel reformado 
do exercito Joaquim Costa Mattos, allegando 

. ter em novembro de 1894, logo após o acto de 
sua reforma, reclamado ao Congl'esso Nacio
nal contra a ·applicação que, segundo diz,. o 
Supremo Tribunal · Militar f,1z das leis an
tiga~ para estabelecer de fact,o um privilegio 

·em favor dos officiacs genet'c:l/lS geaduados-

virtude dellc ; outra explicação não tem o 
d-ispositivo do art. i 0 , do decreto de 31 Jo 
dezembro des::;e anno. E com semelhante 
providencia sómcnte, ficaria ba'3tante es
clarccidtJ o assumptl) '? Parece que não e du
vidas futuras havii1m de surgir, atten
dendo-se u. que as circums;ancias do official 
quo se reforma sponte sua e isento da prova 
de incu.pacitlLLde pltysica, não são iuenticas 
ás daquolle que passa para a classe inactiva 
<tmp:.~,rado pela. Nu.çào, em virtude dc;:;sa 
prova, oheigatotiameote ou a. rectuerimento 
seu, mas em todo o caso, sob o fundamento 

vem de novo solicitar seja mandado intor-. 
preta\' o art. 2() do deereto n. l\J3 -A, de 
30 de janeiro de 1890, de accordo com a Rc-
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de se ter tornado pbysicamente inbabil .para 
o servi~.o do exercito ; r:ão são ülenticas 
tambem, ás do que se reforma compulso
riamente, dispensada a exigencia da in
validez physica, pala idlde limite, por 
má conducta habitual ou em cJn . .;oquencia 
de sentença condemnatoria passada em jul
gado, a um anno ou mais de pri::;iio. Da 
sorte que, abrangendo a variedade dos casus 
existentes, a instituição da reforma ou apo
sentação do militar, apresenta-se sob este 
tríplice aspecto: -de uma cJmpensação, de 
um· castigo ou de um premio. • 

Ora, si niio ha, como se vê, semelhança 
entre este.:! aspecto.~, indica a razão que a le
gislação reguladora-do assumpto deveria tri
partir-se igualmente; cuidando com pr ecisão 
de . cada um destes casvs particulares e im
pedindo de futuro a contNvel'sia originada 
pela oh;curida:de, ou antes, pela. deticiencia 
do texto legal. 

Infelizmente, porém, tal cousa não se deLl 
e a questão vertente é a confirtnação· desse 
asserto. 

Com effoito, o official de que se trat~ era. 
graduado no posto de coronel e contava 
3J annos de seeviço. Si se houvesse r0for
ma.do em Vil'tu,le de lesão ou molestia in
curavel, comprovada pela competente in
specção de sa.ude, teria diroJito ao 11osto 
immediato e ao soldo por intei1·o, nos termos 
do Alvará de 16 de dezembro de 1790 e ua 
Resolução de 20 de dezembro de l8·Jl. 

Esse posto imrnediato seria, sem duvid:t, 
o de gener<ü de brigada, tendo-se em atten
çã.o o estatuidJ na lei de 28 de fevereiro de 
1798 e na provisão de 9 de setembro de 
18!4, as quaes, conforme diz o l'eq_uerento, 
mandam considerar o graduado o \lltimo da 
classe dos effectivos cuja graduação tem, e o 
primeiro da. immeuiatamente infel'ior; como, 
porém, sua ret'orm.t. tivesse sido imnetrada. 
voluntal'iamen te, ue a c co ruo com o a1~t. 4° do 
já mBncionado decreGo n. 19:3 A, a applicação 
da doutrina contida na lei e na provisão por 
u~timo citadas, não lhe podi<t dar direito si
na.o ao soldo com a clfectividade do posto em 
CJ.Lte ora graduado, uma vez que lho faltava 
o requisito da incapacidade physiw, essen
cial p~wa collocal-J sob a sancção uo al
vará de 1790 e outra disposição do loi não 
exi.;tia, que pudo.:;se aproveitar ao seu caso: 
-reforma voluntaria, in<lepondnnto do in-
spocção de saude. . 

Por outro lado, o nu~nero de annos do 
serviço que havia Pl'estado (39) não o incluiu. 
na. hypJthe5e figurada pela Resolução' de D 
de dezembro de 1823, a qu:Ll exige mais do 
40 annos de serviço pa.ra que a reforma dos 
g1·aduados desde tenence até coronel inclu
sive, seja. com a effectivHtde do posto em 
que se acham e a graduação do immedia,to. 

Assim tambem, esse numero de annos de 
serviço, não lhe dava jus ao l)eneficio do de
cr~to legislativo de 8 de janeiro de 1892, em 
CUJO tex_!o se ~ontem a mesma imposição da 
R.esoluçao acnna citada sobre antiguidade 
d.e pra9a, pa.ra da,r o posto immediato 
e a graduação do subsequente, aos officiaes 
que deixaeem o quadro activo, ex-vi dos 
decretos ns. 108 A de 30 de dezembro de 
1889 e 193 A de 30 de ja.neiro de 1890. 

Nestas condições, pensa a Commissão, a 
I'eí'orm:t do peticionado, tat qual foi conce
dida, é um aet ·) perfeito encarado sob o 
ponto de vista <lo direito constituído, das 
leis em vigor, nonhuma das quacs soffreu · 
Pl'cterição com prejuízo rlo mesmo. 

.A .allegação de que o Supremo Tribunal 
Militar mantem um privilegio em favor dos 
offi.ciaes generaes graduados, considerando
os cJmo elfectivos para o fim Lle conce
der· lhes promios-é destituída <lo fun
d.amento, poequanto, em primeiro logar, 
são unicamente assim considera<los aquel
lcs que, do accordo com a Resolução do 
30 de outubro de 1819, combinada com o 
dect·eto de 8 do janeiro de 1892, contt1m 
mais de 40 annos de serviço; depois, porque 
a tomar-se na. significação do privilegio. as 
maiores regalias e vantagens que a lei con
cede aos generaes, tanto na vitaliciedade do 
serviço c.)rno quando se reformam, logica
mente devet·-se-hi t tomar na me.-;ma signifi
cação as de qnc gosam os o!ficiaes superlores 
em relação aos subalteenos e as destes com
paradas com as das pt•a.ças de prct, o quo 
evidentemente sel'ia. a.hsurdo; e emfirn, por
que, não ontra.ndo na.s attribuições do refe
rido Tribunal, derugar, revogar ou olabol'<1r 
leis, sua competoncia c an.çãu etl'ectiva limi
tam-::;c á applicaç::to dos princilli:Js cunsagra
dos na:> exi::;tentes, aos ca.sus uccurrentos _::;u
jeito::; a sua alçada, de onde se infnrc que não 
li.Jll.ia erigir•, nem el'igiu privilegio, em t'a
vor do qualquer class<} de o!Iicia.es. E' fut>
ço~o cJnfe.,sar, p.Jis, que a arguição de par
cialidade produzida. cun tra o Tribunal citado, 
ó inteiramente de.;tituida de fundamento, 
desde quo não hou v c, por pétrte do mesmo, 
falsa interpretaçã. J d,> texto legal ou omissão 
em detrimento dos direitos do supplica.nto. 

O quo ::;e fazia sentir no momooto om que 
foi concodi(b sua reforma ora a neces=:~idade 
de preenchel' gra. v o lacun<t da logislttção
sobre a materia, necessidade que ainda 
boje existe, podendo unicamente ser preen- · 
c h ida por outro p Jde1• que não o judiciario. 
Este facto já foi expressamente reconhecido· 
pelo voto da Camara. em 18~8, quando ado
ptou o projecto n. Itl5, daquelle anno, fi
xando a intelligencia. {lo disposto no art. 2°, 
do decr0to n. 19:3 A, de 30 de janeiro de 
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1890, e no art. 0°, do publicado sob n. 108, 
de :30 de dezembro de 1889. 

Esse pl'ojccto, pm·óm, j:t como pr0110sição 
foi regcitado pelo outro ri\mu do Con~ru;:so 
Nacional, tu1vez por entende!' que elle 
nã.o vinha osclal'ecm· a mataria., por sua na
turez<l. fora uo alcance rest.rieto dos dispo
sitivos cuja in terpret~tc-ão autlwntic<\ se pre
t endia. dar, um dos qm~u.~ do üuraçiio tra.ns
itoria at é . 

Seja comu íôr, · <\ neccssid;lde de p1•over 
~obt'O a doueiencia. reconhecida d<L lei, alti 
está evidente. Por isso, a Commissão de 
Marinha. e Guer1·a, entendendo que, nos ter
mos em que foi apresntado, dovo f"Cl' dc . .;;
attenditlo o prosente rcqum·imonto em .que 
o cot•onel Joaquim Co~ta Mattos peuo a in
tm·w·etaçã.o do artigo 2• do decreto n. 193 A 
de 30 de janeiro. de 1890, para o effeito de 
seL' considerada sua refoi·ma., no :püsto de ga
nel'a1 de brigada, julga entretanto que a oa
mara deve definir de um modo chwo e vre· 
ciso a situaç:ão dos offlciaes do exePci&o e da 
armada que S() refot•mu.ram ou se venham a 
reformar de ae~õrdo com o a,rt. 4° do supra 
mencionado decreto n. 193 A, co!locando-os 
no mesmo pé de igualdnfle que aquelles que 
se reformaram do conformidade com a legis
lação anterior. 

Assim, conclnindo, a mesma Commisi!ão 
sente-se obrigada a. apresentar a o escla.rocido 
julgamento da Casa o seguinte 

PROJECTO 

Primeira. parte (até 2 1/2 horas, ou antes) : 
Votlt!:Iío do projedo n. 150 A, de 1901, pa

reeel' sobre <tS emendas apresentallas pa.ra 
a 2&discussã.o uo projec&o n . 150 A. de 1901, 
que or·ça a Rnceita Geral da Republica p<.U"..l. 
o C:'{l\ l'eicio de 1902 (2" dt::;cussão); 

Votação do, pl'Ojecto n. 42 D, do 1901; 
oruenu<\ do Sénatlo ao pl'ojecto que fi x<~ as 
forças de terra para o es:ercicio do 1002 (dis
cus&'í.o unica); 

Votação do projccto n. ll?.A, de 1901, au
tm•imndo o Governo a. abrir o credito de 
100:000$ ao llfinisterio da. Industl'ia, Viação 
e Obras Publicas, com o fim de ser entregue 
ao Sr. Al berto Santos Dumont, como premio 
pelo resultado de sua e~eriencia de um ba
lão dil'igi':el (2" discussao) ; 

Votação do projecto n. 116,... de 1901 , a utori
zando o Governo a abrir, por conta do Mí
nlstcrio da Justiça, e Negocios Intcr:ore.s, o 
Cl'Odito de 53:580$040 para pagamento ue 
diversas oln·as e melhoramentos no edificio 
do Lyceu de Artes e Officios, hoje proprio 
nacional {3" discussão) ; 

Votação do projecto n. lG6, de 1901, auto
rizando o Poder Execut ixo a abrir ao Minis
terio da Justiça e Negocias Interiores o cre
dito de 13:300$ para. -pagam ento do premio 
e impross~o tle 1.000 exemplares da obra
Thcoria de Processo Civil e Commercial 
- composta pelo Dr. João Pereira, Monteiro 
(2a discus.3ã.o) ; 

Votação do projecto n. 231. do 1900, ele
vando a 16 o numero do engenheir os chefes 
de disteicto, nu, Dírectorin, Gora.l dos Tolo-

O Congresso Nacional decreta.: grnpllüs no exercício de lüOl (2" discussão); 
Art . 1. 0 Os officia<{s do exercito, bem Votaçii,o uo pPoj octo n . 232 A, ~o lDOO, 

como os da. armada é classes a.nnexas, re tbr- com o parecer n . 22, de 1!101, <mtorlza,ntlo o 
manos ou que so venl1am a reformat', do <\C- Podor Exocutivo a. t,r·;msform:~r n.~ l", ~"o 
cordo com as uispúsiç,õos dos dccn:tr!> nutno- 3"- turma..;; da ~lll>·Dircc toria do.; Cot'l'oios 0111 
ros 108 A, do 30 de dezembt'J do l8H9, e Ja, 2a ü 3a socçõe~ du. I>ircc t.oria Ül' l'tll, p :lS· 

. H)3 A, do 30 de janeiro d~ 1890, voluntari tt san .!o os clHJ!i:~ do tlll' JIIa~ a chefe.~ de :-~ce~_{w, 
ou compulsor iamente, toem díreHo :ts van- úe~dc quo prcour.h:un as coud içiics rcgnla· 
tagens exara.da.s n o Alvará do l () de dozem- mont<1r r.s, o tla.nüo outras providoncia:-; (>?' 
bto de 171:10 e Resolução de 20 de dezembro (liscnssã.o) ; . · 
de 1801, attendendo-se unicamente, p<mi a Votaciã.o do projccto n. 133 A, de HlOl ,com 
concessão deasas vantagen~, ao tempo de parecer sobro a. emend:.~. offerec ída na 2a dis
serviço dos mesmos officia se á correspon- cu~ão do projecto n. 133, deste a.nno, qu.n 
dente proporção eSt.<tbelecida nas disposi\'.ões autoriza. o PoJer Executivo n. abrir a.o Ml
citadas. nistcrio da Justiça c Ncgocios lntorioi'OS o 

Art . 2. 0 Revogam-se as dispo:;içõcs em cro li to de 6:850$, supplemenl.ai' ú. verba 0• 
contrario. do tu•t. 2" el a. le i n . 7 ;{!,de ~9 dü dezemlH'O 

Sala elas Commissõe.~ . 2 üe otüubro de de IHOO (di:;cu .. :s:\o unica) ; 
H.JOI.- Alves Barbosa, Presidente. _ Cm·los Votação do projecto n. 257, do 1900, <mto;, 
Cavalcanti, relato1• .- Som·es dos Santos .- t•i za.nclo o Poder Executivo a abril' ao Mini~
R . Paia:a:o, com rcskicç·õcs.- Af.buque1·que turio da Madnha o credito e::;pccial de 6:000$ 
se1·ejo. para pagar os v_encin;cntos que, no corremo 

.auno o no proxnuo futuro, compctcm ;w ex· 
O Sr . Presidente - Não havcn- :seel·otar io do oxtinct.o. Arsenal de· Mn.rinha. <le 

do na.dc~ mais a t.ra.t;w, rlesigno p:.tr~ ama.uh~~ PeruamlJUco, João S<il.lino Pet•oir.a. Giralllcs 
a, seguinte ordem do dia: · (:3'• tliilcussã.o) ; 
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Votação do projecto n. 165, de 1901, auto
rizanrio o Podee Executivo a abrir ao Mi
nisterio da. Marinha o c1·ediho de 77:52l$8!J~, 
supplementar as verbas ns. 8, 14 e 21 do 
arG. 8° da. lei n. 746, do 29 de dezem bl'o de 
1900, para pagaman to de vencim:.mt:ls a. o 
coepo de patrões-móres, :wgmcnto do ven
cimentos de um capitã.o de mar c guerra, 
um capitã.o de rr-agata c vencimentos do tees 
medicos do 5a classe pa ri iscm;.,üio) ; 

Votaç:-'i.o do pr·ojeei.o n. 20:~, d<~ I 001, :tul;o
rizando o Podot· Exocut·ivo a, a.bl'ir :to i\Jini~
tcl'io da Fazenda o credito do 21 :34G~45(), 
para pagar a A. Avcnioe & Comp., e tt Cor
rêa Chaves & Pinto, de accordo com a sen
tença judiciaria qúe mandou restituir-lhes o 
Cl ue de mais pagaram á Alfandega d~sta Ca
pita.l (2a discussão) ; 

2adi.;cussã1doproj:.'!do n. l73r de 190l,auto
rizando o Poder .Ex.ecutivo a abl'ir ao Minis
torio da. Guerra o credito extraordinal'io do 
68: 195$189 para cxecuçã.o da ~"Cn tença om 
ultima insta.ncia em favo(' •. do tenente-coro
nel p·rocopio José dos Roi:3 ; 

2a discussão do peojecto n. 132, do HJO I, 
autorizando o Poder Execu~ivo <t abrir ao 
Ministerio da Ma1·inhu. o credito de 100:000$, 
supplemontar a.o art. 8°, u. 24-0br<t::;-dtt 
lei n. 746, de :29 de dezembro do 1900; 

sa discussão do pt·ojocto n. 58, do 100!, au
torizando o Poder Executivo a abrir a.o Mi
nistrorio da Fazendi.t o credito extraordi
na.l'io de 8:000$ para pagamento do aluguel 
da casa onde funccionou ,de setembro a dezem
bro de l899,a Delegacia Fh;cal no Estado do 
Rio Gatmde do Sul,o o supplernenr.arde 20:000$ 
á verba 9'\ -Caixa do Amort;ização- da lei 
n. 746, de 29 do dezembro de 19\JO, art. 28 
-Allsignaturas do notas ; 

.2" discussã.o do projecto n. G8, de 1901, 
aut.orizando o Poder Executivo a abrir ao 
Wni~terio <la Justiça o Nogocios Interiores 
o ct·cdito dl) 3:957$200, supplcmontar ao 
n. VI do art. 4° dtL lei n. 74ü, do 21:! de do
zcmbeo de 1900, para vostuario e calçado 
d.o lO alumnos gratuitos quo, em virtude da 
mesma lei, foram admittido3 no Intm·nato 
tlo Gymnasio Nacional, cujo numero foi ele
vado de 50 a 60 ; 

:3o discussão do projecto n. 77, de I 90 l, 
relativo â emenda o1Ierecida. na 2a discussão 
do projecto n. 217, de 1900, autorizando o 
Poder E:x:ccutivo a abrir ao Miuisterio da 
Guor1·a o- credito especial de 8:415$600, para 
pagamento dos vencimentos do tenente
coronel Innocencio Sm·zedello Corrêa., re
vertido ao serviço do exercito e do lente da 
Escola Militar por acto legislativo ; 

2a discussão do projucto n. 43 A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministel'io da. Justiça o Ncgocios Interiores o 
credito cxtra.ordinario de 2:tl27$300, para 

pagamento a. D. Eugenia Torreão Corrêa de 
A_r~ujo, viuva. do jni_z de direito em di:iponi
btlHlado bJ.cltarel L1ndolpho liisbello Col'l'êa 
do Aranjo ; · 

2"' tliseussão do projec to n. 120, de I 901, 
autorizcmd:J o Governo a abrir ao Ministerio 
J.a GncrTa o credito extraordina.rb de 
2: 40 I $800 p tm pagamento ao marecl1a.l José 
<lc Almci!la, Ha,l'rcto, em vidutlc de sentença 
do Supremo Tril.mn;d Fedel'::t.l; 

ta 1liscussão do projccto n. ll3 A, ele 1901, 
:t.ntorizan<lo o Governo a abril• o ercdito de 
Hi:OGO:j; pam pagat' ao bacharel Umbellino 
de Souz:t. Mi1rinlto o.;; seus ordenados, CJlllO 
juiz de dit·eito em disponibilidade, do::oeridos 
de 22 de abeil de 1894 a 31 de dezembro de 
1900; 

1 a discussão do proje~to n. l 06 A, de 190 I, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da .Justiça e Negocios Interiores o creJ.ito 
necessario parct pagamento do premio de 
viagem, de quo trata o art. 221 do Codigo 
do Em:ino, conferido a Pedro Domosthenos 
Rache· 

1 a di~cussã.o do projecto n. 11 A, de 1901, 
autorizando o Podet• Executivo a abrir um 
cmdito da quantia de 2:638$045 ao Ministe
rb da Fu.zenda :p.tra pagamento de forra
gen::;, agw.1. o objectos de expediente forneci
dos p3l<.t Companhia das Agua::; dê Maceió e 
outros, por conta do MinisGerio da Guet'r(l, 
durante os exercícios de 1894, 181:)6, 18!:17 
e 1898; 

sa discussão do projecto n. 46, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito extl'aordina
rio de 4:225$800 para :pagamento do ordenado 
a que tem direito o alrnoxarite do exGincto 
Arsenal de Guerra de Pernaml .. uco, João Cli
maco dos Santos Bernardes; 

2"' discus.Jão do projecto n. 176, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministe
.rio da Guerra o credito extraordinario de 
~:860$207 para occorrer ao pagamento do or
denado que compete ao escrivão do a1moxa
eifarlo do extincto Arsenal de Guerra do 
Pernambuco, Francisco Mauricio de Abreu; 

1 a dh;cu:;sio do projecto n. 197 A, de 
1901, autorizando o Governo a abrir ao Mi
nistodo da Industria, Viação c Obras Pu
blicas o credito especial de UO:OOJ$, para oc
correr ás des:pez<ts da repi'esen tação dos pro
duetos brazileiros na exposição de Buffalo ; 

3a discussão do projecto n. 205, de 1898, 
autorizando o Governo a mandar pagar aos 
Drs. Francidco Antunes Maciel e Arthur An
tunes Maciel a quantia de 385:500$, impor
tancia ~o gado vaccum e cavallar furnecido 
ás forçn;s legaes durante o periodo revolu
cionario de 11:>93 a 1895; 

2a discussão do projecto n. 218, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
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Ministerio da. Marinha ocreditode 6:121$701, 
supplcmcnta.l' á. vel'ba 8• do art. 8° da lei 
n. 74.6, de 20 do d.ezcmbro de 1900, para pa· 
gamonto de ~oldo~ que competem aos oHiciaes 
transferido.> pa.ru. o q uadl'O da re~crva. depois 
do a.nnulla.das a<; 1\l~pectivas r oformas ; 

::la discussão do projecto n. 12L de 1901, 
autorizando o P oder Executivo a abrir ao 
Mini;;tcrio da. Jus"tíç:t o Nogocios Interiores o 
credito de 100:000$, supplcmentar ao n. 14 
do art. 2° d:t lei n. 746, do 29 de dezembro 
de 1000. 
.~Segunda. parte da ordem do dia : 

Continuação da. · 1"' discussão do projecto 
n. 62 A, de 1001 , a lterando a classe 1", n. 1, 
das Tariflls das AHa.ndegas ; 

Continuação da 2" discussão do pro
jacto n. 7 A, de 1901, autorizando o Governo 
a C;)ncedcr isenção <le direitos de impor
tação ao ma.teriu.l que íõr importa.do pelo 
Estado tlo P<\rá. pura o aba.stccimLJnto de 
agua. á. cidade de Balem, restituindo-se as 
quantias "já pagas ; 

I a discussão do projecto n. 229 A, de 190::1, 
determinando que na confeq;ão das tabellas 
iie distribuição dos croditos a que se refere o 
art. 162 do regulamento n. 2.409, de 23 de 
dezembro do 1896, dever-:se-ha. entender por 
dotação de urna. verba a. sornroa. exacta. d.as 
suas consignações e sub-consignações ; 

Discussão unica do projocto n. 147, de 1901, 
concedendo ao Dr. Amaro Rodrigues de Albu
querque l~igueiredo, 2" tenente cirurgião 
contt-actado da. armada, uma. pensão de 
trezentos mil róis mensaes e autorizando o 
Governo a abrir o necessario credito ; 

2a. discus:>ão do prQjccto n. 189, de 1901, 
cra:J.ndo val'ios cargo::; na Repartição Gel'al 
do!! CoJ'l'Oios o marc~ndo-lheil os respectivos 
vont.:imentos ; 

Discus~õ:o unica do projccto n. 1132, de 1899, 
concedendo· á viuva. do jurisconsulto e ex

. Senador Joaquim ~·eticio do; Santos a pensão 
mensal do 5tJtl$000 ; 

1 a discnssfw 1lo p1·ojedo n. 139 A, de 1901, 
estabelecendo c1ue a:-; eta.pa.s dos olliciaes do 
exercito e da a.rma.da. nunca. se1·ão inferiores 
a l$400, qualquer que :-;eja. agua.rniçã.o a que 
pAr·tença.m , S<J.lvo as excepções da. lei ; 

1"' discussão do projocto n. 6 A, de 1901 , 
declarando t\bulida. a accumulação das 
cadeiras de logica c de Ji~teratura do lntor
na.to o do Externato do Gymnasio Nacional, 
sob aregencia de um só catlled1·atico, man
dando pôr orn concursJ as cadeiras que vaga
rem em ccinscq uencia. dessa. disposição ; 

Discussão unica do projecto n. 169, do 
1901, a.utorizaedo o Podm· Executivo a con
ceder um anno de licença, coin o ordenado 
a que tiver direito, a.o baclla.rol Ma
noel Ignacio Carvalho de Mendonça, juiz 
~eccional do .E.st~o do P<\raná. ) 

Discussão unica do projecto n. 201, de 
1901, autori7 .. ando o Governo a conceder ao 
Dr. Famando Terra, as~istonte da. cadeira 
do dinica dermato-syphHlgraphica. da. Fa.
Cl!ldadc c..le Medicina do R.io de Janeiro, mais 
um- annu de licença, com totlo o ordenado, 
para tt•atur de sua. stmde; 

Discussão unica do projccto n. 186, de 1901, 
estabelecendo que ao engenheiro Aristides 
Gu.lvã.o de Queiroz, aposentado no cargo· de 
director da Secretaria do Ministerio dtt Agri
cultura, Commercio a Obras Publicas, com· 
pete, desde a aposentadoria, o ordena.rlo de 
engenheiro-fiscal de 2" classe, correspon
dente a 25 annos de serviço ; 

.la discussão do -projecto n. 174, de 1901, 
mand:mdo que. o Govcmo da. Republica. in
demnize, com a. quantia de 70:000$, a. Victor 
Meil·elles de Lima, pelas despezas que fez 
com a pintura, montagem e custeio do Pa
noeama do Descobrimento do Bra.zil (com 
substitutivo da Commissão de Orçamento ao 
pt'Ojecto n. 261, do 1900}; 

Discus.:>ão unica. do projecto n. 267, de HJOO, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
uma pensão do l$500 diarios, a contar de 
abril de 1898, ao ex-empregado da. Esti'ada. 
de Ferro Central de Pernambuco Luiz Affonso 
Ferreira.; 

Discussão unica do projecto n. 100, de 1900, 
elevando a. 1$ diarios a pensão e soldo que 
percebo o l0 ca.deto reformado, com honras 
de a.lf\3res do exercito, Orozinibo Carlos 
Corrêa de Lemos , 

;ja discussão do projecto n. 127' de 1901' 
dispondo sobre a contagem do. antiguidade 
üo posto tios o!ficiae:; do exercito a que- sn 
referem os arts . 1 • c 2<' da. lei n. 350, de 9 de 
dezembro de 1895; 

ga discussão do projocto n. 264, do 1900, 
autorizando o Governo a. proroga.r o pl'a.Zo 
concedido á. Sociedado Montepio -Geral do 
.l!.:conomia. dos Servidores do Estado pa1•a. in
dcmniz~r ao Thosouro Federal da. quantia de 
quo lhe é devedora., até que essa, institutçã.o 
t•egulu.r jze sua.· situação, podendo mesmo 
releval·a do pagamento da. importa.ncia em 
que ficou a lcançada no anno de 1899; · 

Discussão unica do projecto n. 190, de 
1901, atttl)rizando o Govr.rno a. conce~er ao 
machinista de 2• classe da. gstrada do Ferro 
Ccntt·a.l do Brazil Achilles Arnaud Coutinho 
um anno de lícenç.a com ordenado, po.ra, tra
tar de sua saude onde lhe convier; 

1 a õ iscussão do projP.cto n. 72, de 1901' 
declarando que gosarão dn franquia. po~tal a 
correspondencia e as revistas dos Institutos 
Historicos e Geographicos do Brazil, do 
Pará, Ceará, Bahia, S. Paulo, Paraná e Santa 
Càtharina e dos Institutos A.rcheologico.s de 
Al~oas .e Perna.mbuco; 
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la discussão do projccto n. 22 A, de 1901, vaes e fixa o pessoal do respectivo quadro 
mandando digpon:'lar dos exames pratico:~ de ordinario (Com pareceres das Commissão de 
CJUC cogitam os arts. 28 c 29 do rcgubmento Marinha e Guerra e Orçamento) : 
de 31 do março d\3 1851 os olliciaed e praças DhcuiHão unioa do peojecto n. 200, da 
do exm•cito habili~ados com os curs)S das 1901, autorizando o Poder Executivo a con~ 
a.<•mas a que p-:rtencom e deroganrlo a lei ceder um anno de licença ao conductor da 
n. 39 A, de 30 deja·wL·o de 189.2, 1u part;e trem da Eiltrada de Ferro Central do Brazil 
rofercntc a este assumpto ; Francisco Alvos da Silva Prado ; 

Nova discussio do projecto n. 15: E, de Discussão unica do projecto n. 148, de 
1900, additivo destacado na 3"" discudsãJ do l90L, autorizando o Governo a mandar con
projecto n. 153, em vietude do art. 133 do tar ao capitão de fragata Francisco Carlton 
Regimento Interno, aubrizando o Governo a antiguidade da da,ta da promoção <Lquelle 
a transferir para Manoel Marb Vcllez a posto, em 26 de abl'il de 1890 ; 
concessão feita a Julio Benevide.;; pelo de- Discussão unica do projecto n. 242, de 
ereto n. 9g, de 7.de outubro de 1892, podendo 18\15, elevando a 100$ mensaes a pensão que 

· prorogal-a poe mais cinco anno.3 ; percebe D. Cybele de Mendonça Souza Mon~ 
Discus;:;ão unica do projocto n. 71, do 1901, t~iru, vi uva do tenente honora.rio do exercito 

autorizando o Poder Executivo a conceder Heleodoro Avelino de Souza Monteiro ; 
a Antonio do Santa Cecilia Junior, fLll d r; Discussão unica do projecto n. 191, de 
thesouroiro da Delegacia Fiscal d.> ThG30Ul'..> 1901, concedendo a O. Amelia Cavalcanti de 
Fodoral no E::~tadu de Minas Geraos, um anno Albuquerque, víuva do capitão de eng~ 
do licença para tratar do sua sa.udo ando lhe nheiros Antonio Cavalcanti de Albuquerque, 
convier ; uma pensão mensal de 100$000 ; 

Discuss'iio unica do projocto n. 184, do 2a. diacussão do projecto n. 160 A, da 1901, 
1901, autorizando o Puder Executivo a con- conferindo privilegio para pagamento de 
coder dous annos de licença, de accor·J.o com divida proveniente de salarios de trabalha· 
o dlspodto no § 2° do art. 1° do regulamento .dor rural ; 
publicado na ordom do dia n. 495, de 17 do Dicussão unica. do pl'ojecto n . 204 A, de 
janoiro de l8d6, ao câpitã.o do corpo do on- 1901, concedendo um anno de licença, com 
genheiros Alfl•edo Soare.; do Nascimento p.~oru. ordenado ao De. Zacharias do Rego Moa
tratar do seus intorosSlli ; teiro, juiz do Tribunal Civil o Criminal,para 

Di:5cussã.o unica do projocGo n. 188, do lDOl, tr·ata.r de sua saude onde lhe convier; 
relativo á._ emenda do Senado ao pt'ojocto 2:. discussão do projecto n. 217, do 1901. 
n. 171 R, de 1900, da Canuú•a do::~ Deputa,do:5, autorizando o Governo a contractar coin os 
que autoriza o Govern, a mandar pagar ao engenheiros Augmto do Bittencourt Car
c:apiti'i.o do ft·agata ilonorario o 1" tenente valho Menezes e Alfredo Rozendo da Silva, 
relormado Collatino Ma.rquo . .; de SoliZíL a ou companhia que organizarem, o forneci
qua.ntia de l :8 n$080, ltill'cronc,~a. do :-J;Jluo quo mento de cartões postaos illustrados e d&. 
deixou do recJuor desdo 1870, du,t;a de sua re~ outras providencias ; 
forma, ató 1897, de a.ecur1lo com a <loutrina 1 a. discussão do projecto n. 87 A, do 1901, 
r:ontida no aviso do 1\-linistorio J.a l"azonda instituindo um premio annual, intitulado 
<In 7 de ja~it·o 1lo lHG!J ; «Premio Federal» do 5:000$, para ser confe-

la discu;são do projecto n. 157 A, do l 001; rido ao club de regatas que obtiver victoria 
declat·ando quo no caso do licençtt a um no 1nu·oo «Campeonato», abrindo o Governo 
lcn te cathedra.tico da l~scola Naval será. a o nccessario creclito ; 
ea,dcira regida pelo lontc substituto a quem la. discussão do projecto n. !01 A, de 1901, 
eumpetir na oceasião o exercito das funcçõe;: peemittindo ao capitão de mar e guerra ra. 
de repetidor dessi.1 cadeira, com voGo em se- formado José Duarte da Ponte Ribeiro con~ 
par-ado ; tribuir para o montepio do posto de contra~ 

Discussão unica do projecto n. 283, ele almirante, com as vantagens do meio-soldo 
lR93, concedendo a D. Juliana. Morel G:1rcez correspondente ao mesmo posto, pela tabella 
Palha, viuva do tenente do exercito Diogo vigente. 
Garcez Palha; a. pensão annual de 960.~000 ; Levanta-se a sessão á:~ 4 horas 0 15 roi-

la discu~sã.o do pt·ojecto n. 158 A, de 1901, t d d 
tornando extensivo ao Ministerio da Mari· nu os atar e. 
nha o decreto n. 232, de 7 de dezembro de , 
1894, na paFtc que organiza os estados m:1io-
ros do Ministro da Guerra e do a.juda.n te-ge-
neral do exercito, e dando outras provi-
dencias: 

. la discussão do projccto n. 142 A, de 1901, 
1:oorganizando o corpo de engenheiro~ na.· 
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Ptesidencia dos S1·s. Salyro Dias (2° Vice· 
Pr~sidente), Ca1•los tle N o'l)a.es (to Sccre· 
tano) e Satyro Dias (2° v-ice-Presidm le) 

que dâ. · logar a ci tn.da. lei, c esta (llte;tã.o 
l)ódc S~)l' rommladtL do morlo sc•7Uil1te: a. lei 
sobt'C ex~t·tuli<,:ão intcr -cstadJ;tl compl'e
honllo os c•·ime~ p Jliticos ? Ou em outt·os 
termos: a di:ipoliç.w cunstit ncional (C. P. 
act·t. rj6 , n. 4,) que os t<1heleco <~ extradição 

Ao meio-dia. 11roccde-so ü chanw.da, a. que de ct•imin'-J~os implJl'trt., por parte do q ualq uel' 
· respondem os Sri; . Satyro Dbs, Carlu:; dn Eshdo, um direito, uma tl.Lcnldacl.e ou um 

Nova.cs, AngnLl Noto , Aga.pito elos Sa.11 ~os, rlevcr.res~ricto , uma. vertla.dei r:t obrigação 
Luiz Gua.llnwt.n, Oabriol Sa.lg;ulo, Se ,·ze.l olltJ cJ,J oott•eg;Ll' os f:t' íminosos poli&icos de ouLt·os 
Cot•rêa, Cunha. lvía.nin ~ , No).p.toil•:t ,ltul iOL\ J·;~t.:vlo:.;? 
Frederico BOJ•gcs, Gonçalo Souto, l<;loy 1lo No caso do snr esb qn c.ltã.o t•osolvida. de 
Souza, Pereit·;t lteis, Trindade, Silya Mu.L'iz, moclo quo os B-3~:tdos 1.enh~m a.pou<~.~ o. di
Cclso de SonZ<t, Gomos de Matlo~, I:Wicio reito 0 11 a laculda.de do entregar os crimino
Fílho, .Joã o Vieira., Cornelio da, Fonseca, ~os político.;, ainda surge uma outra questão 
Julio de Mello, Pedro Porna.rnbuco, José e é a de sab:w si eSG<\ faculd ade ou este 
Duarte, Ra.ymuudo de MiL'amla, Joviniano direito so1l'rc limita,çõos, o quaos scj rtru ellas, 
de Ca.rva.lho, Rodrigues Daria., Fausto Car· ou é absoluto. 
rloso, Sea.br·a, Francisco Sodré, Felix Gaspar, Qlla.nclo se reuniu o Congr<lSS~ Jurl!lico 
Manoel Caetano, Alves Barbos<t, Ada,lberto Amct·ic<wo aqui na. Capital Federal, para. 
Guimarães, Augusto de F1·oita.s, Tolontino commf'mo1•ar o qnarto centenar io do dosco
dos S.mtos, Ga.ltlino Lorclto, José Marcollin~. brimen to tlo Bea.zil. a pr oposito do questõos 
Colso dos Reis, ·Raul Bltrroso, Nilo Peça.nha, connexas ou couelata.s com esta, levantei 
Viriato Mascal'enhas,JoãoLuiz, Bueno de Pai- a d1tvi!l:t no Congt•e.>so, mas não t ratei da. 
va, Alfl·cU.o Pinto, Leonel Filho, Antonio za.- qnAst:to, porquo cHa não estava incluida. no 
cha.:-ia.s, Mayrink, La.ndulpho de 1-bgathães, peogramma r c:>pect ivo . · 
Manoel Fulgencio, Eduardo Pimentel, R.o- Suscitei simplc~mente a questãO, e nessr1 
dolpho P<Lixão, La.martino, Dino Bueno, :Oc·~a.~ião eu uts.:;e que tinha t ido a honra. de 
Edmundo da Funsoca, Cincina.to Braga, Tci- ser o autor uo .Pt'ojecto conver tido na lei ci
xeira. Brandão, Ca.rlos Cava.lca.nti, Paula. ta.da., mas que, nã.u teodo cogitado da. cspecio, 
Ramo:;, Francisco Tolontino, :!1-Ia.r•ça.l E+ entretanto agora devia merecer ser julgado 
cohar, Soa.rus dos Santos, Vospasia.no do Al- com attenuantus, não só porq_ue ê\ fcLI.ora.ção 
buquorque, Cassiano do Nn.scimento e Diogo não tinha. sJ desenhado no meu espirito com 
Fortuna. toda nitidez, sinã.o depois do estudo poste-

,- rior q_ue fiz do novo systema. ou fórma do 
Abre-so a ses.,ao. · nusso governo ; isto passava-se ainda em 
E' lida e S3rn deb:~.to: approva.d:~. a acta. da 1891, como ta.mh3m po<'que a j urisprudencia 

sessão antocedoote. do Supremo Tribunal na.da. tinha. assentado 
Passa-se ao expauionte . • a. !'espeito, porque esta loi n_. 30, de 1892, 

fo1 votada. poucos mezes depo1s de promul
gada a Con:;tituiçã.o, logo na. primeira. sessão 
ordinal'ia da legislatura ·que seguiu á Conati
tuin te. 

Devo rccOl'llar, embora ligeiramente, tudo 
- qun.nto se tem pas8ado com rola.çã.o a ost o 

O Sr. Presidente- Tem a pa. instit uto ua extl'a.uiçã;o inter·&ita.d.ua.l,que ~ 
lavra. o St· •. João Vieira.. uma originalidade, quasi uma. ospecíalül.ade 

O Sr. Carlos de l'Wovae!§ (1° Se 
c1·ettwio) llo~lara. quo nã.o ha. cxpotlionte 
sobre a Me:tL. 

- rara. no direito, porq_uo só póde t er loga.r 
O Sr .• Toiio Vieira- Sr . Presi- nGs p:üzcs de fórma. federativa ou confe

den1.e , pedi a palavra para. justificar·unl pro dera ti v a e aind ~ assim por oxcepçã.o, porquo 
jcct.u, que reput () da ma.ior rolc ,~ancia., c os casos não são v ulga.res,nem na. legislação, 
.versa sobr~ a. interpretação da lei n. ::19, de nem na doutrina, sendo estas escassas e po1• 
30 de janeiro de 1892, I·elativa á extradição isso mesmo nada de a.bundantes as fontes 
de ci'iroinosos entre os Estarlos do Br..~zil. de consulta. 

Na falta. de qualquer colloga que, com No Congt•esso Con.stítuinte tive occasiã.o tle 
mais competencia tlo que eu (não apoiados} e externar algumas idóas sobre diversos :Puutos 
com mais proficiencia mesmo,pudes.>c trata1• do proj :)cto convertiuo na nossa. Constituição 
deste a.ssumpto, tomei sobrP mim mesmo a. Fcdora l vigente, consagrando- lho ollsurv~~
ta.rclà. de esforçar-me p:>r conseguir este ções minhas, redigindo e o!ferocendo omon-
deside,·a!um. da.s a esses varios pontos a quo m•a a.lludo. 

Devo dizor quo o objocto do projecto é a A n)atcria, uo r1ue então tive !L honra do 
soluçli.o de uma qt1cstão impoe{a.ntiosima. a occupttr-me, vorsa.va sobre as pa.rtcs pr!nci-
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pn.es do projecto de Constituição, referentes 
ou attinentes às Hciencias criminaes ou antes 
ao seu direito e á sua, legislação, ãcorc~t tle 
cujos princípios ou bases me pa.recia ctue 
se quel'ia ir muito atleante no Congrcs::o 
Constituinte, ade;mtando-so a. tarefa das le
gi.sla turas o ed i nar ias. 

ueviam ser os primeiros a ser retiratlos do 
jury. 

Apezar de limitar-me, então, a. tl•a,i<te !"ó
mente de assmnptos especiaos de meus estu
dos, guiado pela, oxpel'ienciu. na.s pt·o!hsc:ícs 
que já tinh:.L oxercülo ; mesmo ho,je não digo 
!JUO fosso por minha porspicacitt, nern poi' 
alcance de visü~s pcH'a prevm· ou v-oe longe 
o c!l'eito ou e!J'dl.os ch~ eortas <Hspo~iç~ocs ll•J 
projccto de Constituiçãu !JilO as t;ü:I:->tu·,~i; 
mas ti v o a in i;rri0;\o dollcs. 

Tendo, porém, tl!pc;,rri<Jo <).~i;es dez uli.imos 
annus, .iú. po.,su tlizoe que o Ü.lmpl) se on
CM't'egou, em a.lgrtns pontus, tlo d<.Ll'-me ra
Zflu, relat.ivamenGo aos inconvenientes quo 
ücviu.m wrgir na pr<ttica ele ccri;as tlispu
siçõos do peojccr.o do Constituição, dosJ.e 
quo foram approvaüas, o sem altcraç:i'io al
guma. 

Não mo refiro á pona de morto, cuja abo· 
lição ·combati o a respeito da qual nós não 
potlomos ainda hoje fazer juizo seguro, por
quo não tomos estatísticas criminaos para 
sabor si foi ou não boa essa abolição, que 
dosa.rma a sociedade om lucta com os gran
des criminosos. 

Lembro-me ainda do jury que combati no 
Congresso Constituinte, mostrando quo era 
uma instituição má, mais política quo judi
ciiLria e quo devia sor abandonada á vista 
dos mãos resultados quo apresentava na pra
tica, mesmo 0m logaros cultos, como, por 
cxomplo, na Capital Federal. 

Ora, o tempo oncar!'ogou-se do dar-mo ra
zão, porquo vi o Congresso votae uma loi ti
ru.ndo (~instituição do jury o julg<~monto do 
varios crimes, do mooda falsa, pol' oxemplo, 
poeulato o outros, lei qtio no meu humildi.. 
ontondor .<~ manifostamonto incon:-;ti&ucion.d, 
}lUI'IlliO i.~ Con:-;tituiçãu diz quo -é mantitla ~~ 
instituição do jury -, 'ní1o i'ctzcndo oxccpr:ào 
alguma. 

Por mais absurdo qne pos:;a, sm·, vor 
possoas quasi analphabetas julgar caUSiL:> 
difficilimas, C!UOO proprio juiz toga,do muitas 
vezes se vê embaraçado para decidir, como 
são as relativ<ts á ro::~ponsabilidade dos func
cionarios publicas, foi isto, em todo o caso, 
o ttuo estatuiu a Constituição. 

Comuati igrnlmentc o projccto, parD, 
quo elle não viesse trazer para a. pr<~tica. 
tacs e t.Ko g1·avcs inconvenientes. 

Mas isto () a penas tuna, digrcs:-;ã.o, (la, qu;ü 
peço dn::>crllpa, c1 C<tm<tl'<L. 

Um dos a.ssurnptos, potém, de q llO 11111 
occnpni pa,rr.icnht·mr.nte l'oi jnstamont;J o tla, 
cxtt•:lc1 i<.~ ã.o intee-n;;t; 1.dna.l. 

Eu dizi t, poL' e:wll11Jlu: 
<< Ouid·;lS omr.m1Lv; . que vou : qH·nsr~ nta.e "u 

J•oferenl iL 1'\"~.t l;l c~ ... ~:·iq d.u ati;. :·:::, n. ::v, o .tr-G~ 
G5, n. 'l<: tt•:J, •, :un d<~ q;u· u liL'•!ÍüC'n :l <'l · ~:!inl· 
rtOil <lO c,,_,trwUoi'u. l'e:l:iU u:!l; nu ''.C':i. :;:;. 
11. ::6, SI; dun~ ÜÍZ~~t·; -l':;;!;IIÍ (.11.' U lJi.'+.JI'C'i:~U 
tl.a. l'OflllL:-.lÍI}tU, lll'iS;t<J i) o::t:·og;~ il:J,; (~ 1-il!li-
llOSO:>-n no a1·t-. ii:S, n. :, (; 111 l-;i,tn' dr·d; :.r::. t· 
-doncga.t· ;t pt·i :'-ÜO o ontreg;~ do cl'iminosu.:J, 
etc. 

Ol1::>orva,va qno, do modo por· quo <:st;cva.nl 
redigid<LS esiias dispusit;i)os nu }ll'ujr:cl.o do 
Con:-;r.ituição, pareci:.L quiJSO trn,ta.v::, du insti
tuto jul'idlco, da cxi;radit,:ii.o pl'Opl'Í<lmontn 
dita., tomiLllll. esta pi11a.vt'<t no sentido 
technico e politico quo tem. 

Ül'i1, conforme o art. 65 do projccto do 
C0nstituição, os Estados nã~J podiam cclebral' 
entre si ajustes e convenções de cn.ractcr 
politico. 

E agora lembro de ter dito naquellc mo
mento que a extradição em um acto essen
cialmente politico, só podendo toe logar por 
via diplom;ttica, c nós não terno;; relações do 
natut·ezit tliplom~~tica entro os di!l'oronto:~ 
Esta.dos. E' prech;o, port<~tlto, ali;erar as 
disposições o, neste senl;itlo; oJl'ercci as allu
dida~ omcnd:1s, c cnl;ão dizia, m~Li::: : 

«Neste pnni;•> :~ Constiruiç:ã.o Argcntlt~t, 
embora ompl'eguo as mcsm:Ls pala v m:::, mw 
di\. lugar ;i, !luvi<h~ no c:<;tt :Lt·t. 8°, qnantl? 
diz: ;L ox:tl'a.diçf~o dos <:t·iminoHo:> (l tlo obi'I.· 
g<Lçàu rccipl'uea ontt·c wdas a') prt>Vinei<~s.)~ 

A CuustíLuit)iu Alllllt'il~;t!l<L <1<J Nut·Lo, po
l'ÜIU, ntLU f;di:L nm c.dt·:t,lli<:ã.o, tliwndo .1111 
:~rt. 4" ~ 2°·, n. 2: · <<todu i111Livitluo itel~llS<~do 
om qualquer Est<ulo de trc~iç~i.LU, J'oluni•~. oll 
outeu cl'irne, quo escapar das m:ws il;L .JUS· 
tiça. e fúr encontrado em ou i.ru Est.;tÜO sel'<i., 
i~ roq_uisiçã.o da itUT.oridade exocutiva do Es
tado de onde se tiver evadidu, I)ruso o en
tregue Lto Esta.do 'JUO tonh:1 jul'isdicçúu sobre 
o crime.» · 

Entretanto, releva notar que, si ha incon
veniente de ver o jury illetrado, leigo, jul
gar, por exemplo,· tlo crime de moetla fn.lsa, 
oste, pela sua importancia, relativa, muito 
menor, não pôde ser comparado ao as:::assi
na to revestido do circamstanci<ts q ua.li.ftca
i;iva::;, nem <tO roubo ü. m~to armada., o e::>Le::> 

Tambom lembrava a ConstiGuição da. Suissa, 
que deélarav<J. no art. 67 que <<~ ~ogü..;tação 
federal cstatue so brc a cxtmdu;ao dos ac
cusados de um cantã.o para outro; todu.via <L 
cxtr<tüição nã.o pôde se to1·nu obrigatorü~ 
pa.ra os tlelicl;us poli!;icus o o:~ de impr~nsa. )~ 

E, entào, accrescontava eu: «N!_<~S, alem tln 
que os nossos dnlidos -politicos s:t.o do alt;,':_d<t 
d~~ ju;Li<;a ü.JÜel'<Ll, :.t.cct·esee que us cautuc:> 

Camara V oi. . V I 
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snisscH podem concluir tratulos ext?Dpciona,l, I víncuh os ehMes ou. representante;; do Podce 
monte (art. go C. F.), de earacte~'politico, Publicodonu.eiona,lidados dill'cr·cntos. 
coT~1 Estado~ cst1·ang-e.iros, :! que n'àu pur- Mas 0 mcnno não se <hí nas rcL~\~Õos in-
m ';to~ ,~ll'.oJocto e~1 diSCl~ssa_o. >-~ __ tornas üo umtt só n:wlonalidado; dosdo qpo 
C~m.~e"umtemcn~o cnkndv:t . O~l quo nao se trat11 do uma confederação ou de urn:~ fc

podtamos ter. no caso _ox~r-:diÇêtO, no uso deraçào, como a nossa, pó !e oxbtir ou deixar 
commum da, lmgua,gcm .Jurullca. de existir trat~tdo. · 

O ea, c;:;so. cmond(t quo apresentei (tO Con
gresso Constituinte, no sentido ele ::;e elimi
nar da, ConstHuiç'io a pi1l:wra-cxtradiç~ão, 
que importava idé<~ C<l.pa,z do ÜlZQl' lcva,nt<t).' 
na pratica, muita~ <lnvida,s,não foi approvada; 
o Congresso Constituinte mantuvo nesta 
parte a palavra. com ;l, di.~po::;içilo do projocto 
primitiv·o. · 

Neste ponto, como <lizia eu enti'io, o agur.1, 
ha pouco o llisse, havia exemplo de tudo, 
quer do tr;lhdos, de convenção entre Es
ta,dos cmfeelemdos p~t·a entregarem o.:~ sous 
el'imitlOsos, q uor mesmo de disposições_ do 
lei obrígandó a,_ fazer-se esta entrega. . 

Asàm, na Amet·ic:t do Nol'te não ha <Lbso
lutamente teatados entre os Eslados, e, qual" 
quer que BC,jl~ o crime de quD se tra,te, a lei 
impõe a. obdgação · d;t entrega, sem f<tlla.r 
CJll extradição; e esta obi·igação é tão I'igo
rosa que um dos interpretes da Constituição 
Anierica,na, Bryce, diz na, sua obra 'l'he 
,-lmetican Commonwealth, traGando da justiçà 
düs Estados: 

i'l'lais ti1rde, no mes(llo 1.!-llno, na peimeil'a. 
sessão ordinari<.t da leghhttura que se -se
guiu {L Con;:;titu inte, dous ou tres mczes do
pois, tive occasião de f<1ZGL' um ligeiro dis
curso justificando o projecto que foi conv.Cl'
tido em ·seguida na lei n. 30, de 180.'2, 
e nos . .,a. occasião, respondi a c;;rtas du
vidas levantadas por um dos nossos collrgas, 
o Se. Sevel'ino Vieira, que entendia. ta.m- « Cada Estado reco11hece as soütcnças das 
bem que a pab vra - cxtradiç[o - não côrtes de um outl·o Est<tdo o dá fé aos actos 
devia exrwímir o mesmo que exprime no politicos c documentos eles te l!:shdo c .. passa 
direito intemacional, ótc., mostrando cu á.s mãos dqs seus juizos os culpados que tooi:n 
qu_e erà nece::>saria. .!1 lei, :porque . era a escapaelo á su11 jurisdicção. EiLQ pm·mttto 
propria. Con~titui~·ã.o que a exigia, isto é, mesmo condemna.l-os por uma oífensa outra. 
que estabelecia, como meio de tornar oíl'e- qúe. aquelia 1nn·a a qual a extradiç[o tem 
ctiva a extradição inter-estadual, que os Célr sido obtida.» 
sos desta cxtradi(Jto fossem regulado.'l por Vó:> sabois, porque eu faJlo em unia Ca
lei, 1·azã.o por que tinha. oJlerecido o pro- mara col11l)OSta om süa g1~rü1de. pai'te de 
;jecto. Nessa mesma occa.sião eu provei que juristas, quo por vi;t- de. regr<~ o gstado qne 
as objecções não procr:~-liam, porque não Ql'a reclama. um criminoso FÓ pódo p1·occs.;al-o, 
exacto que a extrLtdi~~i'io s<i se verificasse poe julgai-o e pnnii-o pelo crime pelo qual foi 
meio do tra.trtdos; que, si é cxacto que, tra- feita a extradiç~o. 
tando-s0 tlc Estallos estrangeiros, desde que Agora, 11este ponto, a nossa lei n. 39, de 
um tmt<tdo ou convcn1:í'io não vincule a. re- 1892, art. 1 o~ n. ,.vm, cstabelêce justi.tmento 
spons<tbilida,do dos ropre::;eni;antes ou chefes este principio d<t jurisprndencitt americana., 
do::; Estados, niio lm obrigação <.tlgum<t do on- mas tratando-se em geral de criminoso::; 
treg:tl' um el'imino,;o, si, Jlür \'i:t de regra, conununs. 
po1· meio dl\ tmt<.tdos <'· que se toena rxoqui- Eu jli disse q_uo utt Constituição Argentina 
vd a. <l:{l.l':ul i<;:·lll; n;·to 1í tnnnns n:-::wfo qnc. falin.-se, <} verdade, de extradição, mas ell(t 
indopcn<IU11Lt:llli~11Lt' dn t,J•a,i.:ulo~, lndopnndcn- não tiú. logar <1 uuvid:IS, porquc.l;'t, se diz 
tumen Le <ln in t.m·e::;~es do l'<'ciprocidatlc, nm que é obL'igaçào restricta elas provinç;ias <.t 
E.:;tado púdo entl'<>g·ar a ontt·o um el'imi- entrega <l~ cl'iminosos, etc., e, por ·consc
nos:). 1\Ja.s p1·ovPi qne,Lt·at:wdo-sc\ tle-Estado:;; gniniio, nãu ha que cogitar-se aqui de tra
c tnfollDr:tdo:-; nn !i·dn!':ulo~, p1'ld1~-sn p1·esc•.in~ t;Ldos, e nnm rnesmo tl'<Ltando-sc da Suissa, 
d it· mr;::;rnn da, id~;1, d~~ Ll':tL:t.do:'l, mn:L vn7. onde os c:111t.ões pódem cr.lclwar tJ'ata.dos 
(IH;) a !ei, rmno entt·c nrjs, d ÍSJlrin, nm g-ora. I, :dA r~o1n 6s govnrno'l (Hi;eangeiJ·os, tlcntrü d<\ 
ROhi'e a, olwig<H,~fín ch ent1·r.g-a de ceimino::Jo:-: e(•t•l;o:-; limitn:-; 11Hn n, Con~tit.niçi'í.o Fcdcr;J,I 
entre os Est;.uJos, ma.R qttn, mr;srno tratand(j- csüdJeleee; ma.,., llal'a a prisão c entreg;~ 
se de confedcr;:tçil.o on <10 federação, havia ue q·irninosos não lta tru.tauos entre os can ~ 
exemplos de tudo neste ponto. · tõcs ; là, justamente cumo entre nós, a lei 

Uesele quo se trat<-t do extr<ctdição. entre federal é que regula a materia, c a C'ntrog<t 
governos do p:dzos· oste;mgníros, é fórn, ele e requisição de crimino,;os é fnitrt de accm·dll 
'lUCst?i.o quo, snndo todn .K..;tado so1mJ•ano, :1, cnrn nsta. lni. 
oxtradiç~iio embora se p:msa, realiz:n• mn vir- .Eu desojo tam1Jem f;.tZill' mn~t oll:-:tn•va.çiut 
tudo do recipriJr;Ü.laelc, lli.t <tnscrJCia do c1w.tl- incidente- a de quo é da maior convcnienei<L 
•1nor ajuste intcl'llacional, entret;~nto, sú ·~ int,errn'etra(:ão (ltt lei vig·ento ; porque est,a. 
!Jüt!e ser uiJrigatoria f!lltt.ullo um<.L eonvon~·ãu lei, note-se, tem estt~ espedalidade-:-é um<~ 
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lei t'odcl·al, ma~ que não é ox.ccntu.d<."l. l)Ol' 
juiz~s c tl'í.bnnacs fedcra.cs. 

O Supeemo Tl'ibunal, pot· exemplo, pode 
<~pplical' a lei incillontementc ; supponlm-se 
11ue o inLHvitl no ô prc>so e entregue por um 
I~stadn a outro com inf,·acção das disposições 
c1uc a lo i de extt·adição cstaboleee: cllo roq_ner 
ltabeas-co1'pus ao Supromo Tribuna.! c este 
vedfie:t si ro<.Llmentc a prisão foi feita do 
;tccordo com a lei ou niio, e então nega <?_U 
concede o habeas-corpus por mü. ou nao 
a.l}plicaçã.o da lei- . 

Mas, digo eu, a. lei é ex.ecutad.a qlHlsi que 
som cxcepção, a não ser um caso destes, pela 
justiça estadual. · . . _ . 

Assim, a nossa Constttutç<w Fcdm·al utz: 
,~ Art. :34. Compete privai;ivamente ao 

Congresso Federal; 
32- Regular os casos de extradição entre 

os Estados. 
Art. 66. E' defeso aos Estados : 
4.o Denegar a cxtra.dição de criminosos, 

reclamados pelas justiças de outros Estados, 
on do Districto FeLl<~,· ~ü, segundo as leis da 
U11i?io por quo e.3ta m:ttcria so reger.» 

Sã.o o~ qnc nos offoroce <t histori<t do Go 
ver-no allomão on gcrnmnicu. 

. ~a Al~oinanl_ut, em varias épocu.:-:; a cxt.ra
dJçao f01 regulada onteo os vttrios .Est;ul.os 
confeder-ados, ora pot· trat<Ldos, OL'<~ pur lei3 
feder aos. 

Assim dizem \Voiss e Louis Lucn.s, repe.:.. 
tindo Paul Bernaed : . 

«DCl10ÍS dos trat<1dos do 1815, a dieta u·er
mü.nieí.t de 181\J estabelecuu em . Ma.y~n(\a, 
uma commissão central, tendo plenos po
tl?t'cs 11~1'a. r:-qnere1' •a extrarlição dos indi
viduas Jnd1C1ados em manobras ?'evolucio
narias nos di'!ferentes Estados da. confederação 
germanic(l,. - · · 

Em 1832 o em l83G a Prussia. es tipulou 
com Qutros EsGado;; allemãos a entreo-ü, do 
seus refugiados polit.ícos, c um decreto fe
uqral-geemtmico, de lO de agosto ue 1836, 
submetteu ao mesmo procedimento todo o 
individuo presumido culpado d.e ter partici
pado em uma m;.mobra t endo pol' objeckvo 
attentados contra um do.::; sobemnos allemães 
ou contra a existeocüt, a intcwridaue, a. con~ 
stituição ou a segurança de ~nu dos Estados 
con(ede·;-ados. 

Emfim,a lei fo<lern.l de 21 do junho de 1869 
regulou a. oxtl'a.dição recipl'Oca ncssé;; Estados 
confederado:l som exceptnar rle suas dispo
sições(§§ _21 ~ 31) os refugiados políticos . . 

Ora, as justiças dos Estado::; é que cxocuta.m 
estas lei::; feLl.eraes sobl'e exteadição intor-es
tarlual, porrtue, orn 'geral, as leis fcdel'<teS c 
a ju:;tiça federal são cttmpriuas e di;-;tribuülas 
por funccioni1l'ios, autoridades, juizes e tri· 
hnna,os feLleJ~<teS, pois quo tambom a, Consti· 
tniçfi.o diz aínth~ no n.rt. 7°: 

«§ ~L o As leis Lia União, o}; actus o as son~ 
l.tHwas ele suas auto1·ida.dos set·ão executados 
om ·todo o paiz por í'unccionarios focleraes,po
dendo, tod<wia,, a execução das primeiras :-:;er 
coufiaila aos governos dos Estados, mediante 

A appllcaçao üe suas disposições ioi fa
cilitada depois pola promulgaç:[o _de um co
digo, unico parn todo o imporio ttllcmão. » 

Isto é, nã() ioi so a unida.tlc do rlircito 
penal, mas t cL mbom a unidítde do direito 
processual quo cortoQ i~ questão. E nós tomp0 
tt dtmlida<k da justir,\<1 e a dualidade do Jll'O 

<tnnuoncia <lestes.» . cesso. · 
E no f\rt. 60 diz finalmente a Constituiç\ão: 
«s 1:0 E' vcLltulo <to Congt·osso rummetter 

qua.lquor jul'isrlicçã.:J ü.s justiças dns Est.arlos. 
§ 2° As sentenças e o1·clens rln nmgistra: 

ttti· t~ fcdeL'al sito oxcr~ntada.s poe ollieiíW!:\ 
judiciarios da, União, aos quans <t policia 
local l: ubrigad;~ a prestar auxilio, quando 
invoCU,UO por ellcs.» 

Ora, si so i.rata de um crime federal, su
,icito á. justiça, federal, a justiça, fedcml, que 
so e:1tendc por todo o t oeeitorio do p~Liz1 nã.o 
tem neccssitla.do do pmlitlo lle extradição, 
m.:mda, prenrlm· o indiciado em qua,lqrHW 
l'o1lto onde se acha. A extra.di.çã.o roi feita 
para a. ju~tiça local, inclusivo a justiçi1 do 
Districto Federal. 

E' a quesLao magna. o caso dos criminosos 
políticos ; a lei Llcvc esta.IJelecer dispo;;iç\ões 
muit.o clar:ts, para. evitar que a ,juri.-;pru
d\'.1\l'ia. 1le ~~ jtl::\iLÇ\tt~ loc<tú::l divi!·jam na 
;tpplit·at;;·,,> tl:t llli. 

Nc .l .~ l.c,tllll" pa1·:c. t:iLH' ta.mbt)lll exemplos 
•\1· 11' \,t•atl k;." 1 p111 ' Í.l 'il.l.aclo.; C li ti' C 1'::otarlos 
l'Uitl'•·dPr.td••~; Jld. Alltqnaull <t . 

Essa rofcroncia a.u uit'cito allomi'í.o mos· 
tra, que a, oxt;mrli~·ão, mesmo a respeito 
llOs crimes políticos, que ü o as:mmpto lln 
qnn no.~ O<'nlzpa.mo~. l' .~[W<l i:t.Inlnnl, n ·r.om sido 
pl·aiiicatla, 1[\101' rllll vil'Ltulo rlu lei:-:: fmlnra.ci:! 
qlw obl'igucm totlos o:-J Estados, rtucr em vil'· 
tudo do tt'<Lt.ado3. 

Um outro a.uto1•, osto <.tUomão, Lammêtsch. 
diz qno «os <tetos fodoraos do 5 do julho 
de 1832 o 18 llo agosto do 1836 obrigavam 
os divorsos ]~stados compondo n, confedemçcto 
g orma.nica a exti'aditu todo o individuo 
a.ccu:'la.llo 1ln i;or commnt.l.idn no ostra.ngoim 
um a,ttontado polit?:co contra. uril doltcs; esta. 
oht~ig;tçi'ío nã.o sobroviyou nil.s reta.çõos da. 
Austria o da AUomanlm <í. dissolução violonta 
da con fo<lcra.cã.o. . . Ta.l voz a o:ttt·a.diçã:o do 
Con<le Teleki, opm'ad<L "" 21 de dozombro 
do 1860, tivosso sido a nlt.imêt applica<:ão dos 
ados l'orloraos tl,eÜn<t mencionados.» 

A oiJI'a tle Lantrnasclt G justamente sobre 
a ex.tt-a.üiçi:-to <Lppticrttla, aos t:rimes J1oliticos. 
P01· con:'leiJIICnci<~, d <nna mouokt';:tiJlti<:~ espe-=' 
chtlissim:t sobre :t c1uestão. 



Câmara dos Deputados -Im presso em 21/05/2015 09:43 - Página 5 de 49 

132 AN:NAES DA CAMARA 

Mas elle diz apenas isto ou pouco mais do 
que isto quo eu repeti aqui. 

Um outro autor russo Stieglitz, tratando 
da extradição em geral, diz : 

«Nos Estados confede"t·ados e noi:\ Estados 
federados, n. exí;rallíção reciproca dos cri
minosos políti cos pelos membros da confe
deração ou federação é admittida, attendendo 
a que os adversarios da ordem politica exis
teute nos Est<ldos separados são perigosos 
pam a União in1;eira, visto os laços íntimos 
que unem o todo ás partes separadas. 

A extl·adiçiio dos criminosos IJOliticos tor
nou-se obrigatoria entre os Estadvs formando 
o imperío allemão pelo codigo pcnaJ em 

. vigor desde l de janeiro de 1872.» 
Foi a unidade do direito processu;Ll qve ÍlL

cilitou este c.íl'eito, sendo a. opinião <le Stie
glitz, quanto ;.i. doutrina, inadmissivel. 

Mas eu devo fazer uma nota : as fontes 
são escassas; mêsmo os <mtores que consi
deram estas quei!tões debaixo do ponto de 
vista rloutrinario dizem muito pouco a res
péito do <tssumpto. 

Um autor francez, P aul Bernard, quo 
escreveu uma volumosa monographia sobre 
a extradição, e cu,ja obra foi coroada pela 
Academi-a de Sciencias Moraes e Políticas em 
França, trata da questão especialmente, 
mas em duas ou tres paginas; mesmo assim 
ou não poderei ler o que elle diz acerca da 
questão. 

Antes do tudo devo dize1• que elle, que con
stitue autoridade n~ materia, que expõe 
muito bem e resolve com muito criterio 
innumeras questões a respeito da extra
diç~ão, me parece, riesta questão especial 
faz considerações vagas, o raciocínio é 
frouxo, não ha rigorismo logico nas dedu,. 
cções. 

Elle combate. por exemplo, a idéa de attri
buh· aos Estados o direito de roclamar a 
extradü:ão doi'i c1·iminosos politicos ; mas as 
suas considm•aç~õBs acerca destn a.ssnmpto 
me parecem muito vagas e n5.o resolvem 
a q uestã.o. , 

Apenas lerei á Cam<Lra um extr:tcto muito 
resumiuo que eu me:-::mo fiz, em um livro 
onde tratei ligeiramente da questão. 

Tratando justamente dos delictos politicos 
entre os Estudos confederados, formula elle 
a questão assim: 

«Si a oxcepção introduzida'pclo direito 
convonciuJJal em favor dos accusados por 
crimes políticos é applicnvol entro os di
verso::; Est:tdos fazendo parto d;L mesma con
ícd eraç~ão ... » 

Reeorda ello que no direito antigo torlns 
os Estarl s quo dependiam da mosm:1 suze
rania 1leviam a extr:ülição ao suzol'anl). 
Vê-se só por este a rg-nmcnto que ni:to so pôde 
adoptar a mc~>ma solução da questão entre 

nós, pois não se póde comparar os nossos 
Estados .aos que devem a suzerania ao chefo, 
ao suzeron o. 

Depois faz o mesmo autor considerações 
para demonstrar que a solidariedade especial 
-de interesses ·que ligam os dii!eren tes Esta
dos, memln'os de uma confederação, não se 
equipara. á solidariedade geral que tende a 
a,pproxímar as nações,· entre si, sem um htço 
dactuella natureza, para concluir que si a 
ordem constitucional é comprornettida, si a 
an archia l'eina e amear;:.a dissolver um dos 
Estados, o }JOdcr da. confederação diminue. 

Isto, por'éri.1, é muito vago e nã.o resolve 
o pro lJlema . 

Observa ainda. o mesmo autor, ma.is ou 
mcno~, que haveria falta a.bsoluta de assis
tencia recipr-oca .entre os Estados, si uns 
recusa~sem em tregar os criminosos :politicos 
de out,Pos, podendo ser compa.rado o caso ao 
da r ecusa da entl•cga do um criminoso de 
Estado po1· uma provincia. sujeita <1 soberania 
geral e commum de um reino qualquer. 

Dosr.e modo elle vac a.té considerar um<1 
confederação ou federação como quasi um 
governo unitario, como um pa.izde fórma de 
governo unitaria. om que ha provínci as que 
estão subordinadas ao contra, <le um governo 
completamente centralizado, e naturalmente 
elogia as disposições da Constituição da Ame
rica do Norte, refere-se a esse direito al
lemão a que alludi e depois procma com
bater a solução do direito suisso, da consti
tuição suissa; e das leis publicadas, o em 
execução da constituição suissa. 
· Mas, voltaremos depois a este ponto. 
Já tive occasião de dizer algures, e repe

tirei, parece-mo que a solução desta questão 
con:->tituc antes uma questão de exagese ou 
da interpretação da nóssu. Constituição do 
que uma adaptação das tlworias d:t exti'a
J.ição em matori:1 política entre Estados f'o
dorados ou confederados <to nosso direito, 
porque essa é a dqutrina dos autores que 
citei e que nã.o :-;e adaptam ao nosso systema 
d.o governo. 

A nossa Constituição, tratando das attribui
çõos concedidas ao Congl'es~o, diz: 

« Art. 34. Compete privativamente ao 
Congresso Nacional: 

32. Regular os casos de extradição entro 
os Estados. » 

Quando trata dos Estados, diz : 
«Art. 06. B' dofoso aos l~stados: 
4" Donegal' n exi.radiç·ão de criminosos, re

clamado:-; pol;~:-; .itJ :;; ti<,~a.s de outros Estados, 
ou do DisLricto Fndet•:tl, segundo as leis d:1 
Uni :lo por quo esta maiiot·ia, se rege1' (art. 3·1, 
n. :32.) » 

A nossa Constitui~~ã.o teve, como fonte, não 
sô o exclusivamente a. constituição america-
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na elo Norte, mas tambem a constituição ar- Conseguintemente, tendo a nossa Consti
gentina e 11 constituição federal da suissa. tuição como fonte neste ponto a constitui-

Já vimos que a respeito desse instituto de ção foder<1l da Cont'edoraç:iio Suissa, é fóra 
extradição, nem a nossa Constituição seguiu de <luvida que só a olla porloromos re
a :1mei:ican<1, nem a argentina, porque a co1•rer. 
argentina não fez mais do que reproduzir Na Suissa, como disso, ha tros lois rcgu
de outro modo mais conciso e por outras pa- lando a. extradição ont"O os Estados-a lei 
lavras as disposições da constituição ameri- do 24 do julho do 185:?., modificada pelas 
cana. de 24 de julho de 1867 e de 2 de fevéreiro 

Do que temos exposto c do que diremos do 1872. · 
ainda re:suUa.rá. á evidencia que a nossa Estas duas leis mais recentes não teom 
Constituição Federal neste ponto nã.o teve . nada com a nossct Con:;tltniçã.o; o quo se 
como fonte a constituição americana do I·ela.ciona eom a nossa questão é alei primi
Norte, nem a argentina, que a seguiu muito tivtt de 1852. Esta lei ú anterior á Consti
de perto, mas a- da Suissa. tuiçiio dtt Suiss:1 de 187z1, mas dahi não 

Na Suissa vigo:am tres leis federaes sob1'e resulta nenhum argumcu~o em contrario, 
a extradiç~ão intercp,ntonal : a lei principal porquQ a Constituição d.e 1874 não fez ma,is 
de 24 de julho de 185.2, modi'ticada pelas de que repwduzir as disposições da Constitui-
24 do julho de 1867 e de 2 de fevereiro de ção de 1848. 
1872, sendo que est:J.s duas ultimas não se re- Est<.L lei, sondo organica dtt Constituição 
ferem ao _ponto de que ora me occupo e ao de 1848, é como si fosso votada depois 
qual voltarei opportunamente.. de 187,1, porque a dispcsiçi\o do ar,,. 55 

Agora só devo observar que, constante- da con~tituição de 184~ fui apenas reprodu
mente na pmtictt do fóro federal pretenJ.e- zid<L no art. C17 da de 1874. 
se a todo o transe que só a constituição Como vimos, a constituição suissa os
americana é que serviu de fonte á. nossa, tn.bplece como uma obl'ig-ação dos Estados 
mas basta cotcja,l' as tres constituições para <t entrega dos criminosos, m~.s faz duas ex
se verificar que não é assim. cepçõos:-salvo o.-; crime:> políticos e os do 

Cito um facfio vulgar, mas que tem certa imprensa. 
importa.ncia para o caso. Entre nós, as leis A lei de 1852 diz: 

· mais importantes o até a Constituição teem «Art. }.o Os cantões são reciprocamen-te 
sido e são votadas quasi sempre sem que obrigados a promover a prisão e a extra
haja o cuidado de se procedeL' a um certo dição dos indivíduos condemnados ou juri
trabalho preparatorio e se escreva o resul- dicamente processados por um dos crimes 
tad.o, afim de que as pessoas competentes ou delictos mencionados no art. 2°.» · 
que collaboraram ,. ness:t::; leis deixem rcgis- Ora, a nornencltttura que a lei faz. no 
tr11das as suas opiniões a respeito das duvi- art. 2o já exclue, por exemplo, as lesões 
das e difficuldades que porventura encon- corporaes leves c outros delictos, como é 
traram na dit~cussão havida e em todo o racil veritlcar, c eu não leio esta nomencla
ca.so nessa. elaboração, de fórma que depois o tura., embor<t tenha em original aqui a. lei 
interprete e o pL•oprio legislador toem difli- suiss; ~ , porque levu,ri<L mais tempo á Ca
culdaJ.es quando precisam interpretar a lei mara.. 
em vigor. Mas hei de in::;cril-<1 na. pa~licação do meu 

Lembro, porém, outro f;tcto. discm·so. 
Em 1889 e 1890 mandou-se traduzir om Diz a citadu, disposição: 

portuguoz o publicar as tres constituições «Art. 2. o Os cL·imes ou delictos, para os 
cit<tdas para servit·em de base de estudo elo quaes <t extl;aJ.ição deve ser concedida, são 
projecLo de . nosstt Constituição. Posterior- os seo-uinte:>: 
monlie,e noto este outro facto, ainda na lei As~as:-sinato, infu.nticidio, homicídio vo
n. 221, de 1894,. que reorganizou a justiça !untado (meurtre) e homicídio por impl'U
t'ederal, embora se diga no· ::;eu t itulo-quo dencia ; 
orgu.nizou-não se fez mais do. que_r~pro- Aborto e exposição de criança; 
!luzir nella, por exemplo, na d1spos1çao do Incendio ; 
seu art. 83, o dispositivo da constituição Banditismo, extorsão; 
1bderal suíssa, art. 112, onde se diz: Furto, abnso de confia.nçn., desvio de 

«O Trihumtl Federal, assistido do jury, · o nujectos penhorados, scq\lestrados, aresta
qua,l esta.tun sobt•o o.~ factos, conhece em dos, etc. ou dados por Gltulo de penlwr, 
rn;ltm'ia ponal dos crimos e dos d.elicto~ po- fL·ande; 
lit.ic~us, quo silo a causa ou a cons?quenc1a ~le Bu.ncctrrota fr:1udulonta, damnos causados 
perturba.<;õos pelas qu:ws um<Lmtervençao maliciosamente á propl'iedade do outrem, á 
feuera.l arm<tda é occasionada.» excepção <ios casos :pouco graves; 
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Lesões coi•poraos gr<.wo.s ; eTtbora todos os principias deste diruito não 
Estupro, incesto; possam ser applica.Uo::: á extradição inter-
Sodomia, bigamia; ostadual, -mas os pcincipios carJea,es sendo 
Rapto, sel~'' estro; a.pplicavnis, sendo esta uma excopção, t.lcvia 
Suppressão de estado; ser expressa; dosuo que o legislador consti-
Corrul)Qão ; · tuinte · não esta.bcloccu como cxcopçã.o ex-

.. Abuso de poder, usurpaçiio da pOder; p1•os.~tt tL entre&'a do criminosos políticos, não 
Falsidade; _ . póuo ser consitterada em rclaç'fio â extradi:-
Porjurio, falso testemunho, aocusação falsa ção como umu. obrigaçã.o incleclinavel dosEs

no que concerno a um dos delictos designa- tados. 
dos no presente al'tigo; · E' vortl<tdo quo Paul Bc1;nartl lembra q ne, 

Moeda falsa., ou outros dclicto-J quo a clla vivas criticas,- tendo sülo lova.ntadu.s coritra 
se colliguem.» .. tal sy~tema, a quostã.o foi discutül<t em um(\. 

l\fas diz ainda o art. lo, na soguntla reunião tios juristas FJuissos, l'ealizad<t e1~1 
parte: I3erne a 27 o 28 uo setemb1·o uo 1880, sob. l\ 

«A extradição de ju[lisU.iccionados (resso;·- prosiuoncia do Kr:eaig. · 
tissants) de um cG.ntão ou do individuos que Nenhumn, decisão fo~ tomaJa, mas, a <les
ahi os tão est<~ belecldos pdde todavia ser peito da di vorsidaue de vi,;tn.s que se . mani
~·ecusada. si este cantao se obr'iga u. fa:tíel-o;,~ testaram, o sentido que parece se Jestacar 

·julgar e punir na conf01•midadél das sua~ leis da lliscmsão é f a v ora velá extradição. 
ou a fazel-os cump1•il• as penas j<."L dec~·etadas Chegou-se a r8c.mhecer que o~ motivos 
contra elles.» - pelos quaos foi rejeitada a applicação de tal 

Ora, dahi se vê que, embora ·a comti- instituto nos d.oHctos politicos não podem 
tuição suissa declu.rc quo ter;í, ioga r a sel'in vocados no direito suisso intel'-cantonal, 
extradição ontrc OS cant,ões por todos O:'! pela razão de que todos OS cantões-são in~ 

· Gr•imes, só exceptnando os políticos e os de teressa<.!.os solidariamente na manutenção da 
imprensa., todayia a lei organica não com- ordem publica e legal de cada um delle;-;, e 
:prehende todos"' os crimes, e a respeito (los que conviria, em consequencia, attribuir ao 
que comprehende não faz Jl.esta obrigação tribunal {ede1•al o· conhecimento dos delictos 
uma obrigação indeclinavel, de tal sorte politicos commottitlos na confeueração, ao 
rigorosa que o Est<~.do não possa 11egÇ~.l .... a. menos quando os accusados reclamem osta 

Basta q~e o ES,ta~o Q.ecll).re qui,) quer prq garantia. · ' 
cessar e punir o criminoso roclamado l)~ra. Oonforme Bernal;'.U., a autorhlade juuiciltria 
n~o ter ob1•igaçã.o Ç~.lgtH1lí~ (le Cf.ltrogal,,g. sómente deveria · conhecer dft, extradição, 

Ora, a :o.ossa Cof\S~it.\liçíí.o não. fa~ oxccpç'fio tanto no cant,ão 11equerente, como rio requo-
algurru~o com9 a con,st(t1l~cã.o &uis~a e, si rido. . . · 
fi~esse, n,ão haverta duvida;·por pão ter f0ito · Mas1 por excopção, o recurso de cassação, 

. . oxcepç'i4o ~ que é· preciso ver o p~nsa,..,., qualquor• quo fosse a a11torlua.dc do que ema-
mento do legis~~dor constituinte. nas:;e a decisão recoreitlu., deveria, ser loVtLdo 

Com r~lação à 09PS'titqiçãp · !)qissa podo:- unicamente ante o tribunal federal. 
~os q i~er que eUa sô so reforo aos c rimos 'Ora, esto congresso de juristas tllvo Ioga. r 
poUticos, pôrque teve necessidade de ie re:- om 1880, ha, ma.ls <lo 20 u.nnos; entretanto o 
ferir q.os crimejl de imptensq; :;i a const.i- direito suisso é mantido até hoje oomo oxis
tuição suissa excluísse só mente 0:3 crimes -tia, em 1848 e 1874 nas <lll<-LS constit~li<}Ões. 
de imprensa da extradição, sendo isto Qma ·E a~ p.rovidencias _ qqe letnbra. :Pa\11 ~er
excepção, pareceria que não oxcl!li\1 os cri- n11.rll n·iio sq sã.o oontral'it\S ap d!reito S\lisso, 
mes politicos, como devia fa;zer. . vige!l~C, !U11S tn:mpem, como el~mento qoutri~ 

Mas nós não excluímos o.'! crimes de im · n~n·tQ cte. intçn;'BI'éta.ç~ão; não ~e ., ad[\.pt~ q.o 
preLsa e, não os teJldo exclutdo, não proeisa- nos~o di-r~ito, lJOl<\ ra~~Q de qnc 'êe tràtw 4o 
·vamos referir-nos aos politioos. . d(:llictos pqlittcos çontr;t os '.Ifls~acW~ e não 

Hu, uma razão cardeal; embora uão tonha- con~r4 ~ Uniã,Q, além de qt1e ás jq;;tiças dq,, 
mos declinado expressamente que estavam qlJ~H!3s 13 :n,ã.p {L çlesta cr:üripJr!ie cónh~C\W de 
fôra da extratliQ'fiõ os Cl'imes polittcos; pela tç_ws deUctos! - · 
qual elles não podiam o nom podem ser con- ~ quu:Çldo se tratou d.~ faze:r. a lei d<\. ~xtra~ 
sidorado~ incluídos nolla. · · diçãó nn. S.ui~s~. mas d[t eitrad\ç~o ~nternl\,~ 

Dos!le quo o logir.;latlor conr;tituinto est<~- çional, o Çonsellw Fed.cm~l fez q,çon1panl~<U' 
l1nlocia a extratliçfto eomo rneio J.o onLI'(;ga o respect~v() pt•oj~cto convertido ne~ta leltl0 
o puniQi'í.O <lo ul'illtin·,~o. ollu lltWiiL tc1• r·. on~i- lima longa oxposição do motivo.3, nu. quM se 
ucrauo quo no tliroito inwrnaciunal é uma pÓLle let· este Lredw : 
exeopç:ão ircecusa v oi a nfi.o on tl·cga, a nfio · « Tam.bcm e~tes uelictos politicos, propr~<t
oxti~<üliçfio tio~> criminosos pol.iticos. Seu<lo mente ditos, ~fi,r' hoje ~ttbtra.hidos <L eiçtrçt
jSto uma excopção uo direito íntornaoional, tllç'ão, não sómente IÜL Sui.-Jsa, m<ts em todos 
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os Estadus. O motivo desta cxelu;;ào resido 
na illéa. que tem feito prev<tleccr um pouco 
por toda, pal'tO O principit> da, nc7o inter-
venção.» · 

Como cu ditia, certos principias 'de dü•eito 
internacional sãp applica.veis mesmo á extr<~
diçã;J inter-estaduaJ; este principio ui não 
intervenção, e não preciso fazer uma. pL'ú
lccção sobro a. não-Intervenção, quer dizer
os Estados i15;o podem intervir nos negocios 
in ternos do outros. 

Ora, temo.:~ nu. nossa Constituição Fcdm·al 
dísposiçõe::: positivas firmando de mouo cner
gico o principio ua não-intervenção ou o 
IH'Ü1cipi6 da inte1;venção só de mudo oxce
pcional, além d<ts disposições gei•acs a l'C· 
speíto das justiçn.s, que a Conl)tituiçã.o est<L
belece sobre o limite infr<tnquoavel entrB a. 
justiça federal e a justiça estadual, sa.lvo as 
exco):ições qqe a. inesnia Consti~uição esta-
belece. ,. · 

Temos, por exemplo, o art. 6o, estabele
cenclo os casos unicos em ·que o Governo 
Federal pôde intorvil' : · 

« Art. 6.0 O ·Governo Fed0ral não podet•.â 
intervir em negocios peçuli<ires dos EJstados, 
salvo: 1°, para-repellir invasão estl•angoira 
ou de um Estado cin ouh'o; 2°, pn.ra manter 
a forma republicana feJéra.tiva.; 3°, para 
l'CStqlJolocor i:!, O!'depl e a tmnquilliuaue JJOS 
Estadof?1 ti requi:3içã.o dos respectivos go
vernos, para assegurar a execução dtts leis e 
sen ten<;:\s federaes. » 

Por consequencia, cs&eprincipio da não 
intervenção da União nos EstaU.o~ e que pro· 
valecc ou existe em relação a um Estado 
:para com outl'o é justaiüentc a imagem 
reproduzida d<t não intervenção interna· 
ciona.l. 

E, portanto, o instituto ua extradição, si por 
si só não impo11tf.L (lo modo indubitavel que 
o Estado ó tão soberano dobu,ixo do crwtas 
relações, como si se tl'atasse elo Bstacl.o:i 
nst.rnngeiros, toditvia sot'VO para mo:ltrar 
que os Est<1uos teom um<t au~onomia. mqito 
accentUi\d1J. p, 1;~ p61~0 ll<tver· 4nvitla, Y!3j;1-SQ 
o qqe Sll.PC~l~C J)tt Suiss<J,, C\l.il1 Ç-Qf}!3tit\lká9 foi 
a fup. te do nosso instituto d.c o}\.t~·é\.díção. 

E ob13.i:lrNrei, cqm a.v~or muito cqmpeten~e, 
Loumyer, annpt~n(}p <1· plw;!. d,Q A~am.f3 e 
Cunpi~gtla,p:\, que no fnMo é ~em razão qt1e 
a Constituição (iQ l874 qá ~ 811is~a o uqu1e 
th~ Ço.qfatl~r~çãq, quanif.q QUa se. 4f3vQr~a 
chamar- o~ Est~!ios 011 CaJ;J.tõo:~ Uptdos da 
Suissa. -

Os ex.en:wlos que citei da. AUemanha não 
podem ser objecção contra <1 solução que dá 
este pr6jecto a esta. quesGão, porque é s;.~bitlo 
que, só em 1830, · foi flll ll começou o desen
volvin:lCnto do pt•íncipio da não extradição 
dos m·iminosos pqliticos, Antes, os ·Estados 
tinham mais interesse do passal' a. mão nos 

crirninoso:;; polUicos do que nos crimu1osos 
cQmmuns; _c então n:io é de admirar que, 
em 18W, em l8.32,em 1836 até 1870, se man
tivesse os3o <lircito,ot•a por tr-at;_~rlos , Ol'<L po1' 
actos logisla,tivos, na. contcdcração gcema· 
nica. 

A quostão desa1)parnoo na Allomanha, não 
pol'q ue s~ opoeon à. .uí1~da.clo do direito pona.l, · 
mas a. umdad e 1lo <11 rclto processuaJ. 

Diz Paul Bernard : 
« g todos o~ pl'incipibs so1n•e os quacs re-. 

pousa I) uogma in viu la. vel o a não extradição 
do~ cr~minosos. :politieoH, consagrado pcló di
rOitl) mi;opnacwn<ü moderno e pelu. q uasi 
unanimida,de dos pulJ!icist(Ls. ltisGoriadot·es e 
jtn·isçopsultus, na plu·aso rle Bol'nard, ap
plicam-He, direi eu, ao menos á. faculdade de. 
reet!sar a ext.radiçiio entre Est[l.dos Cetlerarlos 
ott Çonfedcrados.» 

A minha lu~milM 9pinião encontra apoio 
1~esmo_ neste autor qn~ aca.bei de citat· e que 
ontretanto é- :pola recusa, Glll :pt•incipio da 
extradição doB criminQsos políticos. Assim, 
qm.tndo elle fa1la, . em geral, da e~tradiçí'i.o 
dos criminoso::; :políticos, olle di~ : · 

« A extradiçi'io dos rcfugütrlos politic3S t\':lm 
sido rejeitad:1 do Direito Intorm~cional menos 
ertl razão da cUversidí,t.de das instituições 
respectivas dos Estados, do que rlo-tomor, 
justificado pela cxperiencia, <lo uma repees
sã.o, t~ qual 11ão presidiria. nem a justiça, 
nem <L iinpaecialida<lü.>> 

Or;L, este pdncipiá nU.o é exclusivo do 
direito internacional propriamont(l dito, nem 
se applica (t oxtri~diçã.o · internacional só
mente. Ess<.t su.')peita ou esse receio de falta 
uo imparcia1idu.do o 1ie jüstiça. nos julga.
mentos se vcrilica, quer se tr·ate de um<t na
cíona!ídaúo estrangoil'a, c1uet' se tPate de um 
Estn<lo f<tzondo pnvto tio wua i'odm·<tçã.o ou 
con f e LI emçã.o . 

Conscguin liomentc>, a.indt~ os te peincipio 
vom coe1•oiJOl'U.P <L solnqã,o qun ont.ondo rpw 
se J.QVA fi<tt· â q11cstão, isto ll, 11110 11 J·:~l.a.tlo 
não tem proJ>ria.monte o rh·vm• ou olH'iga~:i'i.o, 
mas o dll·eito <lo rccuHar ou concellel' a ex:
tradição elo el'lminosos politicos do outros 
Estados da nossa federação. 

A solução não póde ~>Oi' absoluta, porQue 
caso:s ha em que a. gue1'11a civil om mnEst<tdo 
visa o Governo d~t União ; ha casos mesmo 
em q110 a revolta, manifesta.ndocse em urn 
E;sta.do, por contea golpe pôde offender a . 
União, meJmo pôde sttccodel' qtre uma com· 
moção intestina soja de tal ordem que o 
governo 11o Bstado não possa abafa.l-a ou 
toma.r as providcnch~s convenientes para . 
appitrellmr tt roaeçáo, quA é de seu dever 
oppor para restabelecer a ordem e a tl'il.ll· · 
quillidade publicas abaladas ou ~üteradn.s no 
Estado. · 
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Este ultimo caso que figuro e3tá previsto «Aresto de 1892. A' Justiça Federal com-
na disposição constitucional que eiioi, art. 6° pete conhecer e julgar somente os crimes 
n. 3, que se refere, para a hypothese, á. re- políticos que a1fectarn a existencia e a se
qnisição dos respectivos goveroos dos Esta- gurança da. União; aos juizes e tribunaes dos 
dos onde fôr necessaria <t intervenção exce- Estados cabe o conhecimento dos demais cri
pcional do govorn,o federal para restabelecel' mes políticos. 
a ordem e a tranquillidade nelles. - E' ill~gal o consteangimento ordenadv pela 
-~ Como o governo do Estado, neste caso, autoridade federal, sendo os pacientes indi
não é mais competente, assim como em ciados autore3 de um crime politico que, 
'todos os outros de intervenção do Governo quando provado,_ perturbaria apenas o go
Feuoral e, si este de fa-cto intervem, já a que,;- verno autonomico e a constituição peculiar de 
tão muda de aspecto e muda principalmente um Estado. 
J?,orque neste caso o crime não pôde ser ma.is Arestos IJOSteriores á. lei de 1894: E' illegal 
attribuido á justiça, local, mas ha. do sel-o á. a prisão por juiz ou autoridade do Estado, 
Justiç.a FederaJ, e então não ha propriamen- em razão de p·rocesso por crime político que 
te excepção ; a Justiça, Federal tem compo- deu motivo· á intervenção armada da Uúião, 
tencia para peocessar, julgar e punir os cri- caso em que a competencia é privativa da 
ruinosos politicos. justiça federal. 

Poder-se-h ia da.qui dcrivn,r um :1l'gumento E' incompetente o juiz seccional para co-
contrario á solução que eu del'endo, si os nhecer ·de crime político que :;ó áffecta os 
crimes politico,; fos-:cm, de mo!lo abs ·luto e interesseg do Es~ado, sem ter havido inter
sem exccpção, da alç<trla da Justiç::t Fedoral; venção armada da parte do Governo da. 
ruas não ;;:uc.eedc as::;im. Antes mesmo da lei União. 
n. 221, de I~!J4, cu.i<t dL;;posição do <~rt. 83, W incompetente o juiz seccional para co-· 
muito semcllr <urt<'l ao<Ll't. 112 lla con,;tituição nhecer de crimes políticos que só ínteres
suissa, j{L cu citei, pu1' clei;orrninar quo a, sam á cconomiâ particular dos-Estados (Jtt
Juséi<;:rL FPdm·al niio 1;cn1 compotoncia para ·1·isp1·udencia, do J895)-» 
processar erimos poliLicos co1nmottidos nos Ora. esta nova jurisprudencia é a mais 
i~stauos, o contrn, e:;te:-) exclusivamente, salvo um novo argumento a favor da doutrina . 

· si honvor intorV(lnção da União,mesmo antos, do quo d<.~ parte dos Estados· ha um di
digo ou, de tor sido votada esta lei, que tem reito e não uma obrigação, não uni dever 
sid.e··cúmprida <.~ risca, o >P•remo Tribunal de fazer entrega dos criminosos políticos. 
Federal havia. estabelecicio ·. i"utrina do quo, Depois,_ prescindindo de outros argumen
quando se tratasse de crimu .. ~)oliticos con- tos, a recusa da. extradição póde ser a solução 
tra os poderes dos Estados, a compotencl.a melhor porque o Estado requerido póde ser 
seria da jus·&iça local, poü; a federal nada. o competente para processar, julgar e punir 
tinha que ver nes~e semido. justa.mento o dolinquente politico homizia-

O Supremo Tl'ibunal tem-se man]festado Uo om seu territorio. 
muitas vozes om processos do ha/Jeas-cmyus Por exemplo, uma commoção intestina 
e recursos criminaos por e.~ta fórma. tem logar em S. Paulo, não visando os pode: 

Só conheço em contrar·io dons at•estos,quo ros dt~ União, mas simples e exclusivamente 
não são d.o Supremo Tribunal FOLlm•al, m<Ls n, constituição, os poderes ou a economia. do 
de um tribunal local. Estado de S. Paulo. 

A Relação do Est;ado do Rio de .Janeiro, por t d 
accoruã.o de 27 do tlczombro do l8D2, su~ton- Nã.o se tra a. e caso do intervenção ar-

mada. federal. ·· tava a doutrin<t contraria, isto <!, o crimo 
político, ainda. mesmo que SO.Í<L clirigiclo con- Nesta hypothose, si O criminoso Se vae ho
tra. os poueros do; Esi;aLlos oxclush'a.mcnte, miziar no l~stado ue Minas Geraes e a ju,;tiça 
seda da compctcncht üa .Justiça. Federal. loc<.Ü de .Mina::\ rocus<t a entrega., a.hi occorre 

A Rolaçã.o llo JUo muito coherentomente mesmo est<t circ~ms i~ancia, que é justa
tom mantido a mosm<~-doutrina, :porque, no mente o Estado m:Lis visinho e o requerido o 
ultimo fa.scieulo U.o D1:1·.~ ito vom ainda um competente para julgar os Cl'iminosos politi
outro accordão da, mosrna Rehtç,ão, no mesmo co::; uo outro Estado, o r.eq_uorente. Isto é um 
sentíclo, docla,ranJ.o quo a. Constituição não principio encctrnado no nosso direito proces
fez distincçã.o o, om vil'LmLc -dess<t razão, olla suu,l desde o tempo da monarchia. 
continúa, a ·m<mtcr o mE).mlü principio. Na. Consolidação das Leis concernentes c't 

:Más a, jurisprudencia. do Supremo Tri- Justiça t<'odera:l lliz-se no ai>t. 14: «Si na co
bunal Federal tem sido uniforme e const.anto, marca. da séde do juiz seccional ou no Es
e eu potleria cita,r um grande numero de ·tado respectivo tiver appareeido rebellii'io 
arestos, llllLS nã.o valo :.L pena, porque noste ou sedição, cujo conhecimento pertença ao 
ponto não l'eceio ser contesta,do. Entl'etanto juiz federal, o uelinquente será julgado na 
inserirei alguns_ arestos no meu discurso. coma1•ca ou no Estado mais visinho.» 
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A origem desta disposição, (i)Ue prevê um 
. caso omisso na legislação federal, se encontra 
nas respectivas fontes subsidiarias, na lei de 
:3 de dezembro de 1841, e regulamento n. 120, 
de 31 de janeiro de 1842, cujas disposições 
publicarei aqui juntamente com o meu dis
curso, p::tra melhor elucidação da materia. 
~ei de 3 de dezembro: 
« Art. 93. Si em um termo ou em uma 

comarca ou em uma provincia, tiver appa
recido sedição ou rebellião, o delinquente 
será julgado, ou no termo ou na comarca 
mais visinba;» 

Regulamento n. 120: 

O Sr. Raymundo de Miranda 
envia á Mesa uma indicação . 

O Sr. President-e- A indicação 
do nobre Deputado será. lida na sessão de 
amanh~, vis io .ter terminado a hora do expe
diente; 

ORDEM DO DIA 

O Sr. President.e - Não havendo 
numero legal para S'l proceder ás votaç~es 
das materia.s constantes da ol'dem do dia, 
passa-se á materia em discussão. 

E' annunciada a .2a discussão do pro;jecto 
n. In, de 1901, <.tutorizando o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito extraordinario de 68:195$189 para 
execução da sentença em ultima in . .,tancia 
em favor do tenente-coronel Procopio José 
dos Reis. 

«Art. 243: Quando em um termo tiver 
apparecido ou estiver em acto sedição ou re
bellião, será o fôro competente para o conhe
ct:mento de quaesquer delictos commettidos 
ahi, o-üo subdelegado ou delegado mais pro
ximo do termo mais visinho, ou juiz muni
pal ou juiz do mesmo termo, segundJ fôr a 
natureza do delicto, e o tribunal ao qual o Sr. Fausto Cardoso- Peço 
deve pertencer o seu conhecimento, de qual- a palavra. 
quer das· comarcas ou províncias confinan- ' ) 
tes·. O Sr. Pre. sidente -~-Tem a pa-I/ 

Art. 244. Quando o mesmo acontecer em lavra 0 nobre Deputado. V 
uma comarca ou em uma província,, será 
pela mesma maneira o fôro competente o 0 Sr. Fausto Cardoso (')-Sr. 
do subdelegado ou delegado mais proxirno Pre;;idente, como v. Ex. não ignora., me 
tlo termo mais visinho ou juiz municipal e o inscrévera entre aquelle::~ que se l1ccup:~ram 
jury do mesmo termo.» <lo projecto que orça a.. rec~ita para o e~er-

Esta questão fui muito debatida no Supre- cicio proximo, com 0 mtulto de a~duzu· á 
mo T1•ibunal Federal ·e afinal oste Tribunal Camara argumentos que me parcC1l~m. de 
resolveu que ab~olutamente o juiz seccional toda rclcvancia no julgai-o, mas des1st1 de 
da ·comarca onde houv11r sedição, ou do 0 fa,z.er, entre outeas razões, porque che
Esta.do onde houver rebellião ou sedição, ~r;i.mos a outubro, e aindit se debatendo nestil 
nfío póde ser competente para julgar do cri- ~astt 0 referido projecto: nã.o quiz concorr.er 
me respectivo; por conseguinto,esses crimes pal'a demorar por ma1s tempo a. sua dls
são julgados polas justiÇlas de um Estado dif- cussü.o e a. discus::;'fLo dos outl·os p1•ojectos que 
ferente. orr;:am a despeza publica .. 

O SR. PRESIDENTE- Lomb1·o ao nobJ'O De- O p1·ojecto da. receita, o n.nno passado, cn-
putado que a hora ~stú. esgotada. trou om 3" discussão no dia 31 do agosto; 

a 2n. diilcussão <lo deste anno só hontem foi 
O SR. JoÃo VIEIRA-Obedeço a V .Ex. mas, encel'l·;~(b, 0 aiudtt hoje nfi:o houve numero _ 

tomo a libordado de perguntar si poBso con~ n:tl'<t votal-a. 
tin uar com a pab v r a no expe<.lionte do a. ma-:- - Entretanto, sr. presido n i;e, sa,cri tic<mdo 
nhã. · as considerações que me occórriam sob1•o o 

O SR. PRESIDENTE- D.·Bde quo v·:·-Ex. se . projecto do orçame!lto d_a 1~ceit~. eu po/deria. 
inscreva na sessão elo amanhã, póde conti- me pt·evalecm· d<t 1nscr1pçao que fizer<t pa~a 
nuar. · tliscutil-o, afim de esclarecer uma questao · 

que J.iz respej to ~to Estado que me serviu de 
O SR. JoÃo VIEIRA- Então peço a V. Bx. berço. Tambem não o fiz. . . . 

o obsequio de mo considera,r inscdpto para Não l)ünsiir<t que me fosse preciso d1.scnt1r 
o oxpcd.ionte de amanh5,. · ost<t questão-o projecto que apr~sente1 pa~a 

O SR. PREsmgNTE.::.... Será satisfuito· o de- ser fundado um banco em Sergipe-; e nao 
sejo do nobt•e Duputado. pensar·a, porque o vi acolhido favoravel

mente pola Commissão de Orçament?, po~· 
O SR. JoÃo VIEIRA.- AgradeçJ a V. Ex.,e quo 0 vi ampctrado por nomes dos mttls eml

termino por hoje as minhas comddoraçõe~. 
(llfuito bem; mu1:to bem. O o1·adot é cwnprt
mentado.) 

Cama.ra ;Yol; VI 

( ·) Este discurso não foi revisto pelo orador 
iS 
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ncntes desta Camara, porqua o não vi im
pugn<J.do por nenhum dos diversos matizes 
quo se di-stinguem ncst<~ C:1~a. c por'Cl\~O, o 
voudo assim, em gol'al :l_poiad.l, cstU.Vl\ certo 
de quo este projocto pu.~s:wia nas l].iscuss(ie.i c 
votações succ.essivn.s a que estava. :>ubordi
:pado, scin me set• prccis:t ueCendcl-o. 

0 SR. CARLOS DE NOVA.ES - Quo a faz. 
entre dons Estados- o Pf.l,l'<í. e o Amazcmus. 
(Out1·o apm·te.) 

Enganei-me; e eu que sacrifiquei, partJ, não 
prolonga.r a discussTI.o do _projecto do orç:t
mento da receita, as considerações que sobre\ 
cite ia fazer, mn pmvv.lcço ag-om da dis
cussão do credito em deba.i;e, tliscmsão cujo 
encerramento não tem o mosmo,interesse 
que o da.quelle, wwa. fazer o que mo não 
scl'ia, preciso fazm•, Bi, depois lle 0l_lr.f~rriMla a 
ult.ima fli.'lr.nflsào de lNm llllm"ililf:> 1wojt~r.to, o 
não vie8se combater impietlosamentc n. pa
laVt'a acatq,rla do nobre Deputado p lo Wo 
Grande do Sul, o Sr. Cassiano Nascimonto, 

O SJt. F.~-usTG CARnoso- Não disse que 
ha, nisto escu.ndalo ; ao co nt l':tl'io, o aello 
justo, porquanto, ~i ha, um EJ,;tarlo que tenha 
concorrido pM'<t a. gr a.I1ilnz:,:t do pa.ió, esse é 
com cortez(~ o Pará. 

O que eu queria. provar e t•n. (lUO este ~stado 
tem tiLlp favores ~l<t ~açâ.o; c ng,o só o ci-
tado. · 

Impossibilitado, pelo Regilnento, de fallar 
sobre· o projecto combcttido, depois do mo
mento proprio, pelo nobre Deputado, quíz 
f,_zcl-0 na discussão do projecto D. 9, que S(l 
refere 3. um pedido do Pará, mas este não 
entrou- em diseqssã.o. Nilo tenho, p ~~s. outro 
geito si não me a.provoitae ilõ- dehate !leste 
credito para pôr em plena evidencia a ques
tão a (\Ue alludi. 
· · Esporo que <.J. CamarlJ. me faça a justiça 
de acrmlitm·. que~ nã.o cswu -protellando ; 
n\ln(}a fui c nem sou pelo :rcgimon pl'otcl· 
íatQl'io. 
_. · Q11:.1.ndo })ela ultin~a voz justitlq uci o P.t·o
j!lctu que [Wtoriza, medi unte qm pertueinno 
fnyor, a fundaçílo 1ffi um b~~nco mn Sorgipr~ . 
ouvi um apal'to do nobt·e DepuLado pelo 
P<1rt1., meu ~ympaLhtco amigo, o Sr·. 1-:Jos
n.ná.h, Eu atnrmn.r·a quo o l~stado de Ser
gi'po, atravoz o longo tcJll}lo quo pas~:~ou (lo 
rnomonto dn. conquista ;~o actu~l. nem. d~~ 
Mctropolo, nem do Impol'io, 110111 tla. Ropu
bli,_;il, rcccbei'a um só f;wor que o inSCL'eve~se 
e.ptro os quo toem · r;ido pesado.~ t1 N11ção. 

· S. Ex., por certo, tltlvcz som intuito de 
rriostrar- a inopportunidadc du. concossfio 1lo 
favor pedido, disse q uc o Es~;~do do Pn.r;1 
hmbem. nl'í,o· rccobora. jámais fávor n.lg~m. 

O nobre collcg<t h:1 de pcrmHtir que lllG 
dig;t agora que esqueceu <1 verilade pisto
ric[~, e que Hi o não combati hnluedia.t:J.
mente, foi para sô oppor ao valol' de sn11 
palavra o valor daqucHa. 

Quiz verificar de novo, Jioi; documentoS 
(1 ue tenl10 em meu podm·, Bi o Estado do 
Pa r<l não tinha. recebido tambom do Im
perio o da Republica favores de certtt 
monta, c cheg'uci ;L conclusão o_pposta á aillr
maç8,o do nolirc ropt·e:sentante des~e Estn.flo. 

l<'ol·a.rn-liLe ainda, conccdida.s um ::t. garan
tia de j m·o do 7 o f o pai.· a o v<llor de UPlD.. 
ost1·ada do fcl'l'O, a de Alcobat;a.. c outl'J.. 
subvenção p~wa. a na.vcgação de Belém a, 
Ale o 1JltÇLt . · 

Dovo l'Gpetir que não condidm'o e8tos e os 
demais fa.vorcs feitos ao Pa,r <j, como grande 
cousa; o o~ niio considet•o, pot1que sei bem 
que o desc)1volvimentü que esse Estado to
mou, depois do feclcru.do, é uma prova de 
que sne1 vHa.lida,de era nã.J conservada ou 
ma.utida mn.s u.-bsol'Yidl). pela Nação, no Im
pel'io. . 

Trago este.> factos para · demonstrar que 
sómente Serg-iJJO tem sitlo o etel'no ClSflUC· 

cído, o eterno abctndonado na vida do Tira· 
1.il, para. cn,}1. gt•;mdeza, All trr.t a,n to! tem 
concorrido na medi1ia elo sm1:-1 fm•ças, pou
cas, mas focunjl as. 

Ao projcctn que apl'esont.ei. )~CJ<lin rlo, J1flln. 
pl'imoii'<L vez, um f,wot' da Unmo p [!,r a ess<t 
tm•t•a , assim tlospr·e;:.ad;l, a bancada da. Pa.ra-
ilyha OlJpoz um obsti1culo . . 

UM Stt. DEPUTADO - Ct~mp~·indo o se tt 
d!WOl', 

O Rrt. F AlJS'l'O CAHnosn-Julgando cuJll.P,l'ir 
o :;cu üovCl' , o de f;~cto adit1ndo ppt' ~Lguns 
dias <L vot:1ção ultimit !lo projecto nestc1 
Cas<t. A omJml~L apr·esont<1d.a pelos illu,;tros 
membros dt$sa, b[l.ttc:Ltl<1 t;eve este irrunediato 
resultado, que eu lo,mcn to, porque a cr íse 
em Sergipe é cadn. 9-i[l, mQ.t 1 aguda c ê uma 

Ainda, hoje os poderes fcderaes subven· 
cionani com t!!::,O:OOG$ uma ompre;r.a de na-

crueldade pt'olo!lgal-a.. O os~a.do cconomico 
de minll(!. ter>t'<l nTI.o o pollorp. cotn}H'cho.n{],fw 
os nobros collcgn.s que vivem em E~tat10s 
O'randes c ricos ou em pequenos auxiliactos. 
"' A - 1d~il. do uma enioridzt a.o . meu :}?1'9-
jecto voiu a. mais de um esplr•lto, su~'gtu 
em mais Lle Uffilt bancada ; ma.s ~ 1dé.u 
dessa. emendo. doeu a mais 9-e um. espl
rito, foi rcpellida e~n ib.&is de UII"I !!- bancudn.. 
Posso dizer que e1lu. appareceu n~ de. Ala
goas, que'-\. conccbcmm os cotteg<\S de Goyaz. 
TodQ.via desappareceu e só a bu,nca,da. _ da. 
Paraltyba apl'e .>cn tuu·a~ Ent~'etanto .. sn.b1am 
seus aütor·m; <tuc olla nao serm acolluda pela 
Commi~são rlo Ol'çlLluento, porque esta Com
missão só acolheu mCLt projecto depois de 
estudar• · detidamente as condições <le SCl'
gipc, ~ue uão são as d<1 P arahyba, v egí\,ção nesse E~;tado , -
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Mas, fatalidade tremencl<t é n. ch~ ltistoria ! ta que ropolliu a idúa da constr·ucção do umél. 
Sergipe era, ainda, setv<Lgem, quando Ma- estrada do f'el'ro em S::wgipc, porque, porgun

noel Tellos Barreto, govorn;idoe geral da t<wa cllc : «Si tiMnnos wna est1·acla ele ferro, 
Bahia, ordenou, i10S ca,pitãos·móecs Folippe que (aremos de nossos bo-is, rlc nossos caval .. 
de Mour4o e Pcur0 Lopes ClttC se aprosta'l:'>cm los?» 
c seguissem a conquistal-o. Allisto!'in, üo pe~Qci;o do ClUO sou autoe, o 

Por osso mesmo tempo, Pernambuco, por- quo tem pO!' fim OCCOl'l'Ol'. ús necossidi~dcs 
tmbado pelo va.lontc Piragybç1, iqterveiu ma,is elamol'os;i.s que jámais sofl't·ou minlm. 
pcra11te o ·gove:rnac1or geral, este suspendeu tcnrL, eu a. f<Ll'Oi ra.pid.amente á C<HU<\l'a. 
<~ O:{pcdiçi'\.o projectacla o mandou os dous ca- Nã.o lerei os docmnentos todos que tl'ago 
pitã.es conqui:>tae Pat•allylJci, I•~ assim, nos p<Ll'a compt·ova~-:,,, mas peço a V~ Ex. que 
começos da. nossa lli::lt()f'i:t, já, P<.qoallyb;t l'O- consinta em que cu os mt~ndc juntat• o publi
tarda. va <.\ chllização de Sergipe, c1ue foi cae eni meu uiscmso. 
por isto mnitos n.nnosadiada! A. 18 <lo junho elo anno corrente, recclJo-

I-~a ainda oqt~·o facto : o governo itnperial mos, ou c meus collega:-> do ropl'osentaçiio,um 
concedeu a urna mestmt empt•eza, moJian:;e telogr'<tmm<t cit·ctüa:l' d<L· un::ao A.gricola, do 
garap.titt de juros <~ fundação de dous eng0~ Lm·angeiras, concol.Jülo, ao menos o que foi 
ni)OS centraes, qm em SergipB, outro em dil'igido u mim, nestes termos: 
Par<~hyba.,, Üi\ rosul~a,1os ob~idos · naquelle Lat·angeir<ts, 18 de junho do HJOl.-
levaram !1 empreza.., em pouçps annos 1 a dis- Dopnéltdo Ii'cwsto Cardosp -Rio- So-
p(}ns;.Lr a garantia de ·juros e a oçcot•rer aos licitamo.; ropreson,taçã.o ·Sergipe adquira 
prej\..lizos cortos, cpptinuos deste L Do fôrma ::wxilio lavoura gstaclo umeaç4od.o ruin<•. 
quo, (los lucros de uma empreza, tt c1ual <dim <Ltl·<woss;.u· cl'ise <Lctu<LI.-Director·ia 
podi~ dei~ar <~ Sergipe os ~nilis exéraordi- Uniao Ag1·icolcL, · - · 
inrios re~ulta<los, Parahyba. a.b::sorvo a. maioe A 20 desse mesmo mef: e anno, ehJ Q que a 
parto, ~ welhoe parto, e todo o dinheiro que respeito Ji~i<:t O Estado do Sergipe, o1•gJ.o do 
ucvla :ficar em niinha tona, de'Jdobrando-se govm·nq, e c1ue niio podia, pol'tanto, usar do 
mn n1was CllllH'ezas, va,e p<~.ra a tei·rn, do Lq11<L linguagem leviana em assumpto de ta.n-
YLtlente Pi1·afJ!;ba ( •. , tó, gt•<.wiüa.üo. O intel'o::lse quo palpita atm-

O SR. SILVA MARIZ dá um ar)artc. vê~ ()SS<t noticia, quo vou le1·, ML exact:t id<í<t 
do sentimento quo a inspirou. 

O S~t. FAUSTO ÇAIWOr:>o- E, que pensa · «A digmL dit·ecturi:L <h :::ociod.a<io Unü1o 
V, Ex. ? Pons11 q~o si eu ropr-osentttssc um A,r;l'ico(a t~n. ci~adc do L;u·angcit•as, nJ.o 
Estad,o que, só de 1881 a 1887, fez a Nação temlo meios p;~t·a conjumt· a c1·i~o ct•twl 
despender 2.880:000$ com a garànt!a de pot· que estr~ p:1s,;:Lndo n. <lop.t,tq>m·ad:l 
jtll'OS do uma, estrada a-e ferro, n. Conde d'Ett, a.g,·ict~(tm·;,~ !ln Estado, dolii.HJI'llll tlit•igit·-
quo não d(L l'e.-mltad0s, vil'ia agora ll.pro- se p:H' to}Cigt·nmtua <LOS exnts. I'Opi'O.;cn-
sçnt~r um projecto pedindc um novo f,wor üqiiiLl:-\ <lo tncsti1o, no ~nnauo o tt<L CJ<~tnn-
}H.Lra. 0883 Estu.Llo! E, bem sabe V. Ex. que t·a, tmlieilittn<lo-Jhus ad<ptit·issom os an-
niio I"~ só este o favor feito ao E·;tad.o da Pu- xiliu.~ ~~e Lpto lll'g'•liti.L~tnontn ll!ltlO.~!'lita. tt 
1·ahyb[1., A Estrada de Forro $41 do Pornam- t•oru,·id;t ngl'ieulttu•n,. 
lmco lCYQH S\)US t[·iJhos [1,0 tCtTitol'ip ;:''l.l'tt• .i\l!)lll <lii:!SII, Íii'OUXO O SOIL a! \'ÍÍ.l'!l iW eo-
ltybano, !l cwJt<~ da N(LÇÊÍ,o, c o Cong;rosso nhodtliOlt.Lo de S. Ex., o !-11·. Pt·o.~idont.o 
autorizou qcpois a cons~rucçãp ~a Cent1·al du d•1 l~sl;adu, podin!lo-llm ![llll e;qn a vali-
Pm·ahyúa, e~ que se desponclcl'am, nwit<LS usa. inflneneia. do ·quo tlispiíe L!lltt·o os 
centcqa.s dc ÇQnGos; as olu·;~s do porto ela <mtig·os da U<tpitat Fe!l<wal, na8 ünas 
Pal'qhyb~ tee111 cqns!II11icl.o mi[hares. Com- c.~::;;~s do Copgt•os~t>, am,pat·o n socnn!le a. 
tudo, não sã.q ~ó estes os c~lidados que a su<t solicitação, dil'igindo-sc aos mo.:;mos. 
Let't'a do V. E,x, tem tido, devo dizel-q, çom Fazemos <>S mais calorosos yotos pa.ra 
,jw;tiç~ :q'lCl'ectda, {\.h~ lm açudes~ hn. servi- q UG Sejcti11 COl'OitUOS doS mais lisongeil'08 
~;os d~ colopizaçP,o, do navcgaçã.o, teitos ~t t'e.;;uHados os intuitos d:•, hont•aqa e 
custa (lo paiz. Já vê V. Ex. que nãq são patt•iotica a,ssociaçã.o la,t·t~ngeil'ense>~. 
as mesma,s as C'Ondições ela. Par_qbyh<\ e Ser- Ate dcppif:! do moiado do jnl!w, a, repre-
gip~. sentt~ç-XiÇJ de Soegip~ n,tío de.u um pas~o para 

Enumerando, por<)m, alguns dos favores a sollição desse negocio, que lhe incumbia 
qqe f<)l'<~ll) feitos <L ten·a <lo V. I~x., eu não tomar em alta va.lia, em alta consideração; 
censuro os homens que li. rept'Cclentam e are- menos, é. corto, porque o não consiJerll.sse 
pl'csentaram ; eu ·os eiogio, p:lrl}tmnto om ~ua intpol'tancia, do que porque as diífi
csses favores são a pl'ova do interesso quo cuidados que se anGolhavam <L solução de-
l10l' ellll. tomar<Lm. · wej[tda par~;ciam in supera v eis. 

Não é essa <~ opinião quo fqz<'m do.s ho- A repeoscntação de Sergipejulgtwa nwsmo 
mens d<t minlm torJ·a,,dc mndos q11aes so con~ como ouvi de umillustre cólleg<t de bancada, 
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que não havía remedio a dar à crise da la
. voura sorgipana. 

En.tretanto, um moço mcm patrício, talvez 
o umco que se votou ao estudo da.~ cousas 
economicas de Sergipe, como redactor que 
era então d'O Dia, des:::a folha aqui publicada 
eom tanto garbo, tendo sabido do que havia 
levan tára a questão e a estud,tra por todas 
as faces, fazendo da, crise esta exposição que 
v_o'! _mandar reimprimir o que foi por dle 
~mg1da aos rcpre::l~ntan tes do Sergipe e á 
Imprensa desta Capital a 8 de julho, isto é, 
vinte dias· depois do telegramma da União. 
A imprensa, toda a imprensa, se referiu a 
~::;se .t~·abalho, com sympathia. E' uma obra 
mte1r1ça; e lel-a é apprehender immediata
mento a crise, suas causas e os meios do 
dcbolhtl·a. 

Eis a exposição por elle dirigida aos Srs. 
Deputa,dos e Senadores po1' Sergipe. 

« Agora, que vos chegou ás mãos um 
appello da lavoura de nossa tena, e pu
dcs~es medil• a exGensão da crise que a 
affi1ge é que a reduzirá á e:dt·ema pe
nm·ia, si não for enf'Pentada de fórma a 
se lhe minorar a violencia, ,j{L que debe
lai-a de todo, immediatamente, é im
possível, venho, n<t c1ualidade de sm•gi
pano e do pl'imeiro que, ha bn,stantes 
annos, estudou os males que n, tl'azem 
presa á l'otina e condemnada, por isso, 
a uma vida atrophiada, sem capacidade 
para progt·edir nem energin, para reagir 
contl'a choques extru.nhos, como o que, 
'ha PO!;ICO tempo lhe J)acudiu o mecanismo 
e lhe pertlll'bou n, rriat•.cha lenta e va.cil
ln,nte; nesta qualidu.do, digJ, c como 
auto!' do plano de· um banco quo pr·o
tendo fundar em Sct·gipo, vonho ktt7-llL' <L 
vossa apt•eciu.ção os meio~ pulos qnaos 
podereis corl·.;spondm·, como mu.nd;tta
I'Í08 do povo do nossa tct·t·a, n,o a.ppcllo 
que olle J'az ao vosso pa.trioLismo. 

Primei I' O, pot·ú.m, co nsunti rt uo lance 
n, vista sol;ro os i'aetos econoinieu-finan
ceü•oiJ, de que resulta, a cl'ise, pat·~~ cuja 
n,ssoml:Jt·osa gt·avidade se vos pede um 
remcdio. 

O comnl_ercio de SePgipc, interme
diar·io natnral ontt•e _os produc&oi·es de 1 

assucar, typo principal de nossa expor
tação, e seus consurnidot·es, quer dentro, 
quct· n,lém do Estado, mantinha nestes 
ultimos annos, quasi exclusivamente, a 
expor·tação para esta, praça, e f<tzia re
mes):.ts de nulla impol'tancL.t para a. Eu
ropa e Estados Unirlos; e, isso, menos 
pol'que (L~ ]H'aça::l nort;e-amer'ieanas c eu
l'OP(ías repugnassem rola~~ões commer
ciaes com a.s nossas prn,ças, do quo pollo
que as condições em que essas relações 

poderiam ter logar, foPam perturb~das 
por di vel'sas c a. usas. . 

A primeira. dessa'l causas, rela·Giva
mente ü. America do Norte, foi a annul
lação dJ tratado commercial que com 
esGa naçã.o mantinha o Brazil, e em 
virtude daqual a entrada dos assucares 
brazileiros em ~eus mercados foi. gravada 
por um imposto de 40 % ; a segunda, 
relativa á Europa, pl'oveiu do augmento 
extraordinario que na, Allemanha, !"rança 
e Russilt l;iverem o plantio e a extracção 
do assucar da beterraba. 

A te1·ceira causa, que interessa igual
mente no cotejo da diminuição de nod~a 
exportação para a America e Europa, 
foi a c1ueda do cambio, e a consequeuto 
valorização do producto, cuja qualidade 
inf'edoe chegou a obter 300 réis o kilo 
ou 18$ o sacco em Sergipe, produzindo 
aqui 440 réis o kilo ou ~6$400 o sacco~ 

E::ites preços, para os quaes concotTia 
uma corta procura por parte dos mer
cados esteangeiros, devida á deficioncia 
da producçãv das Antilh,~s, cuja expor
tação, para o~ Estaclos Unidos, ·em vir
tude da guerra de Cuba, baixou ainda 
no anno pa.::;sado de 87 a 53 milhões de 
dollars, tolhiam a exportação para o 
estrangeiro, a c1ual se manteve rcdu-
zWa. / 

Assim, um imposto de 40 o I 0 nn, Amo
rica, .um<.~ concurrencia. por todas as 
fé1co:1 superior, üof'undid~t.por altos im
postos, na Europ;~, o uma elevação 
extPtWt'dinal'ia, do preços na Ropublica, 

. duto!'tnitmt·i~tn, eum a ct·iso ftn~~ncoira 
pot· qtw pi~Ssava. o p:üz, u. roducçã.o quu.si 
itbtlolnta da (lXj)UJ.'tação do nOS30S éLSSU

f'iLl'OS p:trn a, 1-:nt•upa o Amot•ica. 
fles~;~ situaçã.o í'<~t;Llmonto croada, 

rnsltll,ou quo Set·gipe o PoJ•na.mlmco, os 
dtHii'l mai.~ i!l1(JOt't.~ntos centros produ
ctor·os, l;i VOI'i111l do al~wg;te a oxportar;iio 
pi~l'iL osl,;~ JH'iv,:;L o suuol'rlina.r-~o <í~ 
<~c;puettlar,:ões bem ou Jnitl orientadas dn,s 
casa:-> 1:ommissal'ias, quo se encarre
gavam do lhes levar .as consignações 
para o sul, de S. Paulo a Rio Grande, 

· pa.ra o nort0 a Espírito Santo. 
As relações directas do commercio de 

Sergipe com essas e cÓlu as praças quo 
as intcmnedia.m foram e continuam a 
ser do nullo valor. 

Era com a.s casas commissarias-con
signatarias desta. praça que se entendia 
o commercio de Sel'gipe ; e o modo pelo 
qual o fa,zia, vós não podeis ignurar, 
nem mülin.dea a. ningnem u.qui repro~ 
duzir. 

Normalmente o commercio de Sergipe, 
cujn, homn,dez é üc muito superior ao 
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credito que possa merecer, dispondo em 
geral de pequenos capitaes, valia-:le 
desse credito, e, assim, commerciantes~o 
cujos capitaes eram a.lJsorvidos na;-; pri
meiras transacções, as continuavam por 
me1•cê das casas commissal'ias desta 
pra<;a, que lhes acceitavam os saque.~ no 
corl'el' das safras, quasi sempre a des· 
coberto. 

Mas essas mesmas casas commissarias, 
como um triste incidente descobl'iu, com 
a quebra seguilla das mais importantes, 
não dispunl1am, por :ma vez, doil cn.pi
tacs necessarios para manter desn,ffog,vla 
essa especie do transacçã.o, e não podía.m, 
portanto, evitar a long<L serin do pee
juizos, J.os quaos o menor ern a in.~tabi
lidado das cotações e o maio1' o sacrificio 
(lo prodncto quo lhe:4 m·a. con:4ign<Li.lo. 

E por que o commercío commi~::l<Leio 
(lac1ui não dispunha de capitaos proprios, 
e os levantava a. credito para fornecer• ao 
commercio de Sergipe; e pol' que o com
morcio de Sergipe não dispunha de capi
tacs proprios, e os wnwva a credito ao 
commercio commis :a rio daqui pari1fbrno
cel-os á lavoura local, explic<~-se r~ éri~e 
quo e:q.volveu esta ultima, qut~ndo com 
as (liillculdades dos primeiro~ começa.ram 
as afllicções dos . segundos, o com as 
afrlicções destes se desencadeiuram as 
angustias da ultima. 

B a verdade é que, do duplo incon
veniente que vos apontei, era inevítavei 
resultar a submi~dão do commercio de 
Ser·gipe -ª's imposições do commercio 
desta praça, e a escravização da. lavoura 
de Sergipe á uma praça :mbordinai.la a 
parte do commorcio de ontm, que por 
sua vez não tinlw, independoncin. 

E si o commercio exportador d.e Ser
gipe, em smt goneralitlade,não dispunha 
tle capita.e::l pr·oprios pttra, sua8 la.rg-'s 
tl'amw.cçõe.; c depcndüt do c1·ndito quo 
merecia ao de:\ta pra<,\a ; a lavottm üe 
Sergipe, cujo immenso trahalho, servido 
pola mais provaAla honradez e ostricta 
economia, jamais poude emancipai-a àa 
tutella de um commercio dependente, 
foi condemnada por um ::;y::;tema de ex
portação rotineiro, que a obrigava a 
uma exploração parca e defeituosa, a 
não auferir lucros e jazer nessa eterna 
dependencia. 

E vós não ignorais tambem como era 
mantida essa dependencia. 

Sem recursos proprios pa.ra fazer as 
11lantaç:ões, colheitas e f'u.brícl1çiio das 
::;a.frus, o la vra.tlor sergipa.no rrcurrin ao 
commercio expiJ!'I,adot·, 111m lhe t';~zi;t a 
grandes juro~, (I~ a 18 °/oc mai::;) os sup
prhnentos ptu•a cu~teio das phtntaç.ües, 

colheitas e f,~obricação, e lhe adquiria ar:: 
safras por preços, que a sabo1• lhe ma.r
ca vam oi:l commi~~<trios de~ ta pru.ça., ex
po;o;tos por sua vez á. imtabilichl.àc d.e co
tações,como se não vê nos mercado . .; norte
americanos e europeus, a qual não podia 
ter origem ::;i não na · neco~sidado c1 ue 
muitas vezes tinham do nO de.~fazor a 
todo preço das mercadori4s que lhes 
eram con . .;ignadas, e sobt·e as quaos le
vantavam os capitaes que fomeciam <~ 
sous committen tos. · 

Isso era o quo tinha log;~r JJorm<d
mente : e es~a:-{ l'ilu~as, puramc•ntc eco
nomicas, aggr<tvadas pelas de feiç·ão fi
nanceira, que ligcil'<tmcnt;c apontei; 
~vluolla.':l pm·onnes, continuas, ünmuta
veis ; esta::;, que só momonta.ne:m1l.mte 
de•l<tpp:trcciam, por anomalias com que 
se nã0 devia nem p.,dia cuntae,alontat'am 
de;-;tle muito a ct·ü:e, cujo cshdo a.gudo 
agora se manife;;Guu. 

Po1'quo, a VCl·dade é que, de ha muito 
o pr·oblema pat'it o qual se vos 1)ede 
resoluçio, definiu-se em seus tet•mos; e, 
si Hó agot'tt appal'ecc em toda. a sua as
somhr·ost~ nitidez, fui porque só agora 
tttm bem assim se il efiniu o estado eco
nomico das praças das quaos directa e 
iodireetamente depende a lavoura de 
nossa terra . 
. E infelizmente este estado é doso· 

lador. 
A lavoura, cu,ja vida foi sempre um 

sacrificio entre a. impiedade das seccL\S e 
a exploração de um commercio, cuJa 
maiol' scicncia, consisl;iu scmpt·e em om
pobrecel·a pal'a jugulal-a, e jugulal-a 
para pat·ecot· indopcncl(mto,colhld:L polos 
tentaculos da cl'isc q11e o onvulvnu, ahi 
está agot·:~ n:L pm·spt~eti v:t (lo caJtit· smn 
alento, pot·quo lltll l'alt:L o elomonto do 
vida,, dtt vida dHlicil flllü a.t•t·:~~t;;wa, mas 
que lhe vinll:1 do cummm·cio. 

Dnvom tm· clteg<1do :LI> vo~sn conheci
mento os l:wwntaveís caso:'l de al,antlono 
de engenhos pot• pt·opl'ietal'ios, que <Üé 
bem IJOuco tempo podiam rtl<.Lntel'-se· H
lesos em seu Cl'odito, assegurados em 
sua subsistencia,garantida por um labo1• 
insa.no, mas garantida por um labor pos
sível. 

Já é a muitos, hoje, e em breve será á 
maioria dos lavradores de Sergipe, im~ 
possivel a exploração de suas proprie
dades. 

E quando a lavoura, que é a unica 
fonte explorada da riquez<1 de nossa terra 
t.ivm· mm·t·itlo, a mesma Cl'isc que a vi
tim:tJ', mat:wü. o commcrcio e <.L indus
Lt·ia incipientes que d'ella vivem, c en
gulitt~ u. noss<t autonomia., que já vao 
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sondo sustcntad<1 pc1o mais digno c mais 
no1Jl'c c.'lf'orço de nossos contenan~os. 

O gc ,-m·n:ulm· de Sergipe, cuja hones
tidade ,jamais puz em duvida, o cujo:; in
tuitos, melho1· do que eu deveis conhe
cer, podc1·á infot•mtlr-vos si, pa1·a com
pcnsa.r a brccll~L <theda no Ot\:amento 
da receita, pela htti:-:a, do assuc<tr, 11ã.o 
lhe foi miste1· crea,r um imposto de 
400$000 por motJ·o cubico de fazenda 
importada por cabotagem; vós deveis 
avaliat· da violoncia desse imposto 
iltcgal, imaginando quo um mct.l·o 
cubico de muitas <<fazendas» não valo 
400$000 ! 

E, comtudo, S. E~. não o fez, ú pre
ciso reconhecer, por mero vrazer, sinão 
porqtlo a receita ào EstaclD. diminue a 
cada hora, e será. de muito inf'erioe ás 
necessidades dos serviços do Estado a.u
tonomo, si a lavom·a. de assucar não con
correr, como tem conconido sempre; 
com um tributo sup~rior a um torço de 
toda renda. 

Apra.z-me, entretanto, neste momento, 
mfi q_11e ponllú sob vo;sos olhos um tts
pecto up;ma:; sombrio do quadt•o negro 
para que se voltam afllictas as vistas dos 
nossos patrícios ; apraz-mo neste mo
monto, repito, declara!'-vos que, ao con
trario de muita gonGo que julga perdida 
a la.voura. ll~ ca.nn<.t no Br<tzil; pon:-lo 
()UO olla l) muito viavel o reune condi
çties tlo scgUL'<L rccompenstt p;ua quem 
no\ ta e mpt·egar, a.lém do capital pl'eciso, 
o tl\tbalho racional, intolligcnto, quo 
dclla anda. desligado., 

UlH•CalcÚlo Simpllssimo VOd lJOl'éL 1111-
llWdiatctlllCllte ao alcance minha idlm .. 

Si, som oxaggcro, 'calcularmos a pro
ducc}io total do Brazil em 2.01)0.0UO de 
saccas, ou 120.000.000 do Jdlos o adnüt;
tirJno.'l uma popular;ão de 12.COO.OOO de 
habitantes para nosso pitiz, toremo . .; Hllli.t 

lH'Ill1rH'f;ã.l) rto lU ldlu;,; p H'<.t consumo do 
ccula individuo. 

Estes a.lgarismos nã.u !lã.u un'ia idéa. 
exact.~L, rnas ju::;tifica.m de um<t fórm<~ 
incontesta.vcl que não G por excesso de 
pl'oducção, mas por inhabilidn.dc e inca.· 
pacidadc do commcl·cio, que ó as.~.ucat• 
osc:illnu em: ·sergipo, i]eut.ro de don:J 
annos, <lo preç·o rnaximo de 18$ ao 
minimo de 4$ por 00 kilos. 

Sou U.e opiniào que, mantida a lavoura 
de can~1<1 no pé em que se acha, e se a. 
auxitia,ndo intelligentmncnte e sem ga.
n;mci:t, sob:c não tm·tnos ncces-:;idado de 
pt'OellJ'<H' mc!'e:vlcs est;J'angc\J·os p:l,t':l. 
nos::;os assuc:u·cs, ;\.inda. qna.ndo, cumu 
agora, o p1·od ucto nfi.o rl<i. pa.l'él a.;; rlnspc· 
z;.L:-J <1o tr<Jllspor·tc, puderonw;., 1ixat' uma 

média do cqta.ção quo lhe deixe razoa.veiS 
ln'O'Vtmtos, o a ema.neipe do fónna, a í'<.tWl' 
pot• si mesma, grmlual e consttwt:~
mente, o apel'fciçomnento da f'a.bl'icação 
e o n.pi'oveita,mento das terras devolutas 
em outras htvonms, o q_ue deve ser ~ea 
icLml suprenio. 

Tcnclos, poi::;, a considerar um problema 
complexo, cuja ultima, reducção, entro-. 
tanto, vos não tlcyo d.eixa.r desespert·m
çados. 

Dé simplificação em simplificação, co~ 
nhecerois que o que falta á lavouea de 
Se1·gipe, noste angustioso momento, não 
são auxilios cuja enormidadé seja su
perior ao que de justiça se . pôde e se 
deve espera,r dus pocleres federa.es, para 
os q_uad:3 ella. appe!lou, e quo so não 
podem quedar indiJl'orentes ante a agonia 
de mil tr·echo da fodm~ação, porventura, 
o q_ue menores s<~crificios lhe terá 
custado. 

O Sr. Ministro da. Fazenda; cuja ener
gia e talentos salvaram a. nação cL1 vo:. 
ragam finitnceü•;t quo a._ ameaçava en
gulil', roconhccet·;L que das medidas oco
numicas de que ag,Jl'a cogita, si muito 
cuichtdo lhe merecer a crise da lavoura 
de café. não menos cuidado lhe deve 
merecer a crise- d<t lu.voma de carina, 
cujos productos, em uma. médi:t ra
Z<mvcl, podem repre~ontcir um valor do 
lll<Ü:-J de <10.000:000$000. · 

]•; Soi·gipo ontm eom mai~ llc um 
(]tlill'õo dtt prod!Jc~·ú,o tot:t!, 011 com um 
n.tlol' do m<~i:-:~ do 10.000:000$. 
. A la.vmú•a de Stwgipe podo sm' con
sidol'tt..Ia cotllo Ol'ga.nizada ; como a. do 
Ct~fli 11fío tom o capital itlllllovel hypo
tllnea.tlo, nmn a. gl'<Wil,J)l tlivitla~ <·ltit·o
gL'<tpllicas <lllll a. inhib:Lill do oh&o1· u ca.
pital move! do <111o car<'cc para. conU
tinn<tl' como :tf.ú aqni ; o, si. <L cri~e 
economic;L gtwal do pa.iz nilo it•r:uli<.Lsso 
até !:L e a não int.tiJ'Wi~arJsn; e, si omrt)Sl.tl-

. t<Ltlo de>tíL ct'h;e nfio t,i \'I'S:;om l'allido aqui 
as principaes ca~as tLlle com oll<t intli
rcc~amente so rchtciona.vam, i8to é: 8i 
em virtude destas quebras, o commercio 
de Sergipe não se tivesse visto na necessi
dade do suspender os suppr'imontos que 
sem1n·e · lhe fez, a lavoura do Sergipe 
nãJ se veria na necessidade de vos pe
dir o unico auxilio de que iinmediata
mente carece, - O PEQUENO CAPITAl, 
l\lOVEL; QUE O C:nl\Il\mRCIO LOCATJ .Jl\. LHE 
NÃO PODE FORNECÉR. 

Nlto l'cH.'C o momento o de a.pneo e
eonomieo, que todo~ l'cconhcceml s, e a 
logíea nw ful'ça.l'ia a não c,;ct·ovet• as li· 
nlw.s <Jilu lJt•eeedem, 
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-------------------------------------------------------
Mas, para quem o attcndee, do.-;n.p]}a

rece a incohoJ'1~ncià em quo l•n.t·eço ca.
hido. 

De facto, nã.o cogito dos l<wgos anxi
lios, do:-; geandcs recUJ'~os, que ou sei e 
já disse, quo a lavom·a .de Sm·gipo pre
cisa pal'a tental.' um systema de refot·
ma.~, do peovilloncia::! cp.to por uma vez 
a. emancipem da rotina e da tlopenden
cin, de um commercio tão insensatamen
te gana.ncioso, que a reuuziu <10 lamon
tavel estaclo de hão llOdor sofft·et· as 
consequencia.;; dos choque::; que o aba
lam, Üal:! cl'hm:3 não agl'icolas, mas com
mcr;ciae;-; como a de agot·a. 

A's criso::; propPi;l,mento agl'icolac~, i::;to 
é, <ís que se originam da-; J::ccca-> o d.a,; 
molostias dos canna viae::~ tem ella. l'csi:-;
tido ; resistiu sempt·c, com hei·oico es
forço, é vm·dade, mas, bem ou mal, 
supprida polo c ~munercio, que ontão 
não lutava com as difficuldaue.3 deste 
momento. 

A crise actual, porém, não resistir<t, 
porqno é puramente commorcial, e a. 
interessa pot' uma. f'<tce mais séria,
A DA FALTA AUSOLU'l'A DE NUl\1ERARIO 
PARA SE CUSTT~AR 1~ SUBSISTIR. 

A quebra das C<tsas commerciaes desta, 
pt•aça, a. cessação do ··pa.g<tlllolltos dos 
bancos Ü<'· Bahi<~, c os prejuízos sotfrid·>S 
pelo cummcrciu ox.p;Jl't;i.lloe de Sm·gipo, 
fJ tw hun v o de vondct· o S<tcco de a.ssncae 
bruto co111 pt•qjnizJ n,tú de 12$000, rctluzi
r;tm, engulit'i.tlll o~ capitaes tlesto, e :-sü 
ti' l'fici lmon to ilS ma i~ imporl,antes casas 
se mant.oem, r·cs !.ringindo as operações, 
eneoi·t'itndu n.bsnluhmente os suppl'imon
to . ._, o vcntlo-;-;n l'or~~ada'\ a, eontiar o resto 
do :-;nn;-; ea.pit<ws llittt!'t•ag;ulos a ca.sas 
datpli, l]llf\, pül' :ma VOZ, SC VCC!ll olJstn.
das tHtS livt•o,; tran>'lt~c<;õos, polo rctrahi
montt) dos IJitncos. 

J.:n ]lO<lc}l'ia. cit;:tt' as til'mas scrg·ipanr~.~ 
t]l!O raziam snppl'i,rncntos ;í. .l<J.vom·a .c 
os suspenderam aü! para. O:'\ mais intimos 
amigo~. a:~sim como poderia citat• os 
nomes <l.o:l lavradores cujas s;~ft·as pro
paradas c.-:tão sendo invadidas pelo m:.Lt· 
M, c do outro~ qnn j;í, so limit:1.ram ít 
pcqü.en;L el'eaçM J!Ot' fn.ltn. él,lnnhti;n. ele 
JllCi•.iS par:!, f'llSLc;·•, I' Sll:t.S ])l' ·I}H'i.nrbrles. 

Não o Ütí'ci; entre vós ha hwr<J.doees, 
e tanto qua.nto Qn conheceis a extenstlO 

. da crise que affiigc no~sos patl'icios. 
Estes vos peuem um pcr1ucmo <J.uxilio 

- para 11â:o callit' de:icspm·;wçados. 
E', pn.rn. rn.zer istü, tJll'~ cu otHn sub

metkr ;i. vo8sa. a.pt·!~l·ia,;iio os mnio;-; tJ ue 
se mo afli ,~·ut':llJl ~~omo mais J11'<t,1.tL:•.ls 
pat'a con~eguil-o. 

I-Ia em Ser·gipe um<t agencia do Banco 
Commm·cüü d<~ B~,.hia. , :mece.:lôor do Banco 
Emi~'Ol' dctqnclla, l'egiã.o, o qual, com 
manife,ta inft·acção <lo <J.rt,. 4'', nA,do de
creto n. 165," de 17 de ja.noit·o ue 1890, 
nuncn, fez auxilio apl'eci<J.vet á lavour<J. 
de no~s<t ten·a; além ditlto, e:-Jtc lmnco é 
uo numero elo;; qnc n<J. Bahia, ce.->:mt·a.m 
pagmnentos. 

A não 8et· e,;te, nã.o ha em Sergi}lC ou
tra casa, outra agencia ouk<t cat·tcit·tt 
bancaria, com que pndc::~sei:-; entrat• em 
accordo ::~ob o meio }W<J.tico de preita.t· <t 
lavou1•a o auxilio que clla vos pede. 

Só t·e:-;tal'la, pois, <tppcllar pam o go
vomo os ;ttd ua.l; nl'J.fl c::>tc, além de não 
di,;pôt• Jo todos os l'OCU!'SOd preciso.~ . só 
poucl'ia emprestar contt·a hypothoca, 
poi~ ,não se havia do Estado .ü·an:.;fonnat• 
em cn.pitn.list<t ou negociante, c não ~ 
dis.1o c1ue ella. prcci.-;a. 

Só rest<J. a c1·eaçã.o immcdiata i.lc um 
lJanco, que tenha poe fim cxclustvo a1,1· 
xlLial-a, como o fazüt o commm·cio, a. ju
ros mai,; modico,:; c sob uma. ol'icnt.a.çi:i.o 
ma i:-; intcltigentc. 

P;tra lcv;mtae um banco, poeém, ::;ão 
pt·cci~os ca.pitae;o;, e sou o peimeiro a rc· 
conhecer, que não é cflte o Ji.lomento 
propl'io para. tenül-o, si üwot•eJ espe
cíac.;, posi.ti.vo.; não forem llildo.; p:}lo 
Govm·no, com for•ça de ~Lttl·;thil-o.L 

Pcn,;o pois,ql,lc, :-;i ::;c impõe ao vos,;o 
p;tteicti:mw o ;i. vo:; ;a intcltigonci.a a no~ 
ccdsiuadc tle ci·eal-o, po1·quanto, ou os 
auxilio.-; pedido.) pela la.vourG. :-;';lo-lho 
dado.; e ella l:le m<tnterá c com eUa. o 
commct•c!o, a indn ;,; tria c nossa pl'Opl'Í<l. 
autonomia., qne tndo delta depende, 011 

Kàf.>·llte negados, e cJm clln, mot•rm·ão as 
fontes dêt 1·cnda o:>t<tdual, que :-;ão a prin
cit.ml ::;cgurl1.nçi1 de nossa anlo11omia; 
penso pois, dizia; Llne, si :;c impõe ao 
vosso esch.eccido cl'ite1·io i1 nccl.\~.,iLlaLle 
de él.ÜL::iÜI.l' :.t Íl1llllÍUCI1CÍiL do ll~l'igo, UO• 
vci . .; con:;;idot·ar cüm particnlal' cnida.do 
o plano quo submetto ü, v_os~a. apt'0Cia
ç~ã.o; e, si tic;wdes convcnc'.do:> lte que di.o 
p ::qucnos o .~ thYoi·cs que peço, e gt·ande 
u nobt·c o fim pari1 que o:-; peç1·), cmpe· 
n hac [!01' ohtel-os \·ossos méllwJ•e_;; · est'ot·· 
ço::!, e r.oncednt-m·o . .;, qne en, ajudado por 
e!Lc;, ü·ei, cmupl'inllo um gt·;tto devet• 
ao mcn pt.tt l'ioti.:nno, pl·cstal-os em vosso 
nome aos nossos 1)a1;1·icios, pondo a SOl'· 
viço üelles, p<tl'él. :>a.lvat· o E:-;tado de uma. 
l'Uina cm·t<t c motl•mha, tod.a minh~t in-
t.nll ignncia. o \'<Htt:üln. >> _ 

n :t.ltl.ot' dn~ta cxposic,::·J.u, S1·. Presidnntc, 6 
o St•. .Joitu hll'oiL'<t 1\<tL't'<lto, o mnKmo u. 
rltWJll llWll pt·ojt~do it\ÜtH'iZ:t o Uovm•n'o <t 
erJneodor"' g;trantia, de Jut·o lMl'<t SCL' moit. 
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tado o lJanco em Sergipe. E si este trabalho 
·só não bastasse para justific;11' o facto da de· 
terminibilida.do pessoal do projccto, eu devo 
dizer ainda, quo este projecto foi cn,lcado 
sobre o plano tambem realizado pelo Sr. 
Pereir·a Barreto, e por elle exposto ::tos De
putados e Senadores ~ergipa.nos, em reunião 
(lUe convocou c qne teve logar a 10 de julho, 
na rcdacção do O Dia, como noticiaram todos 
os jornaes do dia seguinte. 

Expondo seu pl;wo, o Sr. Pereira Bareeto, 
tinha illéa de diPigü', si o apoiasse a ropl'e
sentaçãode Scl·g-ipe, um l'e(}llel'iln::·.nto <~o 
Scn<Ldo ou <L Camara, E,;.;() 1·oquol'imento o 
esse plano foram bmbom imprns.;;o,.; pelo 
a,ntor; tli1UÍ estão, c ou pt:<)) r~ V. Ex., 
licenç·a para ,os ler. 

(Requerimento que o S1'. Joao Pereint JJm·;·elo 
tencionaw di1·iyir aos Ro;ms. S1·s. Prr:s·í 
dentc e Dezmlaclos da 1lssem.bléa Le.r;islal iva 
da Unir.To.) 

«O sub-firm;~do, n;1 qu11lidaue dQ ~wt,n· 
do pl~no <lo banco de credito agl'icola 
movel, que pretendo est:;belcccr om I 
Aracajl'1, Estado de Sergipe, tem a ho~1·a 
de submetter esse plano ao e.:;clarcciuo 
Julgamento de VV. El~x., o pedil'-vos, 
com a autol'ização legal, os favores pt·c
ciso::; para fundar a referida instituição 
de credito. 

A . opportunidado do momento para 
fazel-o está plenamente provada pelo 
pedido de auxilio quo os la.vradores 
sergipanos, envolvidos pot• 11ma cl'iso 
gravíssima .. a.ciham do dirigir ;.'L r·opr·o
senr.ação feder:d de Sr}l'gipu, por iu-· 
iierrncdio da Uniã.o Agr-leola. 

Sobro este pedido fiz a !-:S. !·:Ex. i~ 
oxposiçã.o que ton h o a. lwn 1·a de oll'ct·ccm· 
á considera<,~ão <lo VV. El~x., c q Uí) :L pu
nas mostra, um:1 l'aco do prob!onm duplo 
a. resolve!' para desenvolvimento e s:.d
va.(:ão da lavom·a.. 

êom cfl'cito, <~ l'egcn01w;ã.o tcehnica o 
econonliea da. lavour·a de Sergipe, como I 
aliás a da lavoura do Brazil i tl!iciro, não 
depende da acçã.o exclusiva do Govemo; 
mas não deve ser deixada t~unbem á. 
exclusiva iniciativa particular. 

A respeito, eu tomo a libBrdade uo 
tra.nscrevet• o que disse a Sociedade 
Nacional de Agricultuea, na rcpl'esen
tação que vos dirigiu a 26 de junho de 
1898, e que tem ainda tod;L a opportu-

. nida.de : 
« •.• Poderemos cont11r que a inicin.tiva 

individual por si só desenvolva <L acçã.o, 
o )JCI'C o milagJ'C e ganltc a c<trnpi\nlla 
(:L rogcneraçã.o tcchníca e economic<L da. 
lavoura), quando uão tem clla c:::ponta-

neida.de no paiz e apenas desponta e 
nasce, cheia dn temores e incertezas~ ! 

Eis ahi a difficulda.de do problema, o 
pel'igo da. solução. . 

A intcl'ferenda, diTeCta dos poderes pu
blicos ú sempt·e improfícua ... 

Mas o auxilio indirecto e o ensino pro.-
1ls::;ional, csi;abelecidos os agentes inter:.. 
mcdiarios <lo credito, que fu.cilitom, no 
campo, a execução pt'atica d:1,s theol'ias 
da scicnci;L, silo essenciaes, ncccssarios e 
pt·olifico~; , sondo bes medidas da alçada 
c compctoncia, do Congt'CilSO. · 

Ot:a, siio . essa:-; mcdiúas quo eu iicn
dono púr ciÍl.pl'at,ica, aul;ot·izado e aju
rhvlo polos po·lot'e.:; pulJlicos, no p octucno 
EstLdu do norte. 

Si ú vet·dade qu~: o l:wt;rtílot· bl'azilcit·o, 
em gCJ'al, nem siquol' já. viu um Cõttalogo 
do:; mouernos instl'umentos a.gr·arios, -c 
vive agarrado às biza,t•rJ:.ts do systema, 
colonial de cultm·;t e ind ustl'ia., ú tam
bcm VOL'lbdo q uc as insti l;uiçõos auxilia
ua::; pulo Governo, objec~lvctt•am SC!Upl'C 
o credito agrícola. fixo, relegando an 
cornmcreio expol'tadot• pot• cabotagem c 
intcwmedia.rio o credito agrícola movel, 
pra:ticado por este a jut'o exol'lJiLante o 
soh uma oricntaçã.o e condiçõc$ contr·a
prouuccntcs. 

g dahi a rotina e os dous medonhos 
males, c1ue a, esta hora jugulam a la
võura-A PENHOitA DO CAPITAL "\GlUCOLA 
FiXO E A FALTA DO CAl'I'l'AL. AGRICOLA 
1\IOVEL. 

E' só p<tt•a a rotina e a falta de ca
pital movo!, felizmente, quo a lavoura. 
de Scl'gipc pede t·cmedio. 

Contra a. roLina, implantada. desde o 
tornpo cla co!onhL, por h<1bitos c con
vicç:i)es que, qua:;;i so pôde dizer, fora.m 
tt•amllnitticlos em í'órrn<.~ ue sentimentos 
o idéas, 11 ua.l.l ucr <LCçfio ln·usca c forte 
sct•i;~ pt·ujudicial; só um tr<.tba.lho orien
li:ttlo, vacientc e continuo poderá pre
va!ueor. 

EthtL é a missão dos ca.rnpos tlc ensino 
pt'ittico c da acc,:i'io intelligcnte clo inter
meuiario que, na França o All~ma.nh<)., 
inspiraram continuamente o aperfeiçoa
mento da cultura e industPia agrarias; a 
respeito ba:-Jta dizer que entra no plano 
da instituição a fun<l11r, o estabeleci
mento de um dos::~es campos modelos. 

Co:Q.tra a falta de capital movel, po
rém, essa, assume em Sergipe, por sua 
singularidade, uma gravidade tamanha, 
que se faz pt·eciso agir immediata!lle~te 
ou condcmnar á m01·to a fo1·ça ll1i1ts vl va 
llo l~stado. 

N<~ oxpo:->ição a c1uc me referi, fiz uma 
<Lllega.çiLo, e;u·actor.i6ando essa crise, 
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cujas provas, por envolverem nomes de 
particulaees, deixei para. offorecer neste 
documento. 

A falta de numeraria que ctOliuo o 
commercio de Sergipe, diclclo eu, filiando
se á crise geral o economica do paiz 
origina-se irremediavelmente da quebr~ 
de tres casas commiss~rias desta pra.ça, 
com as quaes se rel::l.cwnava. 

E isto é verdade. Do retrospecto com
marcial desta praça, em 1900, publicado 
pelo Jornal do Comrnercio, capitulo Gene
ros Nacionq.es, artigo Assucar, pag. 3:3, 
vê-se que a entrada total nesse anno 
subiu a; 1.122.827 saccos, recebidos por 
cincoenta. o tantas casas commi::lsarias 
refinttdoras o espoculadoras. 

Destas cincoent:.t e tant:1s casas, SÓ as 
sete, quo m:mtinham relações com Ser
gipe, receberam 642.507 saccos, ou mais 
de metade da entrada total, assim dis
tribuída: 

Zénha, Ramos & C. 153.605 
C. W. Gross & C .. 60.288 
Companhia A. Para-

hy ba-Sergi po •••• 31.309 
Marinho Prado & C. 21.803 267.005 

----
Companhia Central 

do B1•azil. ...... 148.010 
Saraiva,Gracie & C. 135.584 
Companhia Com-

mcrcio Nacional. 91.908 375.502 
--------

. Total •.•...• 642.507 

Ora, dessas sete casas faJiirJ.m as tl'es 
ultimas, as quacs receberam 375.502 
sacco:'l, ou mais do met~~de das remessas 
tota.cs de Sergipe, e mais do um terço 
das remessas das vari<l.s 11rocedencias. 

S<1bido que o commercio exportador 
de Sergipe, como eu disso na aJlndid<~ 
cxposiQã.o, não dispondo, em gcraJ, de 
gran<.les cn.pit<tcs, valia-se do credito 
que jusf;antcnte mereci<~ ás casas 
commissarias darpü pa.ra occorrer ú.s 
mais lal'gas transacções, 6 logico suppor 

• que o choque peoduzido pcht falloncia. 
d<.ts tros mab:l importantes dessas casas 
commissarias, perturbou todo , o meca
nismo economico daq_uello commercio, 
maxime, attendendo-se a que seus ca
pitaes foram reduzidos, cngulidos pelos 
grande .~ prejui:;os das duas uHimas safeas. 

Sabido tambem que o credito agricola 
movel em geral no Brazil e absoluta
mente em Sergipe é praticado pelo com
mercio exportador, que; embora 11grande 
juro, e sob inspirações c condições con~ 
'tl'aprOitiuee'llte.,. emprcst<t ao bvrador 
o nmli'craríb preciso para 11rcparo; plan-

C:I.lll:\ra. Vól. VI 

tio,, colheita, e cxtracção da<'l snJras, é 
logtco suppo1· que as dilficuldéLdos, o em
baraço, a falta. de numerado do com
mercio de Sergipe, forç<.mdo-o ~ suspen
de~· taes emprcstimos, como aconte(:cu, 
a_tJ.l'aram a lavoul'a. a esta crise <mgus
twsa, para n, qual a Uniã.o Agricoia, em 
nome dos L1:_vra.dores, acaba. de pedir á 
reprcsenhçao do Sergipe um romodio. 
· Provada assim a opportunidarle do 
levant;tmonto de um b<tnco do cl'edito 
agricolll. movel, em Sergipe; rest:1 S<tber 
que capitaes são precisos par;~ o insti-

. tuir, e quacs a.s prolJn.bilidados de exito 
garu.ntüloras do sui.l, permanoncia.. 
~ão sendo, como provei, a crise actual 

propriamente agrícola., mas commcrcia.l, 
o banco devo ter por fim restabelecer 
os supprimontos quo o commcrcio local 
fazia á lavoura. organizad;~ do Estado, 
que é :1 tle canna c a.lgodão. 

Extrahindo os dados officiaes, publica .. 
elos annexos <.1. mensagem dirigida. pelo 
actual governador <.'t a.ssembléa estadual. 
om sua ultima sessão, pódo-,;e ostimar a 
proclucçã.o tolial em: Assucar 500.000 
saccos, algodã.o 50.000 arrobas. 

Calculando um valor miuimo d.o réi~ 
10.000:000$000 pa.ra.es::;a prouucção, 1~, 
nas roças, e estimando os adiantamentos 
a fazer na razão elo um quinto (l/5), 
resulta q_uo o capital noccssario ~:>orá. de 
2.000:000$000. 

P1·etendo fundar o lnnco com esse ca
pital inicial, augmentando-o peogJ.•cssi~ 
vamento até perfazer 5.000:00U$0UO, nfio 
só pa.r·<.t podei.' tcnt;.n· reformas no cultivo 
o prop<tr•o das saft'<LS, como para inte
ressar os lavradorm; noss<L instituiçh.o, e 
dotaJ-os de am ulemcnto de economia. 
principal, proprlo. 

As garantiu.s do oxito c l)Crnumencia, 
do banco, são : 

1". Os fa.vorcs ctue vos poço c me con
cede o Estn.do de Sergipe, os quacs t!)Om 
por fim principal reduzir o jueo üo 7 o f o 

sobeo 1.000:000$000 a 3 l/2 "/o s:;bre 
2. 000:000$000. 
· 2a.. A integraliz<tção progros;;ivtt de 
um capita.! de :~.010:000.~000, sobre quo 
o 1Janco pagará. uma. quota. oquivalonta 
a lO o f o do seus luceos lic1 ui dos. 

3a.. A abstenção alJwluta do emprego 
do cn.pita! do banco em operações cspe
cula.tivas, de redescontos c elo omp1·~i;.. 
mos sobee ltypot.hccas de oapit.acs fixos. 

4•. O intol'csse quo toeho us rnutua
rio.~. teans lormarlns, pl'imeiru em deposi
tantes, depois em a.ccionistas, 01~ nã.u 
prejudicar seus p.roprios intcressofJ. 

G". A fisca.lizaçG.o <lo Governo FedoeaL 
i \I 



Câmara dos Deputados -Im presso em 21/05/2015 09:43 - Página 19 de 49 

146 ANNAES DA OÜlAitA 

Assim, legitima.rla a opportunida;lc, 
provada a capacidade do ca.piti11, esti
madas a.s garantias do exito o pel'HU1nen
cias da instituição bancaria de credito 
agricola movol qlto o . sub-firmado J?l'O
tondo estabelecer ein Sergipe, requeiro 
me sejam concedidos a autol'ização e 
fa. v ores tl ue peço pant fundai-a, de. a.c
cordo com o pbno quo submotto ao os
clarecido julg~mcnto de VV. EEx.» 

Agoea, vou ler o plano sobro que foi cal
cado, com modificações, o projecto do Banco 
de Sergipe. 

«João Pereira Barreto, por si ·on por 
sociedade que orgí.l.nizar, propõe-se a 
estabelecer ern Araca.jü, Estado ~o Ser
gipe, um banco de credito agricola 
movel, sob o titulo- Banco Agrícola de 
Sergipe- com o capital inicial de 
2.000:000$,podendo elevai-o a 5.000:000$, 
tendo por .fim : . 

I.o Auxiliar os lavradores do canna e 
algodão, preferentemente, ·fazendo-lhes 
cm:prestimos mediante penhor do pro
P.uctos armn.zcnado:;, e ·-adcantamentos 
mediante penhor. do safras futuras, ao 
juro maximo de 9 % annua.l. 

2.0 Abrir uma secção commissaria., 
que tenha pol' fim estabelecer relações 
com as praças do norte att:l Manáos, c 
do sul até Rio Grande, o nellas vender 
os prouuctos dos mutuarios c consig-nan
tcs,que o quizorem, ele conta dclles, mc
rliantc a commissão usual de :~ 0 /o· 

3.0 Proniovcr, do accortlo com a lei 
daquollc Estado/ n. 392, J.o 23 do outu
bro de 1900,quo subvenciona. com liO:OOO.~ 
i.utnuaes, <.~ navcgaç:"itO n. V<tpot• do 
porto de Aracajú ao do Rio ümudo pelo 
de Santos. 

4. 0 PJ•omovcl'. de accordo com o Go
verno do E~tado, o nsta.IJcloeinwnt.o ~c 
11m campo pratico do agronomia mo
derna. 

Paru. isto podo pat·a si ou ]Xtl'<.t. a, so
cietlu.dc que uJ·ganiz<l.l' : 

a) O auxilio de 700:000$, prostí1do pelo 
Gov<'l'no Fcueru.l, logo que o lJanco co
meçar suas tra.nsacc/ües. 

b) A gara.ntia de juro dw 7 °/" o de 
n.mnrtizac;"ii.o em -vinl;e :ú1nos solwn n c:t
pital de l.IJOO:OOO$, que o eunccssio
nario levant<m1 mediante couveniento 
operação do craditu, realizada dentro ou 

... fóra do paiz . . 
O pagamento dos juros c amortizn.ções, 

garantülos pelo Govun:o Federal, serü. 
feito poto concossioni.LI'hi, em lettr;ts cor
rcsponucntes aos contractus pignora
ticios, firmadas pelos mutuarios, n irans
fer·idas 1101' iU! uclle <i, Delegaeü~ Fiscal 

do Thcsouro em Sergipe, quo as rcsga
.. ta.1·á <t•) passo qno se lir1uitL1tem as 
respcctiv; •s operações. 

Si, no prazo dos vencimentos, os accci· 
tantos destas lcttras não as resgatarem, 
o hanco as substituir;í por outt·a.s . . 

Os ml1prestiinos não serão inferiores 
a_6:000$; nem a praso ma.ior de 18 mezes, 
nao fazendo o. banco iwvos contractos 
coin os mutuarios que deixarem de li
quidaí' o anterior. 

Sobre o valoe dos contrad'>S pignol'a
ticios o banco abrirá creditas aos mu
tuarios, que saccariio sobro a impor.; 
tancin. total do::: empl'cstimos, em par! 
cellas mensa.es ou sem<tnaos precstctbele
cidas. 

Os mutuarios snb.'.lcreverão uma im
portancia cquivaJcntc a 10% do Vil.loe 
de seus contraci;os, par<:t angmentar do 
:1.000.000$, o ca.pit:ü do bctnco, c a rea
lizarão em chamadas annuaes d<.> 10%. 

Só serãO sulJscriptorcs deste capital os 
lavradores do Es~ado, mutuí1rios ou 
não. 

As cautelas que forem dadas ·aos 
sub.'.lCJ'iptoros, dn,s entradas que realiza~ 
rem, sendo um titulo de deposito, repre
sentam acçõcs a, integralizar e só scr·ão 
tmnsmissivcis por horançil.. 

Os herucit•os, quer lavradorc-: quer 
nã.:o, hordorã.o com estes titulos o dü•oito 
lló intogruJizal-os o to1·narcm-se accio-
nisias tlo lmnco. · 

Sobro as c;w'tolas caucionada .. ': n,o 
banco, oste pórlc fazer novo;;; ernprosti
mos, levando-os com os bc:nofidus C!liO 
l'OSHJI;arem desta operação á. conta. do 
Fundo Espc:cia.l de :Intcgralizuc:,~ão. · . 

As !Juu.ntms re:.tltzada.s pelas chu.m<~du.s 
d:t suhscl'lJl~~fí.o, c emctuant,o níi.o esti
VOl' inl;ogt·;dizalla su::~ importancht -
3.000:000.~, f'ot·marão um Fundo l~spedal 
1lc Integr;~liza~~ã.o c sobre clla.s o banco 
p:tgar:1 lO •;,. dos lucro~ liquitlos C!UO 
verificar annu:tlmontc, alJonando-os polos 
subscriptorcs, proporcionalmente aos ca-
pit:ws quo tiverem re<tlizado. . 

Uma ve?. snbscripto o intcgl'a.Iizatlo 
n~l;('. ca.pitn.l. Il:J,t'.t, o que con•~ol'l'Orã •) as 
chamadas annuu.es, os lucros resultantes 
do> emprCHtimo.1 sobre ai:! cautelas e os 
que o lJanco abonará annualmentc, iguaes 
a lO o f o do seus lucros liq uidos, o banco 
convocará os subscriptoro:-; a se reuni
rem em as-;embléa geral, c decidir sobt'e
·~ OI'ga.nizaçi"í.o do novo est<tbeleeimonto, 
que assim succcdcrá ao primeiro, com o 
mesmo ol),jectivo, e tomar as providen~ 
eias legacs que nu caso cuuhel'om. 
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O novo csta.belecimonto asmm1ra o 
activo e passivo c todos os direitos o 
obrigações do primeiro. 

O Governo nome<.~rá. um fiscal de sua, 
confiança, c lhe fixará com as attribui
ções definidas que entender os honorarios 
quo o banco lhe }lagará.. » 

Até depois do meiado de julho, porém, 
como eu disso, nada 'tinha resolvido a. repre
sentação de Sergipe. A 18 desse mez eis 
como a respeito se pronunciavam a Cidade 
elo Rio e a Gazeta de Noticias. 

(Ed!torial da CúÍi~de do Rio) 

«Toda a imprensri. noticiou que o 
St· .. Toão Pereira Dar reto _ <lirigit•:_L uma 
exposição circumstancia<la <la crise eco
nomica da lavoura <lo Sergipe aus repre
sentantes desse Estado, e que os convi
dara depois pa.ra lhes cxpôr as meuidas 
que julgava opportmio ad.optarem) afim 
do auxiliai-a. 

Essas molitlas eram- o aperfeiçoa
mento, a _ typificação, a rcuucção uas 
despezas de exportação dos produci;o:), a 
abor·tura de novos mercados e a creação 
de um banco ele 'credito agricola movel 
para ~ustentar o alargar as transacçõos 
da lavoura c commercio ~orgipanos. 

Para c~nseguir o aJJerfeiçoamento dos 
productos, o Sr. Pereira Barreto ccm
tava exercer sobre os lavradores a in
fluencia orionta<la e patriotica que os 
intermediarios empregaram na. França 
sobre os plantadoresc fabricantes de as
sucar ele be~erraba, forç~<Ln(lo-os a melho
rar cada. vez mais o cultivo o cxtra.cr.~ão, 
e propunha-se a promover, do accordo 
com o governo do · Estado, o estabele
cimento de um campo pratico do <Lgro-
nomia modorna. -

O Sr. Pereira Barreto, quo .iü. em 
1895 escrovêra. proficiontom ! :ntt~ .· sobre 
a typificaç~ão dus,producto~, cuntava f<L
zel-a, demonstrando do novo ao Governo 
a inconvonioncia e prejuízo rosuHantos 
para · o Estado da actual especificação 
taxativa, defeituosa e insufficionte. 

Afim ele abrir novos mercados c fazer 
a reducç?í.o da§! clcspezas do exportação, 
para nvaliar a enormidade das quaes, 
basta conhecer o caso singularíssimo de 
custa1"em os fretes de Alagôas e Pemam
buco ate! aqui menos <lo met.ade que os 
de Sergipe, o Sr. Poeeira Bancto con
ta, v a promover, de accordo com a lei do 
Estado n. 392; de 23 de Gntubro de 1000, 
que subvenciona com 60:000$ <L nave-,. 
vogação uirocl;a,, u, búxos fcctes, para o 
Rio . Gra.udo por Santos, e obter do 
Sr. Ministro da Marinha tL rcvogaç~~o da 

ta.hella. üe praticagem;, vorüa,lcit·amente 
cxtorsiom~t·b, proposta. e imp ,Jst: ~ pela. 
Ca.pitania uo Pol'tode Arac:tjú, em üwor 
<le um corpo de praticos e em prejuizo 
da navegn.ç·ão do }jJ:-;tado. -

Sobre todas as demais vcr·has tla,s dcs
pczas de cxpodação, o St·. Pcrojr;_t Ba~·
reto contava fazer immeuiat:ts c n.pre
ciaveis reclucções, pois para, conscguiL-as 
hasta que o commorcio intcrmediario .e 
exportador tenha outra. orien.tação, a 
qual não é difficil impôr peht ccincurren
cia. 

Quanto t1 creação elo banco, cujo ca
pital inicial seria.m 2.000:000$, e cujo 
fim immediato seria rcsta.helecer a juros 

- rhzoaveis os supprimentos que, a gran
des juros, fazia o commcrcio <:'t la.votira, 
supprimentos que <Lqucllc suspendeu em 
virtude da re<lucção do seus capitaes cn;.. 
gulidos por serios c seguidos desastres, o 
Sr. Pereira Barreto, certo de que o não 
levantari<1, si favores cspeciaes do Go
verno Federal não o attrahissem, con
tav;t pedir ao Congresso uma garu.ntia 
do juros o amortização, equivalente na 
peior hypothcse a um dispendio annual 
do Governode 163:500$000. _ 

Nào foi só. Este moço, cuja. religião ó 
a pai;ria., e cuja, mania é um sonho de 
ongrandçcimento paru. Sergipe, conhe
cendo o~ in numero:~ progt·e:'l:>o:-> quc,á pro
prin. la. voura da, Allemanha o da Fr;mç:a, 
imprimiram as idéas de RoJfoisen e Schu
tzc Delitzsh, congregando o::~ la.vradore::; 
dcssos,paizos em mais do trinüt mil w
cicda<lo~, cujo fim pl'incipal é pô1• seus 
:-;ocios a coberto da <lependencia c cs
pcculaçiio dos intormediariu.-; , pruvcn~ 
do-os do capit:1.l ncccs,;ario ~L exploracão 
de suas }WO!)l'icdadcs, O 0::! collocando em 
condiçí"ícs do oütct· ma,is h<wato c me
lhores os ;tt•l,igos quo procura,m vender, 
m:tis dos<lfogados os <trl;igos quo oil'c
rccem, propunlm-sc :1, promovot•, por 
nm moio :ümplissimo de inlcgl·;üiza(;.:i.o
o desconto tlc 1 "/o dos emprostimos qua 
iize::~sc-tL clovac:i"i.o do ettpitu.l do banco 
a 5. 000: 000$, on tregandO-o, entã,o, à di
recção e proprieuade dos subscriptores 
da di1forewa 3.000:000$-os quacs se
riam o:-; la.vi;adores d.o E~tí:tdo. 

BasG:.~ria. que o banco cmprestasso 
:10.000:000$, c flzc,;r;e uma elw.mada. 
annual de i o o /o,oa no fim do doz annos 
umu. clu~mad;_~ tot<Ll cc1ttivalonte •~penas 
a lO o; .. des~e;,; empre.->timüs, para (lU C o 
b:Lnco tive~se elev;~do no fim dos;:;c tempo 
o cu,pital a 5.000:000$ o pa~,;a;:;se ;j, pro~ 
priodade do~ KulJscriptore~. · 

E:-;;:;u,:-; foram as idúas que o Sr. Pc~ 
rcir·<t Bu.neto, tlc}lois de fazer <l. ma.is 
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succinta e criteriosa exposiçã.o da crise 
actual da, lavoura de Sergipe, expoz ao~ 
represcnt<.Lntes tlesse Est<.L<lo, q no si nã.o 
digna"t'<Ím de acceitar o convite para 
ouvil-o; idéas cuja, apresentação lhe fôra 
solicitàda por nm•socio de uma impor
tante firma commercial de Sergipe, á 
vista. dos Srs. Dr.-J. Joviniano de Car·· 
valho e Fausto Cardoso, na Camara d.os 
Deputados. · 

O Sr. Pereira Barreto teve d.uas~ con
ferencias com o Sr. Ministro da Fazenda, 
o Sr. Dr. Joaquim :Murtinho, e apre
sentará á Camara um requerimento pe
dindo a garantia d.e juros a que nos re-
ferimos. _ 

E' infenso <'~ idúa fundamental do 
reCJ.uerimonto; mas, visto tratar-se de 
um Bstauo, onde não ha uma casa, uma 
agencia, uma carteira bancal'ia, por 
meio da qual o Governo pudesse con
correr para ser feito o que alcançou Per
nambuco, cuja crise não pôde ser maior 
do que a de Sergipe, e uma vez que se 
trata de uma verba tão diminuta, que 
parece incrível poder o Governo, me
diante ella, soccorrer uma classe inteira 
jugulada por medonhas difficuldades, não 
estaremos longe da verdade acreditando 
que S. Ex. fará uma excepção e concor
dará com o Congresso em approvar o 
requerimento do nosso distincto collega 
de imprensa. 

Será uma boa partida á inuifferonça 
da representação do Sergipe, que até 
agora não se movéu, para corresponder 
<tos seus pa. tricios.» ·' 

(Edito1·ial da Ga?;eta) 

<.: O Sr·. João Pereira Barreto apresen
tará á Camara dos-Deputados o requeri
mento em q_ue pede autorização e favo
res par11 fundar um banco de credito 
aO'ricola-movel em Sergipe, de accordo 
c~m o plano que suhmettc á a.pprovação 
da Camara. 

Esse banco, como foi annunciado, 
fundar-se-h<1 com o capital inicial do 
2.000:000$000 o qual será elevado a 
5.000:000$000 por um meio simples de 
inteO'ralização-o desconto de l o I o sobre 
os e~nprestimos feitos, e passará depois 
á direcção c propriedade dos lavradores 
do Estado, que serão os sub::;criptores da 
differença de 3,000:000$000. 

Para que i,;;so se dê no fim de dez 
annos, bàsta, que o banco empreste an
nualmente esta importancia. 

Al(~m desta, o re(pwrente pl'opõe ou
trn.s mCLlidas : o apt)rfuiço<.Lmcnto, a ty
pific<Lçií.o, a redne','ão das despezas de 

exportação o a abr.rtura de novos mer
cados consumidores dos productos de 
Ser·gipe. 

Alim ele pôr em pratica essas medidas, 
o Sr. Barreto conta mostrar ao governo, 
ao:-> lavradores e ao proprio comrnercio 
a i~c?nveniencia. o impatriotismo e o 
Pl'e.JUIZO resultantes p<~,ra a economia do 
Estado dos actuaes meiOs de exploração, 
de especificação taxativa, fretamentos, 
consignações e d,e todo:'l os usos do com
mcrcio e lavoura locaes, atrazados c 
condemnados. 

E esses usos são tão desorientados, que, 
para avalhr de sua inconveniencia, 
basta que se saiba que os fretei:> de Ala
gôas e Recife para aqui e para Santos 
custam menos de metade que os de Ser-
gipe p<.Lm aqui. · 

A ahcrtura de novos mercados será 
fcitu. pot' meio de subvenção estadual de 
G0:000$000, garantida pela lei n. 392, de 
23 do outnbro de 1900, á companhia que 
1izcr tL navegação directa para o Rio 
Grande por Santos. · ' 

O mctlwdo de integralização imagi· 
n<Mlo polo autor do plano do bú.nco de
corPo das idéas de Raffelsen e Schutze 
Delitzsh, quo levaram as lavouras de 
sou paiz a se congregarem em milhare.3 
de sociedadç;s com o fim e:'lpecial de pro
ver seus socios dos capitaes necessar·i;J, á. 
explo~'<.Lção de suas propriedades c s 
collocar em condições de adquirir mais 
barato e melhores os artigos de que 
teem necessidade, e vender mais repu-

. tados os generos que produzem. 
Os favores pedidos pelo Sr. Barreto 

equivalem na peior hypothese a um dis
pendio annual da Federação de 163:500$, 
e con::~iderando que ·para Sergipe não 
pódo ser feito o que o Governo concedeu 
a Pm•narnbuco, vhlto não ter aquelle Es
tado nem ao menos uma. carteira banca
ria, é justo esperar que o governo e o 
Congresso,dc accordo com o Sr. Ministro 
da Fazenda os concederão ao reque
rente.» 

Nã.o compal'Cci, Sr. Presidente, á reunião 
convocada pelo Sr. Pereira Barreto, mas re
cebi os impressos a que alludi e os li com o 
maximo intere.~se. Convenceram~se os meus 
collegas de que a crise era assim mesmo, 
medonha, c que os favores pedidos, os meios 
apresentados para comba·Gel-a não seriam 
mais convenientes nem melhores si fossem 
outros 1 

Conhecendo meu temperamento e sabendo 
que só devo entrar na.s questões quando 
dellas me convcnç!o, declaram a. esse moço 
cp1o :·m tm'llill'<~ o centro ele um movimento, 
acolhido poe totl;L n. impronsa., flUO só inter-
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viria, quando, por uma prova ultima, me 
tivesse convencido de que a crise da lavoura 
de Sergip3 era a que elle de.:~crevera, e que 
o meio melhor para combatel-a era o por 
ollc lembrado. Si minha torra não pudesse 
dispensar um auxilio da União, eu o pediria, 
cu faria. tudo para obtel-o. Com aquelle 
intuito e com esta disposição, logo depoi::; de 
recebido o telegramma da «União Agrícola», 
cu tinha escl'ipto ao homem da minha terra, 
om quem deposito mais confiança, ao padre 
sorgipano, que seria outro Lacord•ürc, si 
não vivesse em meio tão acanhado, ao ex
governador do Sergipe padre Antonio Leo
nardo da S~l v eira Da.n ta:::, cujm.l tttlcntos, 
illustração e eloquencia apena::: se oquipttr~tm 
ao raro valor de seu caracter; cu tinha 
escripto a esse homem pedindo-lhe que me 
dissesse francamente qual era a sil;uação 
economica de Sergipe. · 

A resposta qu,; obtive foi desoladora. 
(Pausa.) Eu leria es~a carta aqui, m.<.ts <~ não 
acho. A Cama r a ouviria no esty.lo do e me
rito prégador sergipano, a de;:;cripçã.o de um 
quadro triste, e, como eu, não saberia. de 
que mais se encantaria, si das inspirações 
de seu talento, ~i dos impulsos do sou co
ração, nesta carta revelados ... 

Não acho essa carta., mas lembra-me que 
seu autor dizia-me, em synthese: «Em Ser
gipe os ricos chegaram abaixo da mediania, 
os medianos á pobreza. · 

Chamei então o Sr. Pereira Barreto. 
disse-lhe que fdésse fórma de projecto ao 
plano que ello nos apresentara, o me oiforeci 
para. trazel-o e defendei-o na Camara. 

Esse projecto tem suscitado uma certa cri
tica muito conhecida -a de amesquinhar ·o 
autor de qualquer idéa gGnorosa, que tenha 
algo do novo. 1 

O trabalho é do S1·. Pereira Baneto, e 
sua analy"se me levaria muito longe ; não é 
o de um e;treiante; nem de um appar.:,cido 
á ultima hora. 

E:-:lte moço é autor de diversos trabalhos 
sobre a lavoura de Sergipe, o eu vou mandar 
transcrever, para que fiqnemregi.:ltl'<tdos no.; 
Annaes, extractos de escriptos seus, publi
C<l.dos em Aracajú em 1895, ü;to é, ha já seis 
annos. 

(Ext1·ahido do prefac·io de,,urna mono
gmpl~ia-Em prol da lavoura-de 1895.) 

« Convencido de quo a classe mais rica 
e numerosa de nossa sociedade é a mais 
tardia em SQlicitar do Governo as provi
dencias de quo urgontissima,mente ca
rece, a pedido de algun-; lavradores, 
com quem privei em intima palestra 
sobre o atraso e lamentave1 esqueci
mento em que tem ficado a lavom•a de 
quanta· reforma urge fomentar em seu 

proveito, lancei esses escriptos, cujos 
resultados foram além de minha especta
tiva. 

Encarando a causa cuja defesa, se im
punha a,o meu pal.riotismo com a torç~1 
do um dever, c~studei-a por :mas U!Ver
sas f.~ces, e, deSde logo, apontei a origem 
do descredito a quo tinham chegado 
nossos productos, princip&lmento fóra 
da.qui, onde busc().m consumo. 

Foi quando escrevi na Gazeta de Se1·
gipe, meu artigo sobre typificaçtío de pro
duetos. 

Os males quo descobri á vist<.t dos com
potentes p<.tr<.t san<.tl-os, mcrecer~m sua 
attenção; e pude, com intimo desvaneci
mento, ler a sancção do decreto n. 155, 
do 28 do dezembro de 1895, c1ue modifica 
a classificação official do assucar, se
gundo meus dictames, e da lei n. 152, 
de ll de novembro de 1895, quo esta
belece a ga,rantia de juros de 8 % sobre 
um capita.l de ~iOO:OOO$, dQstina,da a en
corajar a montagem do lO usinn.s ou 
fabricas centraes do farinha o extracção 
do tapioca da nossa mais vulgar euphor
bia.cea. 

Esta lei, inspirada no criterio mais são 
sobre -a pobreza de nossa exportação de 
farinha, quo não póde competir com o 
similar do Rio Grande do Sul e de S:mta 
Catharina, não tom produzido coro a 
desejavel prestoz<t o resultado previsto, 
porque subdividiu em parcellas insuffi.
ciente:'l o capital sobre que dá. <t ga· 
rantia. » 
...................................... 

«Incidentemente faltei tambem sobre 
a immigração, para cujo inicio no Es
tado o nosso patriotico representante, 
corotiel João Alves de Gouveia Lima,. 
conseguira uma verk~ de 150:0000, con· 
signada no orçamento do anno quo finda· 
Nã.o corre:::pondeu ttos bons desejos de 
S. Ex. o nosso governo; c essa verba da 
qual entrou no Thcsouro apenas a pl'i
meira prestação, trinta o tres contos e 
tanto, deixou de ser entregue inteira
mente, porque não foram encetados os 
trabalhos nocessarios á sua completa 
applicação. » 

1 1 1, l 1 1 1 1 1 I I I I I I tI I I I I I I I I I I I I I I' I I • I I I I 

« Ainda nesses escriptos tratei da re
forma lndustria.l do noss:1 bvoura, que 
reputo como a primeira solução a dar 
ao problem:t technico quo llle cumpre 
resolver. Foi quando escrevi sobre a 
necessidade do ser crea,da uma compa
nhia destinada a disseminar pequenas 
usinas por todo o Estado. » 
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.. ~ .Ã. i~;~;~,~· 6' ·~. f~~ç~. ~it:~r· ci~. s~~: 
gipe. Por isto o meu empenho . em cer
eal-a dos meios de ct•escer; pol'· isto o 
meu voto incondicional a quan~o vise ar
ran<.~al-a do esquecimento em q,ue ficou.» 

(Ext1·ahido de um artigo sobte dissemi
naçtíá de usinas, publicado n'O PROGRESSO, 
de Maroim, em, oHtubro de 1895): 

«Não é uma phantasia; m~s o agri
cultor sergipano, como individllü que 
procm~a vencer na luta pela vüla1 pu.roce 
abroqueln.do por tal somma de coragem, 
que o admiramos. . 

Em um Estado como o de S. Paulo, 
onde a iniciativa particular, secundada 
pelos esforços do governo, acha apoio 
nos próprios recursos, o Be d~Benvolve des-. 
assombrada das perspectivas sombrias 
que, entre nós~ são sua sombra, a la
voura poude reag~r vantajosamente con
tra golpes como a da lei de l3de maio de 
1888. E della datam os sérios problemas 
que, em Sergipe, a teem assober~a~?· 
Não precisamos appellar para a opmtao 
dos Srs. agricultores: todos elles sabem 
istó melhor do quenós. 

A falta do braço em Sergipe ê o ponto 
de convergcncia de todas as d«:)cepções 

· da fortuna particular~ E,que o saibaJ;Uos, 
só aO'ora um representante do voto ser
gipano attraliiu para ahi as vistas do 
Governo Federal; jâmais solicitada, por 
desidia ou por descrença. 

A immigração p(l.ra Sergipe, como 
meio de afastar as l'nais graves difficul
dades da lavoura, é uma, das medidas 
mais urgentes, que ·o- governo dove to
mar. Da iniciativa particular pouco ou 
nada ha esper.a1', por lhe ~alhar~m os 
recursos, proprios á. sua mamfestaçao em 
qualquer commettimento. 
••• ·• !' •• ' •••••••••••••••••••••••••••••• 

· ·Á..· ~~~d~d~· ·é· -q~~ · ~· ·idt·~;; d~· ~~8;~ 
Estado, eminentemente agricola, liga-se 
naturalmente ao futuro de sua lavoura. 

O seu p1•ogresso material oseilla re
flexivamente entro a pujança e a. deca
dencia da vitalidade desta. 

E sem o progresso material, que é a 
affirmaç'ão do primeiro desses estados, 
como admittfr o equilíbrio do seq. orga
nismo moral ? Assim como á saudo no 
individuo póde . eriípres~ar-se a lat~ 
accepção do bem material e mo1'al, a 
riqueza, nos E1tados, pôde estender-se 
a mesma larga comprehensão. Sergipe 
é pobre, repetimos; e a nüseria, como a 
mole3~ia,é a gera,tl':Z. dtj, mor~e. Infere-

se do que fica dito que p1•over a la 
voura do Sergipe dos recursos que lhe 
falham, não é sómon,to auxiliar uma 
classe de cnjos esforç()s decorre p~ra () 
Thesour.o sua maior fonte de recmta, é 
tamberi1 pt'ovidenciar ··patrioticamente 
pela est<tbilid'ade e desenvolvim~nto das 
forças de que depende a riqueza, conse
quentemento o progresso màterial do 
Estado.» · 
;!·~···~~~········~·······~··~···!····· 
••.••••• '! ••••••••••••••••••••••••• " ••••• 

Para . garantir o futuro de nossa la
voura, o meio pratico,· quo se suggere 
im,media,tamento, é a creação de um 
banco pêl.ra auxilios á lavoura. 

Resta saber si ha probabilidad~ de 
crear um banco em Sergipe, com seus 
proprios recursos, si os em:prestim~3 
sobre hypothec:.L de nossos 1mmovms 
ruraes reunem probabilidades de exito, 
caprtzes de chamq.r estranhos capitaes. 

Para crear um banco, cujJ objectivo 
é auxilbr essa ou aquella iildustria, 
faz...,.se · mister um capital em relação á 
larguezá dos amdlios a prestar ... _ 

Sem estimar a ~omma dos auxllws de 
que noces:;itÇJ. nóssa lavoura para ~n; 
trar na larga estrada qHe a conduzm.t 
ao oxito, affirmámos sem rebuço que o 
governo c o_s partictüares elr! Sergipe 
jámais poderao :::!Ub~crever ca})Itaes quo 
possam equip::tral-a. 

_ E, quanuo mesmo, falhando nossa 
previsão, governo e particulares pudes~ 
sem fa.zel-o, :fi.cari~ de pé a duvida sobre 
se os q-uereriam arril~car~ empr~stando 

·contra immoveis, cuja exploraçao por 
atrazadc,s processos mal compensa as 
d.ospeza::~ e trabalho nella empregad?~· 

Que o não fariam, que as garantms 
- offerccidas nesta condição os não leva

riam a fazel-o, <!. cérto. 
f t t t t t I t t' 1 t t I t 1 ' ~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. I I 
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À lavoura -pernambucan~ do.tou:51e de 
aperfeiço~nnentos taes na fabrwaçao ~e 
seus productos, que estes. dentro do pa_!Z 
encontram.sempre vantaJosa collocaçao 
e para seu total consumo quasi não de
pendell1 da exportação para o _estra~
geirp. ~ssa lavoura póde attrahir c~pl
taos, porque o1fe1·ece 9u~ras garantiaS. 

E' o!ltró tanto que deseJt'trnos para Ser
gipe. Nem se nos opponha que a pro4u
cçã.o geral pelo typJ sup(lrior traz. lU
convenientes, porquanto ella forçaria o 
consumo. 
•••••••••••••• : ••• ! • • ••••••••••• ·, •••••• 

Reformar os processos, pelos qu .es 
(\,inda l1oje se fabr~~a o assuc~r em 



Câmara dos Deputados - Impresso em 21/05/2015 09:43- Página 24 de 49 

SESSÃO E!)1 8 DE OUTUBRO DE 1901 15t 

Sergipe, é o ponto mais sorio de nossas 
considerações. 

Reconheço que, em um meio como o 
nosso, onde o numcrario mal chega J.Xira 
a satisfação das primeiras necossidarles, 
fa.llar em grandes reformas oconomicas, 
(l qun.si symptoma. de loucura. 

Não impoi•ta. 
Somos pobre'>, porém não somos fracos; 

os recursos natm:.ws a explorar promet
tom, o tanto basta para não nos tomiÚ' a 
descrença .. 

Esta só se alenta nos organismos de
pauperados ; só croa raizes na;; meios 
dege'ncrados, · 

Os tent11culos da .desídia·, esses que nos 
prendem ao acanhado · ambito do nossa 
vida econom1ca, devem, hão de ce
der ao impulso vigoroso do esforço in
condicional de todos os bons sergipanos, 
em bem do desenvolvimento · de ·nossa. 
principal riqueza.- a lavoura. 

J<t ninguem ignora os progressos in
dustriaes i·ealizados na Europa. e na 
America do Norte, tendentes ao aperfei· 
çoamento do fabrico do assucar e, entre 
nós,um engenho centt•al e duas ou tres 
usinas bem montada$, provam soberana
mente a.superioridade nos re~ultados de 
suw o.dopção. · 

A disseminação poe todo o Esta<lo de 
ustna.s~ montadas rigorosamente a par 
dos mais aperfeiçoados systemas, porém 
com a capacidade de pPodqcção apenas 
igual a de dous ou tres de nossps actuaes 
engenhos, será o melhor meio a seguir, 
no caso de se tentar ajudae nossa la
voura a erguer-sê do aba timonto e_m que 
a vemos. 

Como fazcl-o ~ 
Poderíamos enumerar o total fabuloso 

das verbas desde o Imperio votadas p:wa 
auxílios (~ lu.voura ; o capiti1l extr.ÇJ.ordi
nario dos nossos bancos de emissão, c'ujos 
cofres lhe são franqueados por força do 
art. 4°, n. 4, tlo decreto n. 165, de 17 de 
jâ.:qeiro de 1890; não o faremos. 

Lembramol-o incidentemente para 
concluir que~ si a pobt·eza de nosso Es
tado não comporta grandes emprezas, a 
Federação,si póde votar milhares do con
tos rio réis para .auxilios <.t uma lavoura 
idea.~ 1 pó,de tanibell1 gar<~-~ltirum juro 
razoavel ·sobre capitêk9S b~sta.nt~ largos 
.Para animar a riqüez<t, o p1"ogresso ma
terhü de um Est::tdo·; porvontma aquel-

. le com quQ menores sacriticios terá 
feito. . . 

Deve-se, pois, tudo empenha.r para 
obter uma concessão de garantia de 
juro sobre o capital de cinco a dez mil 
contos de réis, para garantir a com:-

pa.nhia. quo so o1•ga.nizar, afim: de estabe
lecei' mlinas no Est<1do, com a. capo,cidade 
méLlü~ de p1·oduzü•om cinco a seis mil 
saoc~os, sobre hypothecas amortiza v eis 
})Ol' prestações éom o juro correspon
dente. 

Noí:l:5tt~ pt•opl'ierlades ruraes, explo
radas por tl.trazarlos proces~oi:l, não offe
recom garantias que tonham a força de 

. ch<nri<1r ôstranhos capltaos, mas na con
dição do ser·em <:~ssim tra.nsformu.das, 
l:lct'ã.o seguros penhores sobl'e que nin
guom vacillará erupr·estar. 

Promova-se a reclame em favor desta 
idé;.t, o mesmo a sua. realização pol' in
tm·meLlio de firmas re::;peita v eis e com- . 
potentes; e estamos certotJ de que ella im
puls~onarâ Sergipe para a riqueza e pro
gresso quo lhe deso~amos.» 

(Extrahido de um artigo sobre v-sinas de 
farinha publicado no O Progrc~so, ele Ma-
roim, em fins de 1895) -

« Capacitado de que o futuro de Ser
gipe, E::;tado eminentemente agrícola, 
lig;:t-so ao futuro de sua lavoura, ni(!.is 
de uma vez temos emergido de nossa 
obscuridàde, lembr•ando providencias 
para seu levantamento. · 
. Vae em ri:ünha alma a funda alegria
unica recompepsa almejada- de ver 
que tenho siçlo e~cut~do. Si,reconhecendo 
a pobreza de Sergipe, bem pouco, nada 
esperav;i,mos directamente de seus cofres, 
tanto mais legitimada. vemos esta ale
gria, por conhecer quo nos engana
vamos. 

I::;to prova que, si a indi:lferença pas-: 
sad;~ tolhia as menoros qmprezas, auto
rizando nosim per::,pcctiva, a boa von
tade pre.~ep.te, o amor, o criterio, o pa
tl'iotismo de nossa actuall'epresentação, 
de nosso actual governo, não são uma 
mentira.» · 

· · ~ c;~p;~~tr:~d; d.'e' q~~· ~ ·~s~~~~~·. 'typ~ 
mais importante do 1ws.;;a export~ão, é 
ainda e1+1 Sei•gipe fabric~~o por proces
sos de ha muito condemnados, só com
pa,tiveis qú com um 'ati·azo industrial 
lastimavel ou com uma falta do recursos 
inai's iastiniavel àinda, em artigos que · 
fiz editar; no:;tas c'olumnal:l, peocurei at
trah~r para ~na, reforma tt att(mção de· 
no:)SOS repróscntantes; qirectos manda
tal;ios na defesa das mü.is justas aspi-
ra.ções. -

Neste ompentro que nos honra, si mais 
de uma vez temos profligado a. indiffe· 
rença que nos to1ho, . a nós, sergipanos ; 
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si ma.is do uma vez temos evidenciado a 
torpe espeéulaçã.o particular que pla.ina, 
ou por ignorancia ou por maldade, aci
m~ dos interesses gemes, tambem algu
mas vezes nos tem sido dado citar um 
nQ%1e, uma individualidade que so con
sagra á defesa destes, apontando-o á 
no!:lsa gratidão. 

E' o que ora fazemos com os autores 
do projecto n. 23, convertido em lei, já 
sanccionada pelo presidente do Estado.» 

........................... ~ ........... . 
-«Foi durante o per iodo revolucionario, 

al>erto em setembro, que nossa produc
~~ão de farinha se desenvolveu assomllro
sa,monte, por . força do fechamento dos 
centros mais productores do sul- Rio 
Grande e Santa Oatharina. 

Então, a necessida.de do artigo no 
Iiicrcado do Rio nos foi propicia, e 
nossos productos ali procurados e ac
ceitos, sem distincção de classe. 

Terminada a revolta, e voltando o, 
centros productores â sua vida normal 
reconquistaram a preferencia justamente 
dada aos seus productos, e os nossos 
calüram, como ninguem ignora e como 
era naturttl, pela impossibiUdade de 
competencia. » 

q: Este facto, que mais de uma vez 
temos demonstrado, não passou desper
cebido aos signatarios do projecto, e 
mobilizou-os, sem duvida, á providencia 
patriotica que tomaram de favorecer o 
aperfeiçoamento de um producto que 
trurá. para o nosso Estado uma nova e 
:permanente fonte de riqueza. 

Um dos inspiradores do projecto -o 
padre Antonio Leonardo da Silveira 
;oantns, cujo talento e aptidões temos 
pollido de perto admirar c quo niio se 

• limifittm sómcntc ao prol'undo conheci
mento da religião de que ú ministro, 
quo se estcntlom <i, mel110r orientação 
pol iticn,, nii.o ú esta a primeira vez, que 
se tonlta empenhado pelo pr·ogresso de 

· nosso Estado; pai'<L olle tem concorrido 
sempre com seus esforços. 

Na lei que autoriza o Poder Executi
vo a garantir o juro de 8 "/o sobre o 
capitu.l do 300:000$, applicavel a mon
tagem de dez usinas ou fabricas cen
traos .do fazer farinha, reconhecemos 
immediatamente uma dessas medidas 
legislativas que alliam ao criterio em 
que se inspiram a pratica de uma pro
videncia importantíssima <W progresso 
material do Estado. 

"'A riqueza de um paiz que se medo 
pelo excesso de sua exportação sobre a 
importação deve constituir o estudo 

])redilecto de nossos representantes. Na 
lei, cujo criterio reconhecemos, folga
mos de ver aberta a porta de seguro 
trahalho ao immigrante europeu. Isso 
bastaria para a considerarmos como um 
dos mais relevantes serviços quo nos 
tenham prestado os seus formuladores.» 
• • • • • • • • • • • • • • • ' • ' • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • ...................................... 

« As colonil:i.s allemãs do Rio Grancle 
do Sul e Santa Oatharina que se de
dicam quasi exclusivamente <L lavonra 
de cereaes, que progridem em riqueza e, 
portanto, que concorrem para, o Estado 
com grande somma de elementos ma
tel'iaes de progi·esso, são exemplos que 
devem meditar aquelles a cujo interes:;E 
chegou a resolução do problema da at· 
tração d.e uma corrente emig1•atoria eu-

. ropéa até Sergipe. » 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
«Santa Oatharina e Rio Grande do 

Sul; eis ahi dousEstados quo se manteem 
independentes, que se adeantam para o 
progresso, preoccupados na ambição de 
um futuro grandioso,e que, não ob.;tante, 
exploram a lavoura dos cereaes com 
exito cada vez mais animador. 

Pois Sergipe, cujos ferazes terrenos 
tecm mantido nos;:;a lavoura d.e canna 
através as crises esmagadoras do prolon
gadM seccas, não comprehende.ria essa. 
vantagem, de que os nossos irmãos do 
sul teem sabido tirar o melho1• par· 
tido ~ » 

« O colono europeu, sabemol-o, hesita 
deante de nosso clima; porém, mais 
ainda que o clim<t, desanima· o a lavoura. 
da cttnna, quo com razão con:-;illcr·a po
nosissim:L.» 
....................................... 

«Os sJgnatarios, pois,do pt•o,jecto de lei 
a, r1no alluclimos, andaram com patl'io
tica. insplt·ação, votando recursos para 
lcvLLntur no Estado um nucleo impor
tante de tl·abalho, para o qual não é 
muito affirmar a possibilhhtdo da pri
meira collocação de emigrante.~ om 
nos::lo territorio, além dos immediatos e 
apreciaveis resultados eco11omicos que, 
sem duvida produzirá.» 

(Extro.hido de um artigo publicado, na Ga
zeta de Sergipe em abrU de 1895 '·reeditado 
em 1900) 

«Refundo o artigo ·que publiquei 
em 1895, na Gazeta de Sergipe, editada 
em Aracajü, por me . parecer oppor
tuno agitar de novo oi alvitres, que 
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suggcri aos poderes competente;;, com 
o intuito de lheil attrahir as vis~as para 
os cuidados, que entào, lisongeiro mo
mento relativamente ao aciimtl, me pa
recia devm' merecer-lhes a lavoura. 

Destes- alvitres, dlctados ao meu pa
triotismo pela observação directa dos 
factos que com elles so relacionam, al
guns foram reduzidos a leis csta.duaes, 
menos pelo valor pessoal do qnem os 
formulara, que pelo criterio em quo 
so funda.ram _ 

Si me coube o merito desí;a exposiçã.() 
e obtive com a sancçã.o legal do minhas 
idéas, a ·unica recompensa que amhi
cionava, nem por isso deixei üc cont.i
nuar a ligar ao desenvolvimento agrí
cola do minha terra a importancia quo 
merece. · 

Percebendo, por um golpe do vista 
logico e de::;cmbaraç~ildo, que a falta de 
braços e capitaes em Sel'gipe, a nioguem 
permittia pensar em tentamens indus
triaos de largo folego ; percebendo, 
por um raciocínio de uma simplicidade 
rudimentar, que a fraqueza U.o com
rnercio local a ningucm permittia pen- _ 
sarem emancipai-o immodia.ta e com
pletamente d<1 rotina em que jazia, 
mas percebendo tambem que a lavoura 
depenuia deste, por um jugo mantido 
sem principio nem fim logicos e intelli
gentes,jugo quo a reduzia, entretanto, à 
contingencia de progretl.ir ou rctrogra
da1' ref1exivarnente com os avanços ou 
regressos commerciaeil, estudei a origem 
deste mal, contra cuja perrnanencia ~e 
revoltavam todos os meus sentimentos. 

Eu já sábia, antes de· me immiscuir • 
diredamente no commercio de Sergipe, 
como fiz depois, de 189:3 até agor·a, 
qàe os productos agrícolas e industriaos 
exportados pelo cummercio de Sergipe, 
caracterizavam -se por uma in fol'lori
oade innegavel em f'ucc dos similares de 
outras procedencias. 

Não podendo admittir que uma. h
voura, il'atada _por homens de rcconlHt
cida lntelligenCia, j11zessc em um atr;tzo 
tKo l<imentavel sem uma forte deter-
minante ostl'anha, procurei-a, c a dos
cobri na f'a.lta de typificação dos pt·o
ductos, mantida pelo commercio ex
portador, tnsensatamente levado a 
acreditar ·que, da promiscuidade dos 
typos com a inflexibilidade das cotações, 
lho resultaria um lucro maior e mais 
certo. 

Convencido do cng::mo e perigo de tão 
estranha pratica, da qual, infelizmente, 
só resul~aram do mais import<Lnte c 
mais certo a inferioriuadc uos pro-
Camal'a V~l. VI 

duetos, o desanimo, a falta de estimulo 
da lavoura e o prejuízo do Estado frau
dado com a impcrfeiç:ão das pautas 
officia.es, calcadas sobre c::;sa verda
deira ca.iarp.idade, escrevi na Gazeta de 
S.e~·gipe, sobre typiticaçã.o de productos, 
o artigo que se segue. 

« Esto assumpto quo interessa es
pecialmente á sorte do centro productor 
de Sergipe terá attrahido as vistas dos 
que nã.o po(icm, sem profundo .pez:1r, 
considcr<1r a decidoncia í1 que o vota
rn.m uma pratica comniercial condc
mnavel e uma índifferonça oflicial mais 
condemnavcl <Linda.. , 

Depois de tce adquirido em outros Es-
. tados o conhecimento das caus<1S de sua, 
actual pujança, e desejando para Sergipo 
alguma cousa de analogo ao que nelle3 
foi praticado por uma acçã.o govm·na
rncntavel bem inspirada, e um<t inicia
tiva particular bem dirigida, venllQ 
lembrar ao governo as medidas que 
tendem a realizar, aos particulares o 
e.::;torço que lhes compete para conseguir 
esta aspiração. 

Não h<1 muUo, c era ainda. o commee
cio do Ser·gipe um empol'io esc1'a viz:1do 
aosdictames mel'cantis do att•ttZ<tdo cum
rnercio da Bahia. 

Como tal, nenhum vislumbt'e de pt·o
pria iniciativa se descdbt·ia na qualidatlo 
do::; productos que exportava, os qua.cs 
eram sempr·o classificados, cntt·e os si
milar~s das outt·a.s proccd.encias, pelo 
typo infer·iot·. 

Desta situ:Lção re .. ;ultá.t•<t a cilpnculaçfio 
desorientada do commm•cio c se origi
ná.!'tt a perigos~t tlBpcndeucia, <luH l:t Vl'<t· 
dores, vot:uio~ a prod.uzii'Olll sernpl'o m:i.t> 
e pouco, uo accul'do cum a.s ~olici1i:Lçõcs 
de um C.>mlllCl'CLO, quo lhe p;tg:~Vtt SOlll· 

pt·o o mc.~mo polu pciol' eomu ptllo mo-
1hot·. 

Quando um illnstt·c soJ•gip:mo, log1, 
a.pós a. pt•ucl:.tm:Lçiiu da, RopuiJLicn.: JH'C• 
vendo ·t;ü vez todo o clamut• des..;c weutl
venient .l , oncc~ou a. na vogaçã.o dirccta 
pn.ra o Rio de .htneil·o, :1bl'iu ás pt·aç;~s 
de Sergipe este out1·o mercado con:-:;umt
dol', c pol' consequencia, indil'ectamente, 
os do S. Paulo a Rio Grande, o fôra 
justo esperar que ~~vc.~se logat• um mo
vimento do apcrfmçoamonto dus pro· 
<luctos, envolto nas venera v eis dobl'a~ 
de um ca.er·a.ocismo <tbsm·do, éioso de 
seus hmrcid de <tüa.zaclo, subsistiu, anto
lha.ndo o dcsenvol vimento da. la votm1. 
um commet·cio cujo P<tpcl fora de null<J 
impoeta.ncia no engrandecimento de 
va.sto imporio brazileiro. 

20 
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A verd<tde é que, ·não obstante aquella 
providencia, do · legitimo a.lcanco eco
nomico, Sergipe, cujo commercio oxpvr
tador ri va.liza, em tempo com o da~ pri
meiea.s p1~aça.s brazileiras, faz ainda. este 
commercio ·pelo . systema herdado da 
colonia, sem gara.ntit· ao lavrador umn. 
recompensa á maior somma do cuidado 
empregado no preparo de seus productos; 
sein indaga.r, som estabelecer mesmo o 
·gráo do sua q nalidade, sinão de um modo 
dubio, que gcr<t o desanimo c atrophia o 
esforço dos pr"oductot·cs. 

Si toma,rmos paea. exel1)plo o a.ssucar, 
typo principal de nos.sa exportação, ve
remos que, a pauta official pat•a a co
brança de impostos e a chtssificação 
adóptada · pelo commercio para suas 
compras, cogitam apenas de dous typos, 
-brancos, mascavos . . 
. _\.:i üm o differencia para taxar; o go
verno, e qualifica, para comprar e expor
tar, o commercio de Se1·gipe! · · 

Ora, quem poderia enumerar as diffe.' 
renças intm~medias entre o asJucar pro
priu.mente branco e o assucar · propria
mente mn.sca vo ? ... 

Cf>m CS.Ú'l sy.stcmn:, adoptado pelo com
mercio e legalizado p~lo governo, e do 
qual pôde re.mltar para aquoUo · uma 
somma maior de proveito, para 13~te um 
prejuízo certo e ~riutil, quem maL:; perde 
é a lavoura qu~, não di~pondo em ge~·al 
de apparelhos para produzir sempre o 
a.ssucar branco,_ é forçada em sua maio
ria a produzir typos que ·lhe ficam 
abaixo, os quaos o commercio e o gover- · 
no classificam como masca vos ! · 

Não ha.vemlo razão_ pam · continuai· 
lima tal inconveiJ.iencia e, ao contrario, 
pensando-que tudo faz desejar que ella 
desa.ppareça, eu julgo que se póde e se 
deve fazer alguma- cou:~a do que foz 
Pernambuco, cujo commercio a.doptou 
para o assgcar uma classificação de dez 
typos. 

De uma revista alli publicada, extraio 
es.:la classifica((ão, da qual ~e verél que, 
entre o assuca.r propriamente branco e 
o propriamente ma.s~<\VO, foram diffe
renc~ados oito typos intermmlios. 

Eil-a : · · · 
1 a Brci./Ytcos supe1·iores. 
2a. » bons. 
3a » regulares. 
4• Sornenos bons. 
5a. » regulares. 
()a Mascavinhos. 
7a. Jvfascavos bons. 
sa >> 1·egulares . . 
ga » brutos seccos. 

1 Oá » infm·iores. 

Desta simples expostçao constata-se 
pelo menos o seguinte: 

l 0 que, dada n. imposíçfio official sobre 
o :;t,ssncar exportado, como é feita, por 
uma. taxa fixa sobre sua cotação no uié.t, 
o govorno,cobrando, digamos, 5 % sobre 
500 réis, eot;:~,ção do kilo de assucar 
lmwco, e 200 réis, cotação do assucar 
mascavo, pordc a dilferonça desta taxa. 
sobre as differcnças de cotação ro1ativu.s 
(t::; qualiüaLles intm·mcdias; · · ' 

2° que o governo, dada essa typifica
ção- meio incontestavel de augmentar 
a renda, -pôde, si quizer, por sua vez, 
fomenta.r o aperf'eiçou.mento dos pl'o
ductos, estabelecer uma tab.ella de im
po;:;tos u.scendentes na l'azão inversa das 
qualidades, provirlencia justis.;ima que 
garantirá ao productor mais cuidadoso 
uma recompensa. media ta na differenca 
da taxação de seus productos ; 

3° que o productor de assucar branco 
· superi01· oBtem mais por seu producto 
que aquelle que fàbricar a qualidade 
branco regt~lar, porque as cotações va
riarão com a classificação; 

4° que, pelo mesmo motivo, o con
signante de uma qualidade;· por exemplo 
bntnca 1'egular, não se póde conformar 
com nmi1 conta de venda, de masca.-
vjnho. -

O me.snw se dá com outro producto
a f <.orinha-; gi·ossa-a?l'uwellu, grossa-bJ•an
ca, fina;_boa e fina-sttperiOl~ , o commercio 
do Sergipe compra pot• um só typo, con
signa por um só typo, recebe conta de 

. venda por um só typo, isto (\ :_ o com
mercio .de Sergipe, longe de cOncoreer . 
:rw.ra o aperfeiçoamento deste producto, 
pt>omove, incita, galardôn. suo. inferiori
dade. 

Vou provar a affirmação, extr<\hindo 
dos prcças correntes de umtt casa do Rio 
as cótn.ções do producto om uma,mosma 
c1 uinzena : . 

Farinha do Porto Alegre, 45 L grossa, 
14$000; 

Dita de Santa Catharina, idem, i!lem, 
14$500; . 

Dita de Sergipe, idem, idem, 13$ a 
14$000. 

Essa differença do 1$ e 1$500 na cota
çãq da nossa farinha exprime bem ~lto 
que _el+a é in'feriin• á das outras proce
dencias. 

E, infelizmente, assim é; acabo de ver 
algumas amostras vindas dos centros 
mais pr odnctores do Estado. 

Pasmei de sua qualidade. E' realmente 
muito ordinaria! ·· _ · 

Entretanto, Sergipe, não faz muito 
tempo, po .... co exportando farinha, pro-
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duzi~-a de tal qua.lidad(3 . que, a ella 
affeitos, não pocliamo~ suppo:rtar a cha
mada de bct.rco, vinda do sul nas horn.> 
angustiosas da secca. . 

Hoje não a temos me~hor, sinão em 
diminuta quantidade, para o consumo 
interno. · · · · 

Attribuie es3a decadencia aos produ
ctores é unia injustiça que não commet-
terei! · · 

Culpada della é a congregação se
quiosa que tudo assimilla, inconsec1uente 
e impatrioticamente. 

O commercio, tendo umn. sü cota.ção, 
portanto um só typo para todas as qua:
lidades; como que insinua ao productor 
cuidadoso _,... pi:tra que teu esforço ? •· •. 
Não sejas igporante. ·Produzas a quali
dade boa ou inferior, pouco importa. 
Pagar·-te-hoi o mesmo ... 

Francamente, não conheço pratica 
mais pérígosa. 

O l~vrador, em face desse dilem:ma, foi 
de descuido em descuido, cada vez mais 
descrente e cada vez mais doscrido, aq 
ponto em que o vemo:'l- ú. certeza ·de 
que 6 assim mesmo enfio vale a pena 
o esforço pa.ra produzir melhor, o os
forço parn. lucrar mais, o esforço para 
emancipar-se á rotina o sacudir o jugo 
deum ~omTDercio, cuja habilidadocon
siste em n1à.tar•lho·o estimulo, por uma 
confusão · inntil, prejudicial, impatrio
ticil. do gonoro com a cla.sso, da cspecie 
com as suas dilforonciaçõos ! 

E dahi a razão pcl:1 qu;~l Sergipe oc
cupa· um logar muito secundaria no 
adcantarnento commercial e agrícola do 
Brazil. · 

R' dahi a. dccadencia a. qno chegou a 
Iavourn. do Sergipe, t1·atadn., aliás, por 
honions de reconhecida. honradez e intel
ligencia, ·1uas d.opcntlontcs de um:~ cia.sso 
em que os homens, nü.o menos hqnrados, 
sü.o do um atrazo de vista.s quo nem 
soinpre ê descupn.vel porque nem som
pro ó involuntario. 

kilos rlo algoclão poneh·ndo e bom acon
dicionado, ou de algodü.o quebrado e 
sujo, é apona.s correspondente :1 · diffe
rcnça do cu,;to do transporto o impostos 
municipacs d<~s loc:1lidades do onde 
provoem. . 

O commercio sabe, o ás vezes nom 
sa.bo, ·das quantidade.-; ; não in<laga, 
porém, das qualidades, porque, como 
continuador accondrado do systoma da 
colonia, tudo a~similla inconsoquonte o 
impatrioticamento.» · 

Com a publicação desses extt-actos dos 
peimciros esceiptos rlo Si'. PePeira Bart•eto, 
~scriptos que ou conhecia, quero IJr·eve
nir <.~ surpl'ezu. que poderia, porventuea, 
callS~W, o facto do ex-redactor d'O Dia tra
ct~r com tanta competencüt de um assum
pto em que aqui jam<l,iS se envolvêt•<t, e, 
justificada a razão pela qual apresentei o 
projecto d<l. ceeação do Banco Ageicola do 
Sel'gipe, vou rebatee, sr·. Presidente, a OS· 
tranhez<t quo se tem querido fingir perante 
essa gal'antia ele juros que se concede sobre 
o ~apital de um banco; estranheza que, 
aliás, eu digq com prazer, não impreAsionou 
a Comrpissão de Orçtl.mento, que deu parecer 
favoravol ao pt•ojocto, nem os nobees colle
gas que o teom votallo sem J.iscuti.l-o. 

A g4-rq.p.tia de juros, não. só do ca.pita.l 
como das lettr<l.S hypothecLtrias ernittidas 
pelos bancoa de. ct'etlito real, está hoje ge
ralmente recunhocida como necessaria. 

V. Ex. mesmo, Sr. Presidente, é signata
rio de um projecto apre>cntado ao Congresso 
do Agl'icultura, em rma se::lsão de 26 do sc
tembt'O, peb nobre · collega, Sr. Doputàdo 
Ignácio Tusta, o as conclusões desse pro
jecto ·n~o ac].mittem duviut~ sobre a legiti
mid<Lde da conco.~;:;fio dossa garantiLt, justi
ftca.m·na., quer quando io1· dad<t pelos Esta· 
dos, quer quando a concmler a União. 

Eis aqui, Sr. Presidente, e cu vou lCL' os 
considerandtlS o as conclusões do rofel'ido 
pP0jccto, relativos a es:~a questão. . . 

Lerei tambem o.) nomes <los rcspmtav01s 
bt·a.ziloü·os que o Jirmal·n.m. 

A mesma observação póJc sor feita 
sollre ós domai::! ·productos exportados 
pelo commeréio de Sorgípe. 

·As. co~àções ·em Sa~tos e no Rio to
mam, por média, p'lra a a.guaqlente a 
de 21° clarq., :pq saJ, . q Clfl.rO ~ grosso,, !lO 
algodão, q clq,ro1 lirrmo ~ b~m acondicio
nado .. 

(ExtJ·ahido do projeclo apresenta!)_o pelo S1·. 
'Ignacio Tosta, ao Congresso ele Ag1·iculttwa, 
na sessão de 26 de setembro de 1901) 

Consi . .lerando que incumbo aos poderes 
constituídos da União e dos Estados, 
cumulativamente, animar a agricultura 
do paiz, nos termos do art. 35, § 2°, da 
Constituição do 24 de fevereiro; O commorcio do f3(}rgípo tomando-a 

por base, paga, com() sempre, o mesmo 
pela agua1·dente do 22° clara ou do 18° 
e até de menos, corada, paga o mesmo 
por 80 litros do sal granulado claro, ou 
do pulvorizl).dq escHro, ou <I.oste com 
areia e a di1Tereriça quo paga por 15 

Cunsiderétndo que, a exemplo do q.ue 
se tem praticado em outros paizes, o 
éredito Ltgeicolu., para. ser officaz o a pro· 
veiGar a iotlos os lavrLtdores, deve partir 
da pcrlpheria para o centro, estabele
cendo-se bancos rcgionaes ; 
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Considerando quo, em virtude do ci-
. tado art, 35, § 2° da Constituição a 

União _e os Estados devem cooperar dom 
os·agr1Cultores na funda:çã.o do Credito 
Agrícola, não só pela. isenç:'í.o de impostos 
econcessão do outeos favores, como tu.m
bem pela garantia de juros ; 

Considerando que, para attrahir aos 
banco:J de - cl'edito agrícola os capita.es 
retl'allidos, é indispens<tvel reforçar com 
a garantia do jut•os fodeJ'<.tos as lett1•as 
llypothecaria-:l poe nlle-'3 emittidas e ga
rantidas pelo Estado; 

Considerando que, tomadas as neces
.s<J.rias càutolas, nã.o devem receiar a 
União e o Estado que se aggeave a sua 
responsabilidade peLt garantia de juros ; 
porquanto, conforme se lê no relatorio 
do Ministro da Fazenda, de 1895 (Ro
drigues Alves), a vida dos nosso.3 esta
belecimentos de cr0dito demonstra a 
constante pontualidade da lavoura no 
cumprimento de.suas obrigações; 

Considerando que os agricultores bra
zileil•os são em geeal homens honestos e 
só deixam de pagar os seus debitos por 
motivos de força maior ; porquanto
consta do cita.do rela.torio - a carteira 
hypothcco.l'ia do Banco do Brazil, creaua. 
em 1867, cujas oper~1.ções elevavam-se a 
76.263:21 :~$338, foi liq_ uida.da-produzin
do -74.629:800$650, o o 1•elatorio do 
mesmo banco,em l89l,affirma que de 168 
develtores representando 8.394:710$310, 
achavam-se atrazados apenas seis em 
prestações vencidas, na importancia de 
10:721$110; 

Considerando que, com a dupla ga-
l'antia de juros, as lottras hypothecarias 
dos bancos agricolas offerecem va.n
tagens certas e segul'as aos. capitalistas ; 

Propomos a:> seguintes conclusões : · 
O Congresso Agrícola entende ser no

cessJ.rio á salvação, ao desenvolvimento 
c ao peog1•asso da lavoura: 

Que o.-:l Estados, com o fim de pro
porcionarem capitaos (L lavoul'a o its in
dustrias connexas, conced<tm garantiu, do 
,juros, isenção do impo.;tos e outros fa
aos bancos do credito real que se fun
darem em 8eu tcrritorio para operar orn 
emprestimos agrícolas ou industriaes, 
mediante emissão c1e lettras hypotho
C<1rias, na fórma da legislaçã.o federal, 
ou penhor agricola ; 

Quo a Unüto, com o intuito de animar 
a agricultul'a no paiz, nos termos do 
<wt. 35, § 2°, da, Constituiçã.o ele 24 de 
fevoreiro, atldi te a garantia de juros fc
der<Ll <~ q110 for concedida pelos Ei;tados, 
valorizando ainda mais o tornando tí
tulos de primeira, ordem n.s lettrn.í:l hy-

pothocarias emittidas pelos bancos es
taduaes. 

Sala. das sessões, 26 de setembro , de 
1901. -lgnacio Tosta. -F. Sodre. -
Satzn·o Dias. - Pattla Guimariíes. -
Paranhos Monteneg1·o.-J. J. Seabra.
Nicoldo Toleritino .-Domingos Sergio de 
Carvalho. -Manoel Victorino. >~ 

Ma,s nã.o é só, Sr. Presidente, V. Ex. 
sabe muito bem, e meus collegas vão ver, 
que a legitimidade da c.oncessão autorizada, 
acolhida pela Commissão de Orçamento, 
apoiada pelas Srs. Dpputados que votaram o 
projecto, aconselhada pelos illustres brazi
leiros, cujos nomes acabo de citar ; V. Ex. 
sabe, dizia eu, Sr. Presidente, que essa le
gitimidade foi consag.rada pelo Governo da 
Bahia e por illustros membros da Assembléa 
Geral Legislativa desse Estado, á qual foi 
apresentado um projecto de lei, cujos signa
tarios são os Ses. Barã.o de S. Francisco, 
Qnintino Ferreira, Austricliano de Carvalho, 
Felix de Carvalho, José Justino, Jósé Gabriel 
(com restricçõos). 

Desse projecto transcrevo os seguintes 
primeiros artigod : · 

« A Assemhléa Geral Legislativa de
creta: 

Art. 1. 0 Ao ba.nco que se fundar ne:; tc; 
Estado, tendo por fim operar em ern
prostimos e adeantamentos á lavoura o 
imlustrias connexas, é o Governo auto
rizado a conceder os segu:nte.; favores: 

1. 0 Garantia de juros de 7 °/o ao anno, 
duro.n to o pra.zo do 20 annos, sobre o 
capital realizado, que, salvo ulterior 
deliberação do Governo, de accordo com 
a direc·toi•ia · do banco, será do 
5.000:000$000. - . 

2. o Garantia de jt1ros e de amortizaç:to 
das lettras hypothecarias que forem pelo 
banco em i t.tidas de accordo com a logis
laçã.o fetler<tl em vigor. 

3. 0 Isençií.o do qn<Lcsquor imposto.'! quo 
pos-;am incidir sobre o ct~pital o lucroi':l 
do banco ou sobt·o qualquot' operação do 
caracter essencialmente ba.ncar"io. 

4.a Isenção do imposto elo transmis.3ã.o 
de proprimlade dos immovois c1ue forem 
aujud.icados ao banco ou por elle rece-
billos em pagamento. · 

5. o Isenção de sellos o custas perten
centes ao Estado; na::: execuções promo
vidas pelo ba,nco, quando o producto 
dos bencl oxecuta.dos ou o preço de adju
dicaçã.o nã.o exceder a importancia do 
seu integr~Ll pagamento. 

6. o Concurroncia da~ lettras hypothe
carias com as apolices da divida publica 
do Estaúo, como valore.:1 para os casos 
do caução e fiança nas repartições pu-
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blicas estaJ.uaes o municipaes, nos juizos 
e tribunaes <lo Estauo; não sondo, depois 
que essas letteas começarem a ser emit
tidas, acceitos outros titulas para caução 
e fiança, salvo, além das apolices <lo 
Estado, as da divid.a publica fuderal.» 

Antes de proclamada a Republica e mal 
curada. ainda a Nação do golpe profundo 
vibrado com a abolição em sua economia, 
Sergipe, como todo o paiz, se viu em apuro.~. 

Para sanal-os, contrahiu com o Banco da. 

Depois disto, Sr. Presidente, não se1 
a que fica reduzida essa allegação quo se 
fez de que meu projocto inicia um regim.en 
bancaria, de que (elizmente, nao ha no paiz 
outro exemplo! Os considerandos intelligentes, 
logicos que acabei de leP, do quo dão idétt, 
é de uma dolorosa verdade, a. saber: que 
<tS classes pr_oductoras do p:üz chegaram a 
uma situação tão difficil quo cumpre á 
União e aos Estados fl·em immcdiatamente 
em seu · auxilio, ou condcmnal-as a dosappa-· 
rec~r. 

Esses considerandos mostram que o ::mxi
lio por mim pedido é m:1i:-; do. que moral, é 
legal; e si o Banco Agrícola do Sergipe, ao 
envez de se destinar ao credito movei, como 
o da. Bahia, se d.e.)tinasse ao credito fixo, es
taria talvez mais de accordo com princípios 
acatallos, mas estaria. monos com a razão, 
menos de accordo com o fim a que se destina, 
qun é restabelecer em meu Estado os suppri
mentos que ó commercio f<~zia á lavoura 
para custeio o que agora suspendeu em vir
tude da rcducção de seus capitaes em des
astres seguidos. 

Porque a verd~de, Sr. Presidente, é c1uc 
om Sergipe não se cogita de reformar o sys
tema. culGural ou industriltl da lavoum, cui
da-se é do organizar sob novas bases, mais 
intelligentes o mais conVenientes, o systoma 
economico da lavoura gravemente pertur
lmdo. 

Foi por isso que om vez de 11odir, como fez 
Pernambuco, corno foz Campos, um auxilio 
llit•ccto do 1.000 ou 2.000 cont;os, pedi ap~nas 
css;t insignilkanto ga1·antia, com a qm~L. on
tJ·efi:tnt.o, afiiL·mo !pto a União não dc~pen
dor•;t um vintom. 

Si Sergipe não fez, como foz a Bahi:t, a. 
concossuo da gai·:mbitt, é poL'<]ue as eco
nomias do Sol'gipo f'o1·am devoradas pelos dos
n.stros commerciaes desta c da praça daquolle 
EsGado, e o governo de minha terra não viu 
um futuro tão prospero que a isso o ani
masse. 

Mas que Sergipe empenhará tudo para 
não· ser pesado ü. União, eu affil'mei, c lla 
um facto na vida llaquelle Estado que o 
prova satisfactoriamonto. 

Esse facto, Sr. Presiclente, quo não vou 
narrar, que vou ler, porque elle est<t 
cscripto, o so concretizou, em um momento 
dado, na historia do meu Estado, é admira.
vel, ma;.; não pôde ser :m~pclto, poJ·cptc üli 
publico e no~orio, 

Lavoura e Commercio dons avultadoH em
prestimos. 

Pa:5~ados annos, _Deputados de Ser·gipe, 
nesta . Camaré1, assrgnaram uma emenda 
mandando incluir no orçn.rnento da dmpeza 
da União verba p:tr<t a.mortização de~;;o;:; 
emprestimos. Sergipe ia libertar-se de um 
pe.>ado encargo; mas, ao chegar alli a noti
cia dcss<1. emenda. meu nobre E:::tauo pro
~e~t~u contra oll?· O governo de Sergipe, 
msptmdo nos senttmentos do meus patrícios 
telegraphou ao Ivlioisterio da Fazenda do 
então, a.o pt·esidente do banco, ás uuas casas 
do Congresso e tL impremié1, aHirmando que 
Sergipe, cujo tllesouro se dizia ter um saldo 
do 800:000$ não condentia em que se ma
reas;:;r seu credito, em que <L União lhe 
pagasse o debito, porque eHe o podia e o 
queria. fa~er. 

E assim, Sr. Presidente, Sorgipo recusou 
um favor que se lhe queri:1 íazer, o não 
sei si outro tanto podem contar os demais 
Estados bt·azileiros. Eiisc exemplo dado. por 
um<L terra pobre, muito pobre, é a garantia 
do q ne affirmei. 

Está aqui a mensagem do governador desse 
tempo, e eis o quo a respeito alli est<L con-
signado: · 

«E' sabido que, para. se fazer face ;.;.os 
enormes com:promi,~os que oberavam a 
:provincia, fornm eft'ectuados com o Banco 
da Lavoura e Commcrcio, do Rio de 
Janeiro, dous emprestimos,- um em 12 
de outubro de 1889, na. importancia do 
1.052:500$- outro em 12 de u.bril de 
1890, na de 315:000$- etc .......... .. 

· · P~~;c·d · d~p·o·i~ · "ci~ · 1;~;~; · ~~;~~;id~· · ~ 
Governo, dep<Ll'Ci no Dim·io do Congresso 
Nacional, com uma emenda assignada 
pelos Deputados Olympio Campos, Me
nezes Prado c Geminiano Brazil, man
dando incluir no orç<tmcnto da despeza 
d:.t Uniã.o vct·ba para amortizaçã.o desses 
emprestimos. 

Póde bem ser que aos referidos Depu
tados animàsse o Iouvavcl intuito de 
prestar um relevante serviço ao Estado 
que representam, eximindo-o definiti-. 
vamento desse debito, que tanto pe.;;a 
no.~ seus orçamentos. 

Forçoso, porém, é confessa1'-vos que 
foram infelizes no modo de realizar tal 
intuito c que aquella emendn. o qne me
nos at;ralti<L sobre o Estado era a pecha 
do nuio pagador- visto como corria 
ontiio a, ft~ma de que Sergipe se achava 
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em optim~s condiç~ões fina,ncciras, ai;tes
tando o seu thosouro um s<1ldo sup8rior 
a, oitocento~ côntos de réis (800:000:$000.) 

Si o pedido · dr crediw houvesse par
tido do Governo d ,~ União,· para l)a,ga
mento das prestaçõe~ vencidas, eu cal<1i'· 
me-hia, porque, na qualidade de fiador, 
o mesmo governo tinha restricto dever 
de effectua.r tal pa.ga.mento, desdJ·que o 
aJiançado, por qualquer circumstancia, 
não havia, cumprido o contracto. 

Eis como te1•mina : 

· · ;ÍdG~ iiJ;~;~Í p·e·I~· fi1ri ·;, q ~·~ ~~ · p~·~pÕ~·, 
dotar• a lavoura de um elemento eco
nomico e prop1•io, tem totla opportuni
dade, e o Sr. João Barreto, apoiado pela 
representação de Sergipe perante o 
Congresso c o Governo conta realiza l-a. 

O autor olfereceu-nos os impressos da 
exposição da crise e do plano a quo ·nos 
temos referido.>> 

O SR. SitvA MARÍz-De qüarido é este 
jo1'D.al ? 

Pa,rtindo, porém, como partiu, da~ 
quelles Deputados, o facto tol'nava-se 
mais deprimente do credito do Estado, 
porq_ue o que menos significava. era o O S~. FAus1~o -CARbos0-E' de quinta-feira, 
proposito, revelado por seus proprios ll de Julho de l90l. V. Ex. póde verificai'. 
representantes, de furtar-se ao paga- O SR. SILVÁ. i\hn.rz-Eu queria vor a data 

·inento, dispondo, como di~·punlta, do . . , , · d · d ,t; -·· 
meios o até de verlJa consignada no res- para compamr com a a vana e::s a se~ 
pectivo orçamento ; . e dahi a incapa- mana. 
cidade de levantar novos cmprestimos,- O SR. FAUSTO CARDoso-:Ãh ! á. varia estâ 
si de futuro a isto o fo1•çassem suas ne- aqui (1hostrando·). A varia desta semana vem 
cessidades. directamente desta, por uma dcscertdencüt 

Asaim pensando, entendi ir de en<Jontro ideal, absoluta. Esta, S1'. Presidente, é a 
á dita emenda ; e por telegrammas varia em que o Jornàl do Commercio censl1-
quc dil•igi, em data de 27dê novembro, rou esta Camara, o Congresso, censm•a que 
ao Mini::;tro da, Fazenda, ao presid~nte eu repelli respondendo que o J,ornal ao en~ 
do banco, á imprensa e ás duas càsàs vez de achincalhar . os nomes dos represou
do Congresso, at:firmei que o Ji.::stadõ de tantos da Nação, fizesse melhor oscandalo 
Sergipe se achava em ~ondições de man- publicando os telegi·ammas passados da Eu~ 
ter o seu credito, satisfazendo os seus 1'opa pelo Sr. To-bias Monteiro. 
compromis:;os.» VV. EEx. querom que eu leia a va1·ia, 03 

O Su. GoNçALO SouTo - Faz muita homa termos · em que o Jo~·nal· insultou o Con-
ao Estado de Sergipe. · . grésso ~ . . 

0 SR.. FAUSTO CARDOSO - V .. Ex. não (Vária dé lG de dezéinbró dé 1900.) 
conhece o Estado d~ Sergipe; declaro, com ........................................ 1 .. 

orgulho, que só tenho um~ gloria: é ter · ......•......... ; ................. ~ •....•. 
nasci <lo alli. . Desde 1893 a Nação tem · gasto mais 

Mas~ Sr. Presitlcnto, ·o que ha de curioso do 14 mil contos com prorogações remu~ 
em tudo isto é que o Sr. Pereil!a Barreto, neradas, com a de~vantagem de não ser 
que vem se batendo pelas reforma~ a.grlcola po.1sivel o . Senado coll~borar na con-
e economic:.t de Sergipe desde 1895, e que já fecção dos orçamentos, :ficanuo muitri.s 
viu consagt•adas em leis do Estado algumas vezes esta Casa do Congresso reduzida a 
de sna.s idéas, q_uo <Lqlli fez um movimento ter por ordem do dia tra.bàlhos de coni~ 
cxtra.ordina,l·io pa.ra ser _obtido o auxilio missões. . 
pedido peta lavoura sergipana, . viu este A pre.~ento sessão legislativa encerra-

. movimento acolhido com sympathia por se sem uma. lei reclamada pelas necos~ 
toda a imprensa desta Capital, inclusive o sidades publicas. , . ·. ~ . . 
Jornal do Commercio, o mesnio quo depois Duas refarmas instantémente encare~ 
publicou _uma v_ar,ia di~endo qüe e_~;Jte auxilio c idas pelo Goyern(), umá. .de iEte~ess.e 
não devm ser ·concedido,, sem parecer uma local-a reforma dc.L m•gamzaçao JUdi~ 
exccpçã.o odios:i, não 1:\C Iemhran(lo que este ciaria. do Di:'ltricto Federal- outra. de 
-favor, quando ro.'ise uma cxc'epç,ão, seria uma interesse nacional- a reforma da lei 
exccpção jmtificada. p ~Jlo abando?o a q_ue foi cl?itorri.l- amb~s _ficaril.ni dormin~o no 
vota(la sempre a terra favorec1da, que ó a smo das c01mmssoe~ •. que, ou nao se 
unica excepmada entre todas as do BrazH, reuniram ou perderam-se em ·ca:pi.>ichos, 
quando se tr·ata de fazer fa,vores da União. sem remedio, por falta de autoridade na 

Eis aqui, Sr. Presidente, o numero do direcção dos trabalhos da Camara. . . 
Jornal do Com.mercio, em que se dá, com Os homens que fazem parte do Go:n-
termos os ma.is li,;ongP-iros, a noticia do gresso não querem ver que tudo isto 
movimento presidido polo Sr. Pereira Bar- redunda em desp1•estigio do cn.rgo que 
1•eto. · occupam, da. corporação que compõem 
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e, mais ai nela, das proprias insti tuiçõos 
que dizem zela1•. 

A verdade, infelizmente, é que cllas 
não toem quem lhes faça tanto ma.l. 
................ • .. ' ' ................. . 
t t t t t t t t t t t t • t I t t I t t t t t t t t t t t t I I t t I I • I 

lhe sabe o de~ tino. E' um corpo opaco no 
systema. d<:), nnprensLt llrazileira; não c:w 
n~m sobe, nao se modela nem se remodela, 
nao tem um pen::>a.ment•) que o incremente. 

E' um corpo fixo, immovol; é como umét 
moeda. de bronze; seria. o mosmo atra.vcz dos o s" .. a'................................ s~cu~os, si pudesse rcsi:)t~e á acção do tempo . 

. R. ERMANO liASSLOCHER- Quanto a Fmgmdo analysar o proJecto da creação do 
isto, n8o insulta; é a verdade. Banco de Sergipe, aproveitou n. occasião 

O SR. FAusTo CARDoso- E' a verdàde, o para me insultar gratuit<1mente. 
que~ O Deputado, que só tem de responder Para mascarar a intenção, desarticulou 
perante o eleitorado, ü represcmtan.to da um paragrapbo de um artigo que com seis 
Nação e deve dar satisfa.çõe::; ao Jornal ~ paragl'aphos dispõe souro o fim remoto do 
Onde chegg,ria.mos com esta, escravidão, que banco, o procedendo assim, deslealmente, 
sujcit;a, o Deputado que se retir;t do recinto não me mereceria i'cferencia, si por um 
a ouvir no outro dia, do Jo1·nal, que não ha acaso eu nã.o lesse entre os nomes de seus 
melhor emprego qüe o de 1·oe1· st~bsidio ? collallüra,dores o nome do meu düstincto 

Os SRS. GERMANo liASSLOCIIER E BRICIO amigo Sr. Miranda Azeveclo. 
FILIIO dão apartes. Diz este jorna,l : 

O Sr:.. FAUSTO CARDoso - J<t respondi ao «Este banco vae em:prnstar dinheiro 
Paiz. Mas a vw·ia, Sr. Presidente, termina aos lavradores, mediante penhor de pro-
eitando uns trinta nomes, que eu não quero duetos armazenados, ao juro de 9 o f o, 

repetir. . . som dizer si os 9 o 1 o são por anno ou 
0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA - Fui úni por mez · 

dos que se retiraram e hei de me retirar Antes, porém de entrar na discussão 
sempre que quizor. do seu mecanismo o <los fins a que se 

o sR.. Btuc1.o FlLHO _ Só peço a Deus propõe, devemos n.qui consignar o voto 
vencido do St', Dr. Cornelig da Fonseca, 

(!UJ me dê onel'gia para, continuar a não quo -0 f'unuamcnton . declara.ndo-«tonho 
tomar 11arto nas votações, sempre quo con- negauo sempre 0 meu voto {~s gai·antius 
sidorar opr10rtuno fazer a retirada. de juros e pôrque entendo quo, se tra-

0 SR. FAusTo CARnoso- Sr. Presidente, tü.ndo de auxílios á lavoura, .se dovo 
ouça V.. Ex. como termina a vM·ia, depois cogitai' de uma, medida geral, tendo por 
de consignar que cada membro do Congresso fim, não só proporcionar récursos im" 
que se deixa ficar na Enropa, e nos Estados mediatos, como,<tinda c principalmente, 
ou que se retira do recinto, tem seguros facilitar o haratear o tt'ansportc dos 
75$ diarios: «fia de se concu1·dar· que n1io ha productos, como propuz em projecto 
emp1·ego 1nelho1'». Era ou não uma injuria~ ! que int'olizmente ainda pendo do pare-

UM SR. DEPUTADO dá um apirto. cor da respectiva Commissão.» 
De accordo com o voto do Hlustrado 

O Sn .. FAUSTO CARDOSO- Levante~- me• Deputado pernambucano, que mostra. as· 
ai;aquei o Jo1·nal do Comrnercio, cu, qnc não sim 0 seu zelo 11elos interesse) da fa-
me 1·otiro do recinto. llopois de1nuito i;ompo, zen<la. nacional e a sua boa orientação 
a Vtl?'ia :L que n nolll'n Doputatlo :~o l'Oferin do princípios cconomicos; lastimamos 
appat•et:en !bri nclo o Esi;ado elo Sergipe, em quo um projecto como os to tenha pas· 
minlm pe.~soa. E' natural, mas qne me im- ~aüo, sem dobn,te,_ em primeira dis-
Porta essa varie~ ? • • • cussão. » -

A Gazeta ele Noticias, que é um jornal 
desta terrn. sempre p1·ompto .a defender os Qua.nto á arguição contra. a dispo·sição da. 
interesses das classes conscrvádoras, qnc letra a do arG. lo do pro,jccto, quo não de
desdo muif;o- tompo, nã.o ·~nma lisonja. qnc cla,l'l1. si a i;axn. do n °/o é n.nnna, ou monsa.l, 
o::; tou rendendo aqui, pugna brilhantemente ha do se eoneot·dar tlUC ê inglorüL. 
pela lavoura do paiz, refore·SB no euitorial Quanto ao. voto vencido do illustrc membi•o 
<I quo allud.i, aos intuitos do Sr. Pereira dessa commissão, o Sr. Dr. Coruelio da 
Barreto, que eu. abracei, em termos que são Fonseca., de cnjo zelo pelos int.eressos na
muito gra,to~ ao meu coração, por se diri- cionaes o boa orienta~\iio economica l:IOIL 
girem ao meu pequeno Estado. o maior admirador; devo consignar qne 

Agora, Sr. Presidente, responderei rapi-· esse voto, longe do ser um protesto contra 
«lamente ao insnHo quo mo dirigiu este jor- o apoio da maiol'iu da Commissão do Ol'Ça
na.l, e<lita.clo em S. Paulo. Ningucm lhe ouve monto ~w projecto, é a sincera confissão feita 
o nome, ningu.emlhe sabe ;t hot•a, ningucm por S. Ex. de que· o nã? 'tpoüwa por systema. 
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e poL'qno a mwlida. nao et•a GERAL, poi~ 
S. Rx. fundament:.~u seu voto, declaraudo: 

i. Vencido, porq-ue tenho negwlo sempre 
. o 1ncu voto ás ga~·antias rle juro,:~ porque 
entendo que, se t1·atando ele auxilio.~ d 
l avow·a, se deve cogita~· de umc~ medicla 
geral- , tendo po,- fim, nlfo sri propo;·cionar 
?'ccw·sos immecliatos, como, ainda e p rin
cipalmente, (acilitw· e barat(Jm' o trans
Jlorte dosp1·oductos, como p1·opu:; em 1J'I'O
jecto que, infeli~mente, ainda pende de 
parecer da ?'espcctiva Commiss1To. » 

Si uma raúí.o sy:stematica nã o llÓ!le pt>e· 
va leccr. <\ ultima. razão, tambem não pro· 
valeco. porque, (lettr<\S a. b e c do a.rt . l•} o 
proj<'.cto cogita de uma. mcdicla. g(J?·al , como 
a. entende o nobre membro da Commis-;ão. 
pois OU L!'O fim nao l(}lll Sinão f acili ta1' e ba
ratear o t1·anspo1·te dos proúuC.los, a inicia.çã.o 
da. o'a vegucão a vapor do po1·to de Ara.cajú 
ao do Rio Gr<1.nde pelo de Sa.ntos, que o 
Banco fará e o Estado, com aquelle mesmo 
intuito, já subvencionou (letteu. c do artigo 
~itado) . 

Diz ainda o jor 11<1l : 
«O mecanismo do banco não olJcdcce á 

seriedade da. organizacão de um estabe
lecimento de credito, parc.:lcmdo antes 
um favor em tro~a do vot o de quem, o 
anno passado, levou o sou ostrcpitoso 
opposicionism o ao ponto de tornar-se na 
C;unara. dos Deputi.l.dos a nota comica o 
llsca.nda.losa. do momento.» 

Elle devia ter dito t~ma 1wta t1-ag·ica, por
que fiz multa gente fiear seria, não fiz nin
g ttem se rir. 

Va.c·se tornando habituai o peoco:;so de se 
infamar m eu cil.mct(lr deanto dos a.ctos que 
pratico nesta. Ca.ma1•a. . 

Iniciou-se essa. campa.nha., i nsinuando-so 
que eu me dcro.. ao Governo em troca. de 
moeda . Essa ca.lumnia ca.h iu como ca.hem os 
corpos que se não ]Wdcm sustnr, cahiu c 
dcstbz-se como uma biJlha, de s;~bão 011 \llna 
colltmna de fumo a.o conta.cto tlo <W. 

Ag'Of'[l, se diz que o mecanismo do Banco 
de Sorgip3 pa1·ece um favo1' que se dei em 
t1·oca de meu uoto. E' o quo es tü. o::;cl'ipto, 
mas a mão que não souba t ru.duzí1· o verda 
deit•o pensamento - o banco pa,•ece. . • bem 
está. tra.hindo a selvageria. do sentimento quo 
o inspirou. 

Do projecto desse banco, como se viu, fui 
a;penas portador; nã.o fui á, reunião convo
cada. pelo Se . Pereira. Barreto, o só in tel'Vim 
nesse negocio, depois que soube que a,<; pro
PI'iotarias da minha. t erra. estã o reduzidas a. 
fazer renda para. v iver . Eu podet·ia ter 

.: transigido dando meu -voto a.o Go-verno pa.ra. 
o Governo auxiliar minha tCl'r;t, e essa 

trn.nsac~o seria lí.cita e morai dosda quo 
o hcnc~mo em nadõl. mo ap1•oveita.ssa pes~o
almon te. Mcts ni1o o fiz. 

Minha. tol'm prefei·e a tudo a hom•a. do 
seus repre.>entantes, c quem poderá dizer 
quo. o Guvet·no apoia. esse projecto? gu soi 
lá SI o Gov_orno apoia csso pt·ojecto ~ ! . 

O qtto sm ó que na Commissã.o de Orça.
m twto ullo i;ocou a alma o o coração de um 
h?mem, cuj >. no1~e não me cn.nço de profc
ru· corn tvlmtra.ç:ao nesta Camt\ra, porque, 
comqmtnto a neve (la idado vá lho bran
queiaurlo Oi-3 . cabellos, sent<7-se quo lhe 
col're nas vc1u.3 a.lgnma co uJ& da lur., do 
calor, do sol do Equn.dor,-o Sr . Berzedello 
COl'l'êa. . 

Pedi votos nesta, Cama.ra. ·a ra1·os co !legas 
àquelles q11e me hvnram com bencvol~ 
ami~Jdo, p_or-quo sou ~uBo escrupuloso· em 
mantfo.Jtaçoos de conscl(lncia. . 

O pt•ojBcto foi approvado succoosivamcnte 
sem ueba.te, e só depois de cncer l'ada a ulti· 
m<t discus,;5,o mereceu a reprovação do 
nobre Deputado Dr. Cassia.no do Na.~ci
monto. 

Mas S.Ex. confeswu quo o reprovava 
som o t et• estudado, o, á minha pergunta. : 
«Com~ ousa V. E:<. comb<tter um projecto 
(]_no nn.o estudou h, S. Ex . r espondeu g.ue 
só o fazia sob o ponto de vista. tina.oceiro, 
porr1uanto, dada a. nos.~a. situação, nã.o 
appt·ovava. gasto de especic alguma. . 

S. Ex. : condemnava, pois, o lH'Ojecto ta.m~ 
bem por systema .. . Mas a. sciencia. cconomica. 
ma.n(la que os casos parcia.cs sejam estu
dados, porque a economia polit ica a.inda. 
não ú uma sciencia de leis, é . urna. sciencia 
de casos. 

Si S. Ex. ti ves.'lc eStudado o caso parcial 
quo o projecto vao solver. não ter ia levado 
sua se~encia economica u.o ponto do pt•ofel'ir 
estcts palavras duras c crueis, que mo ca, . 
hil•n.m no coração cvmo uma ond<~ de chumbo 
a ft lr ver : 

«Si Ser•gipe nã.o so póde ma.ntQL' como Ee--
tado, tl'anslot•me-se em torritor io.» · 

I~so cruer tiizer que, para. S. Ex., to(lo Es
tado que pedü· um auxilio á. União não se 
)}úde manter independente e deve ser t t•ans
fol'madu em tenitorio ! Si essa. tlleo1•ia fosse 
acceita e praticada, nós nã.o seriamos uma 
Re].Jublica. de Estados au tonomos, sei'ia.mo.1 
umu. federação dl} territol'ios dependent es, 
porque, não só agora, sempre, o~ m ais r icos 
dopo..rta.mentos brazileiros foram auxiliados 
pelo cen t t•o . · 

Mas, não impol't;:~. nadn. ao Bra.úl que Ser
gipe seja. transformado em tcrritorlo. Quo 
impor t;~ quo dv horizonte onde· scintill t~.m as 
gt•a.ndes ostrella.s, cntt•e as qun.es a.queUa, em 
quo ll'-\Sceu S . Ex. tem ma.i.s briiho, d.es:
appll.rcça v pequouino astru - miulla. tcr l'a 1 
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Que importa sej<t mais uma vez abando- geiro;só ficariLo do pé essas oln'as gt'and.iosas 
nada pelo Congresso ou pel0 Gover·no da do:> filhos do Sergipe, a teansnüttlrem de 
União uma terra humilde e _pequena, dei- geração em gcraçíio a glorü1, de ~eus nomes, · 
xaua em olvido pelos deuses, em desprezo a gloria do Brazil, n, gloria da têrra peque~ 
pelos homens, em isolamento pela natureza nina e abandonada,a ctual, como uma grande 
inclemente~ . Que importa, si esta natureza, flôr màchucada pola nação, a embriaga, desso 
lJaea esconder as riquezas, as assombrosas C)(quisito perfume cujas emanações são lu-. 
maravilhas que lhe occultou .uo seio fecundo,. minosas-o talento. 
collocou á sua entrada, à porta por onde ella Tenho dito . . (Muito be?n; muito bem. 0/1,/ 
se devia communicar com o mundo e com a, 7 • • t · t l ) V' . ora(t.or e 'tnvamen c cwnpnmen a c _o __ . . --".'-
civilização, uma barra quo se agita, se con- -
torce, se convulsiona incessantemente em Fica a discussiLo adiada pela hora. 
vagalhões enormes deareia e a.gua, turl)i- Comparecem mais os Srs. CarloR Marccl.-
Jhonando por ·toda parte, por toda parte des- lino, ALbuquerque Serejo, Sá Peixoto, Ar
}Jedaçan,lo montanhas de agua: e areia, que thur Lemos, Hosannah de Oliveira, Antonio 
se erguem e se despedaçam, e tornam a se Basto5, Indio ·do Brazil, Urbano Sa,ntos, Luiz 
oro-uer e tornam a se despadaç~r, - como Domingues, José EuzelJio, Christino Ct·uz, 
tigres enormes, proteiformes, de crinas al- Gucd.clha Mourão, João Gayoso; .Jo<1quim 
v as de ewuma, em luta desesperada e eterní1 Piees, Raymundo Arthur, Virgilio Brigido, _ 
a impedirem a civilização do penetrar mi- João Lopes, Francisco Sá, Sergh:J Saboia., Ta
nha terra, ainda. virgem e de a macular o vares de Lyra, Ermirio Coutinho, Teixeira 
})t oscituir? üe Sá, Pereira de Lyra,Malaquias Gonçalves, 

Que importa, si esta terra, para se vin- Esmeraldino Bandeira, Affonso Costa, Arro
aar do olvido dos deuses, dos despresos dos xellas. Galvão, Castro RebeUo, Noiva, Au· 
homens, da inclemencia da nàtureza, produz gusto França, Milton, Tosta, Eugenio Touri~. 
1llhos que vão pôr a serviço do Brazil in- nho, Paula Guimarães, R,odrigues Lima, 
ieiro as energias e o talento que sobram José Monjardim, Nelson de Vasconcellos, 
lá.? Oscar Godoy, Julio Santos~· Francisco Veiga, 

Quo importa, ai ella se vinga do desdém Penid.o Filho; Monteiro da Silveira, Ada.l· 
elos homens notaveis, atirando-lhes no ca- berto Ferraz, Henrique Salles, Olegario Ma
minho-Tobias Barreto e Sylvio R.oméro? ciel, Padua Rezende, Moreira da Silva, Aze
Aquolle, quo abriu ao pensam~n~o na~ional vedo Marques, Hermenegíldo de Moraes. 
um horizonte mais largo, ma1s lllummado, Ovidio Abrantes, Benedicto ele Souz<t, Lin
~ ~ste, que reuniu em um só monumen.to i~- dolpho Serra, Lamenha· Lins, B<trbosa Lima, 
pBr'ecivol ·o pensamento do todos os escr1- Germano Hasslocher, 'Francisco Alencastro, 
ptorcs brazil~iros, ou escrevessem elles no Victorino Monteiro, R.ivadavia Corrêa,Aure
Pará ou na terra do nobre Deputado, que a liano Barbosa e Alfre<lo Varellâ. 
flllel' transformar em terrítorio '? Deixam de compa.recer com causa }K~rrtici-

Aquelle, que cruzou e rec1•uzou 0 evoluci.o- paua os Srs. Vaz de Mello, Gastão da Cunha., 
nismo em touas as direcções do pensn.mento José Boiteax, Pedro Cllermont, Rotlt•igues. 
lmm:.mo, este, que immobHizou en:i uma_o~ra. Fernando,;, Augusto Severo, Soares Noiva., 
immensa. a-Historia da litteratura braztletra Moreira Alves, Elpitlio Figucirc(lo, Vm·gno 
-todas as idúas üas geraçõe,; desappaeecidas do Abreu, Paranhos MomencgPo, Marco!- 4 

ue nossoil :póetas, de nossos philosophos, de lino Moura, Dionysio Cel'(lUeit•a, Smnp<tio 
nossos homons de sciencia?! Ferraz, .Mar·tinho Campos, Peroil'a dos San-

Sim, que importa que desappareça ago~~ tos, Aureliano dos Santos, Rangel l,>estana. 
Scl'gipe, si esta terra pequcmna o P?hre J'-L Estevão Loho. Monteiro de Barros, Ildefonso 
})l'oduziu dous filhos, de almas prede~twad~, Alvim, carneiro do Rezende, Nccesio ~a
ftue deram ao Brazil-um,. a ob_ra <tl~lda nao v~n'eS Carlos Ottoni,Arthur Tol'res, Nogue1ra. 
comprehondida, de uma mtelllgen.Cia 1·ara Junio~, Lindolpho Ct\ctano, Miranda. Azo
na humanidade· outro, essa obra 1mmortal vedo, Gustavo Godoy, Dominguc~ de Casko, 
d<t immortalid;dc n::i.oional e da immortali- Oliveira Brao·a, Valois tlo Castt·o, Rodolpho 
d:.ule propria ~ . " . .. Mirttnda P;~ulino C<tt'los, AII'L'edo !Wis, 

Pó(le Sylvio morrer como mort•eu .r.oh~a,:-;,, Antonio' Cintra., Manoel Alvt:~, X:.tvior tlo 
e quando ello morrer, podem lho t•tZCl o:-; Valle, .Joúo can1lido, l•'t'arwi~<:o Mount, An
mais gramliosos funeraes, 1wcshr-lho ·~s gelo Pinhd1·o n Pinto ,l,t. l~uelta. 
1na.ioros honras, escrever ílobr-e clle os mats 
Lellos artigos e hiogmphia.s; tudo de~mppa- 1•: sem Cil.ltSL o~ St·s. ,\nizio tlu AIIL'Otl, 

reccrá; só ficarão de pé, qmtndo se qt~lZOI', Tltoma:~, Aeeioly, Li1n•t Filho, C<.Llll_iUo do 
no correr dos seculos, sondar a evoluçao do Hullawla, Estaciu Uoimbra, EpamtuunJ.as 
pensamento br«1ziloiro, ainda q~an~lo touo o Gracindo, . At•aujo Gôes, Syl~io Romee?, 
Bra.zil soíà reduzido a um territot'IO estran- Eduardl) Ramo~, Pinheiro Jnmor, Hercdw, 

J )!l 
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de S;~, Irineu Mn.cllí1do, Henrique Litgdcn, rle :s3 material seria fazer uma. lei retro
Augusto de Vasconcellos, s,~ Feeiec, Bart•os, <Letiva, lei d.e oxcepção e a medida viria per: 
Franco Junior, Antonino Fialho, DeoclécLmo tul·bar o equilibl'io orçamonta.rio. · 
de Soúza, Lourenço Ba.pti::>ta., Alves do Brito, .Es~as quantia:'\ já foram escÍ'lptura1as (S 
Silva Castro, Custodio Cocllw, Pereir.~ Lima.; despendidas c:nno rend.,t · publica ; rcsti
!y.Iitrtins .Teixeira., Ollveira Figlieiredo, Joà.- tuil-a::; corresponder(L <1. uma doaçZí.o ou a mna 
quim Breves, José Bonii\wio, EsperirUão, subvençã.:J. · · · 
Francisco Sttlles, Lamounier Godofredo, Fer- O orwdor, no inicio de seu cUscurso, refo
nando Pre~te.1, Costa · Junioe; Búeno tle re-sc. ú. doutrina do ai~t. 10 da Constituição 
Andrada, Adolpho Got•do, Joaquim Alvaro, que lê, par(). levantar· uma duvida sobre 
Luiz Piza, Cajado, Alonc<Ü' Guimarães e si á União cabe taxar ::;e~viços __ estaduaes 
Campos Cartier. e a proposito diz que havia uma fabrica de 

:Passa-se á. polyora pertencente á 'União funccionando 
no Estado' do Rio de Ja:neiro ; · si a este . não 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
cabia o direito de .cobrar impósto ~obro o 
produeto exportado; acredita que l'Ccipro
camcnte, scg'undo os termos d:t disposiç5,o 

E' annunciada · a continuação 4tt la dis- constitucional, •1 Uni5.o não púd.e 'ta:{ar os 
cussão do projecto n · 6? A, de 1!101' aHe- serviços dos Estados. . 

· rando a clas:3C la, n.l, ~das Tarifas da.s AlfJ.n- · o seu desejo . é que nas tarifas da Repu
, dcgas. blica fique· a segurança dcS que todo 6 mate

Ninguem pedindo~ palavra, ê enc3rrada a ria\ importado pelos· poderes publicas seja. 
.. discussão e adiada a votação. · . i~crnpto. de imposto. . · . , 

E' annuncia.d<t a continuação ·da 2a. dis- O abastecimento de agua é um pequeno 
cussão do pro.iecto n. · 7 A, del901, autciri- auxilio com que a União e,;tünuht os Esth.dos, 
zando 0 Governo <t conceder isonção de por ~sso mesmo para que o Pará continue om 
dh·eitos de impodaçno ao Ill.atcrial (_lue for opulenci~, com a~ sua.sr~nrl:as - antigas, o quo 
imporr.adopelo E:'lt~Llo_ do Pal'â. para. o abn~- se nã.o dá., acha que a. ·caniu.ra procederá. 
tecimento de agua. a ctda.de de Belém, rest1- coro acerto si appl·ovar o projectó. 

· t· - ~ Argu·menta tam~em em nome da hygiene, 
tuindo-se a:-; qu~m u1.s Jc~ pagas. tiraiJ,do as mesmas conclu:;ões,isto' é, pe~indo 

· i1 approvnção do -p1'ojecto.. · · 
O Sr. F.rancis~() Veiga, rei~- Termina.dizendo acreditttr que se deve 

tordo parecer <La Commis.~ão de Orçamento, conceder ú. .cidade do Belém, corno a· outra 
que- aconselha. . a.· ~dopção d,>· projocto · 1 · :f ·· · d · · t · d 1 t 
11.·1 A, dostc armo, coer-o-lhc o dever do to- qua quer, ~s avores 0 proJec 0 ~m cJa e. 
mar em considm•ação o disc~1rso do nobr.e Pf~~ito bem; mui~o bern.) .. · ·· . 

Dcp1üado pol11 Rio G]iancie do Sul,duplamcnte 0 S•··· Get·mano IIassloeher 
eollcga do urn.tlor. · ·va.o .fallar pouco',p'orque 'o sei.1 pi'in'Cip<tl 

Acomplnha sempre a esse honrado Dopu- oujectivo é explicar. a discordancia co!liplet:t 
ta.do om seu prugramm1 de patt•iutica e1-p. que se acha com o seu ilhistl'e collcga na, 

·economia e entende que sómcnte qm1.ndo em interpretação do ar~ .. 10 d~ Constituição, 
virtude do folga _ elo ?-'h~so':l~o c !!}(mos invocado por S. gx., c1ue tcnt,ou com a sm~ 

{ onerado -é~tiver o con trtlnuntc po(lCJ·a.n os •loutl'ina justyléat' ·tt n.a.etc do pro,jecto -qun 
podcl'CS pulJlicos at~cnd,c~ ~ .s9licit:wõcs ,que teve ~poio no parecer ttpresentado · poln. 
importem C.;ffi dínumnça.o de rendas. · Commissão de 01·çn.men&o. · · 

A despeif.o disso, porém, entende o oradur J.<1 03 seus cellcgas ouviram uma bell;,, 
_que urnà pa.rl;e d.o projeeto merece. a a :e pro- synthcsc :10 hl'C o assllmpto, produzitla pelu 
· va.ç~Tio tla Camara e esta é a 1sen~~a.o de seu cornpa.nlloiro ~c ba.ncu,da, quando peb, 
impost.ns ue importaçã.o para o material primeira vez se discutiu o projecto. 
quedepois de:'lsa lei for neco.-;sa.rio ao serviço De facto, si se apreciar esta questão sob u 

. de · abastecimeniJ de agua á. ·cidade de pon~o de vista do · nosso rcgirnen politico, 
. , . :Belém do Pará. 1htalmente a conclusão ü que estes favores n 

· O orador dará., essa isençã.o a todos os a fórma pot• que estiio sondo decrota.dos em 
Estados o localidade.;; qtw n. pedirem, porque beneficio dos l~stado.; illll)Ol'tam uma verd<t· 
lh'o faculta. a. Con:-;tituição, mórmetli;e nest<i deir11 violação du pr-incipio tede1•ativo. 
quadra em que a peste_ a.rnoaca. _o pair. Não é só tributando que se violam csf;r,~ 

-e n·iíu ha hygicne c salulll'td:vle pnhllcil. sem principias, mesmo pOl' meio de fa.vorcs ·s:w 
agua.. . . clles Vil)la.clos_. Sendo, p:)l'Ln.nto, enncodidos. 

Quantt~ ;í. scr•uncla par· te, Jlorém, nega. o lka ferida á autonomia dos Estados. ·· 
f:iOU voto, porquanto decretar a. ycstituiç~o Sctr collcga; oS1•. Francisco Veiga, t1uando 
das qmtn1;ias · j<~ eolmulas pela tmpprt<W<J.O. cl~fowlia. a pa.rf;c do par~cer quo i'ecusa <t 
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re ;i;itui.ção dos impostos co brados, disse que 
não se tJ.latn. v a de impostos · indevidos,_ cru c a 
re;tituição sô tinha logar nos casos em que a 
ropartiçlo arrecad!tdol'a houvesi;e recebido 
renda illegal. DepoiS, S. Ex., argumentando 
com o art. 10 da Constituição, clwgou á con
clusão de que a União não podia tributar os 
sarviços dos Estados. 

Vota contra a pref;enção po 1~ entonúcr em 
consciencia que, como dofensot• do pl'ineiplo 
político que rege a Nação Bra~iloira., não 
pôde e:;tar desfalca.ndo rondas da União em 
beneficio dos Estados, como não consentieia. 
que a. União tlesfalcasse rendas dos E~tado.3 
em seu beueficio. 

E, depois, vüta contra a. pretenção just:1~ 
mente po1' partir do Estado do Pará, o mais 
injusto de todo_s ·para com os demais Estados 
da União. (Muito bem, ; muito bem.) 

Si fosse esta doutrina vergadeira, S. Ex. 
estaria · em contr<tdicc;ão comsigo proprio, 
porque havi~ d,e chegar á çpnclusão de que o 
imp ~Jsto recel:Jido era illegal. e a restituição 
teria logar fatalmente. () Sr. Sei"z.edello Corrêa(')-

Serviço • pupliço não ~e enteD!le quando Solicitei a palavra para dar uma explicação 
um Estado, falseando a sua miE~são, toma a ao meu distincto collega da Comrnissão de O r
seu cargo a direcção de eq~.prehendimcntos çamento, cujo nome peço licença pu;ra de
industriaes. · . . clinn,r. o Sr. Cassiano do N:Lscimento, a 

Si o Éstado do Pará import~5se materiaes respeito de ponderações que S. Ex. formulou 
para a construcção, por exemplo, de uma da tribuna da Camara sobre o projecto em 
repartição meteorólogica, serviço do Estado (liscussão. S. Ex. fez largas·considerações a 
que elle ~oma.s_3e a :;i como !lma .neces~idado respeito do programma ue economia .que 
publica, podena talvez ser d1scut1vel s1 por- devemos manter, termina.ndo por sentir 
ventura cabia ou não á União cob1•ar im- achar-se em diveegoncia com o obscuro 
postos de importação. O caso, porém, é di- ot•aclor que occupa a attenção da Camara e 
verso: o Estado do Pará não tomou a si o abas- qu.c foi relator do projecto ora em debate. 
tccimento da agua. Dizque defende sempre Sr. Presi,lontc, assignei o projecto rela
a:-; prerogatiyas dos Estad?::l,. mas é ta~ hem tivo á. isenção de direitos para o material 
extremado defensor dos direitos da Umao. destinado a ,1bastceimcnto do aguada ca-

Pergunta si o Estado do . P~r.É' está nas. pital do Estado de que sou filho, depois d,e 
condições expressas na Con;:;titmçao de fórma alguma ponderaÇões no seio da Commissão 
a ser necessaria a. in.te~·venção ·da Uniã?. · de Orçamento. 

Só em })agar sms nul contos de ré1s. ··· ·" 
1 

Eu fiz, apezar de filho daquelle Estado e do 
obras do abastecime~to ?e agu~1. da c1u: 1,· , .::i 9 tr~tar de uma. questão vital para a popu
de Belém, em vez de Cinco mll e qu~tro- i;..~.ção da cidade de Belém, ponderações u. 
contos contos, é que ficará o Pará em situa- respeito da rostituiçã.o de direitos que se 
ç~ão calamitosa ~ consigna vn. no pt•o,jocto c declaro i tormina.n-

Combate a isenção de tliroitos, primeiro. temente no soio da. Commissão quo ou, em
porque é' urnq, renda da. União quo so pt•e· b~r~1 do accc.mlo cr~m u isonção pa.r<.t o. mate
tende desfalcar e, depois, p:m11w este de;:;- r tal quo lus~B unpot·ta<lo, ontond ta. •. n_o 
r. ~lque va.e reflectir-se sobre '<t !~dnst.l'l:t 11\~n O!_ntu.J~to, <illO ní·i~ sn <lovia fazer <.L rost~~u~
dcixa. por esta. fórma. do ter a unwa g:u·;mtm ça.o, tsl;o, espucwlmJJn~o, por duas COili;ttle
que podia até cot•to ponto animal-a. raçl:)os-uma é a do c~ue, q~ando. ~ Estatl.o 

o orador ainda estuda 0 assumpto r~oh if!lPOPtou esse m~terml, nao sollclt~"n' p~u
ontros aspectos assi()'nalando os seus pont0·,J VI~mo'lte tlo podm ~OlU})etente, o C~>no:es~o, 

1 •. · · ' o a ISenç~ao · outra, u que, por constdoraj;luos 
VU DCJ a:ms. . _ . . , , que nao ~com a peilo discutir neste IUO-
. . Apt·ccmtlu. <L q~c~ta.~ como um c,tl:io.d~ monto, quando estive no Estado, fui mais ou 
.Jtt:-:ltiça absoluta~ na?·ro~~ a menor dnvi~<\o fnenos informado de que umq. larga p~rte 
que, em conscrenc1a·, nao se deve ?onceder desse material não poderia ter o destino que 
esta. isenção.!.. porque, do contrariO,, ser{~ lhe e)'a ro.!!m'vado })elo governo cst.~dna_!.. 
tra!m a. Uma.o, Illn_d~-~c ~~~?~~. P?nsa.}.\,11 ~; De. motlo quo ns1i:t consid;nrar.~ito m_o tez na': 
esta ~Vl'H rmra. defendei 1 !ÜC10)scs cxc,ln~.t \ 1 ~ ·' acceit~t· <t p~l'tc do proJ_ecto rclcrcnto <~ 
tl~s Estados, esquecerrdo-se d? f!J!C c. l>r!1zl- restituição, mostro.ndo ass1m q tte, ~peza,r _de 
leiroya.ra ::;er cs.taduano. N:a ::Ida. ~n.tun~ filho d:.~quello J1stauo, não ~mbordm~ ospl.
dos hsta1los é que. somos e~tad ll<t~o ., , aq ~u, tcresses gm·ac,.:; do meu paiz a convemenctas 
ostan~s p:tr<.t. dofe~del' os m~eresso~ cl:~}' ~- mct'u.mento particulares do .Estado_ que r~
der:Lçao. !'<wtteular.tzado ? caso, c . .Jili;t;tOl,·l<~·t p~·oscnto nesta ca.sa ; não poclla., por_e~, d~l
a protenl!_ao do Pai'< L orn s1, ~o~r~ con ti a c ll~, X<.U' do dal' 0 meu voto em relac;.a~ a 1sençao 
porque nao ha E->tado d<.t Uma.o quo tcnh,L pu.n 0 novo m:ttori<~l que fosse -unportado 
mais concorrido par:t qnolmn• . os la:(.~os do < 
solldariedáde tratando como e~trangen·os os 
outros Estados, do que 0 d,o Parâ. (:) Esle ãiscurso não foi t•evisto pelo orador, 
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pa,ra· um fim que é de necessidade publica, Não me recordo mesmo de ter combatido 
de interesse vital e que, no meu _Esta(io, não aqui direito dos Estados sinão nesta bal
está consignado a uma empreza particular, burdia tremenda, que so vae fazendo por 
mas que vae ser custeado directamente pelo toda a parte, de impostosjnter-estaduaes e 
Estado, por administração. · municipaes, e · acredito que, comba.tendo-os, 

UM:· SR. DEPUTADo-E' serviço publico. pugno antes }lelos legitimas interesses dos 
Estados do que pelos da União. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-E' inquestio-
navelmente, nestas condic;ões, um serviço Sr. Presidente, os Estados são os encarre .. 
publico. gados de prover, naturalmente, os meios da 

Depois, eu seria incohorente commigo sua producção e do seu povoamento; mas, 
mesmo quando, no presente orçamento, ha- si esses Estados do Brazil começarem por se 
·via .. dado, no seio da commissão, parecer guerrear reciprocamente, evitando que · o 
favoravel a algumas emendas relativas á mercado do Estado A sirva para PI'oduéção 

-isenção de direito de material importado do Estado B ou C, como podemos exigir que 
por certàs camaras municipaes, e no orça- os mercados estrangeiros acceitem a nossa 
mento em vigor- ha um cem numero de producção, qUando . somos os primeiros· a 
outras disposições neste sentido; fechar os nossos mercados para os proprios 

V. Ex. compr,ehende que desta fôrma me productos nacionàe.~~ · - . 
colloc<tria em posição antipathica, odiosa e Assim, por espirito menos unionista que 
injustificavel para com meu proprio E,;tado, profundamente federativo, na tribuna, em 
parecendo até que, não tendo. sido signata- pareceres e ainda no projecto actual daRe
rio deste projecto apresentado pela bancada ceita, tenho pugnado no sentido de se evitar 
paraense, adversa1~ia a mirn em politica, o que apresentem medidas tendentes a aifectar 
movcl do meu voto seria, não o interes.c:;e o mecanismo industrial e economico da nossa 

. geral, mas um acto de hostilidade aos meus Patria. Não é, pois, razão para me acoima
illustres collegas . - • rem de que cogito exclusivamente dos intel'

Eunão podia, pois, por todas estas consi- esses da União de um modo ferrenho, atroz, 
derações deixar de dar o meu voto a este negando justiça aos Estados. · 
projecto. · · · 

Penso mesmo que, em relação a certos E pelo contrario, J'óra dahi, nós temos tido, 
serviços que entendem com a hygiene e a eu e 0 meu illustre collega.,_ membro da 
saude publica, nós de ha muito deveríamos Commissão- de Orçamento, nossas divergen
ter estabelecido uma lei geral, especificando ciasa redpeito da intervenção da União. Mas 
os casos para estas isenç,ões (apoiados), por- sou leigo na materia (não apoiados), S. Ex. 
que ellas são de tal ordem, que constante- é uma intellig~ncia reconhecida, urna capa
mente aqui as estamos votando. cidade, e dahi talvez S. Ex. encontre pontos 

Dada esta.·ligeira explicação aos meus col- com os quaes não concorde. Trava-se o do
legas de Commissão, eu terminarei fazondo bate e rna.is de uma vez tenho dado a palma 
ligeira rcctificação ás observações foitas de vencedor, com satisfação para mim, ao 
pelo nobre Deputado por Minas, e de alguma meu illustre collega. · 
sorte indirecta.mente secundadas pelo illus- Mas não ha essa intolerancia. do minha 
tre Deputado pelo Rio Grande do Sul, em re- parte, esse amor feroz aos interesses da 
lacão á a.ttitude quo aqui tenho mantido a União com sacrificio dos legítimos e. verda· 
respeito dos direitos o interesses da União. doiros interes:~es dos Estados. · _ 
· Esta attitudo não vae, como e.:;tá pll.re-

cendo aos amigos dos Estados, a pmrto de Era,m est(l,s as considerações que tinha de 
prejudicai'aquillo que, no meu entender, ou fazer sobro o projecto. (Múito bem; muito 
penso que é direito desses E.::~tados.· bem.) ' 

Eu sou, e já tenho dito aqui .dezenas de 
vezes, eminentemente partidario da au- O -.Sr. Presidente~ Tem a pa
tonomia dos Estados e do regimen federa:.. lavra o Sr. Affonso Costa. 
tivo consagrado na Constituição; este amor, 
po~rn, não vae a ponto de. sacrificar aquillo O Sr. AWo~so Costa--- Sr. P1·e· 
que supponho o alto interesse da União. sidente, a hora está adoantadissima e, tendo 

Todas as vezes que assumptos são dados ao de fazer largas considerações sobre o pro
meu estudo, onde se travem contlictos jecto, peço a V. Ex. que me conceda :ficar 
entre as a,ttribuições dos Estados e União, com a palavra para amanhã. 
procuro dar a minha opinião com a maior 

, isenção de animo, .· de accordo com h.quillo 
. que penso que é rigorosamente o espírito ua 
· Constituição de 24 de fevereiro, 

O Sr. President.e-Estandô a hora, 
adeantada e attendeiJ.do ··á reclamação . do 
nob~:e Deputado, dou. a.· discussão por adiada. 
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--~----------~------·-------------------------------------------

Vão a impl'imir os seguintes 

PROJECTOS 

N. ' 105 B-1901 

Pm·ecer sobre as emendas ofterecidas na 2a 
discussão do projecto n. 105 A (do Senado)• 
que ctea no Districto Federal mais um officio 
de registro de hypothecas com a designaçcío 
de terceiro 

A Commissão do Orçamento, a quo fora.m 
presentes as emendas ·o1ferccidas ao projecto 
n. 105 A,que crea mais um officio de registro 
Jtypothecario nesta Capital, considerando que 
a fixação de ordenado para esse serventuario, 
além de constituh• uma excepção, que de 
modo algum se justifica, onera o Thesouro 
de novas despezas que nem sempre serão 
compensadas pelas . taxas que as mesmas 
emendas mandam que sejam recolhidas a:os 
cofres · nacion n.es, é de parecer, de accordo 
com ·a opinião manifestada pelo Governo, 
quo não sejam as mesmas emendas appro
vadas. 

Sala das Commissõm, 8 de outubro de 
1901.-Paula Guimarães, presidente, com 
re . .;tricções.-Francisco Veiga, relator.-May
?'ink.-Se1·zedello Corrêa.-Cassiano elo Nas
cimento. 

Emendas a que se refere o parece~· supra 

Substitua-se : 
O Governo fica autorizado a determinar 

ordenado de 12:000$ ou mai:3 para os officiaes 
de registro de hypothecas, sendo arrecadados 
pelo Thesouro os devidos emolumentos. 

Sala das sessões, 24 de setembro de 1901. 
-Nei'Va. 

dirigida em 2 de abril de 1895, sobre a divida 
do Paraguay, e de Agostinho Freire, cidadão 
braiileiro, domiciliado em s. Borja, Estado 
do Rio Grande do Sul, por si e por seus 
compatriotas, dos quaes é bastante :pro
curador o cidadão Silvestre de Magalhães, 
signatario da reforida petição, reclamando 
a percepção das quantias provenientes ou 
constantes do capital e juros das indemni
zações a ,que para com elles se obrigou o 
Governo da , Republica do Paraguay pelo 
tratado de 9 de janeiro de 1872, estipulado 
entre essa Republica e o Brazil, e para cuja 
execução, até hoje nominal, foram emittidos 
em 1879 apalices paraguayas dê 6 °/o de 
juros ouro e l 0 /o de amortização, vem a 
me~ma eommissão expôr á Camara dos 
Srs. Deputados os factos occorridos e as me ... 
didas que julga devem ser adoptadas. 

o assumpto de que tratam as referidas 
petições foi estudado pela Commis~ão, sob 
varias aspectos : 

Primeiro- origem e existencia da divida e 
seus fundamentos; 

Segundo- re.~ponsabilidades do .Governo 
B razileiro. · 

.Terceiro- meio :pelo qual pàde ser pago. 
A Commissão recordar o que está ainda na me
moria de todos os brazileiros. a luctuosa 
guerra sustentada contra a Républica do 
Paraguay, de 1865 a 1870. Conhecidos são da 
Camara dos Srs. Deputados os episodios das 
invasões de Matto Grosso e do Rio Grande do 
Sul em 1864 e 1865, sendo certo que, pelo tra
tado de paz celebrado entre o Brazil e o Pa· 
raguay a 9 de janeiro de 1872, ficou estipu
lado que esta Republica reconheceri~ como 
divida. publica a importancia cíos damnos e 
prejuizos causados pela guerra aos habitao;. 
tes daquellas duas então províncias. O praso 

. para a liquidação das reclamações a.presen-
Accrescente-se onde convier : _ tadas, 0 qual pelo art. 6" t1o alludido tra-
Aos serventuarios serão abonados os ven- tado devia ser de 18 mezes, prolongou-se, 

cimentos de 6:000$000~ . graças á tolerancia do Governo do Brazil, 
§ Reverterão em beneficio do Thesouro até 1879, emittindo então o Governo do Pa-

20 % dos emolumentos devidos pelo actual raguy apolices de 6 ° f 0 de juros, ouro, e 1 o /o 
reo·imento de custas. de amortização, para ·pagamento das recla· 

~ala das sessões 24 de setembro de l90l. m_?.ções ~econhecida~ j~sta~ e yroce~entes. 
N, · ' Nao preciSa a .Comm1ssao discutir aqm a le· 

- et'Va. gitimidade do principio da ~nd~m·nizaç~o. 
N. 223 - 1901 pois é ella uma conquista do d1rmto publico 

Autm·iza o Poder Executivo a entender-se 
com o Governo do . Paraguay sobre o 
tratado de 9 de janeiro de 1872, na 
pa?·te relati'IJa ds indemn.:Zações a que está 
ob1·igado e diâ out1·as p1·ov-idencias 

Presentes á Commissão de Orçamento as 
:petições: da Mesa da. Assembléa Legislativa 
do Estado de Matto Grosso, dirigida ao Con
gresso Federal, reiterando a representação 

internacionar, já corporificado em leis e 
sanccionado pel<t pra tic::t na guerra da Eu
ropa e da America, e entro nós pelas leis de 
7 de novembro do 18:H, de 20 de setembro 
de 1840 e 2 de setembro do 1862. 

A Camam conhece a lei franceza do 6 de 
setembro de 1871, e a lei allemã mandando 
pagar om 1872 á Alsac~a-Loreua o.s pre· 
juizos causados aos particulares, e amda. a 
lei austríaca de 1866. 
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A Cama.ra. sabe quo desde o tratado de 
Pª'1·is do 1773, em que se estabeleceu o prin
cipio de garantia á propriedade privada, 
existem os exem}1lü8 das guerras franco-pru8-
siana, do Chile e Perú, da França e I-Ies
panha. pelo tra.tado de agosto de 1881, e 
ainda o exemplo dado pelos Estados Unidos e 
França, da instituição de um tribunal ar
bitral para julgar d<tS recfamações por PI'e
juizos de guerra, procedimento seguido pelo 
Chile, de commum accordo com a Italia, a 
França e Grã Bretanha, para julgamento das 
reclamações po1• prejuízos provenientes das 
operações de guerra das forças chilenas, nos 
territorios e costas do Perú e da Bolivia, os 
quaes foram liquidados o pagos. ,, 

Pensa a Commissão, porém,que toda a dis" 
cussão a este respeito é desnocessaria para o 
caso em quest?ío: 1°, porque a indemnizaÇão 
foi expres~ament'3 consagrada no tratado de 
paz de 9 de janeiro de 1872; 2°, o Governo do 
Brazil exigiu e obteve que o Govemo do Pa
raguay, liquidadas as reclamações, emitti~se 
as apolices para o pagamento; 3°, o Governo 
do Paraguay, om toda a discussão havida,não 
negou jamais, a obrigação em que estava de 
pagar e.3sas indemnizações e, antes, as reco
nheceu justas, provadas e documentadas, tanto 
que fez a omissão dos' títulos e os entregou 
aos reclamantes. Isso tudo se acha confir
mado pelo art. 6° do ti·atado de paz e pelas 
notas diplomaticas que aqui transcreve a 
Com missão do Orçamcn to. Em . agosto de 
1877,· exigiu o Governo Imporial do Brazil, 
pela primeiru. vez,as apolices corrospondontos 
ás r~lamnções liquidadas polu. commissão 
mixta paraguaya-hrazUeira e, corno não ti
vesse solução om marÇo do 1878,oncotou nova 
reclamação. ms a dis~ussão hu. v ida: 

Aproveito aoccasiã.o para. renovar a V .Ex. 
as expressões d<t mais distinguida considora
ção.-Jasé de Almeidct Vasconcellos.-A S.Ex. 
oSr. D. Juan A. Jara, Ministro dasRelações 
Exteriores. 

Ministerió de Relacio:·es Exteriores-Astin
cion, 16 de a,bril de 1878. 

Sr. Encargado de Negocios- Recebi opor
tunamente su nota del 21 de marzo ppclo. 
en la que se sirvo participarmo que ol Go
bierno Imperial en vista de .la morosidad do 
las decisiones en la.s reclamaciones por per
juicios de guerra, morosilla.d dobida osclu
sivamente a los Jueces Comisarios para
guayos; yen el justo cmpe~o de proteger, 
como lo cumple, los intereses de los recla
mantes, sujetos como se hallan á las even
tualidades de una liquidacion remota; re
solvió exigir del GulJie1·no do la. Republica 
el cumplimiento de lo que fué estipulado 
por el art. 6° del respectivo Tratado de 
Paz; esto és, la inmediata entrega do las 
pólizas correspondientes á las reclamaciones 
,juzgadas, y á las. otras, (t medida que vayan 
siendo sentenciadas. Que al cumplir ese 
d.eber y al tenor cl hbnor de elevar <:'t mi 
conocimionto esa l'esolucion del· Gobiel'no dê 
V. S., espora que el de la Republicâ se ser
virá providenciar para que la. entrega de 
las referidas pólizas se haga sin demora. 
Las bccupn.ciones que recargaban este Mi
nistorio, cuando V. S. me dir·igiõ esa nota, 
uo me .pormitieron darlo . una imhed~ata 
rcsptiesta ; mas hoy que habiendo ya dado 
ctrenta al honorable Congreso de los trabajos 
do la cai'tera de mi cargo, he normalisado 
o.tra vez inis taren.s, cábeme el hôrlor de 
contestaria por• especial encargo de mi Go-
Lierno. , 

Logaç"li.u do Brazil- Assumpção, 21 de Hay que notar en su nota dos pubtos 
mar~~o de IH78.-Sonhor Ministro. unicos que guardan una relacion insepa.rable, 

O Govorno Imperial, á vista <la incxpli· puesto quo uno cs la causa y el otr0 su 
cavel dornortt du.s decisões nas roclu.maç~õcs inmediatc ofecto. De!:!de que la causa pueda 
pol' prejuízos do guerra, demora devida sol' desti:'uida; desde qüe pueda probarse.quo 
exclusivamente aos juizes commis~arios para- naco de una apreciacion erronea, desaparece 
guayos, e no justo empenho de proteger, por completo, y se 'haco por conseguiente 
como lhe cumpre, os interesses dos recla- ociosa. toda. discusion sobre la legitimidad 
mantos, sujeitos, como se acham, <ts éventua- de sus efectos, esto os, de las consecuericias 
!idades êl.e uma liquidação remota, resolveu que se hacen derivar de ella. Dice V. S. que 

-exigir do Governo da Republi.ca o. cumpri- el Gobierno Imperial exige la entrega do las 
mento do estipulado pelo art. 6° do respe- consabidas pólizas, en vista de la morosidad 
ctivo tratado de paz, isto é, a immediata con que·se despachan lás reclamaciones so
entrega das apolices, correspondentes ás metidas al fallo de la correspolidiente Co-
reclamações julgadas, e as outras á medida mi::;ion. · 
que forem sendo sentenciadas. Sin ella, piles, segl1íl se dedu:ce, las pólizas 

Ao cumprir o dever o ao teF a honra de 1 no serian reclamadas, sino despues quo csa 
levar ao conhecimento de V. Ex. esta reso- · Comision hubiera terminado todos sus t1·a
lução do meu Gove1;nô, espero, Sr. Ministro, bajos. Para impugnar esa morosidad no 
que o da RcpulJlica se servirá providenciar tendré que hacor grandes O:)fucrzos: me bas
para ctue a. entrega das refeí•idas apoJiccs tará apelar alleal tcatimonio de V. S., que 
~e faça som demora. no podr(t negar que ose cargo se dirige al Go.r 
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bierno do la. Ropublica, pr~eisamcnto en 
los momento:) en quo la referül;,, Comision 
tiene un despacho mas activo qne ninguno 
ele los anos anteriores. 

Juzgo escusado consigna.r cifras en la pre
sente nota, porq nc V. S. que está en con
tacto con el Sr.Jnoz, Comisario Brazilciro, no 
puedo ignora1• que en ostos ultimos meses 
han sido muchas las reclama.ciones liqui-
dadas por la Comision. _ 

Conociendo la rcct~tud dei Gobierno. Impe
rial y los sentimientos de benevolencia quo 
lli1 abrigado siemprc hácia cl Gobierno de la 
H.epublica, no dodo que al formular la pe
ticion que ha. sido transmitida, por V. S. 
no ostaba, · en posesion do los ultimos <latos 
relativos <í la Inarcha do la Comision rnixta 
paragua.yo-bra.silera. Y esto me afirmao en 
la opinion de que V. S .. , que es testigo pre
senchtl de em inarcha, se digna avisar á su 
Gobierno que csa Comi:üon despttt:ha hoy las 
reclamac10nes con la posible brevedad, de
ja.r<.i, sin eí'octo aquella peticion, convencido 
de que no tendria razoii de ser, desde que 
se lo · probaba que había desaparecido . la 
causa quo I e servió de fundamento. 

Suplico, pues, á V. S. quo, obrando con 
su habitual imparcialidad, comunique ;t su 
ilustrado Gohierno el estado actual de cosas 
relativas á ia Comision mixta, con ht que 
V. S. prestará un verdadero servicio ri ambos 
paises, aclLLrando lo quo hay de cierto cn la 
morosidad quo se nos atribuye. 

Dcjando asi contestada su nota doi 21 de 
marzo, cabemo una voz mas el honor de 
renovar á V. S. las protestas do mi alta 
considcracion y pol'sonn.l aprccio.-lttan An
tortio Jara-A S. S. cl Sr. Encargado de 
Negocias del Impm·lo del BrasiL. 

Legação do Hrazil- Assumpção, 17 uo 
<tbril de 1878. 

Sr. Mini:.;l,ru-Tcnho presente a ilr/:.a. com 
quo V. Ex. mo hom·ou hontem, em rcspo::~üt ti. 
tlosta Legação de 21 do moz ultirno, pola 
qual, por ordem expressa do Governo Im
perial, exigi do Governada Ropublica a im
mediata entrega das apoFces cori'espon
dentes ás reclamações julg~das por pre
juízos de gúerra e das que forem sendo sen-
tenciadas. . 

Depois de muita& considerações, as quaes 
abstenho-me de acompanhar, obs<'rve V. Ex. 
que semelll<m te resolução do Governo :rm. 
pBl'ial e devida a ignorar, e:-lte, a má.rclla que 
teom tido ultimamente_os ti'bJJa.lhos da. res
pectivà commjssão ruixta. 

Respondendo a este topico da nota de 
V. Ex., cumpre-me declarar que esta Le
g::ição jamais deixou de inforniar ao Governo 
lmpori<ü minuc :. ~.~sa o opportunamentc de 

tudo quanto a1Iirma c dit. l'cspoito a tão im
portante as.mmpto. 

Si o nf.io tivesse feito, fu.ltaria cu ao cum· 
prinicnto de meus deveres. 

Dada cata explicação, só resta-me, Sr. Mi~ 
nistro, obsBrva.r .<í. V. Ex., que para meu 
ulteriot· proccllirncnto, necessito cp~e VV. 
EEx. se sirvam declarar-me simplmmiente, si 
o Governo da Ropublíca cst<i disposto ou não 
a féjozer a immediata entrega das referidas 
apollces. · . . 

Aproveito a occasião para reiterar á 
V. Ex.. as seguranças da minha conside
r·ação. - Jose de .c1lmeida Vasconcellos
Illm. Exm. Sr. D. Juan Antonio Ja1·a, Mi· 
nistro das Relações Exteriores. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. - " 
Asuncion, 26 do abril do 1878. 

S1•. Encargado do Negocias- Elevada al 
conocimiento del Gobierno su nota dei l7 
dei corriente, paso por su encargo a contes-. 
tarla. En agosto do 18i7 exigia el Gobicrno 
Imperial por primera. vez las pôlizas corres
pondientes <:'t los espedientes l~quidados por 
la Comision mixta paraguayo-brasilcra, 
C1'cada por el Tratado do Paz de 1872 para 
entender en las rechünaciones por danos cau
sados á las personas y ciudadanos brasilcros 
durante la guerra fLUO sostuvo el Parn.gm~y 
contra las tres naeiones de la Alianza. En 
cl mos do m;uzo Pl1(lo. se ha promovido 
p :Jl' segunda vez la misma reclamacion. 
En 1876 ltL caww. do la peticion Ol'a. ol eon
vcnio fll'mado con los acrecdore:-; ingleses, 
quo 1qjus do oschtir• <l los dcmits acreodoros, 
se nogocir'1 prc<:isamcnto eon la espemnza de 
quo sw> frutos Jwrnlitieran al Gobiorno, orr 
u n plazo rota ti vamo11l;o ecreano, hacer fronte 
:1 tod11S lO):; COHIJll'IIHIÍ~OS flllC po:;:tlJn.ffi Sobre 
cl E:-ltado. Allot'<L so lnvoc:~ la morosidad on 
la, march;~ <lo ht combion mixta, cuyo tles· 
paeho ))iLI'OCO lonto .al nobim•no do v. Sa. 
La pl'imera caus:.t dosa.p:trceió, pucs que fra
casó <lllliol convonio, la segunda, lw. desa
parecido tamllion, pucsto que lu referida 
Comision funciona Jwy con la posible acti
vidad. Eliminados asi los dos motivos 
que di eram . origen á la peUcion de las 
pólizas, juzgó el Gobiorno de Ia Repu
blica que quedarja esta sin efecto por-:
cua.nto si la monto- de i Gohierno Imperial 
huhiera sidú pedirias con esos motivos ó 
sin cllos, habria formulado s.u demanda basa
ila únicamente en las cstipulacionos dei res 
pectivo Tratado, sin· procurar justiflcarhs 
con hechos posteriores c segundal'ios. Mas la 
ultima. nota uc V. S. h:.~ venido de impro
viso ;:t uisipar el nl'l'or, patontizando que no 
fué ol convenio de Lóndrcs ni la procrast.l
nacion cn ol despacho do las rcclamacidfncs 
pre:sentadas á lu. Comi::lion mixta, lo quo 1w. 
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induciuo eomo cn.usa pL'incipal a.l Gabinete dos, cran inpr.'ttica.blos. El economista menos 
Impcl'ial á exigir 1:1 inmediat1. ontrcg;1 do e.:>perto, (lUC lanzara una ojeada .sobre el 
las pólizn.s. ' monton de ruinas qu~ cubria 1mestras pobla-

. Desde que por csa nota se in::;iste en podír ciones y campJs, habria comprondido sin 
&u entrega, no obstanGe la manifestacion esfuerzo, que eraexcedel' (~todo calculo ra
hecha p.or aslie Ministerio do haber desapa- cional el suponer que el pais en un plazo 
rcciüo la razon invocada por el Gohierno de tan breve pudiera ponerse en aptitnd do 
V. S.: claro estcí. que cl uni co dereclw, en satisfacer ni la n'lilesima ·parte de esas 
virtud dol cual puodo hoy sostencrso C$a denclas. 
oxigene ia os cl qnc :>c deriva dcl art. ô0

, del Si por ventura hubieramos alcansado un 
Tratu.do de Paz, firmado con el Brazil el 9 resultado contrario <t la anterior deducion, 
de enero de 187.2. hubiera constituído un Pl'odigio, un feno· 

lio croido neces~a.rio entl'ar en estas consi- meno digno del estudio do la sciencia. 
dera.cione'.l para lJ.Ue V. S. conociera el os- . Ji;l Paraguay estaba persuadido de esta 
piritu quo dictó mi ültima nota sobre esta verdad cuando firmó los tratados: tenia la 
materia, á. finde que no la con.~idere como conciencia de que aceptaba sol~nnemente un 
una evasiva. c::l.lculada. A saber ontonces pa.cto que le seria imposible cumplir en el 
que la moro::;idad de los trabajos de la Co- perentorio plazo que se le sefía.laba. 
mision, solo se deducia como causa acci- Esa conviccion debió haberlo retraido de 
dental, siendo la real y verdadera la obliga- contraer tan pesado compromiso y asi lo hu
cion contl'aitla por el Paraguay en el con.ja- biera hecho, si hubiera. podido arJivinar en
bido Tratado ; habia pre.)cindido de las ex- tónces que-sele hubieea exigido su cumpli
plicaciones. dadas ontóncos, entrando de miento al pié de la letra. 
Ueno á. manife3tar á V. S. si el Gobiorno El Paraguay no fit•mô aquel ·pacto p:H' 
e;";taha ó nó rasuelto á verificar la imme- conseguir (t todo tri1nsc un tratado que lü-

. diata entroga do las pólizas. ciera cesar su estado de guerra con el Bra-
Hoy, ompero, que como dcjo dicho, el Go- zil, no lo firmó para salvar las difficuldades 

biemo de la Republicõ~ co1npeende por la ul- del momento, librando al acaso la. solucion 
ti ma nota de V. S. que el Gobierno Imperial de las que quedaban visiblcmentc enc,~rna

. exige en absoluto sn entrega, voy á dar á das enlas cl(Lusula.s relat1vas á la dcnda qu3 
Y. S. una respuesta tan categoric:1 como reconecia. ; sinó que lo fit·mó · conl1ado en la 

· V. S. me la 'pide. benevolencia y generosida.d de los Aliado.~, 
Despues de la sangrienta guerra que re- que repetidas voccs atestign•~ran por ac~os 

- du:lo á escombro al Paraguay. poniendo por publicos-y solcmnes quo :-;ontian um VCl'da
un momento en tela de juicio la possibilidtul doro intcrés por las dusgt·acias del Para
de su rcorganisicion como entidad politictt, guay, protestando las m:ts laudablos dispo
fué solicitado par las potcncias vencedoras sicioncs para. ajtubr-lo :\. salir do sn doca
para celebr<tr tmtados que rcgulartLn cu lo Uencia y prostra.cion. 
sucesivo sus reciprocos relaciones. m P:traguay fit·mú a.quol pacto porque, 

Avido el Parag-uay do pa.s no vaciló on como vencido, rcconoch nn pt·i ncipio lo.i do· 
consolidar sus vinculos do ;unlstad con los q11c rochus dol vonccllOL', pot•u j<í.nmis c1•eyó se
la visp;Jm de liL) negociacionos cr<tn aun sus ria.monte quo tuviot·a llliO hacot·lo ofnctivo 
enemigos, y c1uc cn cl mismo cm•so de c !las on los osti·ictns l;erminus quo se c:itipuló. 
tonhtm ocupado militat·monto su 1.cl'l'itorio. El Paragun.y tirmó aquel p:teto cn la. por
Esc ttf'a.n ora nai;ut•;tl, no solo por cl a.niqui- sua.cion do llllC tcni<t quo llttrlc cumpli
ln.mion to do la.~ fncwz:L~ nacion::tlos t1•a.:,\ una micnto, poro jHzgó ~Jiompt·o q uc se pl'cscin
luch<L desigual cuyu tl'innf'u haiJüt alc;tnzn.do dil'ia dul pl:tzu seun.lado pat·n. concedol'le 
ya la Aiianza: si nó t;w bion porque vuia una, un otro, que Le permitiera a.cumula.1· gra.
vm·dad0l'i1 c:onvcnicncin. en vi viL' on buemL dun.lmente una suma de riqueza public1 
a.rmonia. con las naciones vocinas, de cuy<L suficiente para indemnizar los gastos, danos · 
voluntad colectiva p :mdian, sen duda alguna y perjuici.os reconocidos por los tratados. 
los destinos del Paraguay. La:> negociaciones Y esa conviccion · no debia considerar-se 

. se iniciaron, proseguieron y terminaron bajo efemera ni infundada, pneato que li1 ali
esas ideias de pas, que indnzeron al paz a mentaban como he dicho ya, no solo los 
sacrificado todo con tas de conseguido, y benévolos sentimientos manifestados pol' la 
despues de llcnar las formas de estilo acepta- Alianza, sinó el hecho de que los hombre:; 
ron los alto.:; poderes do la Nacion el Tratado de E~tado del Brasil, cuya. illustracion· e::~ 
de Pas do Enero de 1872, que fué ratificado nutoria, consignaran en el tratado esas 
en Rio Janeiro el 23 de ma.1·zo del mismo clctu:mlas, sa.biendo ello~ mismos que el 
ano, elcvanclo~c á ley de Ia H.epnblica. Para.gun.y no podl'ii1 cumpriria-;, aun(pte, no 

La::l clau:-::ubs üe esc Tratado, en lo refe- sufl'iondo ningun vaiven hubiera marclmdo 
rente <J;l pago de la..s dendas eh el rcconoci- desde. entonces en progresion · ascendente 
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hasta hoy, porque no hay ejemplo cn la 
historia, de que ningun pueblo empobrecido 
como el nucstro, hay<L porlido r!Ldicalmente 
tra.nsformn.rse en el corto lapso de cinco ó 
seis anos. 
. D~sde que se iniciaron los trabajos pre

llmmaras d.e aqucl tratado, el Paraguay hizo 
oir sus hmentos porque comprehendió que 
acoptaba compromisos superiores á sns de
bilcs fuerzas. Asi aparece en el Protocolo' de 
las conferencias celebradas en los dias 4, 5 o 
7 de.enero de 1872, .. en las que cl negociador 
pa.raguayo esponia al Sr. B<Lron de Cotogip3 
que le seria imposiblo al p1üz cat·gar con el 
gravamen de una deuda, de la que no podria 
cubrir ni aun el servicio de los intereses, 
por haber de~aparecido casi por conpleto la 
industria, las renhs y la poblacíon de la 
Republica. 

La imposibilitad sincera y sencillamente 
alegadét entjnces fué un pronostico de fatal 
certeza, puesto que · ha llega.do el dia de 
empeza.r {L cumplir aquelles compromisos, 
y el Paraguay se v.e privado de elementoj 
para hacerlo. 

El Gobiet•no de la. Republica, su l~ncar
gado de Negocios, penetrado de ~us aHos 
dcberes y tenicndo por norma. de ello.;; la 
fiel ejecucion de los compt•omiso:1 contraídos 
por el Estado, siento tenor que haccr esta 
<leclarooion; pcro fucrza os que haja en 
virtud de sus criticas circunstancilLs para que, 
penetril.ndose, de ella.s el Gobierno del Brasil 
y las demá.s potencias de la Alianza, la 
tomen en consideracion y obren eu su con
secuencia como entendercn convenirles. El 
Paraguay respeta la fé publica. enpenadét 
en sus tratados, reconoce :ms compromisos, 
y tio no la. mejor voluntad de cumprirlos. No 
intont.a violar la. ley, ni iludir su rr.sponsa.
bilülad, la acepta, po1• el conl;rario, poro ai 

· proprio tiempo se m<Lnifesta impotontCl para 
sati,;ha.ccr por ahora, las domln.s recpnocidas. 

Esa impotencia no requiore demonstrit,cion, 
porque os notoria; V. S. sabe pert"ectamonée 
(1ue n\wstr<LS rcnta.s, muy soPa ver alcans<H' 
a cuhrit• el presupues~o ortliniu·io do hL Na
cion, que apenas alcanza a$ 2200.000 al 
mez, y que cl pueblo no est<t on condiciones 
de podor soportar ni recargo de impuestos. 
Si como nacion indeJ?endiente nos é permi
tido disponer de lo e3trictamentc necesario 
para sostener una autoridad que admini~~re 
los intcreses puhlicos, puedo afirmar. cn ab.3o
luto qua nada en 0:3t03 momentos puede 
pagar el pais a cuenta de la.s consabidas 
<lendas, por que sus exíguas entradas las 
absorbcn los gasto.> de su Adminisr.racion. 

Estas difficnltades, de tod.) punto impo
sib lo elo vencer, colocn,n a1 Go IJier no de la 
Ropublícn. cn ClJ?cnoso dehcl' de contestar á 
V. S. r1ue <.'L pesar de su lmcna voluntad 

Cnmara Vol, VI 

cs impossihle, por ahora, entregar las 
poliz'1S quq V. S. solicitéL on nombr<J de su 
Goblerno. Con ô sin polizas está la denda 
solemnement~ reconocida por el Estado ; 
con ó sin ellas los interese:J estipulados cor
ren légq,lmonte, poro entregando-los esta
riamos en la obligacion de amot•tisar cn 
eiectivo su monto en la propor3ion anual 
del uno pot• cien to y el 6 o 1 o da in te rés, lo 
que no poclemos haeer, mientt·as no rncjoren 
nuestra~ c::mdi.cione.'! financieras. Comprende 
el Gohierno de lu. Rupul1Uca. que esta reso- · 
l~1cion quo arlopt~t c:Jn pleno conocimiento de 
c:.t.ma, es grave, cn vistêt de los solemnes 
compromisos contraídos en los tratados, pero 
ha llegado el momento supremo de presenr.ar 
las co.3as tal cua.l son, despojando-las de todo 
arupel y gala, pétra que el Gobierno Imperial 
las contemple en todi1 su escualida de3, 
nudez. 

Resumiendo, ·pues, em breves palabras el 
espiritu de la presente nota, diré á. V. S. 
que el Gobiet·no decididamente quiere, poro 
no puerle proceder ú. Ia immediata entreg~l. 
de la:; póliza~ como lo solicita V. S. en nom
bJ'e de su Gobierno, por serle imposible 
at tendo r debidamen te <~l SCl'Vlclo de esa deu da 
scguu e.,;tipula ol ar ~ . ou do Tt•:üa.<io de Pas, 
y que persuadido no obstante de que su de
ber es entregai-la, solo le queda la espeeanza 
de que cl Gobiemo dei Bf'azil, tomando en 
cuenta.las antecedente::: conside1·aciones, se 
sieva con su a.costumhrada f!encrosidad, de
fel'ir su pet.icion para una época mas loja.na, 
porque su insistencia.. em ostes momentos, 
no podrü1 ser atondirl<L ;i. pnsat• de nuostra 
buena fé y mejm·es <ieseo:::, por 1\~\ber una. 
imposibilidad mate!'iid y . hoy por .!to~r, insu~ 
p3rable, para d:w oxact•) cumplmuen Lo n 
dicho art. Ü" dol cit·~do ti'<Ü<~tlo. 

DP.jando asi conto;:;ta.da·su pt•ccipiLada not.a. 
dol de 17 eort•icnte cü.b()me ol honot• do l'Oito
ra.t• á V. S. uma voz mas la.s sinceeas pro~ 
tostas do mi mais a.! t;a. y distinguida con~i· 
dcmcion. 

Juan Antonio .h~ra. -AS. S. cl Sr. Encar
gado dos Negocios dcl Imporio dcl Brazil. 

Legação do Brazil-A~sumpção, :27 de ab1•il 
de liS78. 

Sr. Ministr-o-Tenho presente a nota que 
V. S. se serviu dirigir-me hontem em res
posta n. que lhJ enviei a 17 do· corrente, re
lativa á immediata entrega de apolices cor
resp :mdentes ás reclainações julgadas ·por 
peejuizo do guerra, e as que forem se senten
ciando; entrega que o Governo da Republica. 
se obrigou para com o Imperio por meio. do 
um pacto St>lcmno que nfto pôde ser violado 
sJm quebra das boas relações cxisten tes 
entre os dous IJUlzes, as (11..\.MS tanto hei me 

22 
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esforçado para manter com a. mais perfeit<1 
· corclialiuade. 

Sinto, pais, profundamente, Sr. Ministro, 
que o Governo de V. Ex. estribando-se em 
c:.msideraçõe;; que não são do minha. compe
tencia aprecü.tr-so negue formalmente elfe
ctuar a referida ontroga, porquanto no clos
omponho da missã.o cp1c me foi conliaU:a,, es· 
tou obrigado a protestar solcrunemente, como 
agora protesto, contra a fu.ltu. de cumpri
mento, por parte do Goveeno da. Repuhlica, 
da clausula 6" do respectivo tratado defini
tivo do pn,z, do 20 do março de 1873, dei
xando ao mesmo Governo a inteira respon. 
sabilidctlle das conscquencias que pos.mm 
surgir desse acto seu. 

Queira V. S. acceitar as reiteradas ex
pressões da minha -elevada consideração . ..:.. 
Jose de Almeida Vusconcellos. 

Illm. Exm. Sr. D. Juan y 'Jara., Ministro 
das Relações Exteriores. 1 

, • 

Legação do Brazil-Assumpção, 26 ele ju· 
nho de 1878. 

Sr. Ministro-Levei ao conhecimento elo 
Governo Imperial . a nota que V. Ex. mo 
dirigiu a 26 de abril proxinw passado, c re
cebi ordem para dar em resposta a seguinte 
commnnicação: · 

O Governo Paraguayo rcconllccc a obriga
ção do entregar as apolices destinadas <1 
inclemnização elos prejuízos soffridos por par
ticuhres durante a guerra, mas diz que por 
mm1uanto não lhe era possível cumpril-a, 
porque si o íizessc terh de pagar juros c 
amortizar ca}litaJ, e para isto faltam meios 
à Ropublica. · 

E.1ta razão não é procedente. . 
A obrigação ao cumprirp.ento que o Go

verno Paraguayo quer esquivar-se não re
sulta da entrega das a.policns e sim das sen
tcnç<~s proforidas pela Commissão Mixta, 
que mm'cam definitivamente as quantias 
devidas ;ws reclamantes._ · 

As apolices não são mai.s do que titulas que 
Ministerio de Relaciones Extcrioros-.Asun acreditam os seus portadores para as trans-

eion, 27 de abril do 1878 · acções que desejem fazer na praça, e pará 
81•. Encargado do Neg_ocios -- Cilmplo con o recebimento dos .juros e do capital do modo 

el debor do acusa1• recibo de sn not<t do hoy, pelo qual estú. estipulado. . 
prôtcstando contra el Gohiorno de la Repu-- E' evidente que,com uma renda mensal do 

. blica. por falta do cumplimiento al art. 6° 22.000 patacões, o Paraguay não pód.e cum· 
.del Tratado do Paz con al Brasil, do fecha prir b que prometto. -· 
do 24 tlel maio do 1872. Os reclarriant.es que sabem disto toem que 

El Gobiorno ue la Ropublica, sincero en su se resignar á sua sorte, aguardando que 
manifestacion ·de ayer, espera tranquilo la melhorem os recursos do paiz; e o Governo 
decision dol Gobierno de V. S., porque soa Imperial pol' certo não obrigará ao da Repu
esta cual f'uora, o~tá pcn·.suadido de habor blica a fazer o q no não ostú. em suas mã.os. 
cuinplido su debor com franqueza y con Esta impossibilidade, não obstantC', não so 
loaltad. ,: estende á entrega das apoliccs, que tl acto 

Desde quo V. S. manitiesta en su pro- praticavel. . 
citada que no le compete apreciar las con-· A negativa quo motiva. a pt•c:,;onto not.<1 
sideraciones consignadas en la que ha moti- seria lJOJ•tanto a. vi,ilaç[o voLuntarüL e in
vado su protesto, juzgo ocioso presontar explicavel do Tratn.do do 187~. 
nuevas oxplicaciones, esperando, p::tt•a hacerlo O Governo Impol'ial não acceita cliscns:,;ã.o 
a. que el Gobierno Imperial resolva osttt sol1l'o os nwtivus quo teve para suspondoe 
('mergoncia. duas vezes <L oxigoncht uo tJUO so tmta, o, 

Resta-me solo manifestar a V. S. quo no limitando-se ao o:,;~nncicd, me on<:al'l'OgíL d1~ 
temo el Gobiorno de Lt Ropublic::t quo so in- declarar ~t V. Ex. tlllO,_ si eontm o que devo 
terrumpam, por cl asunto que nos ocupa, esperar, o Governo Paraguayo imlistir om 
sus buenas relaciones con el Imperio, do sua nHgativa, dará a eadtt l'eclamanto cópia 
cuya amistad no le os dal.Jle dudar, porque authentica de sua. sentençla para os tins 
la falta do cqmplimiento al articulo citado convenientes. 
no constituye una violacion, como. V.· S. pa- Reitero os protestos a v. Ex. de minha 
r~ce suponerlo,por cuanto.1a. nega~1va d.el Go- alta consideração-Illm. Sr. Dr. Jose de:.Al
bwrno a entregar .los pollza~ ha sido drctalla. meida V'asconcellos .-D .Jttan A.. Jara . 

. pnr la. fum•za. de Cll'CUIDStanclaS ue tan pu-
blica notoriedade que persuadirân al Go
bierno Impcri1ll de que solo ha ohrado al im
pulso de un;~ necesidad suprema, imposil.Jle 
pol' lJOy tle vonc:oe. 

l{enuovo '~ V. S. una YOZ mas, las seguri
<latlcs do mi-.Llta cunsidoracion. -· Jwm · An
tonio Ja1'rt. - A S. S. ol l-> l'. gncu.l'ga<to de 
Nogocius cl.el hnpor·io dol Brasil. · 

Minif:ltcrio de Relaciones Extcriorc.>- As
suncion, 28 <le junio de 1878.- Snr. En
eargado do Nego cios. 

lü Gobicrno do la Rcpublicn. si ha impuos· 
to con satisüwiun do Sll nota do 2ô dei cor
Picllte. mo~, lo 11 uo pot• su encargo paso . u, 
contcstiU'. 
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La negativa de. esto Gobierno á. la entrega 
di la:> pólizas no era absoluta, como :>e vê 
claramente por mi anterior nota: solo si 
fOl'IUulou en . relaeion al pago, p rJl'que cl 
paes no si halla en condiciones de poderio 
verificar. , 

Hoy que el Gobicrno dal Brasil no3 dá 
la segmidad de que. mientras dure nuestra 
penosa situacion financiera, no esigira ol 
pago cie esJ.s polizas; desaparece la unica di
tficultad que motivô aquella negativa, y el 
Gohierno de la Republiea no podl'itt reta.rdar 
la e!J.trega de -ese:; documentos, sin att·acr 
sobre si una imerccidn. censura, por cuanto 
la imposibilitad de cumplir cl tratado d8 
pas, en lü"'referente a la. denda, no estriba 
en la entrega de las polizas si nó en al soe
vicio de sus in tcreses y amort.isacion. En 
su virtud y cons(3cuente el Gobicrno con 
sus própositos ·de dar cumplimicnt:.> a todos 
los coinpromisps contraídos por la Nacion, 
en Jas clauzulasque hoy por hoy sean pra
ticables, esta despuesto a entregàr las . po
lizas Qorrêspondientes a_ las reclamaciones 
sentenciadas y reconocidas, y que en lo su
ccsivo vay a rcconocicnuo la comision mizta 
Pu.ragliaya Brazilcra. 

· Dejando a:::i _ contestada su prccipitt:l.da 
nota, mci cabe el ltonor de reiterar a V. S. 
una. vez mas los protestos do 'roi distingui
da consideràcion.- Juan Antonio Jara.
A S. S. el Snr. Encargado de Negocias 
dal Impei'io dei Brasil. 

Segundo - Responsabilidades do Governo 
Brazileiro. · , 

certo, ao::> cofres publicos a quantia avultada ~ 
que anuaJmente dcspendia, assumindo assim 
a responsabilidade para com os reclanirmtes. 

2. o Deixou de exigü· a designação das 
rendas destinadas aod juros c á <tmortização 
da divida. 

3°. Oppoz-se á proposto. do g.w cmo de As
sumpção do reduzir a divida ti, metade, ol_;ri· 
gando·se a pagai-a dentro de dez annos (Re
latorio dos Negucios Estrangeiros, 1878), bem 
como ào emprostimo que para esse fim tra
tava o mesmo governo de levantar em Lon· 
drc.:l. (Prote.,t:J de 15 clcjuUw de l87G.) 

4." Perinittiu ctue o governo par,~guayo, 
corh desprezo aos tratados, e po1· seu li.vre 
arbítrio, reuuzisse aquella di vida,, não á me.;.o 
tàde; corno' p1·opuzera em 1876, ma::; á te?·ça, à 
qwwta e á quinta parte. 

5. o Tem con;;cntido em q uc o governo pa
ragua.yo deixe não sô de amor tizar aquella. 
divida, CJffiO até mesmo de pagar os I'espc
ctivos juros~ (Relatorios do · Ex~erior do go
verni> paraguayo, 1877, 1878 e 1879.) 

6. 0 Autorizou, finalmente, o govemo pm·a· 
guayo, pela nota diplomatica de 26 de junlto 
de 1878, a pagar as apol-ices, qw:mdo pwlcsse, 
apezar de determinar o tratado de·I872 que . 
se c.~tipulasscm as fonte.-; de rmHht para tal 
pagamento! . 

Di~ctli.idos cs fundamentos das. rcclu.ma;
ções e da divida c as rosponsabilid<tdes do 
Governo do Brazil passa a Commisaào a es· 
tudar o modo pelo qual pódo ser ella paga. 

Em 18\12 .tendo sitio di~cutido este assum· 
pto na Camara. foi aprescni;rtdo pJ!a Com· 
missão uc Fazenda o seguinte projecto funda
menta.do: 

« N • 214-189.2 

Pensa a Commh-;ão, pelo estudo dcmot'atlo 
que 1ez do toda a questão, que pelos acGos 
praticados decorre uma incontestave::l obri
gação rrioral no Governo dv Brazil do apoio, 
protecção e defeza dos direitos <:los referidos Auto1·üa 0 Pode;· Executivo a entra;· em 
credores do Paraguay, visto como o governo {u;cordo com Silvestre de Magalhtíes e a ba-
Impcrial desistiu da gat·antia. que tinhà para rone;.;a ele ViUa Mctria c out1·os no sentido 
a satil)t'ação de todos os compromissor: esti· de U!]ttidm· com as ?'esponsaúitidades da 
pulados no Tratado da Paz o ainda autorizou, Unir.ío os Ululas ele divida que rece/wmm do 
sua sponte, ao govor·no de Assumpção a só Pm·aguay depois da gtte1Ta cnt?·e aqttelle 
pagar, quando pudesse, aos portadOl'CS das paiz e 0 nosso 
apolices. A Commissão pedo licença para 
expor á Camara, mai~ demoradamente 0:1 Presentes á Commissão üc Fazendi1 as pc-
fundamentos do sou juizo. tições da baroneza de Vil!a Maria e Silv~si;re 

1. 0 O Governo Brazileiro desistiu do unico de Magalhães; que requerem a substituição. 
meio efficaz, recbnl1ecido pelo direito inter- de apoliccs do Paragui1y, quG receberam 
nacional, adoptado en1 todas guenas moder- ,dJmo indemnização dos projuizos so:lfrido.3 
nas e estipulado no proprio tratado de 1872, na guerra entre aquella nação c a noSS,6t, 
parJ. obrigar o governo do Paraguay a sa- por titulos de diviua e apolices da União; 
tisfazer seus compromi~sos de guerra, _.:. consüü~l'ando que é de toda. a equidade en
a occupaçtTo do · te?~ritwio pcwaguayo pm· trar a. Republica ~m accordo com os suppli-:
forças lJrazileiras.jú lá existentes, que depo is cantes e outros intere~sados que provem o 
do tmtado foram mandadas retirm· . . Si a seu ulreito, porquanto é principio de sciencia 
occupação do territorlu inimigo tivesse con- intcrnaclomtl, que não sofl're hoje contcs.ta
tinuado, sem duvida a . indemnização se ção séria, de que se deve indemnização; em 
elfcctuaria ; preferiu, por<ím, o Brazil abril' caso de guerr·a, pelos pl'cjuizos causados á. 
mão desse direito, com o que poupuu, é propriedade individmtl. 
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ConsiderJ.ndo que os damnos a que se re
ferem os supplicantes foram judicialmente 
verificados e por seu pagamento se obrigou 
o governo paraguayo, dando aos interes
sados apolices ou títulos da divida com juros 
prefixos; 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposiÇões em 
contrario. 

Rio,' 26 de setembro de 1892. -::-Sampaio 
Fe1·raz, relator.- Mursa, presidente.- B. 
Santos.-- Costa Junior, com· restricções.-
Thomaz Del fino. · 

« N. 200-1893 
Considerando que aos malfadados governos 

da monarchia devem os supplicantes não 
ter podido jámais receber os seus respecti
vos pagamentos, porquanto cessou a occupa
ção de forças no territorio dos vencidos, no I 
intuito de rca.l e effectivo cumprimento de 
estatuições estipuladas post belltvm, e ao go
verno paraguayo foi indebitamente concedido 
prazo indeterminado para satisfação das 
indemnizações, conforme consta da nota de 
26 de junho de 1878, pois ficou por ella sub
entendido que o pagamento se realizasse 
quando fosse po.3sivel; 

Autm·iza o Pode1· Executivo a entende1·-se corn 
o Gpvm·no do Paraguày sobre o tratado de 9 
de {eve1~eiro ·de 1872, na parte relativa ás 
indemnizações a tj7te está obrigado, e pro
mover entre aquella nação e os interessados 
a negociação de urn accordo que facilite ao 
Paraguay o pagam.ento de sua divida 

Considerando que além do reconhecimento 
da ·procedencia. da indemnisação e da sua 
propria estipulação por tratado de 9 de ja
neiro de 1872, ainda aceresce que até corpo
rações políticas e legislativas teem enc;:tm· 
pado e homologado este direito, pois existe 
uma representação da assembléa provineia,l 
do Rio Grande do Sul ás camaras do regi
men passado sustentando a legitimidade da 
pretenção dos supplicantes ; 

Considerando, finalmente, que seria uma 
suprema injustiça abandonar ao desprezo e 
á rndift'erença dos poderes ·constituídos a 
.reclamação ponderosa, que dirigem as inter
essados ao primeirg pal'lament6 da Repu
blica, a Com missão de Fazenda resolve 
apresentar o projecto de lei abaixo, que: si 
não é propriamente a solução ultima da 
presente pendencia, ao menos a colloea em 
um terreno desbravado de quaesquel' mais 
fortes embaraços e attesta a existencia de 
dil·eitos que· de facto não haviam até agora 
sido negados. · 

o Congresso Nacional resolvo : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado 

a entrar em aceordo com Silvestre de Maga
lhães e baroneza de Villa Maria e outr·os, no 
sentido de liquidar ou substituir por qual
quer fórma, com a responsabilidade da 
União, os títulos de divida. que receberam do 
Paraguay, depois da guorra entre aquelle 
pQ.iz e o nosso, por prejuízos que soffre1•am 
nas sua 1 propriedades privadas. 

Art. 2. o Reconhecida pela presente lei a 
responsabilidade da Uniã.o, fica, enti·etanto, 
autorizado o Governo a exigir do quaesquet· 
reclamantes provas judiciaes ou ex:n·a.-judi
ciaes dos direitos allegados, bem como a 
pleitear pelos meios ordinario:':l a sua el1'ectí
'Vidade perante a nação responsavel. 

(Substitutivo ao projQcto n. 214-1892) 

A Commissão de Orçamento, tendo exami
nado o projecto n. 214 e respectivo substi
tutivo, que autoriza ao Poder Executivo a. 
entrar em accordo cem Silvestre de Ma
galhães· e a baroneza de Villa. Mari~ e outros, 
no sentido de liquidar com a responsabili
dade da União os titulas de divida do Para
guay, depois da guerra etr&r(} aque!le pa.iz e 
o nosso; considerando que ê ao Governo do 
Paraguay que" incumbe pagar essa dívida, 
nos termos do tratado de 9 de fevereiro de. 
1872; e que as indemnizações devidas, com 
os respectivos juros até de junho ultimo, at
tingem (~ avultada somma de 34.335:195$501, 
offerece ao projecto o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

O Congresso Nacionaldecreta: 
Artigo unico. O Poder Executivo ontender

se-ha com o governo do Paraguay sobr•e o 
tratado de 9 de ft~vel'eiro de 1872, na parte 
relativa ás indemnizâ.ções a que está. obri
gado e promoverá ll'ntre aquella nação e os 
interessados a negociação de um a.ccordo 
que facilite ao Paraguay o pagamento de 
sua divida. . · 

Sala das sessües, 4 de agosto de 1893-
Rosa e Silva, relator.-Severino VieiJ·a.
Leite e Oiticica.-F. SodrrJ.-Leopoldo de 
Bulhões. -Seabra·. 

SUBSTITUTIVO AO PROJECTO N. 214-1892 

O Congre~so Nacionalresolve: 
Art. 1. o O Govet•no permutará po1• apoli

ces nacionaes de 4 % as apolices Ilaràguaya~ 
dadas a pagamento aos pwticulares pelos 
prejuizos das invasõe::~ em 1864 e 1865, em 
Matto Grosso e Rio Grande do Sul, 

Paragrapho. unico. Para execução desta 
lei o Poder Executivo emittirâ. as apolice::l de 
que trata o artigo acima. 
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. _,\rt: 2. 0 A permuta será feÜa ao portador 
cm1ttmdo-se as novas apolices no valor de 
1:000$ e fracção precisa a completar o valor 
inscripto nas que forem permutadas. 
. Paragra~ho· unico. Para o pagamento dos 
JUro.3 vencido.~ desde a data da emissão das 
apolices paraguayas até a dâ permuta, o 
Governo entrará em accordo com os itlteres
sados. · 

Art: 3. 0 O Poder Executivo eiltender-se-ba 
com o Governo de Paraguay sobre o tl'at<l.do 
d~ ~ de janeiro de 1872 na parte 1•eferente á 
d1v1da dos particulares, accordando como 
julgar ;mai~ conveniente para assegurar a 
mdemn~saçao ao Brazil. 

Art. 4.o Revogam"se as disposições ein 
contrario. · . 

Sala das sessões, 19 de junho de 'i893-. 
- Demetri~ ljlibe~ro. - Caetano de AlbuqÜer
que.-An{rtsw Fwlho. - Tolentino de Oarva
lho.-Couto Cat·taxo.-Garcia Pires.--S-eabra. 
-Nascimento.-Miguel Castro.-CJostrz Ftodri
gues.- Bernardino de Mendonça. -- Bra~ilio 
Santos, menos quanto ao paragrapho unico 
do art. 2°.-Frederico Solon. 

· No anno de 1899, no Senado, foi p-roposto 
o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional deereta: 
· Art'. 1. 0 O Governo, no proximo exercício, 

permutará por apolices nacionaes de 4 o /o 
papel O:-l apolices paraguayas do ô o I o ouro, 
dadas por aquelle -governo om pagamento 
aos particulares, pelos projuizos reconhecidos 
das invasães paraguayas em Matto Grosso, 
em 1864 e no Rio Grande do Sul, em 1865. 

Art. 2. 0 O Governe emittirá apolices do 
' valor do· 1:000$ e fra.cção precbm pm•a com

pletar o valor de cada uma das permutadas 
até 31 de dezembro de 1901. 

Paragrapho uriico. As novas· r J!olicos só 
contarão juros do 1 de janeiro do lü02 em 
deante. 

Art. 3. 0 O Governo ont~dor-sc-l111 com o 
do Paraguu.y sobre o t1•atn.d?> do 9 do janeiro 
de 187.2, na parte concornent~ á diviüà dos 
particulares, no sentido de recebimento por 
parte do Brazil. · · 
. Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. . - ., . 

Sala das sessões, ··1 de julho de 1899.
Raulino Ho1·n.-G. Richa1·d.-A. Azeredo.
J. Pedrosa.-Rosa Junior.-Ruy Barbosa.
Alvaro Machado.-E. Wandenkolk.- Lopes 
Trovão.-Aquélino do Amaral.-B. de Men-
donça Sobrinho. 

E .ainda este anno,a respeito do mesmo as
sumpto, a illustrada Conunissã.o de Pensões 
da,va o seguinte · ·· 

«PARECER 

N. 105 - 1901 

Ao Congresso Nacional dh·igiu-se a Assem
bléa Legislativa do Estado de Matto Grosso, 
em data de lO de abril do corrente anno, 
representando sobre a necessidade de uma 
providencia D) . sentido de· gai·antü• o paga- · , 
menta dos damnos e prejúfzos causados aos · 
Piól.l'tículares pela invasão paraguaya, em 
1864. 

Ao Governo do Páraguay, nos termos do 
tratado do 9 de fevereiro de 188.2, incumbe 
o pagamento dessa divida, que a 30 de junho 
de 1893 já se elevavJ. a 34.435: 195$'501. 

Na synopse dJ.3 trabalhos da Camara do.3 
Deputados figuraram dous projectos ns. 214, 
de 1892, e 200, de 1803, sobre o assumpto, e 
a Com missão de Finanças, . para interpor seu 
parecer, precisa que o Senado, por inter
medio dos Srs. Ministro das Relações Exte
riores e da Fazenda, solicite do Governo in
formaçoc> ácerca das allegações da Assem
bléa _Legislativa de Matto Gros>o-. 

Sala das Commissões em 16 de setembro 
do 1901.-A. O. Gomes de Castro.-Leopoldo 
de Bu~hões. - Benedicto _. Leite. - Peliciano 
Penna. - Sigismundo Gonçalves. 

Attendendo a tudo isto e exposta a ques
tão em todas as suas minudencias, propõe o 
relator do presente parecer um dos dous 
<l.lvitres: ou adopçã.o do substitutivo da 
Commissão de Orçamento da Camara, ligei
ramente moLUficado, de 4 de agosto de 189:3; 
ou um projecto de lei que aucorize a sub
stituiçã.o das apoliccs paraguayas por titulos 
nossos, pa.pol tlo valor tfominal igual ao va
lor das rereritla.s apoliccs c jurJS de 3 o I o 

papel, exigindo o governo beaziloiro do · ... 
governo paraguayo o reembolso tla referida, ., 
importttncia. 

A Commissã.o do Orçamento, entendendo 
quo ha a.ponas uma. ol11·igação moral por 
parto do Govm·no llo Brazil para com os re- .. 
clam:tntos, acccitou o primeiro alvitt·e pro
po:5to e suhmetto ú. consideração e estuuo da 
Camara o seguinte projecco de lei:· 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo· uni co. O Poder Executivo onten- . 

der-se-ha com o governo do Paraguay sobrõ 
o tratado de 9 de fevereiro do 1872; na parte. · 
relativa (ts indemnizações a que está. obri· 
gado, e promoverá entre aqnella nação e os 
interessados a negociaçã.o deum accordo que 
facilite o permitta ao Paraguay o pagamento_ 
da referida divida, attento () grande nu, 
mero do annos decorridos da. emissão das 
apolices, cujo serviço de juros e- a.morti~ 
zaçã.o ni1o tem sido feito até hoje, co:rn 
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gravcprejuizo para. os cidadãos brazileiros, lga do art. 2° da loi n~ 746, de 29 do dezem
credores du referido governo paraguayo por bro de 1900 (discu~são unica) ; 
itlclemnizações do guena.,éstipula.das no men- Votação do projecto n ~ 257, de 1900, aut0-
ciona.do tratado e julgadas procedentes por riza,ndo o Puçler Executivo a a_brü· ao Miqis- . 
sentença. terio dê1 Marinha o credito esped"'l ·ae 

.Sala da,.scommissões, 8 deoutu~.·o de 1901. 6 :0QO$ para p~gar os venci~nentós quQ, no · 
-Paula Gt,imaracs, presidente.~Mayrink. corrente anno· e noproximo futuro, compe

·. -.s. e1·zedello Corrêa, relator.-Francisco Sá_. tem ao. ex-secretario do· extincto Arsenal de 
Marinha· de PernambucO João Sabino Pe-

~Cassiano do ]{ascimento.-Francisco Veiga. r~ira Gira~fteíl {3a discmssão) ; · . · · 

O Sr. PresidenJ.e- Não havendo VotaÇã;o qo projecto ll· 1{\f), de 1991, autq-
. t · d · h- rizando o J->odér Executivo a abi:'i'r ao Minis-

nada mais a tr<~. a.r, C5lgno pa1-·a amao a torio da ~é\.tinP,a> o ér~dit')- de 77:521$899, 
· a sGguinte ordc:rn do diít : . supplementar ás verMs tis. 8, 14 e 21 dô 

Primeira pa1·.te (até 21/2 horas, ou antes): art . . 8° da lei n. 746, de· 29 <le qezemoro de 
Votação do projeeto n . . 150 A, de 1901, 1900, par~ pagamento de vencimentos ao 

parecer sobee as emendas apresentadas para corpo dá patrões-móres, augmento de venci-
d. d 1 ~ 0 d 1901 mentos de um capitão do mar e guerra, um 

a ?a Ii3cussão 0 projecto 0 · 0 A,- e_ ' capitão de fragata e vencimentos' de ·~r3s 
que orça a Receita Geral da Republlca para medicos de 5a. classe (2a discussão) ; 

. o exerci~io de 1902 Ç2"- discussão); · Votação do projecto n. 203·; de 19.01, auto-
Votaçao do Pl'OJecto n. 12 D, de 1901, rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis

. m~en~a do S~nado ao proJect~ q_ue fixa <1~ , terio.·d_a Faz.enda o credito .de 21:346$456, 
f o~ ça~ ~e te~r a para o exerciCIO de 190~ ·para pagar a A. A venier & Comp. e a-Cor
·(discussao umca) ; rêa Chaves & Pinto, de accordo com a sen~ 

Votação do prajecto n. 112 A, de !901, tençajudiciaria que mandou restituir-lhes o 
autorizando o Governo a abrir o credito de que 'de mais pagaram á Alfandega desta 
100:000$ ao Ministerio da Industria, Viação · Capital (2a. discussão) ; · 

. e Obras Publicas; com ~ fim de ser entregue Votação do projectq n. 62 A, de 1901, alte

.ao Sr. Alberto Santos Dumont, como premio rando a classe r a., n. 1, das Tarifas das AI-
pelo resultarto· do sua experiencia de um fandegas (ta discussão); · · 

· . balão di~igivel (2~ discussão)·; CJntinuação da 2a. discussão do projecto 
. . . Jotaçao do pro.Jecto n. 1~6, de 1901, auto-1 n. 173, do 1901, n.utorizando o Poder Ex

l'J?iando o Governo a abru>, por conta do ecutivo a abrir ao Ministerio da Guer·ra o 
Mini~terio da Justiça e Negocios Interiores, o credito extraordinario do 68: l95$18Q para 

·· c~edito de 53:580$940_, para pagamen~o ~e execução da. sentença em ultima instancia 
d1vers:ts obras e melhoramentos ~o· edrfic~o em favor do tenente-coronel ProMpio José 

· do Lyccu de Artes o Qfficios, hoJe propr10 dos· .Reis · 
nacional (3a discuss~o) ; 2a. d', '"-a , · t 1"9 d 1901 

Votação do projecto n. 166, de· 1901, _Iscu::;sao 0 ptOJ~C o ~~· .:> ... , e .. · , ~ 
autorizando o Poder Executivo a <tbrir ao ~t~riza~do o Po?er Bxecut_IVO a abur a? 
Ministcrio da _Justiça e Nogocios Intorioves lvlmisterlo ~a Marmha 0

0 
Cl'Od1to de 100~?00$, 

o credito de 13:300$ parn pu.gn.mento do supp~ementar ao <)art. 8' n. 24- Obra.~-
.. }lremio 0 impt'es::~:io de 1.000 exemplares da lei~· 74~, de ... 9 do_dezombro de 1900, 

aa obra.- Thcoria de processo Civil e Com· 3" cltscussao do proJecto n. 58, de 1901, 
. :rpcrcla.l - compost:1 pelo Dr. João Pereira <.n~t~riza~do o Poder 'Exccut.i':'O a. abril' a_o 
- ~on tci~o (~" discUssão) ; · Mm_1stor10 rht !-"a~md~t o crcdrto extraordi-

Votaçã.o do peojecto n. 2:12 A, de 1900, nariO de 8:000$, pa_ra pagamento do aluguel 
com o pareccr ___ n; . 22, de 1001, autor\- da casa onde funccwnou, d_e set~mbro a de-
zando o Poder Executivo a transformar as zembro de 1899, a Delegac_ra FlSC1l,l no Es
Ja., ;2a o ~~a tm·ma.s da snh-dirt:.ctoi'ia. dos tad_o do Rio Grande dQ Sn!! a o sppple~ent~r 
Correios 0.1n P, 2" n ?· secç·õos n(1 Di- de 20:090$ â·Yerba. 9"-Caixa de Amortlzaça.o 
rectorla Gel'al, passando os chefes do turrna -da. lei 11. 7~6, do 29 de dezembro de 1900, · 
a chef,;s de secção, desde c1uc preencham as art. 28-Assignaturas de notas; 
condições regulamentares, c dando outras 2a discussão do p1•ojec~o 11. 68, ·de 1901, 
providencias (2" discussão); auto1•izando o Poder Executivo a abrir ao 

Votaçã.') do pNjecto n. 133 A, de 1901 ,- Ministerio d:'.Justiça o Negocios Interiores o 
com p::trçccr sobre a emenda offerecida na cradito de 3:957$200, supplomentar aon:VI· 
~a discussi.io do projecto :il. 1:33, deste anno, do art. 4° da lei n. 746, de 29 de deiembr•o 

·que aut:.>riza. o POder Exocuti v o <~ abl'ir ao de 1900, para vestuário e calçado _.de 10 
1\![~i:listerio da Justiça e Negocio:-> In teriorcs a1umuos gl'a.tuitos q uc, em virtude da · 

··o c~·eüito tle 0:850$, supplementa.r .. ~ verba. mesm<t lei, foram a<l'mittidos no Internato 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21105/2015 09:43 - Página 48 de 49 

SÉSSÃO EM 8 DE OUTUBRO DE 1901 

do Gymnn.~;io Nacional, cujo nuinero foi ele~ la discussão do projecto n. Hl7 A, de 1901, 
vado de 50 a 60; autorizando o Governo a ahrir a.o Ministe-

sa. discussão do projecto n. 77, de 1901, re- rio da Industeia, Via.ção e Obras _ Publicas o 
la.tivo á emenda oifm·ecida na 2a. discussão <lo crerliCo especial de 60:000$. para occorrer ás 
:projecto n. 217, de 1900, autol'izando o Pó- ~ despezas da representação dos pr·o{lucto:.; 
der Executiv~ a . ab1~ie ao Ministerio da b1·azileiros na exposição de Bu1Talo ; _ 
Guerra o cr0d1to especml de 8:415$600 para 3a discussão do projecto n. 205, autol'i
pagamento do~ vencimentos do tenente-co- zando p Governo n. mandar pagar aosD.rs. 
ronel Innocenc1o Serzcdello Corrêa,. i•evee- Francisco Antunes Maciel e Arthur~ Antune: 
tido ao serviço do exercito c de lente da Maciel a. quantia do 385:500$, importancia 
Escola .Militar por acto legiillativo; do gado vaccum e ca.vallar fornecido ás for~ 

2a. diSCUS:lã.o do projecto n·. 43 A, de 1901, ças legaes durante o periodo revolucionariJ 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao de lB93 a 1895 ; 
Ministerio da Justiça o Negocias Interiores o 2a discussão do projccto n. 218, de 1901, 
credito ext1·aordinario de 2:827$800 pctra pa- autorizando o Poder Ex.ecuti\'o a abrie, ao 
g~nnento a D. Eugenia Tot•t•oão Corrêa (le Ministeril) ela Marinha. o creu i to {lo 6:121$701, 

. Araujo, viuva do juiz de-direito em disponi- supplementar ü. verba sa do art. 8° da lei 
l>ilidade bacha.rel Lindoipho Hisbello Corrêa n, 746, <le 29 (le dczembi'O de 1900, par<t pa.. 
de Araujo ; · gamento de soldos c1ue competem <tOS o1li-

2a discussão do projecto n. 120, ·de 1901, ciaes tran::;fm•idos paea o quadro da l'eserva. 
autorizando o Governo a [tbrir ao Miuiste- depois ele annulladas as respectivas reformas; 
rio da Guerra o credito extra.ordinario do ;y discussão do projecto n. 121, do HIOl, 
2:401$800, para. pagamento ao marechal José autorizando o Poder Executivo a aln·ir u.o 
de Almçi<la Bart·oto, em vietwle do sentença Ministeri .• da. Justiça e Nogocios Interiores o 
do Supremo Tribunal Federa.t; - credito de 100:0tJO$, snpplemontar :1.0 n. 14, 

Ia discussão do pr~jecto n. 11~1 A, de 1901, do art. 2° daloi n. 746, do 20 do dezembro 
autorizando o Governo a abrir o credito de de 1900 ; 
16:060$, pa.ra pagar ao bacharel Umbelino 
de Souza Marinho os seus ordenados, como 

Segundét part(} (<is 2 l/2 hor<ts, ou a.ntcs): 

juiz de direito em disponibilid<tde, decorridos Continuação da 2"' discussrlo u0 p.rojocto 
de 22 do abril do 1894 a :-n do dezembro de n. 7 A, do HlOll autodzu.ndo o Govomo a. 
1900 ;- conceder isenção de direitos do importaç:ão 

1~~> discussão do projecto n. 106 A, de 1901, ao material que for importado pelo J~st<ulo 
autorizando o Governo a abrir u.o Ministcl'io do Pará. ptu•a o a.lm':ltncimonto do agtm ú. 
da Justiça e Negocias Intel'iore.> o CL'mlito cidade do Belém, l'cstituintlo-so as quantüt!:l 
necess<trio para. :pag:1me~to do promio do jt"L paga.::~ ; 
v.iagem, de que trata o al't. 221 do Codigo Discussão nnicn. do par•ecm· n, 5~l, do l\J01 1 

do I~n;üno, conferido a. Pedro Demosthonos opinando pela. indicação do Sr·. Oot'IIHtno Hus-
Rache; slochor rovogttndo o :.trt. 180 elo Rogimonto; 

1 a discus3[o do projecto n. ll A 1 do 190 l 1 8" üiscu8sào do p t•ojocto n. 281 1 do HJOOI 
autorizanllo o Poder Executivo a ahrir nm elevando <t lG o numm·o do ongonllcit'oi:l 
creditO da. quantia de 2:G38$0,15 ao, Ministo- chefes do üistt•icto, na l>lroctul'ia. Geral dos 
rio cht Fazenda, para pagttmonlio t:h fol'rn.- Tohl~r·;tphm:, no nxm•cieio dt~ HlOl ; 
gr.ns, a)-(na. o objnctos !lc cxpJdionto l'ol'nod- l" di:-::~~ussTi.o tlo lli"Oj!lcto n. 22!J A, tlu 1900, 
tlos pellt Gllmpa.nhia. da~ AgttiLS tlo M:tedú o 'ilul.tn•minando tttto na. cmllec~\:w tlas t;Ll.JOllas 
uuko~, por conta do Mini:-;tel'io tia, Gucl'l'<L1 d{• di:-;tr•ilmição tlos cecdito:-~ a quo su t·orm·e o 
diJranLc o:> exercidos de 1804, 1896, 1897 o ttl'li. l?.t !lo t•cg-ulamonto 11. ~.'109, de :8~l tlu 
1898 · dozembro tlo Hi\J,i, dcvol'-SO·lm entumlet· pot• 

3:1. discussão do prójecto n. 46, de 1901, auo dotação do uma. vot"ba. a somma oxacta dn,s 
torizanuo o Poder Executivo a. abrir ao Mi suas consignações c sub-c,)nsignaçõos ; 
nisterio da GnerrtL o cecrlito ext.J•aortlin:tl'i Disens:;ho unif::t tlo p1·ojcnl;o n. IA7, tlo · 
do 4:223$800, para. pagamonGJ do ordenado a IüOl, c.oneed.endo n.o Dt·. Am<tl'O Rodrignc::l 
que . tem dir·eHo o aimoxaTifc do cxtindo de Albuquct•quc Figuoir-eJo, 2° tenente ci~ 
Ar:;cnal de Guerra de Perna.mtmco, João Cli- rurgiü.o cJntractado da. armada, uma pensão 
maco dos Santos Bernardos; de 300$ mensa,es e aucorizando o Governo a 

2a discüs::;ão do projecto n. · l76, de 1901, abrir o necessario cr!'ldito; 
autorizando o Governo a abrir ao Minis te- 2n. discus;;;ão do prl)jecto n. 189, do 1901, 
rio da. Guerra. o credito extroordinario de· creando varios cargos na Rep<trtiçào Qera:l 
2:860;Ji;207, para occorrm· ao pagamento do dos Correios c marcando-lhes· o.nespectivos 
or{len-a.do que compete a.o escrivão üo a.lnw- voncimcnJ;os; · · .. , 
xal'ifado do extincto Arscnál de Guc1•ra d,o Discussã.o unica dQ projcdo n. 162, de 
P~rnambu:o, Francisco Mauricio de Abreu; 1899, concedenllo ü. viuva. do juri~consulto e . 
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ex-Scna,dor Joaquim Felicio dos Saritos a. 
· pensão mensal de 500$000; 

1• discussão do pt'ojecto n. 139 A, (lo 1901, 
estabelecendo que a·s ota.p:.ts dos officiaes do 
oxercit.o e da armada llunc::t serão inferiores 
a. 1$400, qualquer qu.e seja a guarnição a 
que perten_çam, salvo as cxcepções da lei; 

1 a discu::;são do projccto n . 6 A, de 19J l, 
. dcela.ra.ndo aboli<là. a accumnlação das ca
deiras de logica o de 1itteratura do Inter
nato e (lo Externato do Gymnasio Nacion<1l, 
sob a regencia de um só eatherlratico, e 

. mandando pôr e\11 concueso as cadci_4as que 
· vagarem em consequcncia dcsso disposição ; 

mscussão unico d::> projccto n. 169, de 
1901, autorizando o Poder Executivo a con
ceder um anno d.e licença, com o ordenado a 
que tiver direito, ao bacharel Manoel Ignacio 
Carvalho de Mendonça, juiz secciona.l do Es
tado do Paraná ; 

Discus:lt1'.o unica do proj r::cto n.201, de l!/01, 
autorizando o Governo a conceder ao Dr. Fer
nando Terra, assistente da cadeira de clínica 
dermato-syphiligraphica da Faculdade de 
Medicina. do Rio de Janeiro, mais um anno 
de licença, com todo o ordenado, para tratar 
de sua saude; 

Discusaão unica do projecto n. 18ô, de 1901, 
estabelecendo que ao engenheiro Artstides 
Ga,lvão de Queiroz, aposentado no cargo de 
director da Secretaria do Ministorio da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas·, com
pete, desde a aposentadoria, o ordenado de 
engenheiro-fiscal de 2a classe: correspondente 
a. 25 a.nnos de serviço; _ 

I• di$cussão d 1 proje~to n. 174, de 1901, 
mandando que o Governo da. Republica in
demnize, com a quanti~ -de 70:000.$, a Victor 
Meirellc.'3 de Lima, pelas de:~pezas que fez 
com a pintura, montagem c custoio do Pa-

. norama do Descobrimento do Br<.~zil (com 
substitutivo da Commi~::;ão de Orçamento ao 
projecto n. 2ôl, de 1900); 

Discussão unica do projecto n. 267, de 1900, 
autol•izando o Podee g:<Gcuti v o a conceder 
uma . pensito de l$:soo diarios, <~ contar de 
abl'il t.l.e 18.)8, ao ex-empregado da Estra.da 
de Fet'l'O Central de PermLmbuco, Luiz Afi'onso 
Ferreira; 

Discu::;são unica do projecto n. 100, de 
1900, elevando a l$ diarios a pen:'lão e soldo 
que percebe o 1 o cadete reformado, com 
honras de alferes do exercito, Orozimb::> 
Carlos Corrf>.a de Lemo:; ; 

3a.-discussão do projecto n. 127, de 1901, 
dispondQ soln'e a contagem da antiguidade 
do posto dos o!licia.e.:\ uo exercito -a que se 
referem o::; art::;. 1 o e 2° da lei n. 350, de 9 
de dezembro de 1895; 

3•discussãodo pro,jecto n. 2Gl, de 1000, 
auto1'iiaodo o Governo a proroga.r o prazo 
coneed1do à Socicda(le Montepio Geral de 

Economia do::; Servüloros do Estado para in
demniza.r ao Tllesolll'o Federal da quantia do 
que lhe é devedora, até que essa ins~ituiçao 
regularize sua. situação, podendo mesmo re~ 
leval-a d> pagamento da importancia em 
que ficou a.lca.nçada no anno de 1899 ; 

Discussão unica (lo do projecto n. 190, de 
lDOl. autorizando o Governo a conceder a.o 
machinista de 2• classe da.Estrada. (lo Ferro 
Centl'al do Brazil, Achilles Arnaud Coutinh0, 
um anno (lo licença,_ com ordena.do, pa.ra. 
tratar de sua saude onde lhe convier ; 

1 a cliscussã.o do pro,jecto n. 72, do l 90 l' 
declarando que gosa.rão da franquia po::;tal a. 
correspondencia e as revistas dos Institutos 
I-Iistol'icos e Geographicos do Brazil, do Pará., . 
Ceará, Bahia, S. Paulo, Paraná e Santa 
Catharina e dos Institutos Archeologicos de 
Alagoas e Pernambuco ; 

13· discussão do projecto n. 22 A, de 1001, 
mandando dispensar dos exames pra.ticos do 
que cogitmn os arts. 28 e 29 do regula
mento de 31 de março de 1851 os officiaes e 
praças do exercito habilita·!os com os cursos 
das armas a. quo pertencem e derogando a. 
lei n. 39 A, (le 30 de janeiro de 1892, na 
parte referente a este assumpLo ; 

Nova discussãG dei ' projecto n. 153 E, ele 
1900, additivo desta.cado na 3a discussão do 
projecto n. 153, em virtude do art. ' 133 
do Regimento Interno, autorizando o Go· 
verno a transferir para Manoel Maria Vellez 
a concessão feita a Julio Benevides pelo de· · 
ereto n. 99, de 7 de outubro de 1892, podendo 
prorogal-a por mais cinco· annos; 

Discussão nnica do project:> n. 71, de 190 l, 
autorizando o Poder Executivo a conceder a 
Antonio de Santa Cecilia Junior, fiel do the
som'ciro da Delegacia Fiscal do Thesouro 
Federa-l no Es tado de Minas Geraes, um anno 
de licença para trata.1' de sua saude onde 
lhe convier; · 

Discussão unica. do proje.;to n. 184, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
dons iinnos de licença:, do accordo com., o 
disposto no § 2° do art. 1° do regulamento 
publicado na· ordem do dia n. 495, de 17 de 
janeiro de 1866, ao capitão do corpo de en
genheiros Alfredo Soares do Nascimento,para. 
tratar de seus interesses; 

Discussão unica do projecto n. 188, de 
1901, relativa· á. e1nen(la do Sellado ao pro
jocto n. 171 B, de 1900, da Camara dos 
Deputados, que autoriza o Governo a man
d<~r pag;w ao capitão de fragà.ta honorario 
e lo tenente ror . .~rmado Collatino Marques 
de Souza a. quantia de 1:837$680, difl'erença 
de ~oldo que deixou de receber desde 1870, 
data. da ~ua l'cfonna, até 1897, de a.ccm·do 
com a doutrina. contida. no <.wiso do Mini:-:;
terio da Fazenrla. de 7 de janeiro de 18()9 ;_ 
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P ÜÍilCttSdi'í,o do projccto n. 157 A, <lo 100!, 
d.eclaranüo que, no caso de licença a um lcnl;o 
c<1tliodratico d.a E-;cola. Nava1, l>Ol'<Í a ca<lcir;t 
regida pelo lente substituto a. quem compe .it• 
na. occasião o exm·cicio das funcções do re
petidor dojsa cadeira, com voto om t;cpa
racll); 

<<Pt·omio Federal» de 5:000$, }llra ser con· 
feri;lo ao ctuh do regatas ctue obtiver 
vlctori;t no pal'co «Campeonato>>, abrindo o 
Uovorno o nccessario credito. 

Discussão unica dõ pt•ojecto n. 283, de 
1893, concedendo a. D. Juliana. Morel Garcoz 
Palha, viLtvu. do tenente do exercito Diogo 
G<trcez Palha, a pensão annual de 9i10$000 ; 

P discrrssão do projccto n. 158 A, de lfJOl, 
tornando extensivo ao Ministerio da, Mct ~i
nlla o decreto n. 232, do 7 de dezembro do 
1894, na parto quo organiza os estado;; ma.io
rcs do Mtrlistro da Guerra e do ajudante ge
neral do exercito e dando outras pl'ovi-

111 discu:::sã.o do projecto n. 101 A, de 1901, 
peemittintlo <Lo ca,pitão ·de mar o gue~ra, 
rcforma.do José Dua.rte da. Ponte Ribeiro 
contf'ibuir para o montepio do posto de 
cozli.ra-almiral).te, com as vantagens do 
meio-soldo correspondente ao mesmo posto, 
pela t:.tbella vigente. 

Levanta-se a sessão ús :3 horas e 50 mi~ 
nutos da tarde. 

denclas · · 
P dis~ussão do p1•ojecto n. 142 A, rcorgtt

zando o corpo do engenheiros na, va.es o 
fixando o pessoal do respectivo (1 n:-~,d ro or
dinal•io (com pareceres da.s Commissões 1lo 
J\'Iarinh<t o Guerra e Orça,mento) ; · 

Discussão unica do projecto n. 200, de 
1001, autorizando o Poder ExecutiVo a con
P.Cllcr um anno de licença ao conductor tln 
teom da E~teada de Ferro Central de Brazil, 
Francisco Alves da Silva Prado ; 

Discu::;são unica do projecto 11. 148, do 
1901, autorizando o Govct;no a mamla.r 
contar ·ao capitão do fragat::t Francisco 
Carlton a antiguidade da data d:l- promoção 
:.tquclle posto, em 26 de abril de 1890 ; 

Discus::>ão unica do projecto n. 242, de 
1895, elevando a 100$ mensaes a pensão ct no 
percebe D. Cybelc de Mendonca Souza Mon
teiro, viuva do tenente honorario do exercito 
Heleodoro A velino de Souza Monteiro ; 

Discussão unica do projecto n. 19 l, de 
1901 , concedendo a D. Alhelia Cavalcanti de 
Albuquerque, viuva do capitão de enge
nheiros Antonio Cavalcanti de Albuquerque, 
uma pensão mensal de 1 00$')00 ; -

117•~ SESSÃO rm !) DB OUTUBRO DE 1901 

1 • rcsitlcncin do.~ S1·s. Saty1·o Dias (2o Vice.
j.Jrcsirfcnlt!), (Jm·los de Novaes (1° Secretario) 
tJ 8al!Ji'V Dias (2'1 Více-P1·esidente) 

211 discussão do projecto n. 160 A, do 
1901, conter indo pl'ivilegio para pagamento 
de divida pr·oveniente de salarios de tra-
1Jalhador i·ural; 

Di:;;cussão unic.:t. do pl'ojecto n. 20-1 A, do 
1901, concedendo um anno de licença, com 
ordenado, ao Dr. Zacha1•ias do Rego Mon" 
tciro, juiz do Tribun:1l C i vil e Criminal, 
para tratar -de sua saude onde ll1e con
vier· 

2"' 'discussão do projecto n. 217, do 1901, 
autorizando o Govor·no a contractar com 
os engenheiro3 Au()'usto Lle Bittencourt Car
valho Menezes o Alfredo R.ozendo da Silva, 
ou companll.ia que organiza_rem, o forneci: 
mento de ca.rtõos postaes lllustrados c da 
ouwas providencias; • 

Ao moiu-tlia p1·ocede-se {L chamada, a quo 
respundom os ~rs. Satyeo Dias; Cal'los do 
No\'Ll.CS, Angel:J Noto, Agapito dos Santos, 
Lni1. Gualherto, Gabriel Salgado, Scrzedello 
Corrü~. .Tos6 Buzebio, Cunha Martins, No
gucir<~ Accioly. Frederico I?orges? Gonçalo 
Souto, Ta.v<tres de Lyl'<.t, Permra Reis, Soares 
Neiva,, Lima Filho, Ermirio Coutinho, Gomes 
de Mattos, Brício Filho, João Vieira, Cor
ncUo da Fonseca, Julio de Mello, José 
Duarte, Epaminondas Gracindo, A1·roxellas 
Galvão, Raymundo de Mir<mda., Sylvio Ro
mm'o, Soabra, Francisco Sc:dré, Manoel Cae
tano, Alvos . Barbosa., Tolentino dos Santos, 
José Monjardlm, Celso dos Reis, ~laul Bar- , 
roso Deoclociano do Souza, Custod10 Coelho, 
Pel'~ira Lima, Martins Teixeira, Tlleophilo 
Ottoni, .João Luiz, Bueno de Paiva, Alfredo 
Pinto, Adalberto Ferraz, Leonel Filho, An
tonio· Zachal'ias, Mayrink, Landulpho de. 'l'Y!a
cra.tllã.c:-~ Manoel Fulgencio, H.odolpho Parxao, 
Di11o Bt;cno, Edmundo da Fonseca., Cin~in~to 
Beaga, HcrmcnegUdo de Moraes, Te1xetra. 
BL'i1Íldão Ovidio Abrantes, Carlos Caval
canti r;aula Ramos, Francisco Tolentino, 
Gern;ano Has3locher, Vespasiano de A~bu
qncrquc, Cassiano do Nascimento e Dwgo 
:B'ortun<.t. 

la. discussão do projecto n. 87 A, de 1901, 
instituindo um premio <l.nnual, intitula(lo 

CamarA · V oi. H . 

Al.Jre·se a sessão. 
1<:' lida c sem debate approvada a acta da 

sessJo antecedente. 

o Si'·· Francisco Tolcutino ~
Sr. Presidente, segundo os estylos, apr.:YVCl· 
tando~me d<t occassião que se me clepa.ri1, 
venho apresentar <i consideração d<t Casa. um 

23 



Câmara dos Deputados -Im presso em 21/05/2015 09: 45 - Página 2 de 16 

178 ANNAES PA CAMARA · 

requel'imento no qual peço a insorção de um 
voto de peza.r na <teta dos teab.aJhos de h oje, 
pela morte àe um distincto ctLtharinense- o 
illustre e humanitario medico Dr. Duarte 
Paranhos Schutel. 

Sr. Pi'esidente, descendente de uma illus
tre familia, nascera no Est<~do que tenho a 
honra. do representar e pertoncee. 

Nos tempos do regimen decallido, salien
tou-se elle pela sua illustração,. ]Jd<L sua re
conhecida probidade, pela sua iWVejavcl mo
deração e patl'iotismo. ( A.poiadôs.) 

Quer na imprensa, quer m1, profissão que 
a.braçara, quer no campo d·1, politicll., o seu 
nome foi sempre respeitado e querido, ad
quirindo assim o neccs3ario e invejavel pt•e
stigio, o de tal sorte que, ga.rantmdo-lhe a 
victoria nas umas, deu-lhe a certez<t da ob
tenção de uma cadeira no . seio da represen
tação nacional, que elle tanto soube honmr 
·(apoiados) e de tantos outros cargos ele elei
ção popular no Estado onde residia e fal-
leceu. · 

Por isso, venho manifestar á Camara dos 
Deputados a homenagem a que tem inconte:j
tavel direito a memoria de tão digno catlla
rinense,homena.gom que é a attesta.çâo plena 
de seus bons e leaes ·serviços ao Esta.do que 
se ufana de ter-lh.e ~idq berço e á Nação que 
o contou no número dos seus 'leaes e distin· 
ctos representantes. (Apoiados; muito bem.) 

Eis o requerimento: 
«Requeü•o que na acta dos t.rabalhos de 

hoje se insira um voto de p~zar pela morte 
do distincto medico e ex-Deputado Dr.Duar·te 
Paranhos Scbutel. » ·· 
. E' approvado o requerimento do Sr. Fran-
cisco Tolen tino. · 

O ~r. Carlos de ~oyt)es (1° 
Sec1·etario) pr0cede á leitUl'a do seguinte 

EXPEDJE~TE 

Ofticicios : 
Do Minlstut'io da lndus~l'il Vlt~.çU.u e ObrtlS 

Ptiblicas, de 8 do col·ronte, cn vbndo <.l ·sc
gninte 

MENSAGEM 

Srs. Mernbrus do Congt·~s :o N•~eion :Ú
Havendo a Companhi :l, União Ce<~t·0ns 0 , p:>r 
sentença de 13 de novembro de 189:3, do 
juiz seccional do Ceará, obtido <t condemnação 
da Fazend<1 Nacional ao pag~monto da qn<:l.Ii
ti~L de 4:286$300, pl'ovenieme do aluguel do 

~ predio occup:odo, durante o ultimo trimestre 
de 1897, pel<~ RepartiÇão dos Cürreios do Es
tado do Ceal'ü., da multa estipulada IW l'BS
:pectivo conten.cto, e de custas de causa, cou-

formo vcreis da exposição junta tenho a 
honra. de solicitw do Con()"re:iso Nacional n. 
~ once:->são de m:n credito ·corre:.:p:mdente 
aquclla qmmtia e des&inacb a esse fin). 

éapital Federal, 7 de outubro de 1901.
M. Ferraz de Campos Sallei.- A' Commissão 
de Orçamento. 

Do mrsmo mini":teriu,- de i()"ual data sa
tisfazendo a requisição desta Camara r:.o of
ficio n. 182, de 9 do mez findo. 

A. q~em fez a requisição. (A Corrnnissão de 
Pet1çoe.:; e Poderes.) · . -

Req_ ú.orimento ·: 
De Cy1'o Bu~no d.a Silva, I o sargento re

formado, pedmdo melhuria de reforma - A' 
Commissão de Marinha e Guerra. . -

Vem ·á Mesa, é lida e enviada-;í.s Commis
sões de Constituição, Legi~lação c Justiça. Fa
zm~da e Indu.:Jtrias 0 de Orçamento, a' se
gmnte 

INDICA:ÇÃ.O 

«I~1dico que as Commissõos de Legislâ.ção e 
Just1ça,Fazenda e lndustrias o de Orçamento, 
tendo, ·al!Jnrde outra.s razões muito em con-
sidoL'ação : _ ' · . 

a)_que o .Processo da mjstJ.Ira para for
maçao d~s d1 ver.:;os typos de café só para a 
exporGaçao é. UII]:a da.s causas principaes de 
sua desyalor1zaça.o ; ·· . 

b) que, como judiciosamente affirmou no 
rocrmte Congresso de Ag~·icultura .o Sr. José 
Carlos de_ Carvalho, é facto verificado quo· a 
e.xport:tçao ·do ca.fé de typos inferiores e es
co lh~s conco1·re poderosamente para o das
credito do café do Brazil, ·por isso que só
mente (?s:;as qualidades são apresentadas 
com~ padrã~ ~nico da producçã.p do proce
dcncta. brazdmra, emqua.nto qua o café de 
t.ypos :.llperioros .é absol'vido nela especulação 
commcrcial, que o faz apresmléar ao consu
midnr como de origelll-diversa; 

c) quo uma mm·ca invariavel ·e nacional 
pa.r<1 todas as saccas do café exportado do · 
B1~azil, com !liscriminação do typo, inclusive 
n? respectivo de~pa~ho, é condição· primor
uni para. a valor1zaç-ao do café ; . 

d) que <1 aniagem, como diz o Dr. TI'a
va:;sos, c C• f.tcto incontes tavel, L' uma com
pa.nheiea i.nscpal'ilVel qÚC segue o IÍOS.SO -café 
como uma alma damnada que o obcecá.~ e é 
pl'eciso quo quanto antes seja expulso por 
uma voz esse ini01igo · Cl'uel que sorrateira
mente rôo ha muitos annos as nossa.s en
tranhas financeiras, e, 

e) que para sub::;tituil-cl. não precisamos 
rccor1·er ao estrangeiro, temos entre nós a 
fibra l)Or excellencia., que nenhuma outí•a. 
ser{t capaz de substituir e que produz remu-
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neradorame.nte em todos os estados da União 
-o algodc1o; 
n que devem S(;l' protegidas as nossas fa.

lwícas de tecidos de algodão, maxime sendo, 
como é incontestaver, o algodão de Alagôas, 
Pernambuco, S. Paulo, · Maranhão e Bahia 
considerado · nos me:·cu.(los e~trangeiros como 
o algodão de primeira qualid<:Lde; 

g) que é dp., compct.encia exclusiva do$ Es
ta,do3 decrJtir· impostos sobre a. exportação 
de mercadorias de sua pro1n·ia producção~ 

Emitta.m parecer e aPrescn tem medida 
urgente, aind~ mesmo da autorização orça
montaria, para que o governo poss .~ agir de 
accordo com os Estado3, afim de qnc, regis
trada. uma ú1arca para o café, qué será acop· 
dicionado só -em saccos de algodão, co iR 
mistura cie t.ypos diversos, um concessío
nario dessa marca dirija o serviço mediante 
as condições c vantagens que forern estipu
la.da.s com os Estp.dos exportadores de café.» 

Sala das sessões, 9 de outubro de 1901. -· 
Raym,v..ndo de Mi1·anda. 

a no,'Jsa Constituição teve como fonte neste 
ponto a Constituição da Suissí1 e cstafonte 
não p<>dia ser recusada, mesmo ·porque o 
systema. do governo da Sui:;sa é exacta.
mente o nosso, tanto que na sua Constitui
ção se inscreve- A ConsMuição Federal da 
Confederação Suissa-o Cl no, entretanto, quer 
dizer, na opinião do escl'iptores abalíz.ados 
que a Suissa é uma verdadeira federação e 
não uma confederação. 

Além dos autores que citei, lembrarei que 
Hahersticl1, que é notave[ civilista, lv.men
tava. não ser o direito civil suisso unitario. 
Quando elle commcntou o codigo das obri
g-ações, disse que a · soberania do Estado · se 
dec.~mpãe todo o dia., pJrque a. federação ou a 
Un~a~ vae ab~orvendo sempre as attribuições 
ma1s Importantes daquelles. 

Depois, eu mostrei que o projecto se coa.du~ 
nava com o principio estabelecido pela lei 
n. 221, de l8D4, art. 83, que a.ttribuia. á jus
tiça local o julgamento dos crimes políticos 
est.aduaes, e que antes mesmo que a lei hou
vesse declarado isso, a jurisprudcncia do Su
premo Tribunal Federal jü. havia assen-

0 Sr. João· Vieira- Si'; Presi- ta.do o mesmo principio c que só tinha no
dente, cabe.-me agradeco1' á Mesa o . ter-mo ticia d<:L _9ivcrgencia neste ponto da parte 
ga1'antjdo a palavra. para a sessão de hoje, da Relaçao do Estaclo do Rio de Janeiro, que 
afim de continua.r as observações cpw não continua a affirmar quD o crime politico 
pude concluir na de hontem, justificando o seja cóntra a União ou exclusivamente 
projecto que t.enbo a honra de apresentar á contra os . Estados era da competencia fe-
Casa, e ao mesmo tempo agradecer á Ca- deral. · 
mara a bencvolenCia que mo dispensou; Depois eu disse ainda que o principio esta-
uma V<;JZ que cansei tanto a smt attençãó. belecído no peojee&o se coadunava com as 

Hoje vou esforçar-me para resumir o mais regras e Pl'eceitos onearnado~ na, nossa legis
})ossivel as considerações que tenho tle fazer, lação, desde o tcmp.) tht momtrchia, em vir
externanll.ô sómentc · as razões príncipae~ tu de dos quaes não podia um' Estado julgar os 
para fuml.amontal" o projecto que vou n.pre- crimes politicu; nello commottidos, c esso 
scntal'. · '. principio, foi acceito não só pela jurispru.; 

Na. sessão de ltontem, fiz um ligeiro histo- dencin. do·'Suprcmo Tribunal Federal que, 
rico do instituto da extradição, referindo- confil•mando-o,tcm peonunciado constantes e 
me a um discurso modesto o ligeiro que uni~rmes arestos, como t:1.mbem pela« Con
lJt'Onuncieí nó Congrcs::;o Constituirit.li e a snlidação dn.s !ois cçmcornrmtos á Jns~iça Fe
outro uiscurso cplc _pronunciei depois, . por <lcral >> c1uo con_il\m o me.smo l)l'incipio. 
occa.sião dn discussão· da lei da. cxtl'<Ldi~\fio Depois mostrei quo,quando ainda se admit
inter-estn,dual, de cujo projecto tlvc a honra tisse que os Estados nfí.o cra.m verdadeira-
de ser o <l.Utor. · · monte soberanos, mas que tinham uma au- · 

Apt•ecio,i üupÓis a. doutdna du~ :..mtorcs ;J, tonomüt muito accentn:.~da.,o principio da nã.o 
l'Cspeito dêL ·oxtl·<viiçlío quando se trata. de intervenção mesmo por parte da União nos 
Estados confederados ou federados c a.ssigna.- negocios delles, a não ser excepcionalmente, 
loi a circut1J,sta.nciade que as fontes são muito assim como que o peopl'io instituto da.extra
csmts.:;as mesmo _pa.ra estuda.r·s.e a.- c1uestão, diçã.o eram cvndições ou elementos que ca.
sob o ponto de "Vista doutrim.trio, e que nós racterizavam a sobera.ylia ou cousa que se 
não poderíamos accehia.r para. a solução possa qualificar como tal, autonomia, si 
desta questão; hoJe, a legislação alle!!J.ã, po1' assim se prefere chamar. .. 
exemplo, até. 1870. . . .· Agora devo dizer, tomando como modelo 

Depois referi-me ás Constituições que· ser- o direit:J suisso, porque penso que foi a Con· 
vil'<tm de fonte á nossa. Constituição Federal, stituição Suissa a fonte da nossa Constituição; 
mostrei quo a nossa Consti~uição não podia devo ac~entuar uma circumstancia que, con
ter como fonte nmu a Constituição da Ame- forme a Constituição Buíssa., o seu direito 
rica do Norte, n!3m a. Constituição Argen- organíco sob1•e a extradiçâ.o inter-cn.ntonal, 
tina, que seguiu muito d~ perto aquella, que que correspoúdeao nosso Inter-estadual, o 
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Estado que homizia um criminoso politico 
de outro constitue-se um verdadeiro asylo, 
asylo ab3oluto, conforme a Constituição e as 
leis organicas, pelas qtiaes se regula a extra
dição intcr-cant::mal. 

O Estado não é obrigado a, ent1•egar a ou
tros os criminoscs politicos e de imprensa, e 
recusando a entrega a questão fica termi
nada, isto é, o Estado que homizia é um 
verdadeiro asylo do criminoso politico ou de 
inaprensa. -

- O Estado ou cantão não o entrega e elle 
nãosoffre processo algum e é como se lhe ou
torgasse a mais completa impunidade, salvo 
si elle sahir e for p:.tl'a o Estado que tiver 
sido victima da oifensa ou attentado. 

Mas eu-não quiz dar esta solução absoluta 
e ra.dical ao meu projecto. 

Vou ler o projecto, porque as ohservaçõei 
que tenho feito até aqui representam a jus-
tificação de uma grande parte delle : _ 

<<Interpreta a lei n. 39, de SO de-janeú·o de 
189 2, sobre ext;·acliça:o 1: nter-estad oal 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l. o A primeira parGe do art. 1 o da 

lei n. 39, de 30 do janeiro de 1892, quo re
gula a extradição dos criminosos entre os 
J:!;stados do Brazil, não cJmprehendf' os cri
minosos políticos, cuja entrega . poderá ser 
feita na conformidade da referida lei, de 
accorJo com as disposiçqes da presente. 
- I. E' facultado ás justiças dos Estados, 

n.ssim como ás locaes do Districto Federal, 
sem offensa do preceito do n. 4 do art. 66 
da. Constituição, denegar a extradição por 
ct·imes politico.3,commettidos exclusivamente 
contra outros Estados, quando por estes re
clamada.» 

E' jnsbmente esta, disposição do n. i que 
ou, com as observações que tenho feito até 
aqui, tenho justificado, segundo me pal'Cce. 

.Mas eu vou continuar a ler a disposição 
do art. 1 o c então dat•ei as r-azões por qne 
redigi do modo por quo se acham as di@osi
çõcs seguintes: 

por um crime politico, nem mesmo por um 
motivo ou fim poli ti co. -

_ Itl:, Fica entendido que a extradição p.')l' 
crime politico só poderá ser recusada quando 
o Estado, ou o Districto Federal, uma vez 
requet'id0, obrigar-se a fazer proceílsar e jul
gar, ou_cu~nprir a pena ,já impo.:;ta, os cul
p;tdos mdrc1ados, pronunciados ou conde-
mnados. ··· 

IV. No caso de infracção da disposição do 
numero antecede_nte, o Governo Federal in
t~ryirá, afim de que seja concedida, a extra
diçao, ou o culpado ou culpad_os sejam pro-
cessados ou cumpram a pena Imposta.» · 

Como disse, eu não dei á questão um:t 
solução absoluta, radical, porque o Estado 
tom, é verdade, a faculdade de recusar a 
entrega do criminoso político, mas obriga-se 
a processai-o, a julgai-o ou a fa.zer com que 
elle cumpra a pena á qual j<.í estü, condem
nado. Tomei esse meio termo. 

Por o~tro lado, para quo o Estado não 
pudesse ab~:Jar em tal caso, eu estabeleço 
um coi·rectivo, e esse correctivo c6nsi~te em 
in ter vil' a União para que o indiciado ou 
accusado político seja entregue ou s:-ja jul
gado e cumpra a pena que lhe foi impost:1.. 

E' um dos ca.sos da intervenção da União 
e que não pôde soffrer duvida alguma. 

Não se trata, de casos que estão ligados 
mais ou menos com o estado de sitio e com 
outras questões que teem sido objecto de 
p1•ojectos que não teem merecido a acceita
ção da Casa, não, trata-se do art. 6°, n. 4, 
da Constituição, que estabelece como dii'eito 
excepcional de intervenção por parte do 
Governo t~a União o de a~segurar n. execução 
das leis e sentenças federaos. 

.Ne_;;te caso a União tem todo o direito de 
intervir, porque 'se trata de assegurar a. 
execucão da lei federal, isto é, a execucão do 
Codigo. Penal que define os crimes politicoll 
o estabelece pena para clles; c o Codigo 
Penal seria ine~ectuivel, debaixo deste _ponto 
de vista, ~i a União não pude~se intervir 
pa,1•a fazer impôr as penas que o mesmo 
cmligo eclida vara os cdminosos politicos 
e.;ta,<luacs ou os individuas que tiverem 
commettido crimes exclusivaancnte contl'<t 
os Estados. 

« II. A extradiçuo deverá ser conccdüla, 
ainda mesmo que o culpado allegue um mo· 
tivo ou fim politico, si o facto pelo qual ella 
f0r pedi\].a constituir lH'incipalmontc um de
licto commum. 

As justiças ll0 Estado ou do Distrlcb Fe
deral apreciarão livremente, em cad<1 caso 
pa t•ticuln.r, o caracter da inrracção. 

Mas, Sr. Presidente, pela lcitur<~. que cu 
j~t fiz de algumas destas disposições, vê-soque 
J1ca excluída a extl•adição do crime político 
estadual nas condiçõo.3 que o projecto · osta
lelece. 

Quando <'. extradição fôr concedida por 
crime commum, o Ministro da Justiça, o go
vernador ou o presidente do Estado, con
forme o caso, podel'á ü~zer a ontreg•t, sob 
a condição (le q_ue a pessoa, cuja extradição 
é pedida, não será processada, nem punida, 

Mt>S aqui surge uma magna questão; u_ma, 
que3tão tão controvertida, não só n03 do
mínios da doutrin<t, como nos da diplomacb, 
a re.speito docaracter do áime politico. 

Eu direi: é quasi uma 'questão tão difficil 
como a da dirigibilidade dos ba.lõos, por 
exemplo, já nã:~ querend~ fallar na pedra, 
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pllilosopha.l e no moto-continuo, tal a diver
gencii1 thcorici1 e principalmente pratica 
qun.ndo se tmt:J. de sa,ber o que é um crime 
politico. 

O crime político é um facto puni vel como 
é outro delicto, ou n.ntcs, os seu:S caracteres 
fundn.mentaes são semelhantes aos dos outros 
factos criminósos dos·quaes pôdc-s3 differen
ciar por caractere.3 secundados ; e hi1 uma 
sentença de Cicero que S3 p::>deria con3i
derar,como sa diz vulg~trmente, uma chapa, 
tão repetida é pelos criminalistas e qne de
fine perfeitamente n.s fórmn.s do crime, isb 
<}, que elle é o resultado da. violencia ou da 
fraude, çm de aml)aS, porque ha factos em 
que a violencia c n. fraude est1o mescladas. 

A sentença de Cicerv é esta : 
Duobus 1nodis fit injuria, atlt "'i aut fraude. 
De accordo ,justamento com este axioma 

c.3tá o conceito que do .crime polltico nos 
dão Lombroso e Laschi, no seu livro intitu
lado - O Delicto Político e as -Revoluções, 
dizendo que é n. lesão violenta ou fraudu
lenta dos direitos da maioria contl'a a orga
nização politica, social, econoinica, religi'Jsa, 
etc., pol' ella querida." 

Este conceito entre muitos outros de 
a.lguns áutore:l me parece preferivel, mesmo 
porque elle repousa na objectividadJ juridica 
do crime e esta é a melhor base para classi
fica.l-o ; depois, este conceito resolve ou 
refu~a objecções levantadas por outros 
autores francezes ·e italianos, como Mor in, 
Ortolan, Grippo e Mecacci, quo pretendem 
que só ha crime politico quando o escopo 
for político, ou quando o escopo pôde ser 
politico. 

Mas isto não basta para caracteriz'Lr o 
crime como tal ; o homiCídio, o asst\Slinato 
scctario ou anarchistico é um crime que tem 
um escopo político. 

O assassinato do rei Humberto, d_e Mac
Kinley po1• anaPchistas 11 um crimo com 
escopo politico, mas no qun.l não se tl'.~ta, de 
um crime propriamentB político, porque o 
racto é commum, não affect<1 a ordem poli
tica do Estado. Na Italia, o governo passou 
ao successor legitimo e assim se deu na Ame
rica do Norte ; o assassinato neste caso, por 
conseguinte, não póde ser classificado como 
politico. 

Agora., ao contrario, ha crimes que não 
tcorn escopo político algum, ma-; que são 
verdadeiros crimes politicos e não podem 
deixar de ser classificados como tae~, comü 
v. g. um dos crimes previstos pelo nosso 
Codigo Penal. 

No arL 87 pune elle aquelle que revela á 
nação inimiga segredos políticos ou milita
res, cominunica ou publica documentos, pla
nos, desenhos de operações militares, etc. , . 

· Este é um crime verdadeiramente político, 
embol·a não tenha escopo político, embor~~ 
não seja mais do quo um acto de venalidade, 
praticado com o fim puramente de lucro, 
mas que affecta a segu1•ança do E-:;tado, póde 
mesmo compromettel-<1. E neste c:.tsJ as 
precauções devem ser maiores, as pt3nas mais 
rigorosas. 

.Mas não é facil fazer a distincção entre 
crime politico e o crime commum n:J. pra
tica, p)rque as linhas divisarias são muito 
subtis e muitas vozo'3 é difficil qualificar si 
um f<tcto cr.imin::>so é crime político ou um 
crime comnmm; e dahi vieram as expres
sõc.:~...:....crimes connexos com crimes políticos, 
crimes complexos ou mixtos ; isto pelo que 
.toca <t doutrina relativamente aos crimes 
pJliticos. 

Mas nós davemos con.,;ide ·ar est '.. questão 
debaixo de um ponto de vista mais pratico, 
debatxo do pJnto de vistn. da nossa legisla-
ção, que é o que está em questão. · 

O codigo não fez propriamente a classifica
ção dos crimes politicos; mas podem se con
siderar nelle crimes políticos (lendo) «OS 
clas,;ificados no seu livro II. titulo I, e seus 
capítulos e titulo [{,. cap. lo.» 

O decreto do Governo Provisorio n. 848, 
de li de outubro de 1890. que organizou a 
ju::;tiça federal, realmente considera os cri
mes classificados nes~a parte do codigo como 
crimes politicos. 

O citado decreto, n.rt. 15, lettra i, e mais 
tarde o regimento interno do Tribunal Fe
deral art. 15, n. 9, admittiram o me3mo 
conceito ... 

No Congres:So Constituinb a discussão não 
esclareceu este ponto; não se discutiu mesmo, 
apenas podemos fn.zer uma reí'erencia a 
elle. 

Na sessão de 28 de fevereiro do Congresso 
Constituinte, o Sr. Leovigildo Filgueiras di.;; 
zia «Qom relação aJ diroito criminal, tam
bcm assign<tram omcnJas e lJOr ollas vota
ram paPa. quo fossem leis feU.t'raes as relati
vas l10S crimes políticos, aos de f<tlsificação 
de moeda o dos titulos publicos da União, 
aos communs commetliido:S no n.lto mar e aos 
de pirataria.» 

Effec;iva-mente, na sessão de 2G de janeiro, 
o illus&re Deputado, o Sr. Adolpho Gordo, 
nosso distincto collega ainda h::>je c outt•os, 
todos de S. P<1ulo, apre.,;cnttu·am uma emen
da definindo p:)r extensa nomenclatura os 
crimes politicos. M;:t~ e.;ta emenda foi rejei
tada na se:Ssão de. 9 de fevereiro, como o 1'o
ram todas sobre este ponto. 

Já· tive occasião de dizer que não contes
tava como erroneos os conceitos.emittidos 
por a,quelles membros do Con~resso c.o~sti~· 
tuinte, ácerca do que eram crimes pollt1cos, 
-tanto mais quanto quasi todos elles eram 
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jltl'iiltas. De modo que devémos tlcduzil'.da teadição uos Cl'Íl11es devia soe concedida em 
rejeição dessas emonüa,s que eis ei'imo J poli- todo o caso nos crimes politicos ou haveria 
ticos ficaram ücfiniclos como m:ktvam no de- cxccpçã.o c quac.:; eram, ou por outra, qual a 
ereto n. 848, de 1890. . fóPllla melhoP que poderia abl'angcr estos 
· A doutrina uo direito e;trangeiro neste casos ou est11s. excepções. 
ponto não nos serve; po1• exemplo, a dou- Houve niuita divergoncia, como era na
trina do direito ft•ancez é antiquada n. rc- turu;l, no seio do Congre.~so e no meio dellas 
spei~o ~e crimes poli~cos,convindo nota.r que eu propuz quo se ltcceitasse a fo-rmula do 

. o d1rett? franc~z nao :pódc te1.' applicél.ção In ;tituto do Dh·eito Internacional de Oxford, 
entre nos, ma.xnne em Uffi], que.stão desta em 1830. . 
ordem, porque a Franç.1 não conhece a ex- Mas, o meu vol;o ou a minha proposta foi 
tr~diç~o inte~'-e~tadu~:Ll,. é uma republica considerada prejudicada. pi)l'que o Cong:·esso 
umtarm e nos constituunos uma republica approvou outro voto dos Srs. Lima Drum-
federativa. - monde Carvalho Mourão, que era o seguinte: 

_A lei · que_ já tenho citado, e qu~ reorga- «No ~ocantc aos factos políticos, .a extra-
mzou a Jusbça Federal. refere-se a crimes diçã.o deve ser p3r·mittido. e, conseguinte

·politicos e outros da C.Jmpetenciu; da. justiça. mente, denegado o di-t·eito de asylo, ainda. 
íedcral, mas fez uma enumeeação cattüoo-ou que o agente a.lleguemotivo ou fim político, 

·certas series de crinies com rel~ção á c~m- si o a~to eni. -vütude d:) qual fôl' pedida a 
petencia da Justiça Fedei•al. · extradição constituir principalmente um 

. Mas o Su}3!'em::> Tribunal FcdeJ•al e os crime commum. 
j~izes secci?naes e~ ~ury ~ederal não juigam O Estado· extraditot> decidirá, em especie, 
somente crimespolltwos,Julgam outros cri- sJbre a natureza do acto delictLioso, basean
mes; por conseguinte, ahi não podemos de· do-s3 nas circunistancias que o consti~uirem
duzir nonhum elemento para foema.r 0 con• e devendo, para apreciar a, natureza doi! 
ceito do crime político perante a no .~sa le<ris- fa.ctus commettid()S em uma. rebDllião poli
lação; ha . de sel' niimtidu o çonc<3ito que. tíca, in;:;urreição ou gu(m•a civil. indagar si 
estava estabelecido pl)lo decreto do Governo elles são ou nã,o justificados pelos usos da 
Provisorio. guerra.» 

Até a Citada lei n. 221, de Hi94, destacou Quándo foi appl'ovada e3ta conclusão ou 
para as disposições dos ns. 9 e 12, final du voto·; propuz e apresentei uma especie de 

. artigo ~0, os, fa.<:tos eleitoraes, quando os f<t- protesto ou d:c declaraÇão de voto, dizendo o 
c~os elelto~aes sa,o .c~'imes políticos; padorão seguinte : 
nao ser crtmes politLCos p1•opriamente ditos. · · 
n:as o ~erão indirectamente, segundo a ela:'!-'- «Votei contra a conclus1Lo dos Srs. Lima 
:stficaçao dada pelos autores. Porta.nto 0 con- Drummond e Carvalho Mourão, propostil, 
ceito.. perante a nos§': . legislação do' Cl'imn para a questão IX do Direito Publico: 
po_li~ico ó..e.:;ta. que estabelece o uireito pri . 1°, porque a t•cdacçJo da conclusão altera 
mltlVo do Govet•no Provisor•io, rel'erlildo-;)O os termos, desloc.h. proposições inter-depen
a partes do .Codigo Pe·nal q uc trata, !le certos dentes o mutila a disposição da lei suissa, do 
factos.· Mas a noção que nós pro:;i;;:unos do 22 rlo janolro de 18!:12, em que se fundou e 
crime politico é uma noção om quo lnjn, cujo~ texto é fa.cil verificai'. · 
a.ccordo, não só no dominio da. U.outt•ina co1110 ~", pol'quo a fórmula da citada disposiçã.o 
no domiHio da !liplomttcla, um;t HlZ qilo s;'í,o é tno incuncilitwel com a da resolução do 
os pr'incipios do üil'oito intCirna.ciomLI qne Congresso de Oxfol'd, em 1880, qne, poe isso 
regulam a oxtl.'<Mliç:1o, ou pot· outt•a, it ox- tno~mo, urna vez <tcloptada, t\quelb dispo
tradição é· objccto de direito internacion'al. si.ção, unnca mais so lho poderi~t.additrn• 

Esta questão foi discut,itla entre nós no a.nno j mm~ outl'a regra (}<t llita resolução e menos 
pas~ado no Congress.:> Jm·ldico Amel'icano, ainda fazer uma fusão de . ambas.» . 
que teve logar, como disse hontem a;qui nn. Sobre a inconcilia.bilidade basta consultar 
Capital Federal, para colebrar o 4° Centena- em public11ção official o relatorio do Con.selho 
rio da Descoberta do BraziL Federal, de 30 de maio de-1890, que serviu 

No questionaria do Congresso figurava a de exposição .de motivos ~o prt>jecto corivcr-
seguinte -tllr.se: . ' ti.do na. citada lei, qun.si sêri:i. alteração. 

<<Deve-se restringir o. direito de asylo nos Eu quiz lembrar antes esta opinião syn-
crimes poli ti c os? » thetisada eiu taes vótos, porque foram dados 

Qual a fôrma d~ restricção ? » . . . em uma as;;em bléa de jtirí.-:Jtas noss?s . . ·. 
O illustre relator da questão interpretou-a Mas e~ vou ler .o voto do Iristttuto de 

de um modo differente, porque considerou-a Direito Intel'nacional no Congresso de Oxford! 
debaixo do pontó de vista da etficacia da lei em 6 e lO de setembro de 1880, isto é,_ q_ue 
penal em relação ao territorio, quando o eu propunha'· ao nosso Congresso . Jur1dlCo 
que o Congr,esso queria saber era s:i. a eJÇ- Amertcano que approvasse esse voto, CHU-
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lwra elle não houvesse sido approvado e conciso do crime politico c abrangendo-se 
então, como disse. n:1 fvrmnlct respectiva cs:>es crimes connexos, 

Diz a resolução de Oxford o seguinte sobre 1nix tos óu complexos. . 
a questão : Isto não tem sido seguido pela e.seola posi-

« XIV. O Estado requerido a.precia so- tiva. de direito penal que neste ponto ainda . 
beranamanto, segundo v.s circnmstan- representa }Jor ora sómente uma aspiração ; 
cias, si o facto em razão dJ quaJ a ox- essa idéa, é certo, e.'ltá màis accentuada na 
tradição é reclamada tem ou não um escola criminal motlerna ; assim os crimina· 
caracter político. listas modernos c1ucrom qiw a formula seja 

Nesta apreciação elle deve inspirar-se esta. : 
nas duas idéas seguinte;;: «0 asylonão comprehende os crimes mix-

a) os factos que rennem todos os cara- tos ou complexos pr<1ticados por criminosos 
cteres ·do crimes de direito commum natos ou instinctivos,istó é,temiveis,perigosos, 
(a~.m.ssinatos , incondio.;, furtos) não de- aos c1uaes falta ou é escasso o senso 1noml.» 
vem ser oxceptua.dos da extradição, em : Não poderia, para votarmos uma lei posi
razão sómonte da. intenção politica de tLva,propor a adopção de um principio destes, 
seus autores ; que so1fre controveriiia e cujos effeitos pl'a'-

b) para apreciar os factos commettidos ticos são até agora muito duvidosos para-· 
no curso de um:J. rebellião politica, de uma escola in te ira , como a classica sobre a 
uma insurreição, ou de ti ma. guerra ~i vil, qua.l estã.o calcados todos os codigos acttiaes .• 
é mister indagar sl elles seriam' ou não A outra parte do proje~to refcl'e-se aos 
excusados pelos usos da gúerra. » caso 1 geraes da n ossG. lei sobre extradição 

· J?luntschli, cuja:autoridade é incontostavel, tntee-estadua.l, n. 39 de 1892, a lei interpre
opmava pela sabeduria de:3ta fórmula., vo- tanda; mas esta lei; segundo me consta, tem 
tada no Congresso de Oxford, isto é'; do Ina ti- dado lugar na p1·atica a. duviu.as sobre opa
tuto de Direito Internacional eni Oxford ;· ragrapho unico, n. I do art. 1°. Paea mim 
mas outt•o Congres 30 , do ·mesmo Institúto essas duvidas nã.o t eem procedencia. Esto 
em Genebra, em 1892, variava de formula . p :~ragrapho unicJ <lo art. 1° n. I, contém 

Diz esta: uma disposição em que foi convertida uma 
- « Não se . consideram crimes políticos ·emenda dos Srs. Alcides Lima e Ca,ssiano do 

· os .actos delictuosos que attentam, não Nascimento, nosso illustl'e collega ainda, por 
simplesmente . contrtt um Estado. deter- elles aprésentada. C]_t1ando se discutiu a mos
minado ou uma determinada fórma de ma lei. 
governo, mas contra as bases de qual· Não me foi possível verificar si a dispo-
quer ordem social. » sição realmente repl'odu~iu a omend<t litte-

Pare?e que o .. Cotlgresso queria a.ttingir os ralmente 011 ::li houve algum erro de COl?ia, 
anarch1stas com esta fr.rmula. · na redacção ou impl'essã.o e que concorreu 

Esta formüla é julgada pelo sabiO professor para augment:w a. duvi<la. · 
Franz von Liszt como duvidosa;. achando Digo assim no }H'ojccto qno vou acabttr do 
elle, ao contrario que a formula da lei sui~sa ler <i Cam.am : 
é importante . .. «At·t. 2.0 O paragr.Lpllo unico do n. 1 do 

.fo. disposição da lei suiss:~ quo é tambem de artigo 1 o da citu.d:t lei n. 39, do 1892, 1ica. 
1892 diz o seguinte no art. lO : .. · suhstitnido pela seguinto tlisposição : 

« A extradição não serc:L concedida por in- Par·u.gl'apho tmico. Qun.ndo o caso não 
fmcções po!iticas. :tdmittir !lcmoPa, <t oxtru.diçã.o podertt ser· 

Ella será concedida, ainda mesmo que o r·ocl.am:.Ml<~ e 1\atisl'eita. pulas u.utoeidu.U.cs po· 
culpado <tllegue um motivo ou um fim poli- liciacs ou jutliciarias competentes, directa
tico, si o facto pelo qual ella é pedid:.t consti- mente cntt•e si, :.ts quaos darão immJdiata. e 
tuir principalmente um delicto commum. circumsta.nciada pa;rte tio occorrido ao Ml-

0 Tribunal Federal apreciará livremen- nistro d::t Justiça, governador ou presidont~, 
te, em cada caso particular, o caracter da de que se tratar,- ficando as mesmas autort-
inft•acção, ccmfvrme os factos da causa. dades rigorosamente r osponsaveis por qual .. . 

Quando a extradição fôr concediúa., o Con- quer abuso. 
selho Federal o fará sob a cJndição de que a O mesmo processo expedito da extr~~iç:ão 
pessoa cuja extradição é pedida.; não será poderá ter logar sempre entre mume1p10s 
nem processada, nem punida por um crime confinantes do Estados differentes. 
politico, nom mesmo por um motivo ou fim Art. 3.° Fic<1m revogadas as disposições 
politico·. ~ · em contrario,)> 

Foi· esta disposição que cu preferi para. A duvida que surge é. a seguinte: são, 
adaptal;..a ao projecto q_ue ora oífereço á sa- como se vê pela leitura q\le fiz do projecto, 
bedoria du. Ct~.nüra, p:wque Iiella está mais uuas proposições independentes, mas tem se 
ou m,enos ~ma definição, um conceito :preciso entendido que, pa.ra, se dar este processo 
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expedito de cxhadição, é mister não t:ó quo nosos politicos, cuja entrega poderá ser feita 
o caso não n.dmi.tta demo1':.t como tambcm nu, conformidade d<1 rofcri<b. lei, de accordo 
que se trãte de municípios confinantes de com as disposições d<1 lH'üscnte. 
Estados differontes ; or<1, pela lei interpre- I. E' facultado ás justiças dos Estados, 
ta.nda, quei' no caso de demora, quer no ClSO a<>sim como :.ls locaes do Districto Federal, 
de municípios confinantes, póde so dar a sem offensa do preceito do n. 4 do art. 66 
extrallição por este modo expedito. da Const.ituiç1o, denegar a extradicção por 

E, porque fallei nesta disposição que SB crime.~ politico.~,commettidos exclusiva,mento ·· 
refere ao caso da extradição poder seP re- contra outros E-:;tados, quando por estes re-

- quisitada e satisfeita pelas autoridades po- clamada . 
.liciaes, não pol':so dcixa.r do referir-me á li. A extradicção deverá ser concedida 
parte principal do projecto e tit'm' desta ainda mesmo que . o culpado allegue mo
circumstancia um a.ugmento ainda a fa.vor tivo ou fim politicJ, si o facto pelo quat ella 
do mesmo projecto ou da solução que dou á for pedid:1. constituir Pl'incipalmentc delicto 
questão da extradição intor-e,;tad ual nJs commum. · · · 
crimes politicos. · - As justiça:-; do Esta.Jo ou do Districto Fe-

Pela natureza mesma das cousas, pela deral apreciarão livremente, em cada caso 
· necessidade das cousas, a lei não pôde deixar .particular, o caracter da. infracção. 
de investir as autoridades policiaos, nos Quando a extradicção for concedida por 
casos que não admittem demora ou mesmo crime connnum, o Minis~ro da Justiça, o 
nesses outros a 9ne se refere da contiguidade governador ou o presidente do Estado, con
de municípios ae Estauos di1l'eren tcs, da forme o ca.so, poderá fa.zer a entraga, sob a 
attribuição de requisitar ou satisfazer a condição de quo a pessoa, _cuja extradicçã.o é 
extradição, facilit111do a captura do indivi- pedida, não S3l'á prQce.3sada, nem punida, 
duo criminoso, a sua entrega ao Estado por um crime político, nem mesmo por um 
difl'erente, etc. inotivo ou fim politico. 

Ora, esta circumstancia nós devemos ac- lii. Fica entendido que a extradicção por 
centuar bem, não foi -eliminada no caso de crime politico só poderá. ser recusada quc:mdo 
que se trata de Cl' imos políticos; c si fosse o Estado, ou Districto Federal, uma vez re
livre il.o Congresso não procurar dar uma q uerida.,obrigar-se a fazer processar e julgar, 
in.te~pEetação â ·lei de accordo com a, Con- ou· cumprir a pena jà imposta, os culpados 
st1tmçao, mas legislar livremente, nós todos, indiciados, prcmunciadoJ ou condemnados. 
que conhec(lmos os habitos de arbitraric- IV. No caso de ·infracção da disposição do 
dades, do violencias de nossa policia em numero antçceden te, o Governo Federal in
geral nestas condiç.ões, eu nunca concorraria tervirá afim de que seja concedida a extra
com ? meu voto para quG séi entregasse ás dição, ou o culpado ou cu;pados sejam pro
autoridades policiaes a attr.ibuição de prender cessados ou cumpram a pena imposta. 
e entregar fatalmente ao·Estad) requerente Art. 2. 0 O paragrapho unico do n. 1 do 
criminosos políticos: · art. 1° da citada lei n. 39, de 1892, fica 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer, substituido pela seguinte disposição: 
em relação ao projecto, resumindo o mais Paragrapho · unico. Quaudo o caso não 
que . me ~oi possível as ob3ervaçõos, que não admittir demora, a extradição podo1·â sor 
pod1a derxar do fazer, attonta a complexi- recta,mada e satisfeita pelas autoridades po
dado. do assumpto, a sua delicadeza mesmo liciaes ou judiciaria3 compe·~entes, rlirecta
o as· mnumel'as questões que faz surgir• o es- mente entre i-li, as quaes darão immediata e 
tud?, quer da. extradição c;n si, quor · dos circumstanciada paete do occorrido ao Mi
'meios de tornai-a olfectiva. nistro da Justiça, goveenador ou presidente, 

Tenho concluído. (Muito bem; muito be_m .. ) de que se tratar, ficando as mesmas autori- · 
dadcs rigorosamente responsaveis por qual-

Fica so 1.n•o a, Mesa, até ulterior (lclibe- quer abuso· 
r<.tção, o seguinte . O nusmo processo expedito da e_xtrJ.dição 

poderii. tm· logar sempr·e entre municípios 
confinantes de Estados differentes. · PRO.JECTO 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições 
1ntei"]weta a lei n. 39, de 30 ele janeiro em contrario. 

de 1892, sobt·e extl'aclicçi'lo inter-estadual s. R. Salas· das sJssões da · Cama r a dos 

O Congresso Nacional resolve: 
f\rt. l • o A primeira parte do art. 1 o da 

. lm n. 39, de ?O _de janeiro do 1892, que re
gula a extradrcçao dos criminosos entre os 
Es~ados do Brazil, não comprohcmle o.~ crimi-

Deputados, 8 de outubro de 1901.- Joao 
V·ieim, 

O Sr. Presi<le:u.te...:.... Foram apre
sentadas ao Orçamento daMârinha 57 emens 
das, das quacs não póde a Mesa acceitar a-
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seguintes, por impedimento regimental ex- O Sr. Cassiau.o do Nasci
peesso: mento diz que a Ca.mara lho relevará 

N. 4 (do·sr. Deputado Al1mquerque Serejo), que se peovaleça d1 p;.•e.-,3nto di~cu~sio para 
porque augmenta. vencimentos; .dar de.mncarg,J a um ~ompromi::ldo, que ha 

N. 12 (do me~mo Sr. Deputado), porque dHLs tomou, em dijcur.jO; e completar o hi~:~
importa a suppres;ão . de uma repartição torico de acontecimento.~ politico.~ que ::;e 
oxistentepor lei; _ deram em 189g e 1900, acontecimento;; em 

N. 13 (do mosmo Sr. Deputado, por impor- que, devido á boncvolencia e uelicadcza de 
tar uma disposição permanente e augmento alguns collega...;, tomou :mliente pwte. 
de vencimentos; O ::~eu procedimento tem mai..; de uma. ju.j-

N. 14 (do Sr. Deputado Henrique Lagden), tificativa : a primeirD, é que, tJmando a pa
porque,rcdigidacomo esttí.,importa augmerito lavra sobre eJte projec~o. não emba.raça o;;; 
de vencimentos; trabalhos da Camara; c, em ~:~egundo lagar, 

Ns. 15, 16 e 17 (do mesmo Sr. Deputado), não ob3tá (L votação do orçamento, porque 
poequc augmentam vencimentos; o Sr. Predidente ac:tba de declarar deilola-

N. 18 (do sr:Deputado Neiva), por igual claramente que não ha numerj paea a3 vo-
motivo; · taçõe.s. · 

N. 22 (do Sr. Deputado Carlos Cavalcanti), Diz desoladoramente, e diz muito bem, 
pJr igual motivo; porque vê apenas dean~e da Camara. ses:-;ent·J. 

N.26 (do S1·.Deputado Pereira deLyra),por e pouco:~ diai:! uteis e nem siquer ha um orça-
importar medida de caracter permanente; mento ultimado. 

N. 27 (do Sr. Deputado João Lopes), porque Nfio vae ni~so ~ique1• vi;Iumbre de cen::~m•a 
importa a revogação de lei especial, que o a qiiem quer que seja . Si tives.~e autoridade 
Congresso ·acaba .de votar; moral, appellaria p:.tra amb:.ts as facçõeJ em 

N. 30 (dJ Sr. Deputado Affonso Costa), por- que se divid~ a Cama,l'a, afim de que cess~ . 
que importa acreação do uma repartição; e.~;,;a.~. moeosidade. . . 

N. 31 (do Sr. Deputado Henrique Lagclen), No actual r0gimeo, é· este o prim'3iro anno 
porque augmenta vencimentos; em que o.; orçamento.~ se teem achado tão 

N. 32 (do Sr. Deputado Albuquerque Serejo), atrazados. A Camara, assim proceJondo, não 
porque augmenta vencimentos; cumpre a su::t obrigaÇão, não fJrne,;en!io a:> . 

N. 37 (do Sr. Deputado Lindolpho Serra), Governo a.3 lei.~ de meios, que são impee;,cin-
porque crea uma repat•tição e augmenta divei;,;. · · 
vencimentos; Na sessão de segunda.-feira da S3ma.na pas-

N. 42 (do Sr. Deputado Neiva), porque im- sada_, arra~;ado por um turbilhão de apartas 
J?Orta a.ugmçmto ·de vencimentod; · que lhe deeam diversos coUega.s, foi obrigado 

N. 46 (do Sr. Daput:tdo Oscar Godoy), por- a dizer (L Camaea o que ti.1ha sido a Concen
que importa disposição de caracter perma- traçcto, deix:ando evidente qtw esta não foi 
nente. · um partido político._ . 

ORDEM DO DIA.. Deixou tambem demonstrado o peocedi-
~ • Sr. p rés i dente _ Não h a vendo monto da Concentraçâo em 1893 e 1899 e, como 

numero legal para proce!ler iLs votações da 1 esta. de minoria que era, se tornou maioria, 
mat·~rias indicadas na, ortlem do dia,, p:tssa.-se e ma.i.:; ainda.: o seu procedimento dea.ntc do 
tL ma teria em discussão. · novo Governo. · .• 

Prometteu enti.'ío desenrolar um novo ci1-
PRIMEIRA PARTE DA ORDEIII DO DIA . pituló que teria. para titulo De como clesap-

E' annunciada. a continuacão da 2&. dis- pal·ecett ii ConcentraçlTO. 
cussão do projccto n. 1?3, de 1901 , autori- I~' chr.Jgado o momento de cumprir esta 
zando o Pode1· Executivo a abrir ao Minis- promessa. 
terie da Guerra 0 credito extraordinario de No seu tli.~curso passado deixou ovjdente 
GS: 198$189, para execução da sentença, em quo o actual Sr. Pro;ident:l da Republi~a. não 
ultima . instancia, em favor do tenente-co- tra.hiu o seu p:.tr~ido e mais- quo não ·foi 
ronel Proc;Jpio José dm Reis. clle quem matou a Concentl'açao. 

Vem á me3a., é lida, apoiada e entra con· Facil é demonstrat• isto;muitos dos p1•oprlos 
juut~mente em discussão, a sel!uinto politico'l que fizeram parte da Concent,~aç(ro · 

~ romperam com e:>ta e .rasulvoram transigi 
EMENDA com os advoeJai•ios, afim de dar um nov 

A · t 173 d 1901 rumo (L política nacional. 0 pro;ec 0 n. · • e ACamar:1 precisa Sêlbet• disb. O illustre 
Accrescente-se:--quantia que lhe será paga Deputado b:.thiano, Sr. Seabra. dizia da tei-

intcgralme)lte. buna, referindo-se a.o.j membros da Concen-
Sala das sessões. 8 de outubro de 1901.- traç(ro, cujo programma, em cer·tos pontos, 

Affonso Costa. coincidia com o do novo govcrno,-«Applau-
camara V.ol, VI ' 2'í 



Câmara dos Deputados -Im presso em 21/05/2015 09:45 - Página 10 de 16 

188 A.NNAES DA CA.MARA 

dam; mas applaudam do seu acamp::unento. Continuando a sua narração, o orador diz 
Nada de mistura; na;la, de confusões.» aind.a urna vez que não foi o Sr. Campos 

O orador contbuou no 1>eu aeampamcnto, Salles que;n matou os partidos; elle.'J se dis
porém outros não ace.cit:Lram o con~ellw do solveram por mutuo consenso de alguns de 
Sr. Seabra, do q_uc resultou aqnclla confu- seu.~ membros. 
são politica, que o or<ttloe < ompa.rvu a uma Heeorda. que, em 1898, quando o Sr. 
To?"?'e de !1abel. Campos_Salles asmmiu o governo, -encontrou 

Ninguom se entendia. nesta Camara. dous po.rtidos, para os quaes 
Cita o facto do Sr. A. Montenegro, com appellou, recebendo de ambos todo o auxilio 

rara habilidade, em um discurso ' que aqui para. realizaç:ão de sua polit.ica. (O orador d 
proferiu, ir procurando pôr de p .\rte o interrompido pela Mesa, afim de $Crem feitas 
Sr. Belizario de Souza. as 'üotações.) · 

Diz que o mesmo Sr. Montenegro não foz Comparecem mais os Srs. Carlos Marcel-
mysterio de seus planos :politicos, ent(m- lino, Albuquerque Serejo,Sá Peixoto, Artlmr 
dehdo que para salvar o .seu :partido cl'a. Lemos, Hosannah de Oliveira, ·Antonio Bas
preciso ~ortal' na propria. carne. t.Js, lndio do Brazil, Luiz Domingues, · Chris-

Do lado dll. Concentração houve homens tino Cruz, Joaquim Pirr.s, Ra.ymundo Ar
políticos que entmHlíam quo corriam grave thur, Virgílio Erigido, João Lopes, Sergio 
risco pensando tambcm que era preciso Saboya, Eloy de Soüza, Trindade, Camillo 
cortar na propria carne, e assim acceitaram de Hollanda, Silva .. Mariz, Celso de Souza 
a politic~ dos governadores, que e1·a o Teixeira de Sá., Pereira de Lyra, Malaquiá.s 
sacri:fi.cio 5.e muitos amigos . · Gonçalves, Esmeealdi.no Bandeira, Estacio 

O orador tem necessidade de se expficar Coim1ml, Pedro Pernambuco, Affonso Costa 
perante a. Camara, p ,;rante o Rio Grande e Jovin ia!lo de Carvalho, Rodrigues Doria: 
o pa:.iz. Já disse que não applaudin aquella Fausto Cardoso, Augusto França, Milton, 

. politica,porque sempre :preferiu c~thir com o Tosta, Felix G'<.t~pnr, Eugenio Tourinho, 
ultimo de ~eus amigos a. tripudiar sobre os Paula Guimarãe ;, Ada.lberto. Guimarães Ro
escombros de seu partido. dl'igues Lima, Galdino Loreto, Nelso~ de 

Diz que homens politieos de um e out.co :Vasconcello:l,. Lourenço Baptista, Alves de 
lado entenderam encaminhar a politica de B_rito, Julio Santos, Oliveira, . Figueiredo, Vi
modo di11'erente, acceitando a política dus rmto Mascarenhas, Francisco ·veiga., Jo;sé Bo· 
governadores. e ao orador não cabe o direito nifacio, Penido Filho, Monteiro da Silveira, 
de entrar na intenção d-os que assim pro- Iienrique Salles, Eduardo Pimontel, Olega.rio 
cederam. MMiel, Lamartihe, Padua Rezende, Moreira 

Havia o espectro de dualidade da Cal.nara; da Silv<t, Azevedo Marques, BenedictJ de 
dizia-se qúe, a não se :.'acccitar aquella poli- Souza, Lindolpho SeiTa, Alencar Guim<:).rães, 
tica, triumpharia a Concentração, e tanto Lamenha Lins, Barbosa Lima, Marçal Es
essa idéa dominav<t 0.3 espiritos, que o Sr. cuba. r·, Francisco Alencastro, Victorino Mon
A. Montenegro communicou-a para o Pant. teiro, LUvadavia Coi'rêa, Aureliano Barbosa 
' Diz que não foi o Sr. Campos Saltes qne e Alt'redo Varella . .· 
matou a Concentração; esta dissolveu-se, por- Deixam de comparecei· com cüusa, partici· 
que parte dos membros que a -compunham :Radu. os Srs. Vaz de Mello, Urbano Santos; 
entendeu nortear do modo difl'erente ; da:-;tãiJ da Cunha, José Boiteux, Pedro Cher
tamlJem assim pensando, os membros do mont, Rodrigues Forna~1des, Augusto Severo, 
partido repulJlicario, entendera.m f(),zer ·cauSi1 Moreü·a. Alves,Elpidio Figueircdo,Neiva,Ver
commum com os adv Jrsarius em sacdficio de g_ne de A breu, 1\.ugu::;to de .Froitas, Pa.ranhos 
seus amigos. Monteucgro, MMcolino Moura, Dionysio 

Expõe a situação do Rio Grande .do Sul · Cerqüeira, Sampaio Ferraz, Martinho Cam
neste assumpto, citando o telogramma do pos, Pereira dos Santos, Aureliano dos San
Sr. Xavier de Almeida,governador de Goyaz, tos, Rãngel Pestanha, Estevão Lobo, Mon-

~ annunciando o isolamento do Rio Grande do teiro do Barros, Ilrlefmso Alvim, Carneiro 
Sul na política nacional e diz que, em res- de Rezende, Necesio Tavares, Càrlos Ot+.óni, 
posta ao Sr . Ovidio A brantes, que lhe per- Arthm· Torr.es, Nogueira . Junior, Lindolpho 
guntou o que devia dizer I.L t•cspeito dos seus Caetano, Miranda Azevedo, Gtistavq· Godoy, 
amigos, declarou áquelle seu amigo que CJ'a Domingues de Castro, Oliveira Braga, Valois 
verdade que o Rio Grande estava isolu.do da de Cri.stro, Rodolpho Mieanda,Paulino Carlos, 
política nacional. Alfrr.do Elli~, Antonio Cintra, Manoel Alves, 

Tres vezes o orador procurou o Sr. Campos Xavim• (lo Valle, . . Juão Can lido, Francisco 
Salles, chamando sua attenção para o que ilc Moura, Ang-olo Pinheil'o o Pinto da Rocha. 
estava passando. S. Ex. lhe disse que,_ na I•; S.!m ea11~:L o:i SI'S. Guedclha Mourão, 
verificação de podere.;;.o oraüor tinlm inteiru. An .izio do i\ht•nu, .Joi"io nayOl>a, Thomaz Ac· 
IilJerda~e de agir, · cioly, Fr·n.nniHeo :-1;1., A l'iLIIjn Uócs, Eduardo 

I 
! 
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Ra.mos, Pinheiro .Junior~ José Marcellino, 
Heredia de S(L, Irineu Machado, Hemiq_tie 
Lagden, Oscar Go::loy, Augusto de Vascon
··ellos, Barros Franco Junior, Nilo Peç:mha, 
Silva. Castro, Joaquim Bt•eves; Espiridião, 
F'ranciscó Salles, Lamounier· Godofredo, l<;er~ 
nando Prestes, Costa. Junior, Bucno de An
drada, Adolpho Gordo, Joaquim Alvaro, Lu'iz 
Pisa, Cajado, Soares dos Santos o Campos 
Cartier . . 

O Sr. Prel<l<ident.e- Vac se pr.)- · 
ceder á votação das ma,terias constantes da 
ordem do db., e das que se acham sobre a 
mesa;. · · 

Em seguida é sem d.ebate ap-provada a re
dacçã;o final do projecto n. 15 D, de 1901, 
:fixando a força naval para o exercício 
de 1902 . . 

O Sr. B1•icio Filho (pela ordem) 
requer verificação· da votação. 

Procédendo-se á . verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 96 Sra. Deputados e 
contra um; total97.-

vez declarou ao Sr. Campos Salles que elle 
seguia {JOlitica errada., não procurando 
apoia.r-se em um só partido·, torniJ.ndo este 
bem forte. _ / 

Por duas vezBs, foi o orador a Petropolis 
entender,se com o Sr. P-residente da Repu-
blica. __ 

Na primeira, achavam-se alli diversos 
C;Jllegas, de sorte q_ue pouco conver:lou com 
o Dr. Campos Salles. _ Na segunda, porém, 
teve com elle larga conferencia. e mais uma 
vez repatiu 6 concei&o que fazia da sua. 
politica. · _ 

Oa factos estão evidenciando q4e o orador 
tinha razão: ê este o primeiro governo repu
blicano que, no mez do outubro, encontra~s0 
sem um orçamento siquer. O Governo não · 
tem dedi:caçõe-3. , · 

No tempo do Dr. Pl'Udente de Moraes, os 
g.,vernistctS medüuri a sua dedicação pela 
violencia do a.h.que ; -hoje, o Governo nem· 
aó tneno;:; é delendidô do graves accusa.ções 
feitas pela opposição. _ . . . 
. O Sr. Campos S<.tlles nao dissolveu partido 
algum: elles se dissolveram naturalmente, 
pelas . desaggregaçõcs-de partes. · 

O Sr. Presi_derite- Não ha nu- Na. Repubtica.· não tem lmvido partidos; 
houve-os, sim, no antigo regimen. mero. 

Vae-se proceder â chamada. 
Proce_dendo-se á chatpada, verifica-se te

rem-se ausentado os Srs. Christino Cruz, 
Cunha Martins, Joaq_u_irn Pires, Vir•gÜio 
Erigido, Pereira Reis, Celso de Souza, Tei
xeira de S<t, Gomes de Mattos; João Vieira, 

. Malaquias Gonçalve:;, Cornelio da Fonseca, 
Estacio Coimbra, Pedro Pernambuco, A1l'onso 
Costa, Arrox$llas Galvã.o, Raymundo de Mi
randa., Tosta, Rodrigues Lima; GaJdino Lo
reto, Nelson de Vasconcellos, Lourenço Ba
ptista, Alves ~e ' Brito;-~ Mayrink, Edmundo 
d~L Fonseca e Benedicto de Sjuza. 

Partidos não se· dissolvem ao menor aceno 
do Goverf).o ; e.:;tQs nã.o são partidos, sãb 
sombras: 

Que é feito, no Pará, do Dr. Justo Cher
mont; prestigioso cliefe politico, e dos seus 
prócere.s ~ 

Que é feito, na. Bahia, do Sr. Luiz Vianna, 
guvernador querido, indicado a:ti_é para. can
uidato á presidencia da Republica ~ 

Que foi feito dJs dous ultimos ahnos de 
v.ida do estimado chefe politico .do Rio de' 
.Janeiro, Dr. Thomaz da P<JL'ciuncula ~ . 

Procedem ·assim os v{)rdadeiros partidos, -
aq uelles q uc toem um a id.éa 'I Nio. 

O § 1•• Presidente_ Rospondoram ComJ du. primoira voz om que í'tülou, .d~· 
á chamutla 103 Srs. Deputados. Não lm nn· mon~trou que o. Dr·. parnp.~s Saltes C~~~ 
ulero. Ficu. adiada a vutadi.o. trahm o seu partido e nom thl)sulveu a 

, • • . _ • centraÇ(ÍO. · 
Pas.:;a.-se tt matcl'Ja OII). chscussao. Em outro discurso dirá como desapparecBu 
Comparece·m ainda os Srs. Castro RÓbello, o outro _pret'enso P.artido, ad':"ersario da CO_!l· 

Sá I?reire e Antonino Fialho. - cen&ra.çao, o _parõ1dn republtcano, quo . nao, 
· - ., · - d - . manteve solidal'iedade com os seus am1gos; 

Contmua a 2 _ d1scussao o proJecto n: 17.3, no momento de soffrimcnto. (Muito _ beín • 
_de 1901, autorJzando o Poder Executivo a 'to bem) ' , 
abrir ao Ministerio da Gu ::;rra o c~edito ex- mu_t . • . _ _ 
traordinario de 68:195$189. para execução Fica a discus.~ão adiada pela hora. 
da sentença am ultima instancia. em favor Passa-se á 
do tenente-coronel Procopio José dos Rei.:;, tt 
qual havia sido interrompida. 

O Sr. President.~- Continú~t Gom 
a palavra o Sr. Cassiano do Nascimento. 

. -o ~ Sr. Oassiano do Násci
Jnent.o (c~ntinuando) diz qrio mais deüma 

SEGUNDA PARTE DAORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 2a dis
cussão do projecto n. 7 A, de 1901, -autori
zanuo o Governo a conceder isen·ção de di
reito~ do iml)Drtação ao material que for ini.~ 
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portado pelo Estado do Pará para o ahaste
cimcnto do agua â cidade de Reléra, rc::;ti
t~indo-se as quantias ,jü. paga~. 

O Sr. Preside:n.t,e - Tem a l)ala
vra o Sr. _Affonso Cos ta. 

· O Sr. Aflon.so Co!!!ota comcr~~a dc
clat·ando que, <Lpcza.e <1<1 grando sympa~hia 
que vota aos dignos sign<1tarios do projccto, 
cuja discu1sio a Mcs .L aca,ba de <mnunciar, 
não pôde deixat• de f<1zcr algum·_t'J considera
ções contra a medidct quo ello consigna, pois 
quo ass~m o obriga a orientação que se 
traçou deanto d t situação financeira elo paiz, 
victima das experiencias do Sr. Ministro da 
Fazenda. 

O proje~to tmú duas pal'tes: a primeira} 
que isenta do impostos de impor;a\:[o o ma
terial destinado ;r,o serviço de abastecimento 
de agua <i cidade de BcMm, no Pa1•á; c a se
gunda, que obl'ign. o Governo a. re :tituir ao 
referido Estaclo as quantias j:1 rdccbidas por 
semelhante-: imposéus. 

·· A' pl'imoir<L vista, di~ o orador, parece do 
- todo o d irc:>ito a prctcnção dos honra.dos 

n,utoroa tlo pt•ojcc :;o, det-~de quo se tt·,tta. de 
ut.il e imp::>rtn.nte molhorn.ment.o á capital 
de um gmnuc Estado da União; qua.ndo, 
porém, se considera. nas conso pwncias quo o 
favor acarreta~ verifica-se o gru.nuc pi'cjuizo 
quo o projectcr transformado orn lei tt·ará 
aos pobres r. t• . ._ ~J. ·aquecidos cofl•os da Repu· 
blica. 

Si ao Estado lw Pará .disncnsa.mos ossos 
impostos que ;L União são': devidos pelrt im 
portaç·i'ío do material destinado às obt•a.s elo 
a.bastocimonto do a.gua dt! su<L capital, pot· 
ju~til}iL, não devemos nogM' igual fa.vor a 
ou tl' .. s J~st:Ldos, clH ·ale fJ uo NO ti• ato do igua.cs 
OI.! idonticos molhor·tunon tos puhlicos, do 
oiJt•as 1Lo sa.neamnnto o outrl)s. 

Limitada a isen<,\ão ao J<:~ta.do do Pará, o 
projacto ~~ ollioso ; est.endid:t a. tl)dos, ollc 
trar(L enorme~ }H'<~jnizos às rend<LS publicas 
r.m umrL ópoea de cxtr·aol'üinurias tliillcul
da.des o se rios em ba.raç~os. O Estado do Pará 
é rico, di::lpõe de grande.> rccur·sos c não púdo 
set· equiparado a. outros da RepulJlica. que 
nü.o con~;am peosper~~s fontes de rend<L ·o nfí.o 
pedem disp:>r de meio.; promptos · a ~l:1nar 
su · ~s difJiculdados financeiras . 

. Reputando, assim, a. motlida consignada 
no pt•n,j~Jcto do.-; hom·auos re.presont:tnto~ do 
Parü., JH'ejud irdal ao Thosom•o, não lho da1•:.í. 
o seu vot·), crulun·a. r.om J>CZ11l'. 

A segunda p tu·t;r, do Jll'O,Íillli;o, oln•ii-(<Lnflo o 
Govct•n,, a l'c.;til.llil' ao Par:í. 11;,: imptJ~tos j;í. 
recolhido:-;, rí flvitlrmt.nllltlni.o incunstit,nci,Jnal, 
dd::~de quo e.;taldo:!c oll'ei~o:-; r·ott'tJ;wti vos. 

A Con::!tituição, em seu al't. ll n. 3, diz 
Claramente (jliC nem a União, nem os E~· 

tauo.3 podem prescrever leis rotroactivas, é 
outra cousa nã.o ê a disposição ultima tlo 
projocto em di.;cussã.o. . . 

Admh'a , diz o orador, quo o honrado Depu
tado o Sr. Arthur Lemo:;, membro da Com
mis3io de Constituiçã0 e de Justiça. não se 
tcnhn. lombt•a.do de tal inconstitucionalidade, 
o r1ue explica pelo amor quo o Deputado' 
pal'aonse dedica ao s3u Estado natal. 

Admittida a hypothese de ser approvada a 
disp::JfÜç>ão retroacti v a e concctlido o fJ. vor do 
isenção que o prujecto consigna, todos os Es
tad.Js da União que S3 encontrarem em con
diç:ões itlenticas poderão e deverão vir 
pedir ao Congeosso resti ~uição de impostos, 
pagcJs por material destinado a servkos 
utcis em seus territorios. 

Manifestando-se assim, diz o orador, não 
é absolutamente inimigo dos Estado:; ; nin
guem defende com mn.is enthusiasmo os di
reitos o interesses dos Estados, mas a situa
ção do p1iz nã.'J pcrmitte scmell1antes fa
vores. 

A que; tão é e.3h - ou a C amara concede 
a todos os Estados igual favor, o que acar
I'etará enorme prejuízo ·ao The30UI'o; ou 
restringe-o ao Pará, o qae será. uma medida 
odios:.t, o quo a CaU}al'a nã.o pólo fazer e 
é neste sentido que envia á Mesa emendas. 

Fazendo outras con:5iderações, o orador 
conclue dizendo que, no actual momento, 
para fol'talecer <1 Repub1ica o fazer grande o 
Urazil, o pensamento de to:los os patriotas 
deve :-;er estreitar os laços da Federação. 

E' 1ida, n.p:>iada e envhvh (~ Commissão de 
Orç,unento a seguinte 

E:\IEN'DA 

A9 pro,jccto n . 7 A, de 1901: . 
Ac~re8ccnte-:-;o in flne: -Concc.Iendo igua.l 

favor a todos os Estudo.-;, quer tle 'tra te do 
obras dirigida~ pelo poder publico, quer ·por 
compa.nhiatl autorizadas. polo Governo. 

Sala. da;; s0s;õo.;, 9. de outubro de 1901.
Affonso Costa. 

São lidas, apoiarias o postas conjnncta.
montu em discu;são as seguintes 

m'vmNDAS 

Supprima-so o § 2°. 
Sal:L da~ sos,õo-:, fJ do ontubro de HlOl.:....:. 

Aff'onso Costa, 

Ao ad. I". a.cfwesc;m t. ~1-so, 1lopois da pa
lr.l.V 1'<1-Jllil.tori:d: -srlm :;i mil:n· litbricado no 
p;LiZ. 

Sa.la. da.:-:~ se;;:;õos, O do outuhr.> tlo 1001 .
Perei~·a de Lyrr1. 
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O Sr. ArtJulr Le~,nos diz que, 
ao sulJmetter a o.>tlt Casa o projccto ora dis
cutido, animava-o a illus"i:í.o de que, attenta 
a situação excepcional do Pará em relação á 
União, tal pro.jnctó não soffreria certamente 
uma impugnaç\ão séria. 

No momento om que o apresentou, teve 
rle lamentar a · ausoncia do sou companheiro 
(lo bancada, o Sr. Serzouello Corrêa, porque, 
em confabulação com S.· Ex., obteve o seu 
assentimento ás varias djsposições do pro
jccto e <to compromisso de que o assignaria. 
Por isso não deixou do o s~rprehcnder o 
discursJ de -S. Ex., proferido hontem, do 
qual so verifica que, no seio da Commissão. 
do Orçamento, impugnara a segunda c ulti-
ma d <IS di ;~posiçõcs do projccto. · 

Lamenb ainda agora a auscncb d:> no
bre Deputado, p:Jrqua~tD dos seus lahios 
tinha a curiosidade do ouvir quacs as mzõe.;; 
p.H' quo se convencera de que vS materiaos 
impurtadus para o serviço estavam destina
dos a outeos fins quo não aquello que lhes 
era proprio. Emquanto não tem de S. Ex. 
completas explicações, o orador põe de parte 
a censura que voiu, vagamente cmbura, 
om semelhante insinuação. 

Quando apresentou o projocto á Camara, 
declarou que ora por principio opp:1sto ás 
isonç(íes do direitos, l'<worecendi) certos Es
tados por parte da União, accresccntando, 
po1·ém, que quando taos isenções tinham por 
fim evitar como que calamidades pulJlica~. 
deviam ser toleradas, purqno vinham pre
vcnit• males maiores, que, fatalmente, nus 
tet'm·1s da CunstituiçfLo, teriam do rccahir 
subre a UnifLo. -

ulti~os annos foram po1· elle gastos com 
serviços de caracter pur,Lmento nacional. 

Em toda a Federação ha um outr•J Estado 
quo po1• tal fr>rma accudindo ás necesdidades · 
da União, tenha dado de ~eus sentimentos do 
respeito á unid<\de p<ttria, de amor a outros . 
Estados, provas üi.o fi agrantcs e eloquentos ~ 

Bem conhece a fonte provavel de onde 
se deríva.m taes accusações. Vem de uma 
acção irreOectida, o por isso mesmo funesta, 
como já assignalou, do sou collega de ban
cada o Sr. Scrzeuello Corrêa, que na im
prensa c em um livro especial escr·oveu 
artigos, nos quaes, ohedccemlo · á inspiração 
partidaria, lH'Ct0ndia dcmon;;;trar llUC ao 
Par(t coubera a triste inidativa. da creação . 
de impostos inter-estad.uaes . 

Mos tra. que todos os Estados toem usaà.o 
dos:;e systcma c o ultimo a usar delle foi o 
Pará; porque data de 1805 a. l>rimeira lei 
na qual se pôde di vulgar scmolha.nto im
posto, c acccntua que para apuração final do 
responsabilidades governava o Estado o 
Sr. Dr. J..Jauro Sudré. 

Estuda. a. segunda. disposição do }H'Ojecto, 
invoca precedentes a. favoe do Estado do 
Pará e conclue 1>alientando que é obra de 
grande justiç<:L a Camara approva.r a isenção . 
pedida. · 

E' não só do jwltiça, sinão que tamlJom 
de dever moral, porqu::mto, si se trata. de 
um favor ao Estado, força é confes .. ;ar c1ue 
favores e serviços foram prestados pelo Pará 
á União. 

Assim, tem domonstradt) que o Pará não 
só não é um inimigo da União como quo não 
é adversario I't.Lncoroso dos outros Estauos, 
que praticam como clle pratica, tlue agem 
como cHe age c, o que é peior-, que agiram 
antes que elle agisse. (Muito bem. ; ?):tuito 
bem.) 

Fica a discus -;ão au!o.da pela hOI'[t. 

E foi por c . .;to a.rgni11cnto CiUC ha dous 
annos transitou livremente, por um c outro 
ramo do Lcgi::;lat.ivo, um pPojecto, igual
mente especial, que. iscntavi1, como csj:o, do 
impostos aduaneiros o material intro(Juzido 
na capital do Mar·anhão, para abastecimento 0 8 ..... Presidente _ Estando ade· 
do aguas. · t d i · 

O orador do.3crevc a. situação geogt'U1)1tica an a a a hora, ( cstgno p:wa ama.nhã <~ . se~ 
d.<L ci<lade (lü Bcll~m, o importantíssimo papel guintc ordem do dia: ' · 
q uc a agua. v ao exercer na. sua salubridade, Primeira. parte (até 2 l /2 horas ou an · 
<1uauüo (\assolada por varias endemias. . tos): -

Faz o historico da encampat;ão dtts aguas Votação do proJecto n. !50 A, de ·1901, 
naquella capital, vendo·SC por fim o Estado parecer sobre as emendas apresentadas pa.ra. 
na necessidade de tomar sobre seus hombros, a 2'' discussão do projecto n. 150 A, de 1901, 
definitivamente, essé serviç<,. que orça a Receita GeraL da Republica para. · 

Na administraç·ão do lwncmcrito Dt•. Paes o exercício de 1902 ( 2a discussão) ; . 
de Carvalho, quando foram introduzidos os Votação do projecto n. 42 D, de 1901, 
mat<wiaes dest;ina.dos áquella obra, . hoje cmeml:t do Senado ao pt•uject;o que fixa as 
orçada. em :->eis miL contos, estalou a pu- forças do torra para o oxc1•cicio do 1002 
voro.m e omnimoda crhle, em cujas garras · ( discussão uni.ca ) ; 
se estorce o P :.wá.. vo·f;ação do projeeto n. 112 A, de 1901, 

Respondendo ao quanto aqui de injusto foi autoriza,ndo o Governo a abrir o credito 
dito em relaçãu a. esse nobre e altivo Estàdo, do 100:000$ ao Ministério tla Industria Vi
recorda que para ;mais do nül contos nestes ação c Obras Publicas com o fim do . sm• 
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entregue ~o Sr. Alberto sa:ntos Dumont, Votação do projecto n. 6.2 A, de 1901, ai
como promto pelo resultado de sua éxpe- tcrando a classe la., n. l, das Tarifas das 
riencia de um h<1lão dirigi vel ( 2" discus- Alfandegas (la. discussão) ; 
são ) ; Continuação di.!. 2a. discus:;ão . do projecto 

· Votação do projecto n. 116, de 1901, auto- n. In, de 1901, autorizando o Poder Exe
riza.ndó o Governo a. abrir, por conta du cutivo a abrir ao Ministerio da 8uerra o 
Min1st'ório da .Justiça e Negocias Interiores, · credito e:dri1ordinn.rio de GS: 195$189 para 
o credito de 53:580$940 para pagamento de execução da sentença em ultima in$tancia. 

. diversas ob r·as c melhoramentos no ed~ficio em f<wor do tenente-coronel Procopio Jl!lsé 
do Lyccu de Artes c Oflicios, hoje proprio dos Reis ; · · 
nacionu.l (3" discussão) ; . 3" discuJsão do projecto n. '58, de_ 1901, 

votação do p :ojecto n. 166, do 1901, auto- aütorizando o Pi)der Executivo a abrir ao 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Mi- Ministcrio da Fazenda. o credito· extraor
nisterio d:t Justiça e Negocios Interiores o dinario de 8:000$, para pagamento do alu

- credito de 1 ~3 :300$ para pagamento dopramio guel da casa onde funccionou, de setembro 
c impressão do 1.000 exemplarc:l da obra---r- a dezembro de 1899, a Delegacia Fiscal no 

_ Theoria do Procc;;so Civil e Commercial - Estado do Rio Gro.nde do Sul, e o supplc
composta pelo Dr. João Pereira Monteiro mentar de 20:000$ á verba 9"' - Caixa de 
(2" discl1ssão) ; Amo1~tizaçãq- da lei n. 746, de 29 de de

Votação do prvjecto n. 2:3.2 A, de 1900,com zembro de 1900, ar1. 28- Assignaturas de 
o parecer n. 22, de 1901, autorizando e Po- notns ; 

·-der Exccuti,·o a transformar a_s ta., 2"' e 3a 2• discus:>ão do pl'ojecto n. 132, de 1901, 
__ turmas da Suh-Dircct,ur.ia dos Correios em autorizando-o Poder Executivo a abrir ao 

1", 23 e 33 secções na Directoria Geral, pas- :Ministerio ·da Marinha o credito de 
sando os chefes de turmas a c h e fel de secção, 100:000$, supplementa1• -ao art. 8°, n·, 24-
desde que preencham as c cmdiçõe~ regula- Obras_:_ da lei_n. 746, de 2) de dezembro 
mêntares, e dando outras providencias (2& de 1900 ; · 
discussão) ; ·2a. disc-ussão do projecto n. 68, 4e 1901, 

Votação do projecto n. 133 A, de 1901, autorizando o Poder Executivo a abril• ao 
com parecer sohre a emenda offerecida na Mini:)terio da Justiça e Negocias Interiores o 

. . 2a. discus~ão do pro,jecto n. 133. deste anno, credito de 3:957$200, supplementar ao n~ VI 
· que autoriza o Poder · Executivo a abrir do art. 4°-da lei_ n. 746, de 29 de dezembro · 

• au Ministcl'io da Justlça e Negocios Interiures de 1900, para vestuario e calçado do lO 
o credito de .6:850$; supplomentar á verba ga. alumno$ gratuitos que, em virtude da mesma 
·do art: 2° da lei n. 746.:' de 29 de dez3mbro lei ,foram adrpittidos no Internato do Gymna
de 190:) ·(discussã'J unica) ; sio· Nacional, cujo numero foi elevado de 

Votação do projccto n. 257, de 1900, au- 50 a 60; 
torizando o Poder Executivo a abrir ao 1vii- 3a 'discussão do p1•ojecto n. 77, de 1901, 
nisterio da Marinha o credito especial de relativo á emenda olferecida m1 2a discussão 
6:000$, pará pagar os vencimentos que, no do prCJjecto n. 217, de 1'900, autorizando o 
corrente ann J. e no proximo futuro, com- Poder Executivo a abrir a.o Ministcrio da. 
petem ao ex-secretario do extincto Arsenal Guerra o c~·edito cspcciai de 8:415$600 para 
de Marinha de Pernan'lbnco, João Sabino Po- ·pagamento do::; vcneimcnJ;os <lo tcnente
reira Giraldes (3a discussã.o) ; r;o1·ond J.nnocencio 8orzndello Corrêa, rever-

Votação do projecto n. 165, de 1001, au- tido n.o serviço do cxe1;eito c de lente da Es
torizandn o Poder Executivo :t alJrh· ao l':Ii- coht Militar poi· acto legislativo ; 
nisterio da Marinha o cretlito do 77:52I$qOg, 2a discussão do projecto n. 43 A, de 1901, 
supplemrmta.r ás verbas ns. 8, 14 e 21 do autorizando o Poder Executivo a abrir· a.o 
ai·t. 8° da lei n·. 7 4!3, de 29 de dezembro de Ministerio da .Justiçu. e Negocias Int€ii'iores o 
1900, para pagamento de vencimentos ao credito extraordinario de 2:827$800 para ·
córpo de patrões-móres, augmento de venci- pagamento a D. l~ugenia, Torreão Gor1•êa' de . 
mcntos de um capH:lo de ma e e gucl'ra, um Araujo, viuva .<lo juiz de direito em disponi-

.· capitão de feag<üa e voneimcntos de tt-es bilitlédc bacharel Lindolpho Hisbello Corrêa 
medicas de 5a. c1a~se (2• discus:,;ã.o) ; do Araujo ; · · . 

Votação do projccto n. 203, de 1901, au- 2a discussão do projecto n. 120, de 1901, 
torizando o Poder Executivo- a abriL' ao Mi- autorizando o Governo a abrir ao Ministe
nistel'io da Fazenda o·credito de 21:34.!3$456, rio da Guerra o credito extraordinario de 

_para-pagar a A. Avenier & Comp., .e a 2:401$800 para pagamento ao marechal José 
· Corrêlt Uhaves .& Pinto, de accordo com a de ALmeida Barreto, em virtude de sentença 
sentença judiciaria qnc mandou restituir-lhes do Supremo Tribunal Federal; _ 
-o quo de mais pagaram (t A1fandeg<.~ desta 13 discussão do projecto n. 113 A, del90l, 
Capital (2" discussão) ; autorizando o Governo a abrir o credito _de 
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16:060$ para pagar ao uacharel Umbelino de Segunda parte (depois das 2 l/2 horas ou 
Souza. Marinho os seus ordenados, como juiz antes): , -
de dit•eito em disponibilidade, decorridos de Continuação da 2u. discussão do projccto 
22 do a1Jril de 18\H a 31 de dezembro de n . 7 A, <le 1901, autorizando o Governo a 
1000; _ conceder isenção de direitos de importação 

la discússão do projecto n. 106 A, de 1901, ao -mat!3rial que for imiJOrtado pelo Estado 
autoríza.ndo o GJYcrno a ahrir ao Ministcrío do Pará para. -O abastecimento de agua â 
(l\1 Justiça e Negocios Interiores o cre~ito cidade de Belém, restituindo-se as quantias 
necessario . para pagamento do premio ele já pagas; 
vi:1gem, de que.trata o art. -221 do Codigo Discussão unic::t do parecer n. 53, de 1001, 
do Ensino, conferido . a Pedro Demosthenes opinando pela indicação do Sr. Germano 
Rache·; Hasslocher revogando o art. n. 18 do JJ,e-

}a-Jiscussão do projecto n. ll .A, de 1901, gimento; · . 
autorizando o Poder Executivo a abrir um 3:. discussão do projecto n. 231, de 1900, 
credito da quantia de 2:638$Q45 ao Ministerio elevando a 16 o numero de engenheiros che
da Fazenda para P<tgamento· de forragens, fe,; de .districto na Directoria Geral dos Te-, 
agua e objectos de exyediente fornecidos pela ·legraphos no cxet•cicio de 1901; 
Companhia d<tS aguas de Maceió e outros, Discussão unica do projecto ri. 122 B, de 
por conta, do Minister:io da. Guerra, durante 1901, com o parecer sobt·e a emenda offere
os exercidos de 1894, 1806, 1897 e 1893; cida na 3a discussão do projecto n. 122 A, 

3a discussão do projecto n. 46. de 1901, desto anno, que aútoriza o Governo .a con
autorizando o Poder Executivo a abrir ao ceder ao cidadão J.oão Pereira Barreto oü á 
Ministerio da Guerra o credito ex ~;raordi- sociedade que elle organizar a garantia de 
nario de 4:225$800 para pagamento do or- juros de 6% e de an1ortização em 20 annos 
denado a que · tem direito o almoxarife do da quantia·· de 2.000:000$, para fundar em 
ex.tincto Arsenal de Guerra de Pernambuco Aracajú (Sergipe) um banco de-credito agri
.João Climaco dos Santos ~ernardes; cola movel; e dá outr<1s providencias (com 

2a discussão do projecto n. 176, de 1.901, emendas da Commissã.o); 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 3" discussão do projecto n. 127, de 1901, 
da Guerra o · credito extraordinario de dispondo sobre a contagem da antiguidade 
2:860$207 p"'ra occorrer ao pt~gamento do do posto doS-officiaes deexercito a que sere· 
ordenado que compete ao escrivão do almo- ferem os art~.l0 e 2° da lei n. 350, de 9 de 
xarifado do extincto Arsenal de Guerra de dezembro de 1895 ; 
Pernambuco Franci.~co ·Mauricio de Abreu; [a discus,ão do projocto n. 229 A, de 1901, 

P discussão do projecto n. I 97 A, de lf!O I, determinando que na confecção das tabellas · 
autorlr.ando o Governo a abrir ao Ministe-. de distribuição dos creditas a que se refere 
J'io da Indüstria, Viação e Obras Publicas o o art. 162 do regulamento n.- 2.409, Jo 23 de 
ercdito especial de 60:000$-p~tra occorrer ás dezembro ue l896, clevcr-se-ha. entendeL' por 
rlcspezas riu. representação dos product·. s hra- d~tação de uma. -verba a somma cxa.cta. das 
zileit·os na exposição de Bufl'alo ; suas consignações o sub-consignações ; 

:l!' discus~ão do projecto n. 205, do 1898, · Discussão unü:~a do projecto n.l47, de 1901, 
autol'izando o Governo a mandar pagar ,aos concedendo ao D1•. Amaro Rodrigues de Al
·nt·s. Ft'itncisco Antunes Maciel c Arthur J\.ll· bnquerqne Figueiredo, 2° tenente cirur
tunes Maciel a quantia. de 385:500$, impor- giã.o contractado da armn.du, uma pensão de 
tancia. do gado vaccum e cavallar fornecido trezt?ntos mil réis mensaos e autorizando o 
üs torças lega.es durante o poriodo rcvolucio- Governo a abrir o necc::B<trio credito ; 
nariode 1893 a 1895; . 2a d-iscus;,ão do projecto n. 189, de 1901. 

.~a discussão do projecto n. 218; de 1901, creando varios cargo,s na Repartição Geral 
;tutorizando o Poder Executivo <t abrir ao, dos Correios e marcando-lhes os respectivos 
Ministerio da Marinha o credito de 6:121$701, vencimentos ; 
supplementar a verba • sa.· do art. 8° da lei Discussão unica do projccto ri .162, de 1899, 
n. 746, de '20 de dezembro de. 1900, para. pa- concedendo ti. vi uva. do jurisconsulto e cx~Se- -
g·amento de ::loldos. que competem aos. nffi-. !Útdol' Joaquim F.elicio .dos Santos a pensão 
ei<tes transleridos para o quadro da ~·ese1·va men:sa1 do 500$000; . 
il.epois de annulladas as respectivas refo_r- l" discussão do p1•ojecto n. 130 A, de 1901, 
mas ; . estabelecendo que as etapas dos officiaes do 

:~"' discussão do projocto n. 121, de 1901, exercito e da armada nunca. . serão inferiores 
autorizando o Poder Executivo a abrir no <~ l$400; qualquer que seja a guarnição a que 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores pel'tençam, ·salvo as excepções da lei ; 
o eredito de. l00:000$,supplementar ao n. 14 .}a discussão do p10jecto n. 6 A, de 1901, 
rio art. 2° ela lei n. 740, de 29 de dezembro declarando abolida. a accumulação das ca
de 1900. · deiras de logica e de litteratu~·a do ·Inter-
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nato c do Externa,to do Gyn'!nasio Nacional a correspondencia c 0s revistas dos Insti
sob a regencia de um só cathedratico, e tutos Historicos e Geographicos do Brazil, 
mandando pôr em concurso as cadeira:; que do Pará, Ceará, Bahia, S. Paulo, Par•aná e 
vagarem em consequencia dessa disposição; Santa Catharina, e d.os Institutos Archeolo-

Discussão nnica do projccto n. 169, de gicos de AJagôas e Pernambuco; 
1901, autorizando o Poder Executivo a con- l"' di~cussão do projecto n . 22 A, . de 1901, 
ceder. um anno de licença, com o ordenado a. mandando dispensar dos exames pratico.;; de 
que tiver direito, ao bacharel Manoel Igna- que cogitam os arts. 28 o 29 dü regulamento 
cio Carvallw do M(!ndonça, juiz secdonaldo e 31 de marçJ de 1851 os officiae~ e praç~as 
E::ltado do Par~tná ; do exercito habilitados com os cursos d<\s 

Di~cu~~ão uni.ca do projecto n. 201, do 1901, I armas a que pertencem o deroga.ndo a lei 
autol'izando o Governo a conceder ao Dr: n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, na parte 
Fernando Terra, a s;:;isten to da ~adeira de eeferente a e.>te a,ssumpto; 
clinica dermató-syphiligraphica da Facul- Nova discussão do projecto n. 153 E, de 
dade de Medicina do Rio d:J Janeiro, maL~ um 1900, additiv<> de~tacado na 3a. discussã:) d.> 
anno de licença, c Jm todo o orclenado, para projecto n. 153, em viPtude do a1't. 133 do 
tratn,r de sua saúde ; Regimen·to Interno, autorizando o Governo 

Discus~ãô uó.icado projccto n. 186, de WOl, a transfm·ir par<1 Manoel Mar·ia Vellez a 
estabelecendo quo ao éngenheiro Arist ide ; cJncessão feita. a Julio Benevides pelo de
Gatvão de Queiroz, apo.;cntado no cargo de ereto n. 99, de 7 de outuhl'o de 1892, poden-
diroctol' da. Secretaria do Minidterio da -Agei- . do prorogal-a por mais cinc!J ann -s; · 
cultura, Commercio c Obra.s Publicas, com- Discussão unica do projecto n. 71, de 19:)1, 
petc, de:>tle a aposentadoria, o. ordcnadJ de autorizando o Poder Executivo a conceder a. 
enganlteiro..:flscal de 2a clas;)e, correspondente Antonio do Santa Cecília Junior, fiel do tho
a 25 annos de sorviço ; St>ureiro da Delegacia Fii!cal do Thcsouro 

1a discussão do projeGto n. 174, de 1901, Federal no Estado de Minas Geraes, um anno 
mandando que o Governo da Rcpublica in- de licença para tratar de sua saude onde lhe 
demnize, com a quantia de 70:000$,a Victor convier; . · 
Meirelles de Lima, pelas dospezas que fez Discussão unica do projecto n .. 184, de 
com a pintura, montagem e custeio do Pa- 1901, autorizando o Poder Executivo a con
noro.roa. do Descobrimento do 'Brazil (com ceder dou:'! a:nnos <\e licença, de accordo com 
substitutivo da Cómmissão de Orçamento ao o disposto no§ 2<> tlo art. 1<> do I'egulamento 
projecto n. 261, de 1900) ; publicado na. ordem <lo dia n. 495, de 17 do 

Discussão unica do projecto -n. 267, de jancit'O de 1866, ao capitão do corpo de en-
1 9CO, autoriz<tndo o Poder Executivo a genheiros Alfredo Soares do Nascimento 
conceder uma pensão de l$500 dial'ios, a para tratar de t::eus interes::;es; . 
conhr de abril de 1808, a.o ex-empregado da - Discussão unica do projecto n. 18-8, de· 
Estr-ada do Ferro Central do Pernambuco 1901, relativo á cmcnrla do Sena.do ao pro· 
Luiz Affonso FeL'l'cira ; jec ~o n. 171 B, de 1900, da Camar<L dos 

Díscu.ssão unica. do pt•ojeclo n. 100, de Deputados, que autoriza o Goveri1o a mau
I 900, elevando a 1$ dla.rios a pensão o soldo da.r pagar ao capitão d'e fragata honorario 
que percebe o lo cadete reformado com o 1 <> tenon te rcf'ormado Collatino Marques 
honras de- alferes do oxercito, Orozimbo do Souza a quantia tlo l :837$680, ditferença 
Carlos Corrêa de Lemos ; de soldo que deixou de receber desde 

3"- tliscussão do projecto n. 264, de 1900, 1870, data da sua reforma, até 1897, de 
autol'iz:J.Ddo o Governo a urorogar o pr•azo accordo com a doutrina contida no aviso 
concedid:) á Sociedade Montepio Geral de do Ministel'io da Fazenda de 7 de janeiro 
Economia dos Servidores <lo Estado p<n:a. in- de 1860; 
demniza.r ao Thesouro Federal di.1 quantia I a. discussão do projocto n. 157 A, de190l, 
de que llü~ é devedora, a% que essa insti- declara.ndo que no caso de licença a um 
tuição regularize sua situação, podendo lente cathedratico da Escola Naval será a 
mes1no releva1-a do pagamento da impqr- cadeira regida pelo lente substituto a quem 
tailcia em que ficou alcançada no anno competir na occasião o oxercicio das funcções 
de 1899 ; de repetidor dessa cadeira,· com voto em se-

Discussão unica do projecto n. 190, tle I 90 I, parado; · 
a.utorizando · o Governo a conceder ao ma- Discussão unica do p~·ojecto n. 283, de 
chinista de 2"' classe da Estl'ada de Ferro 1893, concedendo a D. Juliana :M:orel Garcez 
Central do Brazil Achilles Arnaud Coutinho Palha, viuva do tenente do exercito Díogo 
um anno de licença, com ordenado, para Garcez Palha, a pensão annual de 960$000; 
tratar de sua sa.ude onde lhe convier; . l"'discussão·do projecto n. 158 A, de 1901, 

Ia discussão do projecto n. 72, de 1901, tornando extensivo ao Ministerio da. Marinha. 
decla.rando que gosa,1:ão lia franquia, postal o decreto n. 232,-de 7 de dezembro do 1894, 



Câmara dos Deputados -Im presso em 21/05/2015 09: 45 - Página 1 de 17 

SESSÃO EM 10 pi<: OU'i'UtiRO DE 1901 193 

na parte que organiza os o>tado::; m<tiorcs ilo 
Ministro da Guerru. c do ajudante-r.reneral 
do exercito, e dando outras providengias; 

la discussão do projecto n. 142 A, de 1901, 
reorganizan~o o corpo de engenheiros na vae_s 
e fixando o pessoal do respectivo quadro or:
dinario (com pareceres das Commissões de 
Marinha e Guena e Orçamento); · · 

Discussão unica do projocto n. 200, do 
1901, autorizando o Poder Executivo a con
cedm· um anno de licença ao conductor de 
trem da Estrada de Ferro Central do Brn.zil 

Juntaria ou compulSIWia.mcnte, toom dirciW 
<i.:> V<Lnta.gens exu.l'adas no a.l v <.~t'i.i. de u; · 1b 
uozembro de l7UU e resolu(;Jo de ~o d1~ de-
zeml,ro de 1801. . · · 

Levanta-se a. sessão á.s 4 horas c 2rJ minutos 
da ta.rde. 

Francisco Alve:3 da Silva Prado; · 
Discussão unica-·do projecto n. 148; de USa SESSÃO E~l· 10 DE OUTUBRO Dl~ 1901. 

l90r, autorizando o Governo a ~ ma.ndar con-
tar ao capitão de fragata Franci;o;co Ca.rlton P?·esiriencia dos Srs · Saty1·o Dias (2° Vice-
a antiguidade da da.r.a da promo1;ão áqucllc Presidente)- Carlos r!e Novaes (1° Secreta-
posto em 26 do abril de 1890; , t'io)-Satyr·o Dias (2° Vice-Pr·esidente) 

Discussão unica do projecto n. 242, de 
1895, elevando a 100$ rncnsaes a. pensão que Ao m;io-dia procede-se á chamada., a que 
percebe D. Cybelc do Mendonça Souza ·Mon- respondem os Srs. Sa.t.yro Dia'3, Carlos de 
teit·o; viuva do tenente honorario do oxer- Noyae,s, Angelo Neiio, Agapito dos Santos, 
cito Heleodoro· A:velilio de Souza Monteiro; Lmz Gualbm·to, Cados Ma.rccllino Gabriel 

Discussão uni c a do projecto n. 191, de Sa.lga.do, Sá Pdxo1so, Scrzcdello' Corrêa. · 
1901, concedendo n D. Ameli .. t Ca.va.lc:.tnti de Guedelhi.~ Mourão, Noo-ueira Accioly Gon~ 
i\.lbuquerque, viuva do capitão de cngcnhoi- çalo Sonto, FI·cdm·ico 'fwrgos, Pw·eir'a. nois 
ros Antonio Cavalcanti de Alhuqucrquc, uma l:lo ~trcs Noiva, Silva Ma.t·i:r,, Gumo.; do Mattos' 
pensão mensal de lOU$000; Bl'ieio FHit1, Pet·eir;t do. Lyn~,.fuliq de Mello:·, 

2"discussão do projecton.l60 A,·•HJ(JJ. eun · José Dw~rto, EpaHtinon<ltts GL·aciudo Ari.wjo 
ferindo privilegio para pagamento úc divit1a Góe.s, R.1.ymuado Miea.ndá . .Tovinü~nd de C<tr
pl'oveniente de salarros de trabalhador rm·al; va.lho, Fausto Cardoso; Seabra, Milton Fran

Discussão unica do pt•ojocto u. 204 A, de ciSCJ Sodt•é, Manoel Caotano,' Al vn;; B:;rbosa., 
I üOI, concedendo um anno do Iic(~nça, com Adalb~rto f.l~im<trã.cs, Tolentino dos Sahto~, 
ordenado, ao Or. Za.charins do R<~g1) Mon·- l!ormlm do Stt, Cel.io 1los H.eis, DcoclccimlO 

. feiro, juiz do Tribunal Civil o Criminal, parti !lo Souza., P<.~rdrit Lima., Martins Teixeil'<L 
tratar de sua. Fa.ude onde lho conviel'; · Oliveít•a L<'igueü•edo, Tho.}p\ül.J Ottoni JosÚ 

2a <l_iscuscão do pro,jecto n. 217, de HJOI, Bonii'u.cio, .Jmlo Luiz, Monteiro da. Sd~eira 
autortza.ndo o Governo a contrat:tar com os Btwno rlo P<.tiva, Lo .. mel Filho Antoni1; 
engenheiros Augusto do HittmlCout Ciu·vallto ~acarias, Ma.nonl Fulgondu Olo•~at•io 1\Ia. 
Monezcs e Alf'r·edo · Rozcmlo <lu. Silva., 011 eid, J~duat•1lo l'imon&cl, llino hnono, l~(lmnn
companhia que organizat•em, o l'tH'necitlHltlt 1 d«;> tia L•'ousetJa, Cineinato Bt·;~ga., Uet·mcne.
dc car .. ões postacs illmtt•atlos tl dü. ou :iPa.s · glldo de Mm·aes, Toixcim Bt·anuã.u, Carlos 
pt'OVIdenciu.s ; U;w :.dc:.l.IILi, Paul<t H.a.rno:;, Francisco Tolon-

P· discu;são do projecto n. 87 A, de lfJOI; ti11.1, P1·anciscu Aloncastru, Vespa.sin.nu de 
instituindo um premio annual, intitulu.do Albuquerque, Cassiano do Na:scimento e 
«Premio Federal», do 5:000$, pat•a ser con- Diogo Fortuna. 
1'eddo ao club d.e regatas quo obtiver victoria Abre-,:;e a sessão. 
no pareo «Caijlpeona.to», abrindo o Governo. 
o neccssario credito; E' lida e post<~ em discussão <t acb. 

Ia discussão do projecto n. 101 A, de 1901, 
pol·mittindo ao capitão de mar c guel'ra l'C· O Sr. Cassiano d~ r\'.asci-
1ol'ma.do José Duarte da Ponte . Ri beiro con- rru~nt.o pe~i':l a p:tla vr.t · pa1·a. rc.~al v.~t· ; ~ 
tribuir para o montepio do posto de contí·a- sua rc~Jponsabthdade tlo resumo do tliscm·:;o 
almil'ante, com as vantagens do meio· soldo que peo_lcriu n~ sessão de hontom o pnbli
c~rrespend~~n te ao mc~mo posto; pela tabella cado büJD no Dw,·w do Oong,·esso.Estercsumo, 
vigente; além de fa.lho,contém inconec(;Õ.JS que oppor-

2a discussão do projecto n. 222, de 190 l,. tunamente Wlctiticar<i.. . 
determinando qne os ofiicia.es do exercito, E' C3l'to q tle t'aramentc revê os seus d iscur
<~rmada. e classo.; annexas, rel'ol'ma.dos ou que sos; f<.~.t':i, poeérn, uma excepçã.o para. este.:; 
:-;e venham a reformar, de accordo com os que ultunamonto tom proftJritlo,rela.tivos á. 
1lecretos ·nll. 108 A, de 30 lle dezembro de rormaçã.o e ue.~aggrogação do§ ultimos a<reu-
1889, e 193 A, de 90 -de janeiro de 1890, vo- pamentos politicos1 porque acredita 

0

quo 
Cam&ra V al. Vl .25 
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toom interesse para a actualid .de poli
_tica •. ~ 

O [Sr. Bricio Filho- Sr. Pre
sidente, pedi a palavra sobre a acta por 
dous motlvo3 : 1 o, para, encarregado pelo 
Sr. Henrique Lagden, communicar a 
V. Ex. que e3te distincto collega não tem 
comparecido aos trabalhos da ' Camara, 
por motivo de molestia em pessoa de sua 
1amtlia; 2°, para fa.llar a proposito da 
declaração que V. Ex. hontem fez, acerca 
das emendas apresentadas ao orçamento da 

·Marinha, dizendo quaes a~ que deviam figu
rar no grupo das acceitaveis e qua.es aquel
las que deviam figura.t• no geupo das que 
não mereciam acceitaçlo poe parte da Me~a. 

Previno dede já a V. Ex:. que não ve· 
. nho aqui levant:tr uma censura; venho ape· 

nas manife.3tw a discordancia em que esta
mos, sem que nUto haja o menor vislumbre 
de melíndrae, siquer de longe, a V. Ex·~. 
pois !L correcção· com que V. Ex., Sr. Dr. 
Satyro Dias, tem ·dirigido nestes ultimos 
tempos os tl'ab~lho; desGa. Casa, revelando 
des3a. ca'lcira a ma.ior imparcialidade (apoia
dos), exercendo as funcçõ'a3 com o maior ci'i

.torio (apoiados), mantendo em todoJ O.i mo-
Il!Bnh3, at~ m:33tno ~o meio da maior agita
çao, a ma.lum:t ssremda.da,qualidJ.de e.,ta que 
devem S3mpl'd r0v~lu.r aquelles que presi
dem uma a::~.~embléa. numerosa. e importa.nto 
como o::~tu. (apoiados), tal correcção, Sr. Pl'e
s~d~nte, i'az cJm qua nó.;, m.Jmbros da, oppo· 
stçao, pos:::H.t.tno!! fazer justiç:t ;i, l'Jctidã.o da. 
coud.ucta de V. Ex.' (Ap_oiados.) 

Estas minhas cunsidoru.(iÕCs, Sr; Pt·o-;i
d~nte, te~m todu. u. pt~occdencia, pot·que eu 
nao deseJo C!ltu tlu voja n:~ o:stt-anheza. quo 
you lll<Lllife:-;ta.I' quu.l<lUOL' domonst.ru.ç~ão que 
unporte om de.:;consid.OL'<tção á dolibor·ação 
da .Mosa.. 

V . .Ex. hontem, ao a.nnunciar as emendas 
que não podiam sm· u.cceitu.s como infl'in()'en
tes de disposição termlnílnte do Regimento, 
declarou que a em3ndu. apre.)entílda pelo m3u 
nobre companhoil'o de bancada, o Sr. Affonso 
Costa, e..subscripta por todos nós estava tam· 
bem nas condiçõe:J daquelln.s que não p )dlam 
merecer pa.recar por parte da Comrrüssão de 
Or·çamento. EstOu certo de que o primeil'Õ 
signatario da emanla, si estlve:l::le presente á 
sessão de hoje, seria o primeiro a vir á tri
buna batalb.arem favor da. acceitação dc3 sua 
emenda; na au.:;enciu.,porém, de3te distincto 
collega, eu, que sou tambem um dos signa-

. t~rios, sinto-me forçado a. usar da palavra, 
. Simplesmente com o intuito de chamar um 

pouco mais a attcnção de V. Ex. para o caso, 
trazendo os esclarecimentos que reputo in
dispensaveis 6. elucidação da questão. 

Fique V. Ex:. certo de que me conformarei 
.com a decisão finalda·la pJl<t Mesa, qualquer 
que ell t soja .. po1'que tenho a certeza de que 
a decisão póde ser dada contra o meu modo 
de ver, ma.s em todo o caso será d.1.da ·na 
melhor boa fé, na certeza de que V. Ex. 
assim procedendJ pretendo acertar. 

Não foram acceitas as emendas apresen• 
tadas ao orçamento da Marinha porque, 
conforme declarou a Mesa, infringiam dispo
sição regiment:tl; terminante, precis:t e rigo· 
rosa a respeito. O que . desejo sa"Qer é si a 
emend·a apresentada pela bancada pernam
bucana está. nas mesmas condições, está nos 
mesmQ_[_ casos em quê se . encontram as · 
demais emond..ts rejsitada.s. E' hto o que 
vamos ver. 

A emenda apresentada peh bancada per
nambucana está concebida nos seguintes 
termos: · 

« Ao § ll do art. 1°- Arsenaes- Accrés· 
cante~se a ver·ba necessaria á restauração 
do Arsenal de Marinha de Pernambuco, du
rante o exercício de 1902. » · 

Um dos. argumant:>s em que V. Ex. sa fir
mou para não acGeitar umas tantas emendas 
offerecidas ao projecto que orça n despeza 
com o Ministerio da Marinha foi_ que tn.es 
emendas não podiam ser apresentadas por 
conterem medidas de caracter permanente, 
porque a. isto se oppõe .dispJslção taxa~iva e 
clàa do Regimento, disposição essa ·que 
impede que em lnis annuas sejam encartadas 
medidas· de cai.•acter permanonte. 

Ora, <ledde logo uma pal'Ge do argumento 
de V. Ex. cae desde que eu lambl'O que as 
ultima~ palavras da. emenda são esta.~ : «du
r:mts o oxer·cicio de 1902», 

Logo. esta medida .não é de caracter p0r
m:.~.nenr.o, pol'quanto as palavrJ.s «durante o 
exercício de l\102» dizem. bem cln,ra c po.3iti
vamente que a emenda prc>põe uma medida . 
que deve tigurar exclusi va.rnen te « dur·an te o 
período de 190~,» isto é, durante o período dJ . 
orçamento referido. 

DJpois, eu ·poderia-ainda perguntar, eu 
poderia indagar: não foi em virtude de uma 
dL:~po~ição encartada em lei annua que se 
supprimiu o Ar~enal de Marinha de Per
nambuco 1 Foi. _(Apoiados.) 

0 SR.. SILVA MA.R.IZ- E' exacto. 
0 SR. BRICIO FILIIo-Pois en5ãO será pos

sível que em um orçamBnb se encarte uma 
merlida. autorizando a suppre:;são de um 
certo serviço e não seja encarta,do neate 
mesmo orçamanto o restabelecimento do 
mesmo serviço, quando a suppressão foi pro
posta por tempo indetel'minado, a:> passo 
que o re3tabelecimonto é proposto par~ o 
exercício de 1902 1 

Bem vê a Camara que as condições Iião 
são identicas; portanto, a emenda apresen-
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.tad\1. pelo meu nobre companheiro do ban
cada e demai.~ membros da representação 
pernambucana não contém medida de cara
cter permanente. (Apoiados.) 

Tratar-se-ha de augmento ou diminuição 
de vencimentos, do creação ou supprossão de 
empregos, propostas essas que, segundo 
disposições da lei que nos rege, não podem 
ser acceitas em projectos de orçamento ~ 

Não, Sr. Presidente; não se trata de ne
nhum desses casos; · manda-se restabelecer o 
Arsenal de Marinha de Pernambuco, durante 
o exercício do 1902. 

Os funccion arios da repartição serão o.3 
do quadro, excapção feita dos operarias que 
não são considerados C.)mo empregados pu-
blicos. ·· 

V. Ex. sabe que a Marinha tem o seu qua
dro, nelle figurando funccionarios militares e 
civis. · 

Ainda mais: a madida foi feita debaixo da 
fórma de autorização O, nÓ)tas condições, 
uinavcz passa.'la a medida, o Governo po
derá lançar mão deUa ou deixar de a execu
tar, á semelhança. do modopor que tem pro-
éedido -com relação a o1,1tr'às. · 
· Não é tudo, Sr. Presidente; vejamos qual 
foi a rubrica a que se referiu o Sr. Affonso 
Costa no -momento em que subscreveu a 
errienda: a rubrica foi a de n. 11, a que sere
fere aos-Arsenaos de Marinha-de modo 
que na verba destinada a Arsenaes é aconse
lhada uma medida tepdente a augmentar um 
pouco a verba, afim de ter logar o resta.
belocimento de .um serviço, suppresso em 
virtude de uma autorização orçamentaria.. 

Sr. Presidente, não so trata a.l]_ui do ouca
recee a impor t.anciu. do rostabolocimento do 
Arsenal de Marinha. de PcL·namlmco; siso 

;tt•atasso di~so,ou. do alto dc.;ta, tl'ihun·L, mos
traria <L neces:>i<\ado do seu rc~t.abelccimont.o , 
attendontlo aos impJrtantcs ::iel'vi c,~os ctuo olle 
póde prestar; o~ si nã.o IJ.Ulzm;:;c ü· _mut1;u 
longo, ba~tu.rla enumerar, om f<WOl' tlll suas 
vantagens, aquolto on:JrmiHsirno sm•vi,ÇJ que 
o Arsenal de Pernambuco prestou por . oc
casião da revolt:1 do •5 ·de ~ctombro; então 
àpontaria, tt•atant.lo-.m de um porto impór: 
tante como o do Recife, os beneficio.; a co
lher com a re :tiJ.uraÇão do Al'S.enal. 

Não se trata disto, Sr. Presidente, o eu 
reservo-,.me para mal.s tarde encarecer a 
necedsidade da resr.auração, pedindo aos 
meus nobt·es collega.s que votem a favor da 

. medida, isso si acn.so V. Ex. resolver, ex
aminandó bem a questão, consentir que a 
mnenda vá á Commis.:>ão de Orçarnen to rece-
ber' o parecer. . . 

' Eram ·estas, Sr. Presidente, as pondera
çõe.~ que tinha a fazer; sou forçado, por e~
quanto, a nianter a minha oratoria dentro 
do~ limites 'fiRpç~os pelo · Reg_imento, e~tra-

nhando simples e unicamente a não acceita
ção da emenda.. 

Venho appellar exclusivamente para Y.Ex., 
·pedindo que, ex·aminando esta. questão com . · 
o cuidado com que V. Ex. costuma examV· · · 
nar todos os papeis que estuda,. examinan
do-a um pouco mais de perto, resolva. de 
accordo com o que na especie dispõe o Regi- · 
m~nto. · 

A decisão de V. Ex. será por mim e pelos 
meus companheiros acatada com aqúelle 
respeito que merecem todos os actos 
emanados de uma autoridade respeita vel. ·' · 

Por ultimo devo dizer que com a atra- . . , 
palhação com que são feitas, ás vezes, as 
publicaçõe.3 das decisões tomadas pela Mesá, . 
póde acon~ec.:w que emendas annunciadas . 
como repudiadas esteja.m em condições da 
ser acceita3. 

Sempl'O é tempo para que uma decisão 
esclarecida venha tranquillizar aquelles que 
se esforçaram pela adopção de uma me
dida que julgam util, indisponsavel e alta
mente beneficiadora dos interesses nacionaes. 
(.4.poiados.) 

Eis o q_ ue tinha a dizer. ( lll.[uito bem.) 

O Sr. Presideni.e - Agradeço ao 
nobre Deputado .. a banevolencia com quo se _ 
referiu á minha pessoa na direcção dos tra
balhos da Ca.mara. 

0 SR. BRICIO FILIIO--'-Não llOUVO bonevo
loncia; sim justiça. 

O Sn.. PrtESIDEN'm-Não faço mais do quo 
cumpril• o meu clover. 

Pua. justitlcat• o procedimento da. Mesa, rc~ 
lativamcnto à omonth~ <tno deixei do 1\Ccoitar, 
u.pt·escnt;uln. ao oJ·~~u.rnenl;o <lu. Mu.rinha, dovo 
ter ·o artigo do Jtegirnonto quo so roforo a 
o:;ta qu,pstã.o, isto ó, quo dú. á. Me!'l;L a. n.ttri
lmição do recustH' orrtend;~s quo lho parcce
ro,rn conti·a.rias ao dispositivo torminanl;c 
deste artigo. . E' o paragrapho unico do 
art. 132: .. 

« Ncnhum1 creàção ou suppressão de em
pt·egos, nenhum augmento ou diminuição de 
ordenados poderá tot· logar nas leis annuas; 
assim como nenhuma. disposição de caracter 
perma.nente será nellas incluída.» 

A emenda que deixei de acceitar, sub
scripta peto St•. Deputado Affonso Costã, é 
a de n. 30, q_ue diz assim: «Ao art. 24, ac"' 
crescente-se-a crear uma escola de apren
dize3 marinhcü•Js no Estado do Rio de Ja
neiro». A Mesa. a recusou porque, até pelos 
termos expressos em quo está escripta, de- . 
termina c reação de uma repartição. 

Si o Regimento probibo a creação do um 
emprego, muito mais a de uma. repartição. 

0 SR.. BR.ICIO FILHo-Muito bem. 
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\{ 0 SR. PRESIDEN'l'E - A 1\Iesn., pois, não 
podia proceder de outra fôrma. 

A emenda, porém, a que o nobl'e Depu
tado se referiu está subscripta não só pelo 
Sr. Deputado Afl"onso Costa como por outros 

. collegas da bn.ncada. pernambucana. e diz 
respeito ao rcshbelecimen to do Al'sen <.tl de 
Marinha de Per·nambuco. A Mesa, não a 
recusou, cori1o se vê da publicaçito do Dim·io 
do Congresso; entt·ctcLntu, deYo declaJ'<W, em 
cumprimento do m eu dever, qno ;J, :Mcs<t 
devia; tel-a'recusauo, porque ella. importa a 
restaur·a.ção ou creaçãu de uma repartição. 
· Incide, portant.>, na di::;posição terminante 

r doart. 132 do Regimento. 
· -A rvie::~a confht que a Commis ;ão de Orça
mento fard. <t rospeit0 della o que for de di
reito. 

Dada esta. explicação, cont.inú:t a discussão 
d_!}. acta. 

Si não ha mai.J qnmn peça a pa.la.Yra. está 
,encerrada. a discus~ão. 

Em seguida., (\ a.ppl'ovad•~ a ucta. da sessã.o 
antecedente. 

Pas:::a.-so ao cxpo!liontc . 

_ O Sr. Oudos (lc Novaes (1" Se
- éreta;·io) procede <i, loitma do ;.;oguinto. 

EXPEDIENTE 

Officiol: 
Do Sr. 1° SccrotaJ•io<lo Senado, dnOtlo 

corrente, tra.n~mittind.o a _propo,,;içào desta 
Cam<tra (com cmenua~). aut·oeiz:.~mlo o Poder 
Executi\'O a concod.et• ao ongonhuiro .Joaquim 
Huot B<l.cellar a const.t·ucc,:;1n, tuo o ~oso lln 
uma. ostrada do f'orru qne, }lat·tindo do Ma
n(ws. si~a o rumo gora.L du norto.-A' Com
missão uo O br:ts Publica~. 

" Do mos mo son ltor, dn igual dttta, env ia1Hlo 
com emr.nda.s <L JH'oposi<}ão cle;;ta Camat·a, a.117 
tol'l:t:uHlo o Uoverno a concellOl' ao ong-C'· 
nheiro Ricardo do Mcneze,; a con ;trncç~ão, 
u.,;o o goso do uma c:-;trada do ferro q uc, par
tindo da Villa da Alagoa do Monteiro, na 
Para.hylJa, vá entroncar om Sanharó ou e.;
tacão mais conveniento na Estrada do Ferro 
ccntr"al fie Pot·namlmco.-A' ComrÍlis.>ão de 
Obra~ Publicas. 

Do rl1osmo sonhor, do igual data, remot
tendo o projocto do Senado, eq_uipa.ra.ndo o .~ 
vencimentos do..; empL'cgados dn.s Admini.~tea-
çõe.; du:> Correio.; de divnrso.> Estados da 
Unifio .-A' Commissão de 01 çamento. 

. Do 11inistorh da f.lu.rinhi1, de 8 do cor

.-rente. sath:;lhzondo a rcqui:;içã.o dosta-Camara. 
no óflicio n. 163, llo 5 do mez findo .-A quem 
fez ·a requis ção. A' Comúüssão do :tlhrinlm o 
Guerra. 

no l'vlini.~teri.o da. Guerra, do 8 do corrente' 
satisl~tZ.lll(lo a requisição desta Camara, no 
officio n. 211, ([e 26 do mcz findo.-A quem 
fez a requisição. A' Commissão de Orça
monto. 

O Sr. Pr"esident.e-Tem a palavra 
o Sr. Sá Feeire. 

O Sr. Sã F•·eire (·)-Sr. Presiden
te, tomo a· p:tlavt'a para offerecer á consi
deraçã') da Camara. dos Deputado.3 um 
projecto que considero de grande,. vantaa-em 
para o interesse publico. Trata-se da reor
ganização da Bibliotheca Nacional. 

A Camara deve saber que, pela exiguidade 
do pessoal, o set•viço está. sendo mal - feito o 
grande numero de collecções estão abando
nadas o cor1•em o risco de se perde e. · Acho _ 
que a Cam:tra dos Deputados, approvando 
o projecto que oiTereço i't sua considera..: 
ção, e que . augmentn. em muita peqíietia 
som ma a dospez:lr- votada para a Bibliotheca 
Nacional, fará com que o serviço publico 
lucre nos te particular .. 

Por idto o sendo col'to o quo acabo de 
dízet•, espc!'O quo mc.u projeeto soja 'acceito 
pob Camara dos Deputados. (Pausa.) 

Sr. Pre~idente, ha alguns dias, tomando 
a palavra,, solicit.oi da Commi:-são rc~pecti
va, parecm• soht•o o projecto reorganizando 
o DisGricto Fedm·al. , 

Já ha quasi tres u.nnos quo o Distrieto 
Fedor<d está. sendu regulado pot• nm<t lei 
próvi:orh, Ct ospera d<L votaç1ão do uma. 
nova lei que o t'i!orgauize. 

Sabe a. C;Lmar;L :t~ dosvanta~on { o incon
voniuntu.-; quo tt·az os:.o rngimon provi
visol'io e qun,o::~ :Ls int.crpt•etiLQuos as mtds 
illogicas o contl•adictot'ias quo apparncnm 
com ruli.Lçã.o :í, lni provisorin quo aetual· 
mente regula. o Distt•icto Fotloi':Ll. 

A pl'imcit•;t in tm·pt·ct:tç~ão foi (!li O o actual 
Conselho üurari<t dous annos; u. segunda 
interpret:tção que duraria tres anno~. e já. 
ha queri1 avance a prtlposição de quo, si 
por aca~o Q Congeesso não vohr uma 
nova lei reorganizando o Distrido Federal, 
o ac~uat Con.;elho durará até a votação da 
nova lei. · 

Pat·ece-me que não póde haver duvida 
sob,·e o modo do fazer estas interprctaçõas, 
quo já.mais poderão alcançar a hypothese 
de se pretender que o Conselho Municipal 
dure até a votação da nova lei. 

Agora, no fim deste anno, de toda a ma. 
ncil'a., vote ou não o Congresso nova. lei, 
J.e,;:lpparece este Conselho c ter-sc-ha de pro~ 
codm· <i nova eleição. . . 

__ (') Esto di~eurso uão foi revis:e ptlfo o:at:or. 
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Mas, não é justo, não é natural que :1 Ca
pital Federal, a Capital da Republica, vá 
fazer ainda uma eleição neS3e regimen peo
visorio, sendo cm•to que interpretações do
minarãó, quanto á duraç·ão do novo Conse
lho e assim .Yi veremos sempre 11esse regimen 
provisorio, o que não é digno deste Districto. 

A maiori:.J. dos membros da bancada no 
Districto, repreJt:mtando um;~ só voz, já tem 
por vezes solicitado insistentemente da respc
ctivi.t Commissã.o um parece1· quaJquer e até 
hoje a Commissão não se dignou de clalwrar 
osse parGcer, e a represent:tção do Distl'icto 
tem o dever de v ir todos os dias, si possi vel 
for, reclu.mar o parecer sobre o projocto de 
reorganização do Districto Federal. 

Hoje se votará, :ü houver numero, o 
requerimento do meu illustl'e collega, o 
Sr. Heredia de S<i, solicitando da Mesa 
que o projecto que S. Ex. ap1•esentou sobre 
o assumpto, entre em discu~são mesmo sem 
parecei·. Darei o meu voto a favor do reque
rimento; mas, seja qual for a sua sorte, o que 
é certo é que a Commissão,pesando a respon
sabilidade que recahe sobre os seus lwmbros 
e pesando a. re~ponsabilidade da bancada 
pa.ra com o Distl'icto, deve dar qualquer 
parecer,um substitutivo, um pâ.recer contra
rio, emfim trazer pm•a o Congresso a dis
cussão d~sse projecto importantíssimo sobre 
a reorganização do Districto Federal. (Jl1ttito 
bem.) 

Fica sobre a mes1 até ultcr·ior deliberação, 
o segujnte 

PROJECTO 

O Sr. Pereira de Lyra - Sr; 
Presidente, v~mho fazer um pedido a V. Ex., 
e é que faça incluir na ordem do dia de 
amanhã o proj3cto n. 170, de 1899. 

E;:;te projecto, que modifica os vencimentos 
d:~ Directoria Gm·al de Saud.e Publica e esta
b3leco outt•as disposições, pass m aqui por 
todo.; ·o3 tramHes, foi approvado em ta e, 2a 
discu: sõJs ficando encerrado na 3a. 

Elle foi a.prescntadó a 20 do ~etombr·o e, 
como m·a projecto da. Commis.são do Ol'Ç'<~- . 
monto, entrou immotliatcLmentc mp 2"' dis
cnss~Lo em que soll'l·cu um largo debate, 
sendo apl'cscnt:Lda.s Vi1t'i<LS emendas. 

Appr'ovado om 2a. discussão, passoulogo a 
terceirJ., onde soffreu novamente debate bar:~
tante caloro::;o, ficando encerrada a discussão . 
quasi ao findai' a sessão. 1 

Aquelles que faziam parte da. Camara 
nesta legislatura sabem quaes foram os .mo- -
ti vos que difficultaram a passagem deste pro
jecto, que estava ampa1'ado pela propria · 
Commissão Lle Orçamento que o havia apre
sentado. 

Não . desejo recordar o inqidente desta 
discussão porque a ella se prendiam interes
ses que se diziam de ordem pessoal, embora ' 
não o fussem <le fa.cto. 

0 SR. ADALBERTO GUI~1ARAES dá. um· 
aparte. 

0 SR •. PEREIRA Dl~ LYRA-O aparte do no
bre Deputado vem confirmar o que acabo de 
dizer, que <t medida foi impugnada, não por
que se não julgasse digna de ser approvada, 
mas porque se lhe attribuia o intuito de fa-

0 Congresso Nacional resQlve: vorecer a certo e determina,do individuo, O-
Ar L J.o O pessoal da Bibliotllec.a N<teional. que realmente nã.o se dava. 

fica con::;tituido de coniol'lllidade com o se- Este funrciona,rio, medico da Sando do 
g-uinto quadffl, percebendo os seguintes ven- Porto da Bahia, já. não pm·tcHco a, esta ro· 
cimentos: partição, mostrando assim que nfi.o cwam oJlo. 
l directo;.· .................. ,. ... 9:000*000 o os seus amigos tão interessados na passa.-
4 bibliothecarioK (clJcf'e:3 de se- gem do projecto, como se dizia.; clte i;inha. 

cçãQ) a 7:200$ .. , . • . • • . . . . . . 28_: 800$000 Ol,lGros recursos para a sun subsistcncia, em· 
6 sub-bibliothecario;:; (inclusive pregando a sua activida.de em mi::~tores do 

o secretario) a 5:400$....... 32:400$000 ordem de menor importancüt debaixo do 
7 to~ officiaes a ,1:200$ ••••.. ,.. 29:400:~000 ponto de vh;ta do intoi•csse publico, mas 
7 2°8 officiaes a 3:600$......... 25:200$000 de mais importancia deba.ixo do ponto 
lO auxiliares a 2: l 00$.. . .. .. .. 21:000$000 de vista dos seus interesses particulares, 
1 porteiro ........... " ..... , .. ;. 2:200$000 pelo rosultado que elle da.hi póde auferir. 
I ajudante de porteiro......... l :800$000 Este medico já não pertence á "1•eparti~o 
2 continuo-3 a l :800$ .••.•• ,.... 3:600$000 I e, por conseguinte, si isto era um motivo-. 

electricista.................. 2:800$000 pa.ra quo o projecto fosse embaraçado na sua 
----- marcha, o motivo desappareceu e não vejo 

Art. 2~ 0 Revogam-se as 
contrario. 

156:200$00 razão para c1ue elle não seja incluido na 
dispo.3ições em ordem do dia. 

Saht das sessões, lO Lle outub1•o de 1001.
Sá Frei1·e.-Celso dos Rcis.-;lugusto de Yas
concellos.-IIcredia de 8â.---Pcrcira Lima.
b·ineH lllachado,-Oscw· Uodo:;.-Julio San
tos, 

Não sou regimcntista, não conheço a dis
p8sição que se retere ao caso, nem mesmo 
tive occasião de consultar o Regimento por
qno me li.li sJJgg·ol'idi\ a lembJ•ançrt do fltzer 
ossa. r·oelamavão pottco antes du outra~· Hesta. 
C<~mara, m<t;; me parece c1ue os proje~tos 
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-nestas condições quando encerrados em I Em 18 de novembro de 1899 foi elle ~;mcer-
3a discussão em uma legislatura anterior rado. -
soffrem urna nova discussão na legislatura Vê, portanto, V. Ex. que mais de anno e 
seguinte. Portanto, este projecto devo, sendo meio tem decorrido depois que este projecto 
incluído na. ordem do dia, soffrer novamente encerrou-se em 3a discu.-:; ão nesta Casa. 
a ultima discussão. · E', portanto. tempo de fnel-o reapparecee 

Sei, Sr. Presidente, que deste assurnpto :oo ordem do dia. E é o que venho solicitar 
o 'Governo se preoccupa. nosto· momento e da Mesa da Camara dos :Oeputll.dos. 
creio mesmo que já ha um projecto orga
nizado com o fim de imprimir a osto ramo 
.do serviço publico uma nova orientação ; 
qualquer, porém, quo soja esta medida, ou 

.. quaesquor que s~ia.m estas modificações ella.s 
não impedem que este projecto continue na 
sua marckt e seja acceito pela Camara, por
que alie se refere . principalmente ao que diz 

: . respeito aos vencimentos dos medicos de 
saude dos portos. 

Os que conhecem esse serviço, especial
. _mente nós outros, medicos, sabem que em 
· : aJ'guns Estados elle absorve inteiramente t oda 
· a nossa actividade, impede-nos de empre-

O Sr. President:e·- A Mesa · não 
póde attender desde já á reclamação do nobre 
Deputado, porque ha o seguinte a resp~ito 
deste projecto: 

«Entrou em 3a discussão -em 25 de julho 
de 1900; orou o Sr. Barbosa Lima e 1~eque- · 
reu que o prrjecto voltasse á Commissão de 
Orçamento; <t 31 foi approvado o requeri
mento. » 

Voltou o projecto á Commissão, onde ainda 
se acll:t; logo, porém, que a Commissão . 
traga o projecto, a Mesa attenderá ao nobre 
Deputado. · 

gai-a nos -mistéres da nossa profissão ; é · 
- mesmo uma funcção publica que acarreta O Sr. Atronso Oost.a'-Sr. Presi

·_ grande incommodo, porque a qualquer hora dente, mais unia. vez venho í•acla1i1ar perante 
' · está o medico obrigado a. abandonar os seus V. Ex.. contra. a demora (parece systematica) 

clientes, si elle está occupado no serviço ua que vac soffrendo a publicação dos trabalhos 
sua. clinica, ou· os seus commodos, si elle da Camara dos Deputados no Díario do Con-

. repousa em sua I'esidencia, para occupar se gresso. I! 

das necessidades do serviço publ:co ; precisa Não preteüdo fazer-- urna accusação ao 
ser um madrugador, porque muitas vezes actual director daquelle estabelecimento, em 

. as visitas precisam ser feitas logo ao nascer quem sou o primeiro a reconhec~r se reunem 
· do dia, sendo quo em alguns portos, isto é a t~das as- qualidades pr·ecisas ao bom admi
regra,os paquetes,quer nacionaes, ou cstran- mstra.dor. 
geiros, ordina_riamente nelles entram ao · o SR. SERZEDELLO CoRRÊA- Apoiado; é 
rompe1• do dia . ou á .noute, de modo que o um funccionario muito distincto. 
medico é obrigado· a se achar a esta hora no 0 SR. AFFONSO CosTA-Mas, 0 que é facto, 
seu posto, e, como novas visitas podem ser Sr. Presidente, é que eu mesmo tenho varios 
reclamadas durante o diu., elle é obrigade a discursos n<\ typographia. offi.cial ha mais de 
não se afastar da repartição a que pertence, mez, e ainda não recebi destes discursos, 
finalmente, a não se occupar . de qualquer nem siquer as provas, 0 que faz crer não 
outro mistér, e nestas condições torna.se terem sido ainda dados á composição . 

. precaria a vida de qualquei· í'uncciona1:io Entretanto, deparo, touos os dias, Dé\S pu-
diplomado quo 8e dedica a este ramo de blicações no Diario do Congresso com dia-
serviço publlco · . cursos pL'oferidos recentemente no Senado. 

Vê, portanto, V. Ex. que, embora não Por exemplo: o Diario de hoje publicou os 
seja occasião de pode1·mos compensar con- discursos do Sr. Senado·r Moraes Barros, pro
dignamente 03 serviços de todo:~ 'os í'unccio- ferido na sessão de 5 de outubro deste anno, 
narios publicos, este é um dos casos em que e 0 do honrado Senador Alvaro Machado, 
é preciso· fazer uma excepção, e espero que proferido no dia 3 do corrente, ao passo que 

, V. Ex., deante destas brev:es observações os nossos discursos remettidos á typographia 
que venho de fazer, inclua. na ordem do dia official, ha mais de mez, garanto a V. Ex., 
o projecto, aguardando-me pa.I'a então justi- ainda não foram nem ao menos dad"'s á com
:fical-o, si porventura. alie vier a encontrar posição. 
impugnações no seio ·da Camara. . · · v. Ex.. comprehende, Sr. Presiden_te, que 

Recordo a V. Ex. que não é uma medida. isto é uma irregularidade e irregularidade 
}lessoal, que não se trata de uma solicitação muito grande . 

.individual de que eu seja o portador, mas Respeito muito o Senado, porém, não 
· simplesmente de dar andàmento a uma me- conheço a razão da preferencia. 
·dida de interes3e publico que, sem · motivo Si o Regimento oFdena que os trabalho3 · 
jüstificado, não t_eve o preciso andamento. _da Camara sejam publicados sempre, que 
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delles se faça ··publicação diarià para que o 
pa.iz todo conheça a marcha dos no>sos nego
cios e a opinjão de seus representantes, não 
comprehendo a demora que vão tendo o,; 
nossos discur.ws na typograbia official, 
durante mezes inteiros. 

E' para este facto, Sr. Presirlente, que 
chamo a attenção de V. Ex., pedindo á 
Mesa que interceda perante quem de direito 
para que essas publicações se façam com 
mais regularidade ; e fico convencido de quo 
V. Ex., ze:oso, CJmo é, no cumprimento de 
seus deveres, dará· deferimento ao meu 
pedido. · 

0 SR. PRESIDENTE-A Mesa attenderá á 
reclamQ.ção do nobre Deputado. 

O Sr. Pereir~ de Lyra-Sr. Pre
sidente, eu me havia guiado para as minhas 
observações pela synopse de 1899 ; mn.s 
acabo de verificar que ~. Ex. tem razão, 
que o projecto pende de p_arecer da Comms;:;ão 
de Orçamento. 

Venho, porém, s::.licitar os bons officios d(l 
V. Ex. no sentido de fazer com que a Com
missão apresente o seu parecer, afim de que 
o projecto entre na, ordem do dia. 

Comparecem mais os Srs. Albuquerque Se
rejo, Hossannah de Oliveira, AnLonio Bastos, 
Indio do·Brazil, José Euzebio, Christino Cruz, 
Cunha Martins, ·João Gayoso, Raymundo 
Arthur, Virgílio Brigido, João Lopes, Fran
cisco Sá, Sergio Saboya, Eloy de Souza, Ta
vares de Lyra, Trindade, Ltma Filho, Er
mirio Continha, Calso de Souza, Teixeira de 
Sá, Ma1aquias Gonçalves, Cor1;1elio da Fon
seca, Pedro Pernambuco, Affonso Costa, Ar
roxellas Gitlvão, Rodrigues Doria., Augusto 
Franc;a, Tosta, Felix Gaspar, Eugenio Tou
rinho, Rodrigues Lima, Eduardo Ramos, Gal
dino Loreto, Irinou Machado, Nelson de 
Vasconcellvs, Oscar Godoy, Augusto <l.0 Vas
concello,;, Sá Freil•e, Lourenço Baptista, 
Julio Santos, Viriato Mascaren.has, Francisco 
Veiga, Penido Filho, Alfredo Pinto, Adal
berto Ferraz, MayL'ink, Landulpho de Maga
lhães, Eduardo Pimentel, Lamartine, Pariua 
Rezende, Moreira da Silva, Ovidio Abrante3, 
Lindolpho Serra, Lamenha Lins, Soare3 dos 
Santod, Germano Hasslocher, Victorino Mon
teiro, Rivadavia Corrêa, Aureliano Barbosa 
e Alfredo Varella. 

Deixam de comparecer· com causa parti
cipada os Srs. Vaz de Mello, Urbano Santos, 
Ga.stão da Cunha, José' Boiteux, Pedro Cher
mont, Rodrigues Fernande-s, Augusto Severo, 
Moreir;t'A1ves, Elpidio Figueiredo, Vergne 
de Abreu, Augusto. de Freitas, Paranhos 
Montenegro, Marcolino Moura, Dionysio Cer~ 
queira, Sampaio Ferraz, Henrique Lagden, L Martinho ?ampos, Pereira dos Santos, Au-

reliano dos Santos, Rangel Pestana, Estevão 
Lobo, Monteiro de Barros, lltlefonso. Alvim, 
C.1rneiro de Rezende, Necesio Tavares, Carlos 
Ottoni, Arthur. Torres, Nogueira Junior, 
LindolpllO' Caetano, 1vfiranda Azevedo, Gus
tavo Godoy, Domingues de Castro, Oliveil'a 
Braga, Valois de Castro, Rodolpho Miranda, 
r>aulino Carlos, Alft·edo Ellis, Antonio Cintra, 
\1anoJl Alves, Xavier do Valle, João Can
dido, Francisco Moura, Angelo Pinheh•o e 
Pinto da Rocha. 

E sem causa os Srs .. Anizio de Ab1•eu, 
Thomaz Accio1y, Camillo de Hollanda, João 
Vieira, Esmeraldino Bandeira, Estacio Coim- . 
bra, Sylvio Romero, Pinheiro Junior, José 
Marcellino, R~ml Barroso, Ba1•ros Franco Ju
nior,Antonino F~alho, Nilo Peçanha,Alves de 
Brito, Siln Castro, Custodio Coelho, Joa
quim Breves, Esperidião, Francisco Salles, 
Lamounier Godofredo, Henrique Salles, Fer
nando Prestes, Costa Junior, Bueno de An
drada, Adolpho Gordo, Joaquim Alvaro, Luiz 
Piza, Cajado, Azevedo Marques, Alencar 
Guimarães e Campos Cartier. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Pr·esidente -·A lista da 
porta accusa a presença de 114 Srs. Depu
tados. Vae-se proceder ás votações das ma
terias constantes da ordein do dia e das que 
se acham sobre a ~esa. 

Em seguida, é sem debate approvada a. 
redacção final do projecto n. 15 D, de 1901, 
fixando a força naval para o exercício de 
1902. 

O Sr. Bricio Filho- Sr. Presi
dente, V. Ex. acaba de annunciar que a lista 
da porta accusa a presença do 114 Srs. Depu
tados. 

Póde, porém, acontecer que os 114 não 
estejam no 'recinto. 

Esta é a impressão que tenho; as ban
cadas estão vasias ; me parece que não ha 
numero para as votações. _ 

Peço, portanto, á V. Ex. qne mande pro
ceder á verificação do resultado; 

Si se verificú. ll.Ue houve cngJ.no ua 
minha parte tanto melhol', porque assim 
continuaremos a votar. Si se chegar á con
clusão de que minha observação foi proce
cente então passemos ás discussões, não vo
tando sem numero. 

Nossas deliberações precisam ser tomadas 
de accordo com· a lei para que possam 
ter peso no seio da opinião publica. 
(Apoiados) 

Procedendo-se á vorificaçã.o\ rrconhec~:se. 
não haver numero. 
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ü li!!; r. Presi~ente- Não ha. nu
mm·o. 

V;HHO proceder ü ch<mu.dn.. 
Peoe(~dendo-so 11 cham~ub- vcrilic:l·SO te

rem-so auscntn.<lo os Srs. Albuquerque Se
rejo, Çel~o de Souz:1, Teixeira do Sã, Cornelio 
da Fonseca, Julio de Mello, All'ooso Cost:L, 
Ar~wjo Góo:e;, r;:~lclino Lrn•eto, D:•or.leci<wo (le 
Sonz:L, 1\laydnk, L·•.m;LL"tine o !lermuuugildo 
do Moi·<•es. 

t) !!111~. .. L·es iden.te--Rmpomleeam 
·a elta.marla 10-1 ~!'~. De1miados. 

Ni\.() kL 1111111()1'(), 

_Fica. :ulia.<ia a votas:;w. 
PassCJ.-se ;~ matcri<L om discus.são. 
Corupa.recem :llmlu. os S1·~ . !\.r·Lhur Lemos , 

Luiz Domingues, .h•a.'lnim Pit·es. Neiva, Cas
tro Rebello, Paula Uuima.riel, José Monjar· 
dim, Henerlido de Souza., BarbGsa Lima. e 
Marçal Escobar. 

_~;;• annunciadn. a continuação da 2"' dis
cns~ão do projecto n. 173, de 1901, autori
zando o Poder Execu ~i v o a. ab1•ir ao Minis
teria da Guena o credito ext,raorninario do 
ti8:195$l89 para oxccucão d(\, sentença em 
ultima instancia. em ra.vo1• do tenante-c()roncl 

· Pro copio José dos Reis. 

O Sr. Pr•eii!>iden1.e-Tem a pala.vra. 
o Sr. Brício Fllho. 

O St•. B••ieio Filho - St•. Pt·osi
dcnto, peço a V. Ex:' quo me Ji.Lç:<t chcgat• <l.~ 
mãos :L synopse do I DUO. ( !'ttt<sa.) 

Ha diail ouviu dechnar que \l Governo, 
assim procedendo, dá execução a uma dispo
sição lega.!, mas faz sentit· que tal não acon
t.ecc actua.lmeúte. 

A iei a que se refel'iram alguns collegas ~ 
o decreto n. 685, de lO dJ setembro de 1900. 
Esse decreto autoi'izava o <I.CCOl'do exclusiva
mentc dentL•o do cxer·cicio de 1900, exercicio 
que, como se S<tbo, tePminoti em Março do 
anno coerente. 

A !lega que o ct·edoe, não ob.;;t;mte o des
con~o dos 20 ou 30 pot• cento t~ que se tem da 
~:ntjeit;n·, t\ aimh ohríg;tdo a dar igual por
contagem ao advogwdo admi nlstl'<.ttivo, para. 
quo os seus p;~peb não ftquem piLrn.Lyza:dos, 
püt'(JUC, infelizmente, a. vordaú'ó 6 esta. ; no 
Miniitorio da Fazenda não ha pretenção quo 
vingue sem o influxo dG. advocacia. adminis
tt•ativa que ro(leía. o St•. Joaquim Murt1nho 
c quo ó constituída pot• seus íntimos. 

Como h;to ~~ desoladot•, dBpois de lO anno l 
de Republica ; como isto é tl'is~c em um rc
girneu quo foi c.>tabelecitlo parrL promo,'or 
a felicidade do paíz ! ( M"uito bem ; mui to bem. 
o orador e wmprimentado.) 

. . 
O Sr. Presi dent.e - Si não ha 

m.~is quem qnoira. falla.r sobre o projecto, 
dou a. discussão por encerrada. 

O Sr. A.t·ronso Costa _.:.._ Peco a 
pn.lavra. · 

O sit. PrtESIIJEN1'B-Adiscu&<Jã.( 'h1 adiad<J.o 
pol:~ hom. 

Pas>:>a-se <~ 

O !Sa·. Jh•i<•io Filho ni1o vem, 
<t.pi'IIVeil,a ndo·:JB d iL díscussi\.o do üf:!~ttrnpto, 
faze!' considot·;u,•õo::~ politic<\~, lm:>t.:tn(lo rJUO 
o pi'Ojodo ,i(L tcnlta NuppoJ"I,;ulo o peso do 
capi 1,uln tt':Lc;;L(lo pdo St•. Ga:-(~ii,Lno uo Nas
eimcnto r~ llu. hi~t.ol'ia d e Sct'gipo contttrlu. 
l)Olo S1·. F;tusto C;mlo~;o. 

Co.>tuma impugmLr os projccto~ de crmlito, 
quttndo não oncontNtm justlfica,(,jvas. 

JÇ a.nrHmcia.ii;L n crmt.i nwwfí.o jJa 2" disens
sfw r! o IH'o.icdo n. 7 A, rlc WOI , a,ntol'i1.n.n!lo 
o nuvmno :1 concu<lot· isenção rlo tlit•oiLns rle 
i mpot·tu(:iw ao nml.el'i<Ü rp10 !lJ!' i mpnt•ttulo 
polu Estarlo do l'at•tl. p:tra. o :~ba.stn(:invml•o 
ur1 agm~ 1L cidil.dC do l3oll!m, l'(}:>tHulnrlo-s(l rui 
qun.ntias jú. pn.gt~s. 

Tmtn.-se, poróm, no caso em quostã.o, do 
um credito pedido em virtud.e de s~ntença. do 
Podm• Jttdiciario. 

Vota, poif.: , volo cr c<lito. O quo deseja, é 
. quo o Poder Executivo a.b:tndone a. pratica 
condernnuvel do propot' ao: por tador ecl do 

· ,;ente11<,:as um. ~lCCOl'do no s:ln tido da, t'et1l i· 
za,r,·ii.o do P<~gQmcntu com o 1,1bat.imeuto do 
20 a 30 JlOl' cento da. llll:J.ntia arbitrada pelo 

· P odcl' .Judic i.a t•io. · 
I~so . al t')m 1h~ illllJO!' t"l.l' em um ata.quc ás 

1ler.iAõcs ,iudici<~ü.ts , da logat a. abu~os e pro
·1'\nnLomoJ\to nã.o eneont,ra. justificação em)e\. 

O S1•. Presidente- Tom a palavra 
o S1•. Pereira tle Lym. 

O Sr. Pereira de'-Lyra vem 
cxpt"mder algumas considerações justifica~i
vat> do seu voto favot•avel a uma. e contrat'IO 
a outra. p:~.rte do proj~cto om discussão . 

Sali~ uta a antinomia. existente entre a 
disposição do al't . l" e a do _Paea_grapho_nnico, 
e diz qu~, quando se pede l~lmçao _ cJe l_!llp~s
tos, confe3sa-se quo por lei essa. 1sençao nao 
exL~tu; quG.ndo,poréro , se reclama. a. l·estitni
çã.o de quantias pagas, a t itulo de impostos1 
como que se affil'ma. que o paga mento fm 
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feito contra a lei; ora si a isJnção existo por 
lei, o projecto é excus~tdo; si, porém, não 
existe, a restituição não deve set· rei ta .. 

Quanto ao -pt•ojecto em si, entende quo a 
isenção solicitada é digna de se1.· .votada 
pela. Camara, pois que o serviço de abaste
cimento ele agua, como o de esgobs e illu
minação o ot·ador os tem cumo do s.üubri
dade publica e uteis o ncccssario~. ta.nto que 
essa isençã.o d:~via ser decr'ut.ada do modo 
gera·l, mormente em um paiz,. como o no :so, 
de zona inter tropical e caeunt:~ de a.t,tt•a.h it· 
a immigl'ação estr-angeit·a, como i'acl;or (lu 
nosso p-rogresso, i nunigl';u~~ão que não -su 
dar<L si não forem peovidos bdo.; os l'CCill'· 

., 

dadEl de Goyana, em PerriambucJ, f'avor 
igual ao que o projecto consigna para Belém. 
Sendo terrivcl a c;'i:Se nos esta<h:! rlo Norte, c 
sonrlo os recursos ncce.3SlLl'ios ;j, Goy,~n:~ muito 
pc.~ados, ao mesmo tempo qu3 insignitlcantcs 
para, á União, acha justa a en1~nda. 

Votará tamb3:n pJla::; emenuas relativas 
aos outros Est<Ldos. · 

Tet•mitta as !;UlLS obSCl'V;tÇÕO.:I certo de que 
os h JJ!I'adJs rdpt·Qsenbntcs do Pará .não 
vm·ão n~ts suas p<tlavyas sinà) um:t mani
l'osl;aç~ii.o sincc.wa (lo ver r·cali~ado o deside
ra/.wn a ctuu SS. l~Ex. aspil'<lllL (llftt,ito bem; 
mu·ito bem.) 

sos da Si1lubl'iuade o hygicne publici1s. O Sr.. Penido Pilho -Poucas 
E' um facto provado quo todas as ciliados palavras direi, St•. Presidente, não só por não 

quo não estio providas de salubrldado sof- c·ompot·tar o peojecto 'larg •.s exphnações, 
from crisos que perturbam sua reput:tção esclarecido como o foi por Lodo:; os or-adoees• 
no estrangeiro. que o discutiram brilhantemente, como por- ·· 
· A medida pedida p1ra a ca.pit;Ll <lo Pará que me faltam attt'ilmto3 e prodicJ.dos p:wa. 
não é uma excepção ; a sua recusa, sim. entreter <t att3nç5.o ela Camara (nt.Yo apoiado.~). 

Ainda o anno pas :ado muitos }H'ojectos de commummente attr,thida pel<ts qucsLões de 
tal espccie passaram em 2a. discussão, e mes- alto relevo pJlitico, de preferencia a as
mo em 3a. Acha que, portanto, se devo sumptos term, a ten:a, de natureza modestn., 
conceder o favor pedido para o Pará. como aquelle, objecto da emenda por mim 

Estranha que p:1ra o debate fossem tra- enviada á Mesa. 
zidos por alguns de seus côllegas assumpto'.l Nem eu me I)roporia a discutir e funda-
alheios ao projecto. menbr essa emenda, Sr. Pre.-;idento, si não 

O seu collega, Sr. Cassiano d,) N<~.scfmonto, fossem a~ consirl.eraçõesdc ordem gera.l a ella 
manifestou-se contr<t a i')ençã'> pedida, di- oppostas pelo meu gentil e illucl~rJ amigo, 
zendo que clla daria pl'ojuizos ú União. Deput<ulo pelo Rio Grande do Sul, cujo nomé 
~. Ex. de certo nho so lJmbrou que o Estado declino com a devida venia, o Sr. Dr. Cas
llo Rio Gr·andc do Sul tem tamb)ín gozallo siano do Nttscimento, que a c )ffibateu com · 
de muitos ti:tvoroL · de:msu.J.a onorgi11... • 

Dü. o ~eu voto <L 1" parto du pro,jocto. 
Quanto :L 2', a.cha 0111 antagonismo com a 1". O Stt. ANTONIO BASTOS- E' vot>dadc, com 
Nfi.o ~~~ mantla J'e :tituir sinãu aquillo quo !losuSLÔ<t energia. 
tüi eobrado intlcvidamcnts. O S:t. PENioo Frr.no- ... e vchernencia, 

Mas a l'o::\tituiç:'í.o imp;n·l;:wia em gt·antle deseJ•ovenrlo-a com cot'J~ eat·rcg-;uhl.'l, como 
s:w1•ificio p:tt•a a. Uni:'i,o, porque :L obrigu.r·ia eapaz ;J.tt\ de est<thclecef' o deseituilihrio da 
a. J'azr11· i,.~uulru.;tit.uiç!ii.O a Lodos os Estatl:H lei or't,~amcntal'ia da Ropublica. 
f(Íio o-1t.ives3om na..; condiçõoj do P.tt·;i. O lltlOl'<} Dcpul;:ulo <tpt·oveitou-se da. occa-

Dedara quo vol;:u·ia pela. i.~cnt,!i'LO pt~dida, siii.o p;wa l'az,n· um cul'ioso e intet·essan~e 
aind;~ mos mo quo ro.~se o scn·viç~o f'nito ]JOI' disctll'SI) poli ti co, repleto de·revolaçõ3s ori
uma emp•·oza, po1•que o q no tom om vista gi naes c pitt:.n•cscas c para cha.m<tr a postos 
ó que o sot·viço :~ do m1llwra.monto SCl ex- a deputação fedoi'<tl, maioria c minoria, 
ecute. afim do se collocar ao lado da politica, da 

Lamenta niio poder• votar pela 2a. pa.rte do m:1is sevel'a economia e de defesa intransi
pr.:>jecto, porque ·teria occa')ião de votar gente do The.30LL~o publica ameaçada na 
tambem pe'a emenda relativa. :i cidad0 dG opinião de S. Ex., pela minha pobre, despl·e
Juiz de Fór:i. NingliOQ1 ignora que e.Jb tencio:'><t c innaconto emenda. · 
cidade ainda ha. poucJ tempo lueton contra Tambom eu, Sr. Presidento, es;ou de per

. terrível epidemLL, sJndo, portanto, muito füito accordo· com o illustre Deputado pelo 
justo que se lhe re:'>titua a sua reputa.ç·ão de Rio Gt'andu do Snl na dt1'1'e:;a o n<t observao- -
salubridade para que se tJ.;:ne um pJn to de cia desses princípios salutares, dos q uaes 
convcrgencia de estrangeiros. muito exceJlCionalmente mo afasto. 

Sente, <L vista disto, não podet• v:otu.l' pela Apt'oveito a opportunidade p:1ra declarar 
2a parte do projecto. Aflirma, comtudo, que ,;ou convencido enthusiasta da politicà 
votar pela Ia. parte c pelas emendas. · tinan~.:eil'a do Governo, politica que não tre

Entee as emendas h:.t uma do ::;eu cdlcga pidal'ci em clas::oificar de libertadora, do tel'ri
El~idio . Figueirc.do, que pede para. a ,ci-, tOl'io ..• 

Camata Vol, VI 26 
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0 SR. AFFONSO COSTA-Não apo"iado. 
O SR. PENIDo FILHn-... porque, sem 

ella, o nosso amado paiz estaria provavel
mente, seguramente, reduzido ás tristes e 
precarias condições do Egypto, com às suas 
rendas arrecadadas por alguma potencia es
trangeira, ou então se encontraria na situa
ção affiictiva do 1Jrioso Estado do Espírito 
Santo. opprimiclo e vexado ' neste momento 
pela presença do representante da Banqu,e 
de Pm·is et Pays Bas, que lá está a exigir o 
pagamento retardado do cmtpon da sua di
vida. externa. 

Mas: Sr. Presidente, sendo, como sou, 
sectario ardente desta política .de severa 
economia, não a levo até ás raias da feroci
dade e do absuedo e peço licença. á Camara 

, para ponderar que em ta.es questões, como 
em todas as cousas deste rnuudo, não se 
podem adaptar principias absolutos; existe 

--sempre um meio termo razoavel e justo; 
onde convém permanecer. Ao legislador 
compete examinar cada caso particular de 
per si, com cuidado o· criterio, e verificar 

. qual a necessidade publica a ser attendida, 
qual a que merece ser adiada. 

O meu nobre amigo, Deputado pelo Rio 
Grande do Sul, que se mosteou tão austet'o 
na doutrina e tão intolerante na sua appli
cação, ha de natlll'almente ter dado, durante 
a sua longa e fecunda ca.r1•eira politica, 
al~un::; .golpes profuntlos no seu programma 
de ·radiCahsmo a outmnce, ha de ter estabe
lecido algumas soluções de continuidade n:.t 
sua maneira. de agir. 

E nem é possivol, nem .admissivel, que 
S. Ex., parlamentat· provecto, veterano desta 
casa, cidadão do vida publica accident:tda, 
não tenh<1 ni.Jcrto oxcepções ao sou modo de 
procede!'. 

O illustro Deputado, mafs do quem nin· 
guem, sabe quo nesta vida muito raramente 
se executa aquHlo que so qnor ou quo se 
dçve f<Lzer; nms,m·dinariamonte, aquillo que 
se pódo razet'. 

E si eu quizesse, Sr. Pl'esidento, per lustrar 
os A11-11aes do Parlamento e examipu.r cuida
dosamente os actos praticados por S. Ex., 
naturalmente descobeiria muitos cochilos 
seus, verificando-se ainda uma vez o asset~to 
da sentença: Quandoqtte bonus dormitat Ho· 
me1·us. 

Não o farei, porém. 
Simplesmente para avivar sua memoria, 

lembrarei que respondendo a uma intm•pel
lação minha a um topico do seu notavel dis
curso, discurso em que, a pretexto de dis
cutir isenção de direito á muniçipalidade de 
Bel~m do Pará, S. Ex. nos relatou as suas 
diabruras dos bons tempos da Concentração, 
se revelou a mim, ncophyto nesta Casa, um 
homem perigoso ; rés:pondendo á minha per-

gunta, dizia eu, si por acaso, S. Ex. não ha
via ainda neste período legislativo- votado 
m:r1fmentos de despeza-3, por exemplo, o cre·· 
dito de 40:000$ como premio ao eminente 
professor Chapot Prévost, S. Ex. affirmou 
catbegoricamente quo não, e imistiu que, si 
o houvesse feito, foi inadvertidamente, em 
algum momento de mal entendu e de confu
são tão communs neste recinto por occasião 
das votações. 

Mas não, Sr. Presidente. 
O illustre Deputado não só votou por esse 

projecto, como tam bem na qualidade de ex
celso membro da Commissão .de Orçamento 
deu pa1•ecer a elle, favoeavel, induzindo 
assim a Camara a acomp:1nhal-o no seu modo 
de sentir. . · 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- 0 Sr. Cassiano 1! 
Não é possivol ! Pois si elle arnrmou catego
ricamente que não votou. V. Ex. está. en
ganado. 

0 SR. PENIDO FILHO- Eis O que se verifica 
nos annaes: 

«N. 21 A -1900 

Autoriza o Gonve1·no a conceder ao Dr.Edum·do 
Cltapot Pd·oost a subvenç(/o dé 40:000$, 
como recompensa nacional, para expor, per
ante os congressos de cirurgia em Berlim e 
Pm·is, os 1·e~ultados da operação nas meni
nas xyphopagas 

Desviando-se do proposito de aconselhar á· 
Camar<,t a rejeição de projectos que acarre
tem augmento de despeza, a Commissão de 
Orçamento julga dever patriotico prestat' as
sentimento ao quê foi apresentado em 7 do 
corrente mcz, subvencionando·o Dr. Edua.rdo 
Chapot Prévost para. ir á Europa representar 
officiu.lmente o Brazil nos congressos de ci
rurgia do Borlim e Paris e expor· perante 
olle:> os resultados da opE'ração praticada nas 
meninas thoraco-xyphopag~s. 

Justifica plenamente a excepção aberta o 
indiscutível alcance do facto quo tão extra
ordinario intt:'l'esse despertou no meio sci<'n
tific) e tão profundamente commove'u a alma 
nacional, sendo, como foi, o mais importante 
de t.odos quantos a sciencia registra na espe_. 
cie, evidenciando a surprehendente efficacia 
dos admira v eis processos da cirurgia bodior
nà., promovendo ensinamentos que não serão 
esquecidos e. o que não é de somenos valia, 
demonstrando um alto gráo de cultura scien
tifica, de que nos .devemos orgulhar em face 
dos sabios estrangeiros. 

Em vista do exposto, a Commissão submet
to-::;e, do bom grado, á vontade da Camara 
préviamente expressa pelo numero de assi; ~ 
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gnaturas que subscrevem o pr ·,jecto de que did~, ha· tres annos, pela febre amarella, o 
se trata, e vota por sua adopção. maior :flagello do nosso paiz, ca.usa efficiente 

Sala das sessõ 3s, 21 do juçho de 1900. _ dos seus maioras male3, peiJr que quantos 
Augusto J1fonteneg1•o, presidente.-Paula Gui- m~ms. governos e revoluções tenhamos por
marães, relator. -May1·ink.- Oornelio da ventura experimentado. 
Fonseca.- Serzedello Con·êa.- Oassiano do Em tspocas de prosperidades, Sr. Presi-
.Nascimento.-Francisco Sà. » dente, quando tudo sorria á minha terra. 

natal, nunca aquella população generosa re-
0 SR. ARTHUR LEMOS-Quanto é perigosa correu aos poderes publicas, quer estadual, 

a excavação dos Annaes! quer federal, para solicitar uma graça, para. 
O SR. PENIDO l:'"'ILHO- E' quasi certo que, pedir um ·auxilio. 

si continuasse a ·examinar os Annaes, encon- Tudo qu:.mto se obsm•va, naquella adean
traria muitas vezes o nome honrado do tada cidade, de importc:mte e digno de attra
Sr. Cassiano do_ Nascimento subscrevendo llir a attenção de estrangeiros e visitantes 
projectos tendentes ã augmentar as despezas l'oi produzido pelo espírito de inicioJ,iva da-
publicas. quelle povo yankee. 

ALGUNS SRs. DEPUTADos- Continúe, con- Hospitaes, asylos de caridade, associações 
tin ·e· são sempre proveitosas essas exca- beneficen~es, igrejas, collegios, ~cademia d.e 1~ ' - · c.~mmerc1o, theatro, club.3, fabrtcas de tect-
vaçoes · . dos, de prégos, serrarias a vapor, linhas, de 

O SR. PENIDO FILHO- Longe de mim, po-. bonds, illuminação electrica, duas estradas 
rém, Sr. Presidente, pretender incriminar o 

1 

de ferro, a União ·Mineil•a, hoje ramal da 
nobre Deputado por ter dado o seu voto, Leopoldina, e a Piau, tudo isso foi construido 
sempre ori·-ntado pelo bem publico, neste ou com os cabedaes daquelle pujante município. 
naquellç sentido. . . _ . E' cousa notavel, Sr. Presidente, e digna 

Eu tambem preste. o meu humilde apow de ser registrada nos annaes do Parlamento. 
ao projecto Chapot Prévost., e concorro in- Nesh quadt·a de difficuldade3 insolitas, 
vat•ia velmente para auxiliar e distinguir a de descredito geral, de desalento quasi uü
todo brazileiro eminente, capaz de elevar no versal, a Camara Municipal da minha brio
estrangeiro a fama do Brazil. .;-. sa terra tom pago com o maximo rigor e 

As minhas o bsêrvações visam intuito muito pontualidade o.'l en::!argos da sua divida, qur. 
diverso. Quero apenas avivar a memoria do não é'P3quena. · 
illustre Deputado.·· O SR. · HosANNAH DE OLIVEIRA E OUTRO~ 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-'- V. Ex. não avi- SRS. DEPUTADOS.-Realmente,esse facto hon-
VOU ; vascolejou. (Riso.) ra as administrações e merace · set• regis· 

0 SR. PENIDO FILHO-... e demonst1•ar, trado. 
em primeiro logar, que, a.presentap.do esta o SR. PENIDO FILHO-' O serviço do em
insignificante emenda, .não contrario abso· presfimo municipal de 2.700 conto.3 é i·epre· 
lutamente o programma. financeiro do Go- sentad.), juros e amortisação, poe 200 n 
verno, porque ella não cria de modo algum tantos contos annuaes, pagos semestral
dcspeza nova; em segundo logar, queda mente. 
provar quão improcedentes e injui!tos são os ·A satisfação p)ntual dos compromissos mu
al'gumentos de S. Ex. contra ella formu- nicipaes bash po1• si só para recommendat• 
lados. · á gratidão publica as administrações repu-

De facto, não é difficil a demonstração. blicanll.-, daqtielle municipio, as quaes teem 
Vejamos os termos da emenda. bem comprehendido a autonomia munici-
«Fica egualmente autorizado o Governo a pal e praticado honestamente o regimen re-

mandar restituir á Camara Municipal de Juiz publicano. 
de Fóra as qu:mtias -pagas pela importação Hoje, porem, Sr. Presidente, após o appn.
do material destinado ao seu abastecimento recimento de alguns casos de febre amarel
de agua.» la, o anno passado, e devido ás difficulda-

Sr. Presidente. a bella cidade de Juiz de des occasionada.s pela pavorosa crise econc
Fóra, centro comme~cial, industrial e in- mica e financeira que abalou o p:l.iz e o com
tellectual. de primeira ord"m, habitada por mercio, a situação muilou. 
uma população ordeira, activa e laboriosa, O commercio do Juiz de Fóra so:ffreu prc-· 
dotada dé grande espírito de inicia~iva, en- fundo abalo, houve paralysação no seu de.:
commendou da Europa avultado material envolvimento o progresso, e não puderam 
para o seu abas~ecimento de agua.· set• concluídos os trabalhos projectados-par3. 

Não estavam concluídas as obras de sa- o saneamento da cidade. 
nea.mento como infelizmente ainda não - E' para completar esse saneamento, Sr. 
estão, q:!!~ndo teve ~ desgraça de ser inva- 'Presidente, que a Camara. Municipal empre-
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ga. todo o. seu esforço patriotico e quo, por 
Ini.ermcrho do mav:: obscuro membro desta 
c:1sa ( n,To apoiados), recorre ao p;1rlamcnto 
hmzillli l'O p:11':t obter a restituição lla som ma 
com quo, em tempo' de prospcrida.<lo, con
eorr O'l, mnlJot·a modostamente,paré~ o desen-
volvi monto da Federação. 

Estudado e debatido pelos competentes c 
conve1•tido em lei, olle viria tirar os Estados 
do arrocho em que vivem, de impostos 
i ntor-csbduaes, vor·da.deira guerra de tarifas 
que, tUa a di<~, vae se accentuando po1' toda 
a p11'te. 

A quantl:t <; mínima, Sr. Presidente, e 
cont > nfi.o scr;t t'ccnsada. - -

Senl;o-me convencido de que aqui não ha. 
dous pJSOS o rluas mcJid .s ... (Apoüuios). 

UM SR. DI,l'UTAno- Oh, si ha.! 

Terminando, o o1·ador csper11 dos senti
mentos de imparcialidade da honr<tda Com
missào de Orçamento p:uccer· f'avoravel á 
sua emenda, que consulta. os altos interesses 
da. c<tpibl do seu E:)tado. (llfuito bem; muito 
bem.) 

O SR. P~>NJno Fu~no- ... e que a C<1ma.1'll. 
quo votou, aliü,s muito Justamente, auxilias 
~tos Estq,dos <lo Ccar{t e Parahyba, premio ao 
1llustrado Dr. Chapot Prévost, ao glorioso e 
immo:tal Santos Dmnont, ao Club de- Rega
tas c augmento de ordenados a empreO"ados 
publicas, inlligindo neste ponto ftaO';:'ante
mento n J-n>ogt•amma financeiro do G;verno, 
esttt Cam::wa nfi.o tem o •direito de recusar o 
seu voto <t medida por mim proposta desti
nada ao sor~iço do hygiene public~. que 
deve constituu· a pl'erccupação primordial e 

Vem á Ml·sa, (~ lida, a.poia.da c enviada' á 
Commissão de 01·çame_nto a seguinte: 

, constante de todo o governo verdadeira
me~ te patl'iot.ico. (Apoiados; muito bem; 
mtttto bem. o orador e cumprimentado.) 

O ~r. 8ilva ~lariz deixaria de 
occupar a, attençã.o da Cama:ra, si a Com· 
miss~o de Orçamento tivesse proposto uma 
mcdtda. ~cra.l para todos os Estado3, isen
tando-os de direitos de importação sobre o 
material introJuzido pm'a q abastecimento 
de agua., luz o c ;gotos. 

Este critcl'io, porém,,,não foi observado. 
Por isso é obeigado a justificar uma emenda 
ao projecto -om discussão, 
Cumpre~lhe, _tod~v_ia., r_ecorda.r que já uma 

ver.. esta 1sonçw foi pedrda a. Camar~~. con
stante de uma emend~ que, a pretexto de 
que se não devia enxertar no oe~a.mcnto se
melhante medida; foi rejeitada. • 

Acha justo o peuido du nobre Deputado 
pelo Pará, e por elle votará. sendo medida 
de oquidade a restituição de direitos pa()"os 
â semelhança. do que já se tem feito comoou: 
tros Estados. 

O nobre Deputa•.lo pelo Pará, referindo-se 
hontem ao~ impoiltos inter-estaduaes, bri
lhantemente <lcfendeu o s:m altivo Estado de 
accus~ções menos justn.s,l'elativas á cobrança 
do_ imposl;o:3 do importaç-ão, assignalando a 
origem de onde promanam essas arguições. 
Certo, si ha questão vital, palpitante na 
União Brazileira, é esta; uma medida neste 
sentido ilnpõo-se ao Congresso Nacional. 

Ha um projccto do digno represen tanto do 
Pará sobro cst~ ~ssumpto , quo se lh<:~ afignra 
de gran~e utiildado, o por isso pediria <:ta 
Sr. Pres1dentc que fosse dado á discussão. 

EMENDA 

Ao p1·ojecto n. 7 A, de 1901 

Igual f a. vor para a imp;:trtação do material 
neco;;sario ao ab:tstecimento de agua e esgoto 
e á illuminação da Capital do Estado da Pa
rartyba. 

Sala das ses:;ões, lO de outuhro de HJOl.
Trindade-Sitva Mar.i.z. 

O Sr Presidente- Tem a palavra. 
o Sr. Cel8o de Souza. - . 

b Sr. Oelso de ~ouza vem sub
metter á apreciação da Caroara uma emenda 
ao projecto em discussão. 

E' verdade que osh emenda va.e favorecer 
uma companhia particular, ma.s é tambem 
verdade quo o que a Commissão de Orça· 
mento teve em vist.a, a.cce\tanrlo o projecto 
rla. bang>).da paraensc, foi 'que a medida 
visava '!salubridade publica, á hygiene, ao 
saneamento, émfim, da cidade de Belém. 

Qra.·, si esta razão deve "prevalecer ares
peito de emprez1s dirigidas pelo Estado, 
deve igualmente aproveitar ás emprezas 
particulares que se ach:~.m incumbidas do 
fornecimento de agua potavel. 

Ha mais uma consid(n•ação que o orador 
julga. dever. trazer ao eonhecimento da Ca
mara com respeito á companhia a que se 
refere, e é que ella se acha em condições 
precarias, de modo a se ver impossibilitáda 
na subs r. ituição dos seus encanamento~·. re
sultand0 dahi o grave inconveniente da pri
vação do precioso- liquido á população olin-
dense.' • · 

Nestas condiçõr.s,espr.ra que a sua emenda 
seja. acceita pela honrada Commissã.o, uma 
vez que assenta nos mesmos motivos. nas 
mcsrnas razões que justificartt.ú1 o projecto 
da bancada paraense. (ftbúto bem, muito bem.) 

· . Vem á Mo.;a, é lida, apoiada e 13Ílviada á 
G ommissão a seguiu te · 
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EMENDA 

Aoprojecto n. 7 A, de 1901 

Igual favor ao material. importado pela 
Companhia de Santa Thereza para o abaste
eimento de agua á cidade de Qlinda, no Es
tado de Pernambuco. 

Sala das sessões, lO de outubro de 1901 .-
Celso de Souza. · 

·O Sr. Viriato Masearenh=\S
Sr·. Presidente, petli a palavra só mente para 
f!IIVia.r á Mesa uma emenda.. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e enviada á 
Commfssão a seguinte 

EMENDA 

Ao projecto n. 7 A, de 1901 

Ao parn.grn.pho unico, in fine: - Accres
ccn te-se : - iguaes fa vorJs serã.o concedidos 
:w Estado de Mi-nas pela importação feita 
dcls ma.teriaes dedtinados a l aba.3tecimcnlio 
cl c~ a.gua em Bello. H o L'izon te~ 

Sala. daa s'eBsÕed, lO de Outubro de I 901.
,-,:n:ato Jlfascarenhas. 

Ninguem mais pedindo a. pala.vra, é encer
mda a discussã.o e adiadl a votaÇ<1.o até que 
a. respectiva Commissão df~ p:u•ecer sol)l'e as 
emendas olferecidas. 

E' dnnuncia.Q.a a discussão unica do pa
recer n. 53, de 1901, opinando pela indicação 
<lo Sr. Germano Hasslochcr, revogando o 
ad. 18 do Regimento. 

Ninguem pedindo a p::~.lu.vra, é encori:ada a 
11iscussão e adiada a v0tação. · 

E' annunciada a 33. discussão do projecto 
''- 231, de 1900, elevando a 16 o numer.:> de 
nngenheiros chefes de dístrict ·) , na Directoria 
f iura.l dos Telegraphos no exercício do 1901. 

Vem á Mesa são lidas_. apoiadas c enviadas 
;í, Commissão as seguintes . 

EMENDAS 

Ao p1·ojecto n. 231 A, de 1900 

No final do art. 1° - · Accrescentc-se: c a 
:~.s o de inspectores de 2o. classe; abrindo o 
Ooverno o credito nece,:;sario. . 

Sala das sés.3ões, 10 de outubro de 1901. 
- Albuque1·que Se1·ejo . 

Supprimam-se as palavras- no oxm•cicio 
de l\:101. 

Su.la das sessões, lO de outubro de 1901. 
- Prancisco Sá. 

O Sr. Raymundo Art.hur íli.z 
que <.L . ma.ter-ia de que vac ;;e occup:.~,t• vorn 
do anno p IS3a.do, destacada do Orçamento da 
Viação, para . constituir projecto especial; 
p_~r consequencia soffreu os prim~iros e>tu
dos mui to antes da autorização conferida ao 
Executivo para. o fim de reformae o regula
mento da Repartição Geral dos Telogra
plLs. 

Atténtas as modificaçõe.> adopt'adas no 
n::>vo regulamen·to, entro 'outras, a> que se 
refet·ern aos logarcs de engenheiros ajudan
tes, pari2ce que a fix1.ção de 16 engenheiro~ 
chefes, con.;ignada no · projecto, · não podia 
satisfaze~· as exigencias do seeviço telegra
phico. 

E' certo que o augmento do numer.l. de 
engenheiros é medida que se impõe pau 
rnelltot' regularid ;~fle do fi:':lcalização das li.-
nhn.s e esf;açõos. _ 

Ac·~ontüa quo .,o d i..,;i;L'icto toloph:Jnico: do 
Piaully continúa annoxado ao do Maranhão 
com manife;5to prejuizu para aquelle Estado, 
que, com a mudança da séd3, vê a acç·ão do 
engenheiro clwfc tornar-se -mai~ dcmol';td.~ 
para attcnder üs su;~~ m111t.iptas a.tteibuic;üc~. 
sinão que tambom uo pr . .J}H'ÍO pessoal, ü es
pera da remo~sa do nurneear!o ·pu.ra u~:; seus 
pagamen ~os. 

Não censura a administl'açã.o supr.wiot· dos 
tclcgraphos; ao con·".r<.nü, rec.)n hecc o q uao
t :) Sé\ tJm esf'.Jl'._;arlo pn.t·a mantcl· ille.:;o o 
honroso c.>nceito em que é tida. :-

Tanto a directoria como os seus auxiliares, 
no Estado, teem procurado attender ás nos
sas reclamações e si ainda não conseguimos 
o restabelecimento do dis&ricto, a culpa. ·não 
do..ve rocahir sobre o honra.do Sr. Dr. Vi
lhena, sinão sobt•e o proprio legislativo quo 
implicitamente aur.oriz m esta réducção. 

.E' bem de crJr que o tivesse feito p3t' eco
nOlr.-:a, mas sltisfeito o compromisdo de 
hon~·a assumido pelo Governo . e embora se 
deva persistir no mesmo programma, tola
via não convém peejudicar seeviços impor
tantes que pouco exigem para o seu acaba
mento. 

A emenda do orador, conmltando intercJ
se3 da União, consigna uma r@Stricção ao 
projecto, para que g Piauhy . scj;1 contem
plado no augmontn proposto . .. 

Do relatorio da Directoria Geral dos 
Telographo.-:l, do ·189D, a Camaru. podel'á 
verificar o valor, a proccdcncia das allega
çõc;:l do orador, bastando confrontar o desen- . 
vólvimcnto das linhas e o movimento tele
gl.'aphico do Piauhy com o d~ outros Esta
dos. 

Senta-se conscio de que a aeceitação da 
sua emenda, além de fa v'orecer o seu Es
tado, concorrendo para a sua prosperidade, 
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consulta, antes àe tudo, os interes3es do ser
viço federal. (Muito bem; muito bem.) 

Vem á Mesu., é lida, apoiada e enviada á 
Commissão a seguinte 

EMENDA 

Ao projectQ n. 231 A, de 1900 

Accrescente-se: 
Art. Fica_ restabelecido o districto tele

grJ.phico no Estado do Piauhy. 
·Sala das se.;sões, 10 de outubro de 1901.

·Raymundo Arthur.-João GayoM.-Joaquim 
Pires. · · 

Ninguem mais pedindo a palavra, ê enr,er
rada a discussão e adiada a votação, até que 

· a respectiva.Commissão dê parecer sobre as 
emendas oiferecidas. 

E' arinuncíada a discussão unica do pro
jacto n. 122 B, de 1901, co~ o pareper sobre 
a emenda oft'erecida. na 3a discussão do pro
jacto n. 122 A, deste anno, que autoriza o 
Governo a conceder ao cidadão João Pereira 
Barreto ou á sociedade que elle organizar, a 
garantia de juros de 6 % e de -amortização 
em 20 annos da quantia de 2.000:000$, para 
fundar em Araca.jú (Sergipe) um banco de 
credito agrícola movei; e dá outras provi
dencias (com emendas da Commissão). 

O Sr. PreMident.e-Tem a palavra 
o Sr. Silva Mariz. · -

O Sr. Silva l\lariz- Sr. Presi
dente, se lJem que tenlia. de dizer poucas pa
lavras sobre o projecto, todavia peço a V. Ex. 
que adie a discu::;sãq,.. em vistc.t do adiantado 
da hora, como se tem pratica(! O até aqui. 
Por muito poucas que sejam as considerâ
ções que tenha a expender, desejo fazel-as 
~uma~v~. · 

0 SR. PRESIDENTE-Faltando SÓ lO minu
tos para terminar a hor<1, attendo ao pedido 
do nobre Deputado, e fica adiada a dis
cussão. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS • 
N. 155 A- 1901 

Torna sem effeito a autorizaçc7o concedida, nos 
termos do m·t. 2°, n. 4, da lei n. 741, de 
26 de dezembro de 1900, ao Poder Ex
ecuti'llo pa1·a arrenda)· ott alien-:~r, do modo 
que julgar mai§ conveniente, a Estr-ada de 
Ferro Central do Brazil 

. A Commissão de Orçamento, na lei dare
ceita, por indicação do proprio · Governo, 
a.cceitou uma emen~a mandando ficar sem 

eifeHo a autorização a que se refere o pre
sente p1•ojecto de lei, razão pJr que nada tem 
a oppor a idêa em si, julgando no omtanto 
que não careco o assumpto de ser t1·atado 
em prc)jecto em _ separado, pois a autoriza. 
ção foi conferida no orçamento e no orça· 
mento será determinada a sua revogação.-

Sala das Commissões, 30 de setembro de 
1901.-PauZa Guimarães, presidente.-Ser• 
zedello Corrêa, relator. - Mayrink. - Oas· 
siano do Nascimento.-Oornelio de .Souza. 

PROJECTO N. 155-1901 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica sem effeito a autori· 

zação concedida, nos termos dv art. 2°, n. IV, 
da lei n. 741, de 2~ de dezembro de 1900, ao 
Poder Executivo para ar·rendar ou alienar, 
de modo que julgar mais conveniente, a Es
trada de Ferro Central do- Brazil ; revogadas 
as disposiç~ões em contrario. - .. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1901.
Irineu Machado.- Nelson de Vasconcellos e 
Almeida. -Henrique Lagden. . . 

N. 225-1901 

Equipara aos logares _ de apontador dos _ar:te
naes de Marinha e de Guerra o de apontador 
geraZ da AZfandega da Capital lt"'ederal · 

A' Commissão de Constituição, Legislação41 

e Justiça foi presente o requerimento em 
que Alberto Senna, apontador geral da Al
fandega. da Capital Federal, pede para ser 
incluido no· quairo dos funccionarios pu-
blicos. _ . 

Considerando que os apontadores dos Ar
senaes de Ma.rinha e de Guerra gosam das 
vantage:;s de funccionaribs publicos, sem que 
as suas occupações e responsabilidades sejam 
maiores e mais :pesadàs do que as do sup
plicante e attendendo a que, pela propria 
natureza das funcçõos do cargo que o stip
plic<1nte exerce, não . deve elle ser conside
rado como de jornaleiro, a Commissão é de 
parecer que justa é à pretenç:io do reque· 
rente e nos casos de ser tomada em .con
sideração; por isso ·apresenta redigido . o 
seguinte projocto de Lü : 

O Congt•esso NacionJ.l resolve: _ 
Art. l. o. Fica equiparado aos lagares de 

apontador dos Arsenn.es Marinha e de Guerrà. 
o de apontador geral da Alfandega da Ca-
pital Federal.. - _ · 

Art. 2·.o Revogadas as disposições eDJ. con-
trario. - . ·· 

Sala das Com missões, 5 de· outubro -de 
1901.-J. J. Sea'bra, presidente.-Rivadavia 
Corrêa, relator.-Frederico Borges,_;_Teiweira 
de ~d.-F. Tolentino. 
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O Sr. Presidente- Não havendo terio da Marinha o credito de 77:521$89l1, 
nada mais a tratar, designo para amanhã a supp1ementar ás verbas ns. 8, 14 e 21 do 
seguinte ordem do dia: art. 8° da 1éi n·. 746, de 29 de dezembro de 

Primeira parte (até á~ 2 1/2 horas ou 1900, para pagamento de vencimentos ao-
ante~): corpo de patrões-móres, augmento de venci-

Vota.cão do projecto· n. 150 A, de 1901, mentos de um capitão de mar e guer1•a, um 
parecer sobre as emendas apresentadas para capitão de fragata e vencimentos de trés 
a 2a. discussão do projocto n. 150 A, de 1901, medicos de 5a classe (2a discussão); 
que orça a Receita Geral da Republica para · Votação do projecto n. 203, de 1901, auto-
o exercício de 1902 (2a. discussão); rizando o Poder Executivo a abrir a) Minis-

Votação do projecto n. 42 D, de 1901, terio da Fazenda. o credito de 21:346$456 
emenda do Senado ao projecto que fixa as para pagar A. Avenier & Comp. e a Corrêa 
forças de terra pJ.ra o exercício de 1902 Chaved Pinto, de accordo com a sentença 
(discussão un~ca); - judiciaria que mandou reJtituir-lhes o que 

Votação do proj1ct) n. 112 A, de 1901, de mais pagaram á Alfandega desb Capital 
autorizando o Governo a aorir o credito de (2a discus.,;ão); _ · _ 
100:000$ ao Ministerio da Industria, Viação _ Votação do proje~to n. 62 A, de 1901, alte
e Obras Publicas com o :fim de ser entregue rando a cla::~se ta, n. I, das Tarifas das AI
ao Sr. Alberto Santos Dumont, como premio fandegas (la discussão) ; 
pelo resultado de sua experiencia de um Votação do parecer n. 53, de 1901, opi· 
balão dirigível (2a discussão); nn.ndo pela indicação do Sr. Germano Ha~s-

Votação do projecto n. ll6, de 1901, auto- locher, revogando .o art. 18 do RegimentQ 
rizando o Governo a abrir, por conta do Mi- (discussão unica); . _ · 

. nistario da Justiça e Negocios Interiores, 'l Continuação da 2a discussão do projecto 
credito de 53:580$940, para pagamento de n. 173, de 1901, autorizando o Poder Ex· 
diversas obra.s e melhoramentos no odificio ocutivo a abrir ao Ministerio da ·Guerra o 
do Lyceu de Arted e Offi.cio&, hoje proprio credito extra.ordinario de 6S: 195$189, para. 
nacional (3a. discussão)-; - execução da sentença em ultima instancia 

Votação do projecto 11. 166, de 1901, auto- em favor do tenente-coronel Procopio Jo::;é 
rizando o Poder Execu-tivo a abril• ao Minis- dos Reis ; · 
terio da Justiça e Negocios Interiores o cre- 3a discuss~o do projecto n. 58, de 1901, 
dito de 13:300$, para pagamento do premio e autorizando· ·o Poder Executivo a abril• ao 
impressão de 1.000 oxemplareil da obra-,---- Ml.nisterio da Fazenda o credito extró.or
Theoria de Prvces::~o Civil e Commercia.l- d:Ínario de 8:000$ para· pagamento do 
composta palo Dr. João Pereira Monteiro aluguel' da casa onde funccionou, de setmn
(ga discussão) ; . . broa dezembro t1 e 1899, a Delegacia Fiscal 

Votação do projecto n. 232 A, da 1900, com no Estadv do Rio Grande do Sul, e o sup-
o parecer n. 22, de '1901, autorizando o Po- p1ementar de 20!000$ á verba ga_ Caixa 
der Executivo a ;.transformar as P., 2a. e 3a de Arnortiza.ção-da lei n. 746, de 29 de 
turmas da sub-Directoria. dos Correios om ta, dezembro de 1900, art. 28-AsJigna.turas do 
2" e 3a. secções qa Dircctoria Geral, passando nottts; 
os chefes de turmas a chefes ue seccão,.de.lde '2a discus~ão do projecto n. 132, de 1901, 
que preencham as condiçõas reglllamentai·e.3, autorizando o Poder Executivo a u.brir ao 
e dando outras providencias (211 discil::lsão) ; Ministerio da Marinhâ. o credito de 100:000$, , 

Votação do p1~ojecto n. 133 A, de 1901, supplementar ao art. 8°, n. 24 -Obras
cotU'parecer sobre a emenda o1ferecida na da.lei n. 746, de 29 de·dezemb1•o de 1900; 
2a discussão do p1•ojecto n. 133, deste anno, 2a. discussão do projecto n. 68, de 1901,• 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao autorizando o Poder Executivo a abt•il• 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o ao Ministerio da Justiça e Negocias lote
credito de 6:850$, supplementar á verba ga l'iores o credito ue 3:957$200, supplemen
do art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro tu.r a.o n. VI do art-. 4° ua lei u. 74l3, de 
<le 1900 (discussãô untca); 29 de dezemb1·o do 1900, para vestuario e 

Votação do projecto n. 257, de 1900, auto- calçado de 10 alumnos gratuitos que, 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis- em virtude da mesma lei, foram ll.dmittidos ; 
terio da Ma1•inha ó credito especial de 6:000$ no Internato do Gymnasio Nacional, cujo nu· 
para pagar·ol) venci:me.ttos quo, no corrente mero foi elevado de 50 a GO; 
anuo e no proximo futuro, competem ao ex-' · 3a discus3ão do projecto n:77, de l90l,re
secretu.rio do extincto Ardenal ··de Marinha !ativo á emenda oiferecida na 2• discussão do 
dé Pernambuco João Sabino Pereira Gil•al- projecto n. 217, de 1900, autorizando o Po- · 
des (3a. discussão) ; der Executivo a abrir ao Ministerio da 

Votação do projecto n. 165, d3 1901, -auto- Guerra o credito especial de 8:41.5$600 para. 
rizando o Poder Executivo a. abrir ao Minis- pagamento dos vencimentos do tenente-co; 
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roncl Innocencio Scrzcdcllo Co1·rêa, revor-~ DI'S. Fr:tnciseo Antnnes Maciel e Arthur 
tido a.o serviça do exercito c dl~ lente 1.b Es- Antunes i\l;l,cíel a. qmm~ia de ~85:500$, .ün-
col:t Militar por acto legislttivo ; port•u1cir1 (lo gado vaccum ·e cavalla.r for-

2a. dbcussão do projecto n. 4l A, do 190 I, I necido ás f0r•ças legacs durao te o poriodo 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao revolucionaria de 1893 a 1895 ; 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o 2a. discussão do projecto n. 218, de 1901, 
credito cxtea.ordinario de 2::1~i$'300 para. pa.- autorizc1ndo o Poder Executivo a abrir 
gamento a D. Eugenia Torreão Corrêa de a.o Ministerio da Marinha o credito de 
Araujo, vi uva do juiz de dü•eito em disponi- 6: 121$701, supp1cmentar á verba sa do 
bilidade bacharel Liudolpho Hisbello Corrêa art. 8° d<l lei n. 746, de 29 de d_ezembro de 

· de Araujo ; . 1900, para pagamento de soldos que com· 
2a discussão do projecto n. 120, de 1901, petem aos officiacs transferidos '"para o 

autorizando o Governo a abrir ao M-inisterió quadro da reserva depois de annulladas as 
da Guerl'a o credito extraordin.trio de respectivas reformas; 
2:-101$800 p:t.ra pagamento ao mareclul Jo.lé 3a. discussão dó projecto n. 121, do 1901, 
de Almeida Ba.rret'J, em vietude de scntcnç>a autorizando o Podei' Executivo a abrir ao 
do-Supremo Tl'ibunal Federal; Ministerio da Justiça c Negocios Interiores ,o 

Ia discussão do projecto n. 113 A, de 1901, credito de IOO:OJO$, supplementar ao n. 14 
autorizando o Govel'no a. abrir o cPedito àe. do art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro 
16:060$ para pagar ao bacharel Umoollino de 1900. 
de Souza Mal'inho os sons ordenados, como Srgunda parte (depois das 2 l/2 horas ou 
juiz de (lireito om disponibilitlade, dccorrid,os antes): 
de 22 de abril de 1894 a 31 do dezembro de Continuação du.discu3s1"io unica do projecto 
1900; n. 122 B, do 1901, com o parecer sobre a 

la dL;cus;ão do projec~o n. 106 A, tlc H)Ol, emenda olferecida na 3a discus:;ão do pro
autorizando o Governo a. abril' au Minbt~wio jccto n. 122 A, des~e a.nno, que autoriza. o 
da Justi,~a e Negocíos lutcrior·ps o eeedil.o ne Governo a CJnccdol' ao cidadão Jofí.o Pereira 
ces~ario pa.r<~ J)aga.mentl) do premiu de Bat•J•eto ou à suciedu.de que elle· organizar a 
viagom, de que tr·a.ta o arl;. ~21 do Cúdigu garantü1 de juros de 6 °/o e de amortização 
d() Ensino, conferido a Pedro Domosthcne . .; em 20 ánnos da. quantia de 2. 000:000$, para 
Rache ; fundar em Araca.jú (Sergipe) um banco de 

1" discussão tio projecto n. li A, 1ln If)OJ, credito agrícola. movel; e dá. outras provi
autoriz<wdo o Podol' I~xPcutivo a abr·ir um donci:ts (com emendas da Commissão); 
cr·cdito dt~ quantia tle 2:ü:~X$0,15 :\o Minis- 3:\ discussão do projecto n. 127, de 1901, 
terio da Fazenda para pa.gamentp de forra- dispondo sobre a contagem da antiguidad~, 
gens, agua o objectos ·do expediente fol'ne- do posto dos officiaes do' exercito <!- que se re
cído; :pola. Ca.m:panhia. das Aguas de Maceiú c ferem os a.rts. 1 o e 2° da lei n. 350, de 9 de 
outros, por conta do Ministerio da. Guerra, dezembro de 1895 ; ·~ 
duranto os exerc:clos do 18V4, 1806, 1897 e Ja discussão do projecto n. 229 A, de 1900, 
l89d, determinando que na confec~ão das ·tabellas 

:i" discussão do projccto n. 40, tio )!)01, a.u- dll distribuição dos Cl'editos a que se refere o 
torizando o Poclot• Executivo a. abrir ao Mi- art. 162 do regulamento n. 2.409, do 2:3 de 
nL~tm·io da. Guerra. o crctlito extt·aorU.ina.t•io dl'Zlllllbl·o de l:::\96, dever-se-lia entender por 
de 4:22.>$800 par·:~ pagamento (lo ordena.rlo a dotação de uma. verba a somma exacta das 
quo tem dit·oito o almoxal'ilh du oxtincto suas consignações e sub-consignações; 
Arsorttü de Guerra do Pernambuco, João cu. Di::~cussão unica do projecto n. 147, de 
macJ dos Santos Bernardos; 1901, concedendo ao Dr. Amaro Rodrigues· 

2a discussão do projocto n. 176, do 1901, do All.mquerque Figuei-redo, 2° tenente ci· 
a.u :.ot·iz:tndo o Governo a. abrit• a.o Mini.;- l'urgião contractado da armada,, uma pensão 
tcrio ~la GuHrra. o credito oxti·:wrJin:LI'io do tio· trezentos mil réis mensaes.~e autorizando 
~ :SG0$~07 J>U.l'<t occol'r'Ol' ao pagtLmcnto do o Governo a. abrir o necessa.lto credito ; 
Ol'denado que c,nnpcto a.J cscrivào do almo- 2" discussão do projeeto n. 189, de 1901, 
xa.l'if'<tdo do extinck Arsenal de, Gucrl'a do ct·cando VcLrios cCLrgos na Repartição Geral 
Pel'll:unhut:o, FJ'êLncisco Mauricio llü AlJt·cu ; dl•S Cot·roios e marca.ndodhes os respectivos 

I" discus::;ão do prujecto n. HJ7 A, dú HJO l, vencilnenGo;:>; 
autorizando o Governo a. abril' ao lVUnisterio , DiscussãG unica do -projecto n. 162, de 

. da lndustria, Viaçíio e Obras Publicas o cre- 1899, concedendo â. viuva do jurisconsulto e 
dito especial de 60:000$ pa.ea occorrer :is ex-Senador Joaquim Felicio dos Santos à 

. despezas ua representação dos prod.uctos bra- pen.são mensal de 500$000; 
zileiros na. exposição de Bu1l'alo; la discussão do projecto n. 139 A, de 1901, 

- ,3a discussão do projecto , n. 205, de 1898, estabelecendo que as etap~s dos officiaes do .. 
· autorizando o Governo a manda,r pagar aos exercito e da. armada nunca serão inferio· 

• 
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res a I$400, qualqum· que seja a guarnição a Central do Brazil ,Achilles Arnaud Coutinho, 
que pm·tençam, salvo as excepções da lei; um anno de licença, com ordenado, para, 

la discussão do projecto n. 6 A, de 1901, tratar de sua saude onde lhe convier; 
declarando abolida a accumulação das ca- Ja discussão do projecto n. 72, de 1901, 
deiras do Jogica. e de litteratura do Inter- declarando que gosarão da franquia postal 
nato e Externato do Gymnasiv Nacional, a correspondencia e as revistas dos Institutos 
sob a regencia de um só cathodratico, e man- Historicus c Geographicos do Brazil, do 
dando pôr em concurso as cadeiras que va. Pará, Ceará, Bahia, S. Paulo, Paraná e 
garem em comequencia dessa disposição; Santa Catharina e d-os lnstitutos Archeolo-

Discussão unica do Jlroje.:!to n . l69, de 1901, gicos de Alagoas e Pernambuco; 
autorizando o Poder Executivo a conceder um 1 a. discussão do p1•ojecto n. 22 A, de . 1901, 
anno de licença, com o ordenado a que tiver mandando dispensar dos exames praticos de 
direito, ao bacharel Manoel Igna.cio Carva- qua cogitam os arts. 28 e 29 do regula
lho de Mendonça, juiz seccional d:) Estado do mento de 31 de março de 1851 os officiaes e 
Paraná ; praças do exercito habilitados com os cursos 

Discussão unicá do projecto n. 201, de das armas a que pertencem e derogando a 
1901, autorizando o Governo a conceder ao lei n. 39. A, do 30 janeiro de 1892, na parte 
DL'. Fernando Terra, assistente da cadeira referente u. este assumpto; 
de clinica dermato-syphiligraphioa da Fa- Nova discus3ão do projecto n. 153 E, de 
cuidado de Medicina do Rio de Janeiro, mais 1900, additivo de3tacado na 3a. discussão do 
um anno de licença, com todo o ordenado, projeoto n. 153, em vh·tude do art. 133, do 
para tratar de sua saude; Regimento Interno, autorizando o Governo a 

Discussão unica do projecto n. 186, de transferir para Manoel Maria Vellez a con-
1901, estabelecendo que ao engenheiro Aris- cessão feita a JuliJ Benevides pelo decreto 
tidos Galvã.o de Queiroz, aposentado no cargo n. 99, de 7 de outuoro de 1892, podendo 
(lo director da Secretaria do Ministerio da prorogal-a por mais cinco annos; 
Agricultm;a, Commercio e Obras Publicas, Discussão unica. do projecto n. 71, de 1901, 
compete, desde a aposentadoria, o ordenado autorizando o Puder Execuéivo a conceder a 
de ongenheiro-ibcal de 2"' classe, correspon- Antonio de Santa Cecilia Junior, fiel do the
dento a 25 annos de serviço; soureiro da Delegacia Fiscal do Thesouro 

1 a discusaão dó projecto n. 174, de 1901, Federal .no Estado de Minas Geraes, um anno 
mandando que o Governo da Republica do licença para tratar de sua saude onde 
indemnize, com a quantia de 70:000$, lhe convier ; 
a Victor Meirelles de Lima, pohts des- Discussão unica do projecto n. 184, da 
pezas que fez com a pintura, montagem 19C1, autorizando o Poder ExecutivJ a con
o custeio do Panorama do Do.~cobrimen- ceder dou:~ annos do licença, do accordo com 
to do Brazil (com substitut;ivo da Com- 0 disposto no§ 2" do al'G. 1° do regulamento 
miclsão de Orçamento ao projecto n · 261, do publicado na ordem do dia n. 495, de 17 de 
1900); janeiro do 1866, ao capitão do corpo de enge-

Discus;ão unica do projocto n. 267, do nheít•os, Alfredo So:~ros do Nascimento, para 
1900, autorizando o Pudor Exocutivu a trat<~r de ::;eu~ interesso:-; ; 
conceder uma ponsão rlo 1$)00 din.rÍ•)~, n. Discussão unica do pt•ojocto n. 188, de 
contar do abril do-1898, ao cJx-ompl'oga.do d<1 ·' 1 1 
Es~rada do Forro Contt•al de Por·namlmco HlOl, relativo ll mnenua l 0 Sonat o M pro

jecto n. 171 B, do 1900, da Camara do::; 
Luiz Affonso Ferreit'a; Deputado:;, quo autoriza o Governo a mandar 

Discussão unica do. ptyjocto n.:. 100, do paO'ar ao capitão do fraO'ata honorario e lote-
1900, elevando o a 1$ dtal:w.~ a pen::;ao o soldo ne~to rero~mado, Collatlno Marques de Souza, 
que percebe o 1 cadete _Ieformatl?, com hon- a quantia de 1:837$680, differença de soldo 
ras dAe alfereJ do exeretto, Oroztmbo Carlos que deixou de receber desde 1870, data do 
Corre~ de L~mos ; . sua reforma, até 1897, de accordo com a 

3a ~Iscussao do proJecto n. 264, de 1900, dóutrina contida no aviso do Ministerio da 
autor17:ando. o Goyerno a proro~ar 0 prazo Fazenda de 7 de janeiro de 1869 · 
concedido a Sociedade MontepiO Geral de _ - . ' d 1901 Economia dos Servidorea do Estado, para la dtscussao do proJecto n. 15? A, · e , 
indemnizar o Thesomo Federal da quantia declarando que! no ca~o de licença. a ~um 
de que lhe é devedora, até que essa institui• lent~ cathe.dratwo da Escola N';J.va.l, sera a 
çã.o . regularize sua situação, podendo mesmo cadeira,. regtda pel~_lente subs~I~uto a quem 
releval-a uo pagaménto da importancia em c~mpetir na .occasmo o ·ex~rciCIO das func
que ficou. alcançad:1. no anno de 1899; çoes de repetidor tlessa cadeira, com voto em 

Discussão unica do projccto n. l!JO, de HJ01, sap~rado;_ . . 
autorizando o Governo a concetlet• ao ma.- Dtscussao umca do prOJecto n. ·283, de 
chinista de 2.a classo da Estrada de Ferro 1893, concedendo a D. Juliana Morel Garcez 

Camara Yol, VI 27 
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Palha, viuva do tenente do exercito Diogo 
Garcez Palha, a pensão a.nnual de 960$000; 

1a discussão do projecto n. 158 A, de 1901, 
tornando extensivo ao Ministerio da Marinha 
o decreto n. 232, de 7 de dezembro de 1894, 
ná parte que organiza os estados maio'res 
do Ministro da Guerra e do ajuda,nte gene
ral do exercito, e dando outras providencias; 

ta discussão do projecto n. 142 A, de 1901, 
reorganizando o corpo de engenheiros na
vaes e fixando o pessoal do respectivo qua
dt•o ordinario (compareceres das Commissões 
de Marinha e Guerra e Ot·çamento); 

Discussão unica do projecto n. 200, de 1901, 
ái.Itorizando o . Poder Exe:cutivo a conceder 
um anno de licença ao conductor de trem da 
Estràdade Ferro Central do Brazil, Francisco 
Alves da Silva Prado ; 
. Discussãounica doprojecton. 148, de 1901, 
autorizando o Governo a mandar contar ao 
capitão de ft•agata Francisco c .. rlton a anti
guidade da data. da promoção áquelle posto, 
em 26 de abril de 1890; 

. Discussão unica do projecto n. 242, de 1895, 
elevando a 100$ mensacs a pensão que per
cebeD. Cybele de Mendonça Souza Monteiro, 
viuva do tenente honorario do exercito 
Heleodoro Avelino de Souza Monteiro ; 

Discussão unica do projecto n. 191, de 1901, 
concedendo a D. Amelia. Cavalcanti de Albu
querque, viuva do capitão de engenheiro~ 
Antônio Cavalcanti de Albuquerque, uma 
:pensão _mensal de I 00$000 ; 

2a discussão do projecto n. 160 A, de 1901, 
cónferindo privilegio para pagamento de di
vida proveniente de sala~ios de traualhador 
rural; . 
· DiscuSsão unica do projecto n. 204 A, de 

1901, concedendo um anno de licença, com 
ordenado, ao Dr. Zachn.r•üts do Rogo Mon
teiro, juiz do Tribunal Civil c Criminal, para 
tratar de ~ua saudo onde lhe convier ; 

2a discussão do projecto n. 217, de 1001, 
autorizando o Governo a contmctn.t• com os 
engenheiros Augusto do Bittcneourl; Carva
lho Menozos c Alfl'cdo Rozondo da Silva, ou 
companhia que organizarem, o fornecimento 
de cartões postaos illustrados, o Mt outras 
providencias ; 

1 a discussão do projecto n. 87 A, do .190 I, 
instituindo um. . premio annual, intitulado 
« Premio Federal » de 5:000$, para ser con
ferido ao club de regatas quo obtiver vi
ctoria no parco «Campeonato», abrindo o 
Governo o necessario credito; .·· . 

1 a discussão do projecto n. 101 A, de 1901, 
permittindo ao capitão de mar e guerra re· 
formado, José Duarte da Ponte Ribeiró, con
tribuir para o montepio . do posto de .contra
almirante, com as vantagens do mew-soldo 
correspondente ao mesmo posto, pela ta
bella vigente; 

2a discussão do projecto n. 222, de 1901, 
determinando que os officiaes 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~ 
luntaria ou compulsoriamente, toem direito 
ás vantagens exàradas no alvará de 16 de 
dezembro de 1700 e resolução do 20 de de-
zembro de 1801 ; . 

Di:)CUSSão unica do projecto n. 105 B, de 
1901, com parecer sobre as emendas o1féro
cidas na 2a discussão do projecto n.l05 A (do 
Senado), que crea no Distrtcto Federal mais 
um officio de registro de hypothecas, com a 
designação de terceiro. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tardo. 

119a S SSÃO EM ll DE OUTUBRO DE 1901 

Presidencia dns Srs. Satyro Dias (2o Vice
Presidente), Carlos de Novaes (1.0 Secr·etario) 
e Satyro Dias (2° Vice-P1·esidente) 

Ao meio dia procede-se á chamada, a que 
respondem os Srs. Satyro Dias, Carlos de 
Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
Luiz Gualberto, Hosannah do Oliveira, Ser· 
zedello Corroia, Nogueira Accioly, Francisco 
Sá, Frederico BoJ•ges, Sergio Saboya, Gon
çalo Souto, Eloy de Souza, Trindade, Camillo 
de Hollanda, Gomos de Mattos, Bricio Filho, 
João Vieira., Julio llo Mello, José Duarte,Epa
minontlas Gracimlo, Joviniano de Carvalho, 
Rod1•igues Doria, SylYio Romoro, Seabra, 
Francisco Sodró,Manoel Caetano, Alves Bar
bosa, Adalberto Guimarães, Rodrigues Lima., 
Tolontino uos Santos, Galuino Loreto, José 
Moújardim, Hct•edia de Sá, Celso dos Reis, 
Augusto tlc Vasconcellos,. Raul Barroso, Deo
clcciano de Souza, Alves de Brito, Pereira 
Lima, Martins Teixeira, Oliveil·a Figueh·edo, 
Theophilo Ottoni, João Luiz, Bueno de Paiva, 
Leonel Filho, Antonio Zacharias, Eduardo 
Pimentel, Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, 
Dino Bueno, EJ.mundo da Fonseca, Herme~ 
negildo de Moraes, Lindolpho Serra, Carlos 
Cavalcanti, Paula Ramos, Francisco Tolen
tino, Rivada.via Correia, Aureliano Barbosa, 
Vespasiano de Albuquerque, Alfredo Varella, 
Cassiauo do ~ascimento e Diogo Fortuna. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a acta. 

o Sr. 'Rodrigue·s Li:óia -Sr. 
Presidente, neste · momento me chega a do.:. 
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lorosa noticia do faUécimento do eminente 
homem de scíencia. Dr. Fr<\ncisco dé Castro~ 

Está na consciencia de todos o papel pro
eminente que esse illustre medico represen
tou, quer no magistm•io superior (apoiados), 
quer como publicista (apoiados), quer como 
homem de sciencià, quer; 9mfim, como cli
nico nesta Capital (apoiados; muito bem). 

E eú acredito que· um sentimento de dôr 
terá abalâdo o espirito desta Casa toda, se 
estenderá a, esta Capital (apoiados), e talvez 
M paiz inteiro, feridos por tão pungitivo 
acontecimento. . 

Incontestavelmente o Dr. Francisco de 
Castro, em tão-pouca. iaade, póde-se asseve
rar que foi um dos medicos brazileiros que 
mais alto souberam elevar a gloria da. scien
cia, o nome de sua Patria (muito bem) . . 

Por issG>, julgo interpretar os sentimentos 
desta Camara, rogando a V. Ex. a fin~za de 
consultal-a sobre si permitte que na àcta da 
sessão de.hoje seja inserido um voto de pro
fundo pezar pelo fallecimento de tão illustre 
medico (apoiados geraes; muito bem). 

O SR. MILTON-Uma verdadeira notabili
dade (apoiados geraes). 

Posto a votos, é unaniníemente appl'O" 
.vado o requerimento do Sr. Rodrigues Lima, 
pedindo um voto de profundo pezar pelo fal
lecimento do Dr. Francisco de Castro. 

Eni seguida é approvadá a acta da sessão 
antecedente. 

Passa-se ao expediente • 

O Sr. Carlos de Novaes (1° Se
. creta1·io) procede á leitura do seguinte 

nada, autorizando o Poder Executivo a abrir 
ao Ministel'io ·da Guerra o credito extraor
dinario de 837$472 para pagamento do OL'
denado do fiel aposentado do extincto Ar
senal de Guerra de Pernambuco João Leo· 
poldino do Rego.-Inteirada. 

Do Ministerio da Guerra,de 9 do corrente, 
enviahdo os papeis em que o alferes do . 1° 
batalhão de infantaria Affonso José da Silva; 
pede que se lhe conceda um anno de licença, 
para tratar de sua saude na Europa.-A' 
Commissão de Petições e Contas. · 

Requerimentos : 
De José Dias de Almeida, tenente hoi:J.o .. -

rario do exercito, pedindo uma pensão.~ 
A' Comniissão de Pensões e Contas, 

De Paiva .Valente & Comp. e outros, I>or 
seu advogado, pedindo concessão de credita 
ao' GoveTno para pagamento de direitos 
pagos a mais, conforme sentença do Supr~~ 
mo T1•ibunal Federal. - A' CommisSã.o de 
Orç~mento. 

Do Dr. Henrique de Toledo Dodsworth; 
pedindo um anuo de licença, com ordenado; 
para tratamento de saude . ....;;.A' Commissão 
de Petições e Podm•es. 

Do Dr. Alvaro Joaquim d.e Oliveira, pe• 
dindo, mediante as condições que éstabeleca, 
creação de um hanco destinado a auxiliar as 
industrias agrícola e manuí'aatureira desta 
Capital e dos Estados do. Rio, Minas e E~pi.o 
rito Santo e a func3ionarios civis de toda a 
Republica-sem onus. -A' Commissã.o d.é 
Orçamento. 

O Sr. Hermenegildo de Mo .. 
raes - Sr. P1·esidente, pouco me demo• 

- EXPEDIENTE rarei na tribuna. 
Otncios: Pedi a palavra apenas para. fazer um!\ 
Do Sr. Deputado Manoel Pet•eira Re;:s, rectitlcaçã.o a um topico do discurso pro

communicando que por incommodo de saudo nunciado ante-hontem nesta Casa pelo digno 
deixa de comparecer aos trabalhos da ca.- representante do Rio Grande do Sul, o 

Sr. Ca~:~iano do Nascimento. 
mara.-lnteirada. s. Ex., desenvolvendo o segundo capitulo 

Do Sr. 1° Secretario do Senado, de 9 do d<t historia que vem fazendo dos aconteci~ 
cor;rente, yemettendo um dos <!'utogmphos mentos políticos que se desenrolaram_ nos 
d!1 resoluçao do· Congresso NaciOnal, ~uto- annos de 1899 a 1900, quando se referu;t~ á. 
r1zando o Governo a estornar da constgna- .attitude do Rio Grande naquella occasra(), 
ção-Material- da 4a 4ivisão da Es~rada de .disse que pelo meu companheiro dà banca,da 
Ferro Central do Braz1I, do orçamento para 0 Sr. Ovidio Abrantes lhe foi mostra.d<? um 
1900, do Ministerio da Industria, Viação e teleo-ramma que fora dirigido de Goyaz, di
Obra_s Publicas, <1 somma .de 71:728$232 do wndo que o Dr. Xaviel' de Almàida, ent~o 
credito de 2.200:000$ -ouro- para a Pé!'rte Deputado, havia telegra:phàdo para lá, dr· 
correspondente em papel, somma eqmva- zendo que se havia attingido o alvo da po• 
lente á 237:902$460, que nesta. especie foi litica pelo isolamento do Rio Grande do 
paga a Lage & Irmãos, quando devia ser SuL '" .. 
naquella..-Inteirada. Si;Q telegramma contivesse unicamente ai 

Do mesmo senhor, de igual data, tra.nsmit- ~lti.~a ;parte •. isto é,. _9.?-e o Rio . Gr.mde_ ~e 
tindo um dos aütographos da resolução do lia via Isolado na polttiCa, et~ nada teria.~ 
Congresso Nacional, devidamente sanccio,.. dizer, porQue o telegt•u.mma apenas consta .. 
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tava um facto,como o confessou ante-hontem 
o digno representante do Rio Grande; mas a 
primeira parte do telegramma dizendo-que 
se tinha conseguido o alvo da politica com 
essa exclusão, me levou a telegraphar ao 
Dr. Xa.vier de Almeida, perguntando si real
mente S. Ex. h a via transmittido aquelle te
legramma, e hoje obtive a respost~ de S.Ex. 
dizendo que não, que nunca telngraphara 
neste sentido para Goyaz. 

Absolutamente, Sr. Presidente, não se 
pôde comprehender que uma política tenha 
por objectivo a exclusão de um Estado da 
politica geraLe, ainda mais, referindo-se a 
um Estado como o Rio Grande. 

Vê, pois, S. Ex. que o telegramma que 
lhe foi mostrado foi imaginado em Goyaz e 
não tinha outro intuito sinão provocar a 
boa vontade da bancada do Rio Grande para 
com nossos adversario.> e indispol-a com
nosco; e o plano produziu o seu effeito, as
sim o prova o modopor que S.Ex.se referiu 
ao Dr. Xavier de Almeida, dizendo que elle 
se havia tornado celebre pela sua arithme
tica eleitoral. 

S. Ex. foi injusto ; o Dr. Xavier de Al
meida, na eleição da Capital Federal, deu o 
seu parecer de accordo com o que lho pa
receu a verdade e brilhantemente o mostrou 
desta tribu:ila·. 
, Deniais, elle não podia tornar-se notavel 
em ma teria eleitoral, tornar-se notavel nesta 
Casa, Onde ha tantos e tão distinctos pro-

f essores de chimica eleitoral. 
Eu espero que, tornando em consideração 

esta:; cxplica,çõcs, S. Ex., qpando no 3° c<t
pituln su tiver de referir ·~·o Dr. Xaviee, o 
faça com mai::; justiç~n. e IJódc ficar certo de 
qnc tem nellc 11111 a!lmirauor d.e suas raras 
qualidades. Tenho di~o. 

O Sr. Cal.i\siano do Nasci
mento-Peço n. p;daVI'a para uma ex
plicação pessoal. 

O Sr. Presidente-Está inscripto 
com a palavra o Sr. Rivudn.via Corrêa. 

O S..r. Cassiano do Nasci
'nlel)tO (pela o1·dem) - Com o devido res
peito, parece-me que V. Ex. viola o meu 
direito. Desde que eu peça. a palavra para 
uma explicação pessoal, devo preferir ao ora
dor inscripto no expediente: tal é o prece
dente desta Casa; uma explicação pessoal 
deve preferir tudo o mais. Além de que 
V. Ex. sabe que nunca abuso deste re
ClU'.-:lo. 

Parece que, tendo pedido a palavra relati
vamente a uma rcrercncia deste instante, 
V. Ex. m'a deve conceder. Si, porém, en-

tender de modo contrario, subordino-me á 
criteriosa decisão de V. Ex, · 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Cassiano do Nasci- · 
men'to (para uma explicaçtio pessoal), em 
attenção ao honrado collega que acaba de 
referir-se á sua pessoa e ao discurso que pro
feriu ante-hontem, declara que nada tem a 
retirar do que no mesmo discm•so se contmu. 
Limita-se a repetir que o resumo deste dis
curso, como o do anterior, não reproduzem 
fielmente em todos os seus pontos o .seu pen
samento. 
. Quanto ao incidente que . trouxe á tribuna 

o seu distincto amigo, Deputado por Goyaz, 
declara que viu em mãos do Sr. Ovidio 
Abrantes o telegramma a que alludiu. 

E' possível que o nossJ digno ex-collega 
Sr. Xavier de Almeida não tivesse annun
ciado isso para Goyaz, e que surgisse por lá 
essa balela que os amigos do Sr. Ovidio 
Abrantes pressurosamente communicaram a 
este mesmo senhor, attribuindo ao Sr. Xavier 
de Almeida conceitos que S. Ex. não tivesae 
externado. .. . . ·· 

Mas os amigos do Sr. Ovidio Abrantes, sa
bendo que S. Ex. era. um dos filiados á Con
centração, deviam ter o mn.ximo interesso 
em que o Rio Grande do Sul continuasse a 
manter nesta Casa a mesma posição, poL' 
isso que dependia em grando parte da re
presentação rio-grandense o reconhecimento 
de S. Ex. 

E' natural tambem que, alarmados com 
simples· boatos, communicassem logo ao 
nobre Deputado. E este illustre <tmigo fez
lhe a gentileza do, mostrando-lhe o teln
gramma recebido, procurar tomar conselho 
sobec o que (lovü~ rcspontlet•. A I'esposta j;i, a 
Camara conhece. 

E' pos~ivel, repete, que o Sr. Xavier de 
Almeida não passasse o telegramma ; mas o 
que 6 certo ó que os amigos do Sr. Ovidio 
Abrantes perguntavam si havia nas pala
vras do actual governador de Goyaz ver
dado ou falsidade. 

Vê, portanto, o nobre Deputado Sr. Her
menegildo de Moraes que o orador não tem 
a menor responsabilidade neste facto, cuja 
narração fez citando nomes de pessoas quo 
nolle estiveram envolvidas. 

Quanto á segunda parto das cónsiderações 
que fez o seu honrado amigo, a respeito do 
Sr. Xavierde Almeida, deve dizer que não 
é de hoje que o conhece, poi'S, tendo tido occa
sião de discutir com S. Ex., crê que no caso 
de 3° di:-ltricto desta Capital, manifestou logo 
a. sua admiração peht stm habilidade em m<~
teria eleitoral, 
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E' certo que nesta Casa ha collegas de! que na Europa se empregam em mistura, 
maior nomeada que S. Ex.; mas, si attender- em uma proporção igual a do café, e dos 
mos á sua juventude, o nobre Deputado ha quaes o principal é a chicorea. Isto quer 
de concordar que o orador não faz injustiça dizer que o consumo real não é de 15 mi
ao digno governador de Goyaz. lhões, mas, pelo menos de 30 milhões com 

Dada esta explicação que ha de satisfazer os succedaneos. No Brazilme.~m.) pratica-se 
ao nobre Deputado, e que não pôde de modo em larga. escala a mistura de varios coreaes 
algum melindrar o honrado Sr. Xavier de com o café. 
Almeida, tem cumprido o seu dever de cor- Uma outra consideração. Em um mercado 
tezia para com S. Ex. e de gentileza para regular uniformemente organizado pa.ra que 
com o honrado amigo presentemente gover- haja superalmndancia. do genero,é necessario 
nador da terra goyana. (JJ1~tito bem; muito que elle exista em stock, em deposito, em 
bem.) · tal quantidade que possa supprir por muito 

O Sr. R.ivadavia Corrêa vem 
apresentar á apreciação da Camara um pro
jecto do lei relativo (L lavoura do café. 

Sobre este assumpto muitas idéas se teem 
levantado e muitos alvitres se teem sugge
ritlo. O projecto do orador não é original ; é 
i:t concretização de idéas o concoiéos já omit
tidos. 

Teve sérias hesitações em formular o pre
sente pr<1jecto pela div'ergencia que tem no
tado no estudo desta ma teria: de um, lado a 
grita da lavoura, pela. imp1•ensa• e pelos 
congressos de agricultura, pedindo aos põ
dei'es publicas medidas salvadoras ; pol' 
outro lado, o eminente homem de Estado, o 
Sr. Murtinho, affirmando no seu· brilhante 
relatorio que a causa principal da crise da 
lavoura do café é a superabundancia. 

Hesitava, porque pensa que o Pode1• Ex
ecutivo é que deve ter a iniciativa das me
didas da administração; mormenta quando se 
trata de augmentos _de impostos ou de des
pezas, porque é este Poder que tem ares
ponsabilidade da administração e que me
lhor do que nós conhece a marcha dos ne-

. gocios publicos. 
Mas, como tantos alvitres se teem apon

tado em relação a este assumpto, tantos pro
,jectos teem apparecido nesta Casa, não. é 
grande mal que mais um venha ser submet
tido ao estudo da Camara. 

Estudando a. crise do café para sn.ber por
que o nosso principal producto soffreu baixa 
tão accentuada, repentinamente, a ponto de 
não compensar os sacrificios e trabalhos di1 
lavoura, sempre pensou o o1·ador que o mo
tivo deste phenomeno não estava na execução 
da lei economic.~ da procura e da ofl'erta; 
pensava que um phenomeno estranho se tem 
introduzido para desviar o curso normal 
desta lei. 

Não pensa que haja superabundancia do 
café. As estatistica.s mostram que a pro
ducÇão do café do mundo é de mais ou menos 
15 milhões de saccas e que o consumo effe
ctivo é de 15 milhões, mas é preciso levar 
em conta, como diz o distincto Sr. Joaquim 

. Lacerda, escriptor paulista, os succedaneos 

tempo os mercados consumidores. 
Ora, isso não se dá com o café, que é ex.: 

portado para a Europa com prazo determi· 
nado para entrega e parn, pagamento deste 
genero, que é sempre consumido antes de 
esgotado este prazo, o que quer dizer que 
elle não existe em stoch o tempo suffi
ciente para produzir o desequilíbrio no mer-
cado. . · 

O illustre Dr. Assis Brazil demonstrou em
conferencia aqui realizada que o nosso café 
comprado aqui a 8 c. é vendido nos Estados 
Unidos a 25 c. Isto prova (1ue a crise não é 
de superalmndancia, mas motivada pela 
especulação. 

São de um illustre lente da Escola Polyte
chnica de S. Paulo a::: seguintea palavras 
que exprimem uma grande verdade : · « Pcwa. 
comprar o que não produzimos esperamos 
que nos venham oiferecer; e para vender o 
que tomos esperamos que nos venham com-
prar.» _ 

Ei.; ahi um grande deft>ito nosdo. , 
A especulação é o principal motivo ·da. 

cri-1e que atravosda a nos.>a lavoura, é con
tra olla que se devo empregar toda a resis
tencia. 

O S1;. conselheiro Duarte Rodrigue3 diz 
que vin, em Sántos, vender-se em 1896, uma. 
quantidade do café, superior á sua existenci'lo 
roa.l no mundo inteiro. 

Reconhece que a monocultura é um mal, 
porém uma mudança rapida não é poflsi~ 
vel fazer-se e, portanto, dovomos tratar de 
peoteger o nosso principal producto. Em 
sua mensagem dirigida ao Congresso Esta
doai, o Dr. Rodrigues Alves, actual presi
dente de S. Paulo, diz que devemos« alar
gar e organizar mercado~, fortalecer os ele
mentos de resistoncia contra a acção dos 
dos especuladores, supprimir intm·mediarios 
inuteis, reduzir a::; commissões, approximar 
do consumidor o prod1.lcto; nobilitando-o 
pela. affirmação de sua procedencia». . 

A crise não é de producção, mas de preços 
e, como . tal, deve receber os·remedios ade
quados. 

O seu projecto, embora apparentemente 
traga onus para o Thesouro Federal, na rea· 
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!idade, iial seja o critm'io e a. energia na sua ultima instancia em favor do tenent~-coro
execução, trará grandes beneficios e vanta~ nel Procopio José dos Reis. 
gens importantes.(llfuito bem ; muito bem. O 
orador e cumprimentado.) · O S:r. Presidente- Tem a pala-

vra o Sr. Affonso Costa. · 
O Sr. Presidente - O projecto 

fica sobre a Mesa até ulte1•ior deliberação. 

O Sr .• "José Monjardim. (·)-Já 
vae adeantada, Sr. Presidente, a hora do 
éxpediente e não tenlÍo tempo de entrar em 
longas considerações sob1•e os motivos que 
me obrigam a apresentar neste momento {~ 
Çamara o presente projecto. · 

Entretanto, devo ponderar â Camara que 
em face da actual situação_ que o Estado d~ 
_Espirito Santo atravessa, a sua representa
Ção não pôde absolutamente cruzar os bra
ços, deixando de appellar para a Cctmara dos 
Deputados, mormente quarrdo está em jogo a 
honorabilidade da propria. União, a:!fectada 
l),ela situação do Estado, como tambem por
q-q.e essa situação pôde originar graves 
q~estões diplomaticas, ti'azendo para o paiz 
as mais sérias complicações. 
· E' por isso, Sr. Presidente, que, á falta de 
outros recursos, o Estado appella para a 
União, deante da situação em que elle se 
acha. · 
~ão.é novo na ·historia dos paizes esse 

precedente, mormente quando vimos a Re
iJlJ,blica Argentina, deante da crise que 
~travessaram as suas províncias, cor1'er a 
en~a.mpar . os ~eus comp;romissos, prestando 
a~su~ ._ apoiO d1recto a essas mesmas pro
vmcias. 

Como disse, o projecto visa c:l_'uestão muito 
importante, que eu não posso abordar nesse 
momento e por isso me limito a enviai-o â 
Mesa, aguardando-me para, por occasião da 
sua dü:1cussão, justifical-o amplamente e 
~tcPô~· a situação geral do. Estado e o mo
tivo que o determinaram. (Muito bern, muito 
pem,) 

··o projecto iica sobre a mesa até ulterior 
4e~p,?era_gão. · ,. 

ORDEM DO DIA 

()Sr. President.~- Não havendo 
:p.umero le~âl para se proceder ás votações 
das materiaS constantc>s da ordem do dia e 
das ·que se acham sobre a mesa passe-se á 
materia em discussão, · · 

E' anp.l!p.cíaQ.a a continuação da 2a. dis
cussão do proj~cto n. 173, de '1901, ~utqri
~ando o· Poder Executivo a abrir ao Minis
~(3rio da Guerra o credito extraordinario de 
68:195$189 para a execução da sentença em 

( ·) Este disCUl'SO não foi revisto pelo orador, 

O S:r. A f(onso Cos-ta diz sentir 
que o Dr. Satyro Dias se tenha ausentado da 
cttdeira da presidencia justamente quando 
lhe ia agradecer o ter attendido com pres
teza á reclamação feita relativamente á não 
publicação de discursos. O facto de já· terem · 
sido entregues ao orador as provas dos dis
cursos demonstra que a demora tem outro 
motivo que não a falta _de presteza no ser-
viço da Imprensa Nacional. · · 

Quando, ha dias, se discutia um pro
jecto de Cl'edito para pagamento ·de 
uma sentença passada em julgado no su.: 
premo Tribunal, chamou a áttenção da CI.L· 
mara para um grande escandalo que se dá 
na Repartição da Fazenda, isto é, o Sr. mi
nistro entra em accordo para effectuar taes 
pagamentos, que -p.unca são feito~ integral
mente. No emtanto, a lei que isto permit
tia já n~o ·está mais em vigm•, commettendo 
o Sr. ministro um verdadeiro abuso. · 

Hoje temos outro projecto nas mesmas 
condições, projecto cuja passagem não pre
tende demorar, afim de que este cidadão de 
que trata o projecto não.se vá encontrar, na. 
repartição da Fazenda, n:ts mesmas condições 
em que se teem encontradÇ) ou~ros. Apresen
tou uma emenda ·mandando que o paga
mento seja .integralmente feito. A' primeira 
vista esta emenda :parÇcerá uma excrescen
cia, porém não o é, ·â ·~ista do·procedimento 
do Sr. Ministl'o.Jla Fazenda. . · · 

O orador sabe que a lei referente a estes 
accordos não tem mais razão de ser, porque 
só vigorou até 31 de março, em que termi
nou o exercício. Entretanto, tem o Governo 
lançado mão della para favorecer a advoca
cia administrativa que se faz no gabinete <lo 
Sr. Ministro da Fazenda. · : 

Fazendo ainda outras considerações de or
dem financeira, not~, que o Governo, estando -
o Congresso funccionando durante quatro 
longos mezes, não se apressou em mandar as 
tabellas explicativas, tão necessarias para a 
confecção dos Orçamentos; entre1anto, não 
trepidou pedir 400:000$ para serem malhara·· 
tados em -entrelinhados da imprensa, não 
trepidou entregar quatro estradas do norte 
a uma companhia estrangeira e por isso não 
duvidará impor ao reclamante ·a qp.e · se re
fere. o. projecto, uma lei sem e:ffeito para 
dah1 tirar vantagens para os advogados 
administra ti vos. · · . · 

Diz que está protestando para .que não se 
faça mais uma negociata indecente e nesse 
sentido apresenta uma emenda restrictiva. 
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Aconselha a este~ a todos os credor~s que 
resistam âs pretenções indecentes do Minis
teria da Fazenda. 

Ninguem mais pedindo a palavra é encer
rado em 2a discussão o artigo unico do pro
jecto n. 173, de 1901, ficando adiada avo
tação. 

Comparecem mais o~ Srs. Albuquerque 
Serejo, Gabriel Salgado, Sá Peixoto, Arthur 
Lemos, Indio do Brazil, Urbano Santos, Chris
tino Cruz, João Gayoso, Raymundo Arthur, 
Thomaz Accioly, Virgílio Brigido, João Lo
pes, Tavares de Lym, -Lima Filho, Silva 
}.fariz, Erii).írio Cgutinho, Celso de Souza, 
Teixeira de Sá, Pereira de Lyra,_Malaquías 
Gonçalves, Estacio Coimbra, Pedro· Perq.am
buco, Affonso Costa, Arroxellas Galvão, 
Fausto Cardoso, Castro Rebello, Neiva, Au
gusto França, Milton, Tosta, Felix Gaspal', 
Eugenio Tourinho,Paula Guimarães, Pinheiro 
Junior, José Marcellino, Irineu Machado, Sá 
Freire, Antonino Fialho, Nilo Peçanha, Lou
renço Baptista, Custodio Coelho,Julio Santos, 
Viriato Mascarenhas, Francisco Veiga, José 
Bonifacio, Monteiro da Silveira, Alfredo 
Pinto, Adalberto Ferraz, Landulpho de Ma
galhães, Lamartine, Padua Rezende,. Mo
reira da Silva, Cincinato Braga, Azevedo 
Marques, Teixeira Brandão,Ovidio Abrantes, 
Lamenha Lins, Soares do.i Santos, Germano 
Hasslocher e Francisco Alencastro. 

nier Godofredo, Henrique Salles, FernandQ 
Prestes, Costa Junior, Bueno de Andrada, 
Adolpho Gordo, Joaquim Alvaro, Luiz Piza, 
Cajado, Alencar Guimarães, Barbosa Lima, 
Marçal Es~obar e Campos Cartier. 

O Sr. Presidente- Havendo nu
mero legal vae-se proceder ás votações das 
materias indicadas na ordem do dia e das 
que se p.cham sobroa niesa~ · 

Em seguida é approvada a redacção finat 
do projecto n. 15 D, de 1901, fixando a força. 
naval para o eJ~:ercicio q.e 1902. 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
req_uer verificação da votação. · ··· 

Procedendo-se á verificação, reéónhece-se 
não haver numero. 

o· Sr. Presidente - Não ha nu~ 
mero. 

Vae-se p1•oceder á chamada. 
Procedendo-se á chamada, vm•ifica-se te

rem-se ausenta~ os Srs. Arthur L!:~mos, 
Camillo de Hollanda, Celso de Souza, Tei
xeira de Sá, Malaquias Gonçalves, Pereirª'
de Lyra, Pedro ·Pernambuco, Affonso Costa. 
e Custodio Coelho. 

O Sr. _presidente- Responderam
á chamada 113 Sr~. Deputados. 

Vae-se pro:>eguir nas votações.-
Posta de novo a votos é sem debate ·appro

vada a redacção final do projecto n. 15 D, 
de 1901, fixando ~ força naval para o exer· 

Deixam de comparecer com caus..t P .Ll'tici- cicio do 11!02. · 
pada os Srs. Vaz de Mello, Gastão du. Cwba, 
José Boiteux, Pedro Chermont, Rodrigues O Sr. Drieio Filho (pela ordem) 
Ferna,ndes, Guedelha Mourão, Augusto. Se- requer verificação da votação. 
vero, Pereira 'Reis, Soares Neiva, Moreira Procedendo-se á. verificação, reconhece-se 
Alves, Elpidio Figueiredo, Raymundo de terem votado u. favor 103 Srs. Deputados e 
Miranda, Vergne de Abreu, Augusto de Frei- contra 7, total 110. . 
tas, Paranhos Montenegro, Marcolino Moura, E' a rodaçção final do projecto n. 15 D, 
Dionys~o Cerqueil'<t, Sampaio Ferraz, _Henri- d~ _1901, lixando a. força naval:._para o exer· 
que Lagden, Martinho Campos, Pereira dos clClO de 1902, envmda á sancçao. 
Santos, Aureliano dos Santos, Rangel PeS· · São successivamonte serri deb:J.te approva· 
tana, E~tevão Lobo, Monteiro de Barros, das as redacções fina.es dos projectos ns. 57 A, 
Ildefonso Alvim, Carneiro de Rezende, Nece-· e 67 A, de 1901, para serem enviados ao 
sio Tavares, Carlos Ottoni, Arthur Torres, Senado. · · 
Manoel Fulgeúcio, Nogueil·a Junior, Lin
dolpho Ca~tano, Miranda Azevedo, Gus
tavo Godoy, Domingues de Castro, Oliveira 
Braga, Vaiois de Castro, Rodolpho Miranda, 
Paulino Carlos, Alfredo Ellis, Antonio Cin
tra, Manoel Alves, Xa-vier do Valle, João 
Candido, Francisco Moura, Angelo Pinheiro 
e Pinto da Rocha. · 

E sem causa os Sr&. 'Carlos Marcellino, 
Aritánio Ba.stos, José Euzebio, Cunha Martins, 
Anisio de Abreu, Joaquim Pires, Cornelio da. 
Fonseca~ Eduardo Ramos, Nelson de Vas
concellos, -osc~r Godoy, Barros Franco Ju
níort Silv~ Oastro, Joaquim B,reves, Pen~do 
Filho,· Esper~diã9, Frarrcisco Sa.lles, La.mou-

Comparecem ainda os Srs. Luiz DoiUin
gues, Araujo Góes, Mayrink, Benedicto de 
Souza e Victorino Monteiro. 

São lidos e julgados objecto qe deliberação 
os seguintes 

PROJECTOS 

N. 227- 1901 
Determina que o pessoal da Bibliotheca Na-· 

cional fica constituído de cónformidade com 
o quad1·o e vencimentos que apresenta. · 

O Cong1•esso Nn.cio"Qn.l resolvo : 
Art. 1° O pesso1~l c)l~ nibliotheca Nacional 

fica conatituitlo do oont'ot·n~idtulo com o so-
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guinte quadro, percebendo os seguintes ven· ·os estaduaes em · épocas de epidemias e 
Cimentos: normaes ; 
l Director ..... ,............... 9:000$000 d)1 llav~rá1um Ctoddigo Federal de Saude, no 
4 Bibliotheparios (chefes de se- qua se me uam o as as regras e preceitos 

- ) 7 20· 0$ · 28 800""000 de administração sanitaria. quer em relação cçao. -.•........ a: : oJi> • d t t t 
6 Sub· bibliothecarios · ao serviço os por os, quee no ocan e á hy-
. (inclusive 0 se- giene da Capital da Republica ; e nelle se es-

cretario)........ a 5:400$ 32:400$000 tabelecerão
1
. as ~ontdições _necdcssapriads para 

7 Primeiros officiaes a 4:200$ 29:400$000 que se rea 1ze a In er·vençao os o eres da 
7-Segundos officiaes a 3:600$ 25:200$000 União nos actos da administração sanitaria 
10 Auxiliares ........ a. 2:100$ 21:000$000 lt~tal! _segundo a formula do art. 5° da Con-
1 Porteiro.................... 2:200$000 s 1 )mçao ; 't d d' d 
1 A. d +c de Porte1'ro 1·.800.~_000 e n.o c1 a o Co 1go pó erá o Governo JU anJ . .. .. . • . ~ d lt 
2 Contínuos. . . • . . . . • a 1:800$ 3 · 600$000 commma.r as penas e mu a, de 50$ a 
1 Electricista; .•. :............ 2;800$000 1:900$ e .o dobr~ nas reincidencia~, e pr!são 

------ de tres dias a se1s mezes, pa1•a as mfracçoes. 
156: 200$000 Art. · 2°. O Governo su bmetterá á appro-

vação do Congresso Nacional, em sua pro
Art. 2o Revogam-se as disposições em con- xima sessão, a reforma de. que trata esta lei, 

trario. e o Codigo Fede1·al de Saude, sem prejuízo 
da execução respectiva, que deverá inici::l.r-se Sala das sessões, 9 de outubro do 1901.

Sà F1·eire.-Celso dos Reis.r-Augusto Vascon
cellos.- Heredia de Sd.- Pereira Lima. -
Il·ineu Machado.-Osco.r Godoy;-Julio Santos. 
-A' Commissão de Orçamento .. 

N. 228- 1901 

a 1° do janeiro de 1902; · 
Art. 3°. Emquanto por lei ordinaria não 

forem votados os fundos precisos para o 
custeio dos novos serviços, abrirá o Governo 
os creditos necessa.rios pela verba de Soe-

Reorganiza os serviços federaes 
publica 

corras Publicas, tanto para as insta.llaçõe;
que ·houver de determinar, como para o 

de saude mesmo custeio. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 O Governo reorganizará os ser

viços federaes de saude publica, incorporan
do-lhes os de policia sanit~ria, assistencia 
nosocomial e isolamento e" desinfecção na 
Capital da Republica, nos termos do para
grapho unico do art. 58 da Lei n. 85, de 20 
de setembro de 1892 e observando as seguin
tes disposições: 

a) em cada porto principal dos Estados 
marítimos e fluviaes haverá um hospital de 
-isolamento com desinfectorio annexo, desti
_nado ao tratamento dos enfermos de molos-· 
tias transmissíveis e ao expurgo dos objectos 
susceptíveis procedentes de navios infecta-

. dos ou suspeitos; 
b) de accor<lo com os governos estaduaes, 

a nova regulamentação promoverá a sub
stituição do regimen quarentenario, como 

· medida systhematica, pelo da vigilancia 
medica dos desembarcados e pelo isolamento 
dos enfermos; cumprindo aos mesmos go
vernos uniformizar os processos adminis· 
trativos de hygiene urbana, de modo a ficar 
assegurada aquella vigilancia; 

c) o serviço de saude dos portos será regu
lamentado na conformidade das indicações 
precedentes, attendendo-se á conveniencia 

. de melhorar as condições do pessoal e do 
material e de fixar-se as relações que osfunc
cionarios federaes hajam de manter com 

Art. 4°. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sali.t das sessões, 
Rodrigues · Lima. 

de outubro do 1901.-

N. 229-1901 

Interp1·eta a lei n. 39, de 30 de janei1·o de 
189 2, sob1·e extradiçao . inter-estadual 

O Congresso Nacional resolvo : 
Art. l . o A primeira p:u•te do art. 1 o da 

lei n. 39, de 30 de janeiro de 1892, que re
gula a extradição dos criminosos entre -os 
Estado.J do Brazil, não comprehende os cri
minosos políticos, cuja entrega poderá ser 
feita. na conformidade da referida lei, de 
acoordo com as disposições da presente . 

I. E' facultado ás justiças do.) Estados, 
assim como ás locaes do Districto Federal, 
sem offensa do · preceito do n. 4 do at•t. C6 
da Constituição, denegar a extradição por 
crimes politicos,commettidos exclusivamente 
contra outros Estados, quando por estes re-
clamada. · 

li. A extradição deverá ser concedida, 
ainda mesmo que o culpado allegue um mo
tivo ou fim político, si o facto pelo qual ella 
for pedida constituir principalmente um 
delicto conimum . 

As justiças do ·Estado ou-do Districto Fe
deral apreciarão livremente, em cada caso 
particular 1 o caracter da infracção. 
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Quando a · extradição fôr concedida por 
crime commum, o Ministro àa Justiça, o 
gqvernador ou o presidente do Estado, con
forme o caso, poderá fazer a entrega, sob a 
condição de que a pessoa, cuja extradição é 
pedida, não será processada, nem punida, 
por um crime politico, nem mesmo por um 
moti-vo ou fim poli ti co. 

IIL Fica entendido que a extradição por 
crime politico só poderá ser recusada quando 
o Estadõ, ou Districto Federal, uma vez re
querida, obrigar-se a fazer processar e jul
gar, ou cumprir a pena já imposta, os cul
pados indiciados, pronunciados ·ou conde-
mnados. -
· IV. No caso de inl'racção da disposição do 

nume1'o antecedente, o Governo Federal in
tervirá, afim de que seja concedida a a ex
tl•adição, ou o culpado ou culpados sejam 
pro~essados ou cumpram a penà imposta. 

Art. 2.0 O paragrapho unico do n. I do ar
tigo l ~ da citada lei n. 39, de 1892, fica sub
stituído pela seguinte disposição: 

Paragrapho unico. Quando o caso não ad
mittir demora, a ext1•adição poderá ser 
reclamada e satisfeita pelas autoridades po
liciaes ou judiciarias competentes, directn.
mento entre si, as quaes darão immediata e 
circumstanciada parte do occorrido ao Mi
nistro do Justiça, governador ou presidente, 
de que se tratar, ficando as mesmas autori
dades rigorosamente responsaveis por qual
quer abuso. 

O mesmo procasso expedito da extradição 
poderá ter logar sempre entre municípios 
confinantes de Estado.;; diíferentes. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições 
em contrario. -

S. R. S:1la das sessões da Camara dos Depu
tados, 8 de outubro de 1901.-João Vieira.-

N. 230-1901 

dueto consignado, calculad6 pelas cotaçõe 1 
do dia. 

-§ 2.0 Os adeantámentos vencer•ão os juros 
de 5°/0 ao anno, dos quaes 3 °/o caborão ao 
Thesouro e-.2 °/o ao contractante. 

§ 3.0 O contractante terá direito a uma 
com missão de venda de 3 o f o, não incluindo 
nella as despezas de transporte; armazenJ.
gem e fretes. 

Árt: · 4. o A cada carta de consignação cor~ 
responderá uma lettra acceita pelo consi
gnante no valor do adcantamento feito, sae
cada e endossada pelo contractante e deposi
tada no Thesouro, afim de ser resgatada. 
quando liquidada a. respectiva operação e 
entregue a quantia correspondente aos agen
tes financeiros do Governo em Londres. 

Art. 5.0 Todos os auxilios deverão ser li
quidados dentro do prazo maximo de um 
anno, applicando-se as somma.s recebidas em 
novos aux.ilios, liquidave1s dentro do mesmo 
prazo. · 

Art. 6.0 O Governo exe1•cerá a precisa fis
calização no Brazil e no estrangeiro, onde o 
contractante terá os-armazens destinados . ú. 
venda dos productos consignados. 

Art. 7.0 Sem outras vantagens quo as deste 
projecto, o 'contractante se obrigará a um 
serviço de propaganda no estrangeiro, que 
será regulado pelo Governo. 

Art. s.o A intervenção do Governo cessará 
no :fim do pNzo de cinco annos, quando o 
Thesouro deverá estar embolsado de todas 
as quantias ade:w tadas . 

Art. 9.0 Para os eft'eitos desta lei o Go· 
varno fará a.s precisas operaçõea de cre
dito. 

Art. lO. Revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das Sessões, ll de outubro de 1901.
Rivada-oia Om·rêa. . 

N. 231 - 1901 
Autoriza ao Poder_ Executivo a despender até 

a quantia de 50.000:000$ com auxitios á Manda considerar como reserva do exercito 
lavoura de café e dá outras providencias nacional os corpos de policia dos Estados, 

que tive?·em organisaça:o militar, e dá outras 
providencias O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1.0 E' o Poder Executivo autorizado 
a despender até a quantia de 50.000:000$ 
para auxiliar a lavoura de café. 

Art. 2.0 Para este fim o Go-verno contra
ctará com quem mais -vantagens o garantias 
offerecer. 

Art. 3.0 Os auxílios serão feitos debaixo 
da fórma de adeanta.mentos sob garantia do 
penhor de café colhido e ao contra.ctante 
consignado, afim de se1· vendido directamente 
nos mercados estrangeiros. 

§ 1.0 .A importancia de cada adeantamento 
não poderá exced!:}r de 50 o f o do -valor do pro

camara Vol. VI 

O Congt•esso Nacional decreta: 
Art. I. o Os corpos de policia dos Estados, 

que tiverem organisação militar, são consi
derados reserva do exercito nacional, e seus 
officiaes no exercicio das respectivas fun
cçõos, ou reformados, gosam das mesmas 
hom·as militares dos da guarda nacional. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições om 
contl'ario. 

Sala das sessões, de setembro de 1901. 
-Adalberto Guíma1·,íes. A' Commissão de Ma
rinha e Guerra. 

28 
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N. 232-1901 

Equipara a vela de sebo d de stem·ina 

O Congresso NacioniJ.l resolve: 
Art. 1° Fica a vela de sebo equiparada á 

vela de stearina para todos os efl'eitos do im
posto de coilsumo. 

Art. 2° Fica elevado a cento e cincoenta 
reis o imposto sobre o sorgho. 
· Revogam-se as disposições em contrario.
Yictm·ino Monteiro-A' Commís::>ão de Tarifas. 

N. 233- 1901 
Auto1·iza o Poder Executivo a realizar . a na

cessaria ope1:açcto de c1·edito, ate à somma 
de 2.000:000$, p am o pagamento do em
pl'estimo cont1·ahido em 1899, pelo Esta.do 
do Espírito Saíito, com o «Banqtte de Paris 
et Pays Bas», e dá oukas p1·oviclencias 

O Congresso Nacional r2solve: 
Artigo unico. Fica o Governo da União au

torizJ.do a realizar '~ necessa1•ia operação de 
credito, .até á somma de dois mil contos, 

·. (2. 000:000$) afim de pagar o emprestimo 
contrahido em 1899, pelo Estado do Espírito 
Santo, com o Banque de Pa;·is et Pays Bas e 
mais o coupon de ju1;os vencido> em outubro 
ultimo, obt•ig<Lndo-se o referido E~tado a re·. 
colher á Delegacia Fiscal a importancia de 
30 % da renda arrecadada pela Recebedor ia 
da Capital até amor~ização definitiva do em
pxestimo feito pela União.· 

Sala das sessões, 11 de outubro de l90l.
Pinkei1·o Junior. --:Jose Monjardim.- Jose 
JJ[arceUino.-Galdino Loreto.-A' Commissão 
de Orçamento. · 

N. 234-1901 

llfanda equipara1· os fieis e ajudantes de 
fieis da 2a. di,isrio da Estrada de Fe1·1·o 
Central do B1·azil aos da fa. divis,io da 
mesma estrada • 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.° Ficam equiparados os fieis e. 

ajudantes de fieis da. 2a. divisão da Estrada 
de Ferro Central do Brazil aos da 1"' divisão 
da referida estrada; revogadas as disposi
ções em contrario. 

SaJa das·sessões 27 de setembro de 1901,
Henrique Lagden. - Irineu !f[achado.-..-:. A' 
Commissão de Orçamento. 

N. 2,35 -)901 
Alte1·a a tabella annexa ao regulamento ap

provado por decreto n, 4.053, de 24 de 
junho do cor1·mite anno, e 1·e{erente aos ven
cimentos do pessoal da Repartiçt!o Geral dos 

. Telegrpplws 

Considerando que os serviços aífectos ao 
pessoal · da Secretaria, Archivo, Secção. 

Teclmica, Almoxarifado e Contadoria da 
Repartição Geral dos Teleg1•aphos são equi
valente .. > aos que presta o pessoal da Repar-
tição Geral dos Correios ; · 

Considerando que não deve ser equitativo 
quo haja difr'erença entre os vencfmeptos 
do pessoal das ditas repartições citadas ; 

Considerando que (HSe direito já foi cate
goricamente reconhecido pelo de~r~to 
n. 1.147, de 6 de.:dezemb1•o:de t890, do Gq~ 
verno Provisorio ; · 

Con :::iderando que o Congresso Nacional, 
pol~ lei n. 194, de ll da ontubro . de 18~3, 
que estabeleceu as bases para· a reorgan~
zação dos Coneios da Republica, re.~olyel1 
alterar as tabellas de .vencimentos do res
pectivo pessoal, sem atte~der ao dú•eit() que 
tambem assistia ao dos Telegraphos ; 

Considerando, porém, que, o -regulament() 
approvado por decreto n. 4.053, de 2~ de 
junho do corrente anno, para a Repartição 
Geral dos Telegraphos, consolidou-e ampliou . 
as vantagens para o pessoal de linb,a::. e 
estações de que já e:ltava de posse o mesmo 
pessoal pelo- regulamento approvad() por 
decreto n. 1.66::$, de 30 de janeiro de 
1894; 

_Considerando ainda que ê da. índole do 
regimen republicano a mais rigorosa justiça; 
não se comprehendendo como uina parte do 
funccionali;jmo da. mes~na repartição estejll, 
no goso de vantagens do que -·outra parte 
seja excluída i · 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.° Fica. alte1•ada a tabella annexa 

ao r(3gulamento approvado p~lo decreto 
n. 4.053, do 24 de junllo ~o corrente anno, 
na parte que se refere aos vencimentos do 
pessoal da Repartição Geral dos To!egraphos 
que tenha attribuições identicas ao da Di- · 
rectoria Geral dos Correios, de accorio com 
a tabella annoxa á presente lei. 

Art. 2. 0 Revogam-se as ~isposições em 
contrario. · 

Sala das ses.~ões, 2 de outubro de 190 I. -'
Henrique Lagdef!.-Nei,a. -I1·i~eu Machado, 

TabelZa a que s~ refere o projecto n. 235, 
de 1901 · 

Secretaria : 
secretario. . . .. . . • 7:200$000 

1 official-archivista 6:600$000 
l 1° escriptural'io ... ' 6:000$000 
2 2°8 ditos .......... 4:800$000 9:600$000 
2 amanuenses .•••.• 3:600$000 7:20. O. $00.0 
1 porteiro. .. .. .. . . • 3:600$000 
1 ajudante de por-

teiro. . • • • • • . . .. . • - 3: 000$000 
2 continuos ••••. ~.: 2:200$000 4:400$000 
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dezembro de 1897; revogadas as disposições 
em contrario. 

Secção technica : 
engenheiro-chefe 
da secção tech-
nica •••.••.•...•. 

1 2° escripturario: ~ 
1 amànuense ••••••• 
I continuo ••.. :.;.~ 

Sala das sessões, 27 de setembro de 1901. 
10:000$000 -Henrique Lagden. - hineu Machado,_:_A' 
· 4:800$000 Commissão de Orçamento. 

Escriptorio de de
senh(): • · · · 
1 desenhista- a u x i-

liár ••••.•. ~ ..... . 
. Almoxarifado : 

1 a.lmoxarife ..••••• 
l -qespach<~tnto ...• : .. 
I esc1•ivão •.•••...•• -
1 fieL ••••.•....• ;; 
1 2° ·escripturario .• 
2 amanuenses ...••• 3:60Q$000 
Lcontinuo ........• 

Contadorià : 
1 contador ....••... 
3 çllefes qe se~ção •• 7:200$000 
2 officiaes ........ ; 6:600$000 
!3 I os e :fé r i pt11ra-

rios, . . . .. .. . . . .. 6:000$000 
8 2°8. dltos.. . . .. . . . . 4: 800$000 

22 amanuens~s ..•..• 3:600$000 
!6 pra. t~c.ante. s· ...... ~.· 2:200$.00.0 
4 contmuos ....•.•• 2.200$000 
l the~our~ir9 ( in :. · , 

clusi"ve 800~ para 
quebras) .... ~ ..• 

1 escrivão ....... .. 
1 :trar.· .. ! •••••• -! ••• 

Ve11cime.q.tos actúaes: 

3:600$000 
2:200$000 

4:800$000 

7:200$000 
5:400$000 
5:400$000 
4:000$000 
4:800$000 
7:200$000 
2:200$000 

10:000$000 
21 :·6. 00. $000 
13:200$000 

36:000$000 
38:400$000 
79: 2001'000 
35:2. 00,' 000 

8:800''000 

8:000$000 
5:400$000 
4:000$000 

369:0000$000 

Total. ............... ~... 312:800$000 

Differença entre· os actuaes 
· VGP,C:iffi.GPto~_ ~ ps ~o :projecto. 

N. 236-1901 

56:200$000. 

Manda incluir no quadro dos 4os escriptu
rarios dà Ja secção . da 3a divisão ( Oonta
baidade) da Estrada --ac Ferro Central do 
Brazil os auxiliares 'de- escripta, · ex-pra~ 
ticantes · 

O Congressq Naciqnal reS()lye: 
Artigo unico. Serão incluídos no quadro 

de 4°• escripturarios da 1 o secção da 3a di~ 
visão (Contabilidade) da Estrada de Ferro 
Central do Brazil os auxiliares de escripta, 
ex-praticantes que perderam o direito de 
empregados · titulares (de nomeação) por 
effeito da. lei orç~mentaria n. 490! do 16 de 

N. 237-1901 

Equipara os funccionarios civis da Intendencia 
da Guerr.a, a·os de igua~ categoria da Dire
cçtCo Geral de Contabilidade da Guerra· 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. Flcam equiparados os funcciona-

rios civis da Intendencia da Guerra aos de 
igual categoria da Direcção Geral de Conta
bilidade da Guerra; revogadas as disposi
ções erri contrario. 

Sala das sessões, 4 de outubro de 1901.
Henrique Lagden.-Irineu :Machado.-Oelso 
dos Reis. - A' Commíssão de Marinha e 
Guerra. 

N. 238- 1901 

Torna extensivas as vantagens do art. 6° do 
decreto n. 193 A, de 30 de janeiro de 1890 
aos p1·imeiros officiaes da armada, 1·e{or~ · 
mados compuls01·iamente, a contar de 31 de 
otttubro de 189.4 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unl.co. As vantagens do art. 6° do 

decreto n. 193 A, de 30 de janeiro do f890, 
são extensivas aos primeiros officiaes da 
armada, refurmados compulsoriamente, a 
contar de 31 de outubro de 1894 ; revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1901.
Nelson de Vctsconcellos .- lnclio do B1·azil.
A.:Commis:lão de Marinha o Guerra.· 

N. 2')9 - 1901 

:Manda graduar no posto irmnediatamente SU• 
perior o official do eiJJercito e da a'l'rnada 
que attingir ao n. 1 da esca,la, comprehen-
didos os das classes. annexas · . 

O Congresso. Nacional decretu.: 
Art. I,o Será graduado no posto immew 

diatamente superior ó ófiicial do exercito e 
da. armada. que attingir ao n. 1 da respectiva. 
escala, compreheil.didos os das classes ·a.p-
nexas. · · 

·Art. 2. o Para. a exécução da presente lei 
revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 28 de setembro de 1901. 
;_Celso de Souza.- A' Commissão de Mari-
nha e Guerra. · 



Câmara dos Deputados -Im presso em 21 /05/201 5 09:46 - Página 11 de 36 

·220 ÀNN AES DA CAMARA 

N. 24.0 - 1901 

Concede a. gratificação t1·imest1·a~ de 10 °/oe 
sobre os 'Vencimentos aos funccionm·ios dos 
Cm·reios da Republica dos Estados Unidos 
do Brazil 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Aos funccionarios dos Cor

reios da Republicà dos E:;tados Unidos do 
Bra.zil será concedida a g1·ati:fiçrçã•J trimes
tral de 10 o f o sobre os sou;> vencimentos, como 
premio de assiduidade, de accordo ·com as 
leis em vigor, abrindo o Governo o pt•ociso 
credito e revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, em 30 "de setembro de 
1901.- Henrique Lagden . ......:... Iríneu Machado. 
- J. A. Nei'Va.- A' Commi.ssão de Orça
mento. 

/ Consultada a Camaro. sobre o requerimento 
do Sr. Cincinato Braga, pedindo dispensa do 
cargo que occupa na Commissão do Orça
mento, não é concedida a dispensa pedida. 

O Sr. Cineinat.o Braga (pela 
ordem)-Sr. Presidente, agradeço a prova de 
gentileza. da Camara. e a deferencia tão 
captivante que acaba de tor para commigJ, 
negando <.1 desistencia reQuerida do c~trgo 
que occupo na Commissão de Orçamento, 
mas peço a V. Ex. o favor de submetter de 
novo á consideração da Casa. a ·minha desis
tancia, porque tenho necossi(lade de reti
rar-me e tratar de minha saud~, justamente 
quando a Commissão tem ma.i" tt•abalho, em 
virtude do exame dos diversos. orçamentos. 

Não posso estar presente a tollas as sessões 
.de8ta Com missão. 
· Consultada de novo a Ca.mara, ê concedida 
a dispensa pedida pelo Sr. Cincinato Braga.. 

Posto a votos, é 1•ejeitado o reque1•imento 
do St•. Henrique Lagden, offerecido na sessão 
de 30 do mez findo, cujo teor é o segui o
te : 

«Requeiro que o Poder Executivo· in for: 
me, por intermedio da Mesa, si é cxacto que 
esttí. lavrado, de:Sde o dia 27 do corrente 
mez, o decreto autorizando a. Empreza In
dustrial de Melhoramentos e a «The Rio de 
Janeiro Harbour and Dock's Companp, a 
Companhia Docas do Rio de Janeiro para 
executar as obras relativas ao melhoramento 
do Porto do Rio de Janeiro». 

E' annunciada a votação do requerimento 
do Sr. Heredia de Sá, cujo teor é o se
guinte: 

«Requeiro que o projecto n. 124: seja in
cluído na ordem do dia, independentemente 

do parecer da ·commissão, a cujo estudo foi 
confiado.» 

O .Sr.August.o de V .aseoncelw 
los (para encaminhar a votação)-Sr. Pre
sidente, o requerimento me parece que . não 
se conciHa com o dispositivo do art. 146 do 
Regimento. 

Sabe V. Ex. que existem diversos proje
ctos sobre este assumpto e parece que não 
se pôde determinar que venha a discussão 
um determinado projecto sem que tenha sof
frido o conft·onto com esses que se acham .. na 
Commissão, confronto que me parece 
deve ser feito pela respectiva Commissão 
que, nestas condições, indicará no seu pare· 
cer qual o projecto a que a. Camara deva ·dar 
preferencia para ser Sllbmettido á discus· 
são. · 

E' este o o3chwecimento que desejo dal' á. 
V. Ex. 

O Sr. Heredia de Sá (pela ordem) 
-Se. Presidente, o artigo do Regim~nto, a 
que se acaba do soccorrer o digno represen
tante do 3° districto da Capital Federal, não 
se applica absolutamente ao caso em qqestão 
este artigo, nem vem desfazer o .eiloito de 
um outro quo autoriza qualquer Deputado a 
requerer que seja, incluída n:~. ordem do dia, · 
indepondontemente de parecer, um projecto 
SJbre o qual a CommisJão não se tenha pro
mmciado em certo e determinado prazo. 

A Cama1·a. póde adopta.t• ou recusar o reque~ 
rimento que submetti a sua apreciação, 
esti no seu dh·oito de fa.zel-o, certa de quo 
com este l'equel'imento n~o tive outro 
intuito sinão, á vista do excesso de trabalho 
que tom a Commissão de Justiça,. fJ.zor com 
que a Camara se pronuncie sobre uma 
questão que intoressa de perto o Districto 
Federal, que aqui tenho a honra . de repre
sentar. 

Entretanto, já fica provado ·um facto: é 
QUe no.:;ta questão, infelizmente, ha diver· 
gencia entre a bancada do Districto Federal, 
tms q um•em q U<.' se faça a lei procedendo-se 
a nova eleição e outros querem, pelo con
trario, que não, e para nós, que queremos quo 
se faça a lei do forma a tirar a municipali· 
dado da situação anomala em qu9 está, fica 
:-Jal v a a responsabilidade. · 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
Sr. Pre:~idente, tambem venho encaminhar a 
votação e em pouca_s palavras chamarei a 
attenção da Camara para o caso que v:amos 
resolver. -

Quando o nobre representante do Districto 
Federal formulou o seu requerimento, · tive 
o ensejo de apresentar os inconvenientes que 
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resultariam de sua adopção ; por essa occa
sião externei la1•gas considm•ações acerca da 
rnaterb; no momento em que vou encami
nhar a votação, não devo e:ltender-rne do 
modo por quo o fiz então o é por isso que eu 
me limito a chamar a attenção da Camara 
para o;ponto sobre que vamos deliberar. 

Não ha duvida, Sr. Presidente, que o nobre 
Deputado, formulando "o seu requerimento, 
encontrou . disposição em lei que amparasse 
sua -pretenção, pois o Regimento permitte 
que se formule requerimento nestas . condi
ções e longe de mim a idéa de pensar que 
S. Ex. tentou, embora de leve, ferir dispo
sições regimentaes. 

Mas, ·pelo simples facto do Regimento con
sentir que o Deputado requeir<.~. que um peo
jecto entre em 01·dem do dia, independente
mente de parecer da Commissão, deve a 
Camara resolver sempre atfirmativamente ~ 

Não, Sr. Presidente, ha circumsta.ncias 
que muitas vezes influem em favor da Com
missão e quo desculpam perfeitamente a 
falta -àe parecer donteo do prazo regimental. 

Depois é sabido que em 15 dias quasi nuhca 
é elaborado um parecer sobre os projecto3, 
mesmo os de importancia secundaria ; agora 
imagine V. Ex:. quando se trata de um pro
jecto notayel,como o do nobre Deputado, cjue 
joga com interpretações de trechos ~onstitu
cionaes quo veem reformar a administração 
do Districto Federal ! 

Sem .a orientação da Commissã.o qomo po
deremos andar na discusaão que o ·projecto 
vae ter~ 

Si ha occasião em que as Commissões são 
desculpaveis pela demora na elaboraÇão do::; 
pareceres, esta é uma dellas, porque a Com
missão de Constituição, Legislação c Ju;tiça 
est<t a braços com um assumpto de grande 
importancia, agot·a que moureja na elabo
ração do Codigo Civil, obra que ha do digni
ficar o Parlamento. 

Levando em consideração tolas estas 
cousas, embora apreciando muito o projecto 
do nobre Deputado pelo Districto Federal, 
embora resolvido a votar por muitas das 
medidas nelle cpnsignadas, não por todas, 
II)._as por muitas, porque sou tambcm parti
daria da autonomia municipal, sou forçado 
a contra-gosto a negar o meu voto ao re
querimento de S. Ex., isto é, não .concor
rerei para que o projecto entre em discussão 
sem os esclarecimentos, sem as luzes da 
Commissão. 

Sou partidario da autonomia do Districto 
Federa.l, quero que ella se faça o mais de
pressa possível, concordo com o Sr. Sá 
Freire, que diz que is.3o não póde continu:u· 
como está, mas quero que resolvamos sobre 
a materia convenientemente, por meio·de 
discussões com esclarecimentos da Com
missão, esclarecimentos que não podem ser 
dispensados, mórmente tratando-se de um 
projecto desta ordem, de tão grande rele
vancia. (Apoiados.) 

O Sr. President.e - O requeri
niento do Sr. Heredia de Sá refere-se ao 
projecto n. 124, que pede para ser incluído 
na ordem do dia, independente do parecer da 
Commissão. 

Posto a votos o referido req_uerimento, é .. 
rejeitado. 

E' annunciada a votação do projecto 
n. 150 A, de 1901, que orça a Receita Geral 
da Republica para o exercício de 1902 (2a. 
discus.:;ão). · · 

O Sr. Brieio Filho (pala ordem)
Sr. P1•esidente, aqui tenho estado para vo
tar, nã:J só a lei do orçamento, como os de
mais projectos constantes da ordem do dia; 

Ac:tba de declarar V. E~. que ia iniciar a 
votação das emc~ndas ao projecto da receita. 

Vejo que o relogio da Casa marca 2 horas e 
32 minutos ; ora, a ordem do dia está bem 
claramente limitada ; vr.e a primeira pat·te 
até as 21/2 horas; j<í passam de duas o 
meia e eu espero que V. Ex . , cumprindo o 
Regimento, observe que a ordem do dia não 
pód.o ficar prejudicada em sua segunda 
parte. . 

Tem sido assim a jurisprudencia observada 
pela Mesa, não só quando espontaneamente 
presta · attonção ao relogio, como ainda em 
tàce·do recla·maçãodo qualquer Deputado. 

0 SR. PRESIDENTE-Sinto não poder at· 
tender ao requerimento do nobre Deputado. 

O Regimento é terminante, manda que as 
votações rião sejam nunca interrompidas, 
salvo nas peorogações de sessão. 

O §r. Brieio Filho (pela ordem) 
- Conformo-mo com a decisão de V. Ex., 
porém, comprometto-me a trazer a esta 
Camara arestos da Mesa em sentido con-
trario. · 
· Em seguida são postos a votos e approva· 

dos em 2a. discussão os seguintes ·artigos do 
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PROJECTO 

N. 150- 1901 

O Congresso Nacional decreta: 
A vista do que vem de exp:'lr, a Commissão de Orçamento tem a- honra de stibmetter 

ao estudo e voto da Camara dos Deputados o seguinte 

Projecto de L.ei sobre a Receita Qeral 
Art. L 0 A receiLa · geral da Republica dos Estados Unidos do Bra.zil é orçada em ouro 

42.576:666$667, papel 25tl.021:000$000, e será realizada com o prodlicto do que for ~rrecadado 
dentro do exercício da. presente_ proposta, sob os seguintes titulas: 

OORO PAPEL 

•--,,.----------1--------

Ordinaria 

Importação 

1 . Direitos de importação para consumo • • 33.0Gô:000$000 

2. Expediente dos generos livres de direitos Q.e con-
sumo • . . - .. . • 

3. Dito das capatazias • 

4. Armazenagens • • • • 

5, Taxa. de estatistiga, • 

. ' . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .. . . . . . . 

Entrada, sahida e estadia ·de navios 

6. Imposto de pharoflB • 

7.. Di to de docaa , • • 

. . . 

·Addicionaes 

. . , . 
. . . 300:000$000 

i3ó:000$000 

8. 10 o/~ sobre o ~~pedien~e dos gEmeras livre$ de direitos 
· do 1mportaçao, pharoes e docas. , • • • • • • • • • • • • 

Interior 
9. Renda da. E&trada de Ferro Central do Brazil 

to: Dita das estt•adas de ferro custeadas pela União 

H. Dita do Cor1•eío Gé!ral • • • ~ • • • • 

. . ~ . . . . 

. . . 
12. Dita dos Telegraphos nos termos das Leia em vigor 

e do disposto na presente lei . • • • , • , • • • • • ~ , .. • • 

33.430:000$000 

123,750:Ô00$000 

1.600:000$000 

t.: 150:000$000 

3.700:000$000 

270: 000$000 

. 20:000$000 

90:000$000 

29. 000: Oóó$000. 

400:000$000 

6; ooó: ooo$ooo. 

7.000:000$000 
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Transporte • , • • • • • 

i3. Dita da Fazenda de Santa Cruz e outras de proprie-
dade da União • • • • • • • .- • • • . 

i 4. Renda da Casa de Correcção • 

i5. Dita da Imprensa ~acionai e IJiario Oflicial . 

i6. Dita do Laboratorio Nacional de Analyses nos ter-
. mos da presente lei , • '• 

17 . · Dita dos Arsenn~s. 

18. Di&a. da Casa da Moeda . 

19. Dita do Oymnasio Nacional. 
... 

20. Dita do · Instituto dos Surdos Mudos e Meninos Cegos. 

21. Dita do Instituto Nacional de Musica • • • 

22. Dita das matriculas nos estabclecimen~os officiaes de 
instrucção superior • • • • 

23. Dita da Assistencia de Alienados o .. 
24. Dita arrecadada nos consulados • 

25. Dita dos proprios nacionaea. • 

26. Imposto do sello • . . . 
27. Dito de transporte. 

28. Dito nos termos das leis em vigor e do determinado 
na presente lei sobre o capital das loterias fede
raea e sobre as estadu!les- o mais 5 °/o de sello 

o adheeivo sobre o valor do bilhete oa frat\ção de bi
lhete de loteria exposto á venda, cobrado em e~otam-
pilhas • • • · • • • 

OURO 

... 

o" 

. . - . 

,33.430 :000$000 

700:000$000 

29. Dito sobre vencimentos e subsidias • , • • • • 
• I • • I 

30. Dito sobr·e consumo de agua , • 

3i. Dito de transmissão de apolices e embarcações 

32 .. Dito de 2 1/2 o/o sobre dividendo dos títulos das 
, companhias -ou sociedades anonymas • : . • 

33. Dito sol)re casas de sport • • • • • 

34. Dito sobre annuncios. • 

35. Contribuição das companhias ou emprezas de estradas 
de ferro • • · · . . . 

·36. Fôros de têrrenos de marinhil.. 

PAPEL 

60:000$000 

f5:000$000 

300:000$000 

40:000$000 

30:000$000 

25:000$000 

130:000$000 

5:000$000 

2:000$000 

250:000$000 

$ 

200:000$000 

150:000$000 

15.000:000$000 

4.300:000$000 

L 700: OOO$p0() 

3.400:000$000 

L 700: 000$000 

ô00:000$000· 

L300:000$000 

?0:000$000 

2:000$0~0 

1..400:000$000 

. 30: 000$000 
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Transporte 

37. Laudemios 

33. Premias de depositos publicos • 

39. Taxa judiciaria. • 

40. Taxa de aferição de hydrometros . • 

Consumo 

41. Taxas sobre fumo • 

42. Dita sobre bebidas. 

43. Taxa sobre phosphoros • 

44. Dita sobre sal de qualquer procedoncia.. 

45, Dita sobre calçados. 

46. DHa sobre velas . 

47. DHa sobre pérfumarias • 

. . . 

48. Dita sobre especialidades pbarmncouticaa nncionnes 
e estrangeiras • 

49. Dita sout•e vinagre. ' .. ' 

50. bita sobre conRervnA de ourno, poixos, dor.cs, fruclas 
ou legumes em Ju.taR, cnixinha~, ft'I\IIOOB 011 outt•o 
onvoltorio, do CJURlq UOL' llrooedoncla • • • • • • 

!'a. Dita sob1·o onrtn.R elo jogar • 

52. Dita sobro chapéoa. 

53. Dita sobre bengalas 

54. Dita sobre 'ecidos. 

Extraordinaria 

!55. :Montepio da Marinha • • • 

56. Montepio militar • • • • 

57. DitQ dos empregado~ p).lblico!! • 

58. Indemni:r.ações • • . . 

oun.o 

$ 

"-. . 

$ 

PAPEL 

$ 

50:000$000 

40:000$000 

150:000$000 

5:000$000 

7.000:000$000 

5.000:000$000 

6,000:000$0,00 

5.ooo:ooo$OOO 
1.300:000$000 

400:000$000 

500:000$000· 

700:000$000 

150:.000$000 

800:000$000 

100:0()0$000 

i . 000:000$000 

20:000$0~0 

7.000:000$000 

'130:000$000 

250 : 000$0QO 

850:000$000 

i. 000: 000$000 

$ 
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Transpoi·te 

59. Juros de capitaes nacio!laes. 

60. Remanescentes dos prãmios de bilhetes de-loterias • 

6L Imposto de transmissão de propriedade no Districto 
Federal. · • • • . • . • • • • · • • . . 

62. Imposto de industrias e profissões no Districto Fe-

63; 

64. 

deral . • • 

E.enda com applicaqão especial_ 
Fundo de resgate: 

i.o Renda em ·papel proveniente do arrE)ndamento 
das estradas de ferro da União • • • • . 

.. 2.o Produoto da cobrança na divida aotiva da União, 
qualquer que seja a s11a natureza, inclusive 

·as sommas provenien~es das liquidações dos 
ba.n~os e dos empi'estimos feitos ás industriae 

3. o Todasõ quaesq ucr r_endas eventuaes percebidas 
em papel péio Thesouro, inclusive a emissão 
de.· · · , • ·.... .- • 

4, 8 Os saldos que se apurarem no orçamento 

l!'undo de- ga.ran\ia: 
• ;$' 

i. o Quota de 5 o lo ouro' sobre todos os direitos de 
_ importação para conSUit\O. . 

2. o Os saldos das taxas arrecadadas em ouro, dedu
zidos os servi~os q UQ nesta espeoie o Thesouro 
é obrigado a custear. • • . • • _. • . 

3.o o_producto int~graldo arrendamento das estradas 
. · •· de ferro da União, qu~ tiver sido"·ou· foi.' estipll· 
· · la..do em ouro . . . • . . : • . • • • 

4.o Todas e quaesquer rendas eventuaes .. em ouro 

Fund~ de amortização dos emprestimos internos: 

l
i. o Receita proveniente da renda de generos e pro-:

. prios nacionaes, arrendtimentos e aforamentos 
65• · ·Depos~to~: ~- . ·• .. · ·- _. 

. ·. ~.o. S~ldo ó:~xc,êss~\nt~~ 'os'·r;éêebrmentos e· as ~OS· 
· títuições • ; . . . -. . • 

66; Fundo destinado ás obras ·de melhor:.ímentos de 
·portos, exe~utadil.s á custa da. União: 

Maranhão 

Ca.nia.ra. Vol. VI 

OURO 

$ 

90:000$000 

. . 

8.250:000$000 

26:666$667 

80:000$000 

. . 

225 

'PAPBL 

$ 

600:000$000 

!5:000$000 

2.000:000$000 

2.800:000$000 

320:000$000 . 

6Ô0:000$000 

2. 000: 000.$()00 

$ 

1.000:000$ÓQO 

5. o~: OOO$OOO . 

150:000$000. 

$ 
29 
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-- ,: 

Transporte. 

Fortaleza , 

Natal • 

Pa:rahyba. 

Paranaguá •• 

Recife. . • 

Maceió (Jarag1~á) , 

Flórianopolis 

Rio Grande do Sul 

. . ... . 

. . 
. . . . 

67. Fundo destinado ao serviço de soccorro naval no 
porto do Rio de Janeiro: 

o f 0 addicionaes sobre o expediente . dos generos livres 
iOde direHo e qe importação, pharóes e doca~, cobrados 

no dito· porto. . • • • • . · . . 

·Art. 2. 0 E' o Governo autorizado: 

OURO 

$ 

42.576:666$667 

PAP&r, . 

$ 

. 200: 030$000 

. 130:000$000 

100:000$000 

iÓ0:000$000 

800:000$000 

100;000$000 

i 50: 000$000 -

800_: 000$000 

72:000~000 

I. ·A emittír corno ante~ipa~ão dé receita no exercicio desta. proposta., bilhetes do The- · 
souro até a sorrima de 25,000:000$ que serão rasgat;tdos a~e a.o ·om do mesmQ exercício. 

H. A receber e restituil', de conformidade cóm o dispostono a.rt'. 41, da lei n. 638, 
de 17. de setembro da 1851, os dinheit•os proveniente:; dos cofrelí de orphã03, de bens de 
defuntos e ausentes e do vento, de premios de loter,i.as, de depositos da~ caixa-s e\}onomica.s 
·e montês d~ soccorro e dos depositos de-outras origens, os snlrlos que resulta.rem' do encontro 

· 'das entradas com as sabidas poderão ser applicados · á.s despezas publico.s e os excessos das 
·'restituições serão levados ~ .o balanço do exercício. . . 
. . lU. A fazer as operações do cre:lito que forem necessarias, com exélu~ão da emissã,ó 

. de papel-môeda. . . . . . .. 
, 'IV~ A adoptar uma tarifa qifferencial para um ou mais generos de producção estran-
'geira; cOínpensadora de conqes~Õe3 feitas a . generos de pro~~cÇ~o brazileira. quando .. tra· 
tados comoproc_8dent.!s de naçãÕ-mais. favorecida o~ v"ice:v<3rsa. . . .· · ··. . - . · 
. V. •. A· r~ formar o. processo ex<Jcutivo fiscal~ . de ntodo. a a~tt var e·· .. a assegurar . it. ar1eca~ 

dação, considerando sómente incobravel a divida depois de. ouvida a competente rept\riiÇã.o 
fiScal". - · ·-._ · l - • _. - · • - • -.. _ • -- ·=- · . ·-· : ~ . ·· "" __ · · ·· -· ·· 

VI. A mandar adoptii.r um ~ello especia(com o qual séja porteada. t()da 'a correspou~ . 
dencia. offi(lial. · ·'" · 

Puragra.pho unico. Toda. o qualquer correspondencia de caracter otHcia.I; que - ~ão . 
. tenha. o referido sello, uilo serà portouda, sal v o si ti vor o sello ordinario correspondente . .. 
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VII. A cobrar dos navios qúe se utilizarem dos portos em que forem executadas, á 
custa da União, obras tendentes ao melhoramento das respectivas entradas e a.ncoradouros~ 
a taxa de um à cinco réis por kilogram.ma de mercadoria que fôr por elles ca.rre~a da ou 
descarregada, segundo o seu v.alor, destino ou proc~dencia. · 

O producto desta taxa, que será tambem proporcionada ás necessidades do serviço, 
constituirá, para cada porto, um fundo especial, destinado exclusivamente ao respectivo 
melhoramento . 

. Pa.r~grapho único. P11,ra accelerar a execução da.s obras referidas, ·pçd.erá. o Governo 
acceitar donativos, ou mesmo auxilios a titulo . oneroso, ·offerecidos pelos Estados, munici· 
pius ou associações interessados-no melhoramento, comtanto que os encargos resultantes 
de taes ~uxilios não excedamao producto da taxl. indicada. . 
• VIU. A despénder, por conta.:da. renda proveniente das taxas de armazenagens e capa"' 

tasias, conforme o disposto na consolidação e no ~egulamento de 2 de agosto de 1876, o 
que for I).ecessario com o custeio do pessoal e material das capatasias, guindaste3, b~rcos, 
pÓstos fiscaes e armazens, que se tornem precisos para. o , prompto serviço de descarga, 
gilard~ e conservação de merca,dorias~ 

IX. A modificar aprimeita parte do art. 3° § _1 do regulamento referente ás taxas 
sobre charutos, do seguinte modo: 

Charutos cujo preço não exceda de 20$ o milheiro, cada charuto 8 réis. 
Idem do preço de mais de 20$até 300$o milheiro, cáda. charuto20 réis. 
Idein aujo :preÇo exceda de 300$ o milheiro, cada cha.{'uto 100 réis. 
X A modificar o paragra.pho 'unico do art. IOé o art. 11 do regulamento sobre im· 

postos de consumo, na parte referente ao registro, .do seguinte modo: 
. Paragrapho unico. Aos fabricantes, commerciantes por grosso e rdtalhi~tas e aos mer

cadgrés· ambulantes, de vinagre. veias. phoaphoros, conservas, cartas' de·jogar,· sal, :perfn
mariás, calçado, bengalas, chapéos e especialidil.des pharmaceutlcas ~erão fornecidos gratui
tamente os registros, si jâ. · esti verém registrados para o fabrico ou commercio de genero 
sujeito aô imposto de consumo e- tivérém _pago a maior taxa. Serão tarribem fornecidos gra· . 
tuitamente os. registro.J dos dépositos que estiverem situados dentro da circumscripçã.o 
ftscal das 'fabricas·: 

· Ar.t. 11. Pela expedição do certificado ou patente do. registro 
guintes emolumentos: ,,, •• ;,/ . 

. . a)_ fabricas ._-·. ~ ~ .........• · ...• ! ••• ~·· . ...... _ ••• -•• · -• · • •• "Q •• ' •• 

b ) depositQS da fa.brica.s e casas commorciaes por grosso ..... 
c ) casas commerciaes retalhistas, exclusi-vamente de pro· 

. . , dueto tributado, quando !l-e Ia cia.sse ................. . 
·. . . as de mais.~. ·. ·; .•. ,', ..•.. .-.~ -~ .... : ~ ...... : ............ . 

d-) Óasas comme~cia~s ,_rétalhistas. co~ outros · .. r a rrios de · .. ne~·· 
- . _goçi6 :além do .·dê .. pr:oduçto tributado, _ é;_cep:to charu~· 

. __ . ;taz:~~ ~ . -~ .• ; ~- ;· ;: .. · .. : ;_ : ·~ .. ~- . :; . : .. . ; ~- --~ -~ ~ .-~· ... : ~ . ~-• : . ·.·'· ..... 
. ~ ) (}Ssas'.çonimerciaes ·,retalbista.s _:·de - J1l&.i~ <Je um· produc~ 

•" tributado por cada patellte até tres ••• .-;. ; ••.• ~; •• ; ; .• 
.·. · /)me~cador ambula.nte por conta propria ou alh.ei~ .. ~ ~- · • ... -. 

. _g )pequenos fabricantes trabalhando _só ou com·-~m : · numero 
· d.e opél'8ôrios que não exceda a seis ... : .. ~~ ......... ~ .. 

de mais··de ~ a.-l2 .~ .--. ~. ~ .· .••.• ~ .•..••.•.... · ...••..•.. .' .•.. 

cobra~·se-hão os se· 

-
200$000 
l00$00Q 

50$000 
30$000 

30$000 

20$qO.O 
20$000 

_Q0$000 . 
50$000 
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Paragrapho unico. Fica isento do registro o pequeno fabricante que não estiver 
sujeito ao imposto de industrias e profissões. 

XI ~--modificar a tarifa interior vigente da repartição geral dos t~legraplios. 
Concedendo : 
1°, umaredução de 30 a 50 °/0 sobre as taxas ordinarias para os telegrammas 

particulares que tragam a indicação- preterido- os quaes serão transll!itlidos depois 
da terminação do serviço sujeitos ás taxas normaes ; 

Essa reduçãg rerá elevada a 75 °/0 sobre a~ taxas ordinariás pal'a os telcgrammas 
de imprensa ; __ 

2°, reduzindo a tarifa nas proporções necessarias em zonas em que o Telegrapho 
Federal soffrer concurrencia na exploração do sanviço ; 

3°, a entender-se com a Western- Telegraph sobre a effectividade do pagamento ein 
especie da contribuição O.e que trata a clâusula m'- do contracto de 30 de Julho de 1893,_ 
eliminando-se a clausula IV ci.o mesmo contracto; 

4°, a effectuar em ouro as liquidações das contas de depositos proveniente/! de trafego 
mutuo telegra phico com _as administrações estrà.ngeiras .. 

XII A regular a extracção e serviço das loterias federaes, por ·prazo igual ou aqui• 
valente ao do ·actual contracto, do modo que julgar mais c~nveniente, devendo _todavia 

-.attender às seguintes basss : 
a) os impostos serão elevados a 3 °/o para a.s loterlàs federaes e a 5°/o-para. as estadoaes 

com extracção ou venda n'esta capital, e os onus a que estão sujeitas ·presentemente serão 
considerados como um mínimo, podendo o Governo augníental-os si pelo exame do actual 
contracto julgar couvenient~ ou possível. · 

b) As loterias estaduaes só poderãô ser vendidas na capital nos termos da legislação 
act~lmente em vigor, sendo porém os respectivos planos em' tudo iguaes aos planos das 
ioterias federaes, os quaes deverão ser approvados p3lo Governo. 

c) uma vez estabelecidos ·'pelo contracto os impos~os e onus, nos termos da presente 
lei, e acceito e firmado o refeí'ido contracto não poderão durante a vigencia do mesmo_ 
ser modific~dos a porcentagem da quota para premias, sua distribuição ·e bem assim os 
onus e impostos estabelecidos, quer em __ relação ás loterias federaes, quer em relação ás 
estaduaes, cuja venda esteja ou venha a ser autorizada n'est~ Capital. 

d) pelo contractante será feito no Thesour.p o deposito de 500:000$000em moeda cor
rente, ou em apolices da dijida publica, que, serão recebidas ao par. Uma vez rescindido 

. o contracto, qualquer que seja o motivo, ou terminado o seu prazo, essa. iinportancia será 
.dividida em partes iguaes cedidas para fortalecer .os· patrimonios dos institutos dos. 
Meninos Cegos e dos Surdos-Mudos, exonerando-se o Estado das respectivas despezas. 

Paragrapho unico. O contractante fará: o ª-eposito da seguinte fórma : 250:000$000 no 
acto do contracto, e 250:000$000 em prestações trimeslt•aes de 52:50!)$000. 

·e) S~rá mais estabelecido, além de outros onus que o Govérnojulgar possiye~, .• -9 i~
posto d~ _ _5 ojo, que será deduzido do valor dgs premios sup~riores a 200:000 e~? oquals'ér,á 
assim distribuído : 2 °/o destinados ao montepio dos servidores do Estado, j 0/o ·ao Lyceu 
de· Artes e Officios, 1 °/o ·á Liga contra a tuberculose, l . 0/o á Assistencià. á lnfanchi. 
Desvalida. 

Paragrapho unico. Este imposto incidirá tamuem sobre qualquer loteria estadual que 
se venda ou venha a vender-se na Capital, e a sua irnportancio. será distribuída a institui
ções de . assistencia e caridade a juizo do Governo. 
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f) Serão causas para a rescisão do contracto, sem direito a indemnização : 1°, o não 
pagamentointegral ou parcial dos impostos e onus; 2°, o não cumprimento da clausula 
referente ao deposito. :. 

g) O actual contractante, -desde que acceite as condições estabelecidas, e mais o que 
determinar o Governo para execução da presente lei, terá preferencia para o novo con
tractó ; no caso contrario o Governo Q_..ftrmará com: pessoa idonea. o capaz. 

h) O Governo exercerá junto á ceimpanhia ou empreza que tiver o contractÕ a que se -
refere a :presente lei, e bem assim junto ás emprezas de loterias estaduaes com vend~ 

nesta Capital, .a fiscalização do mo'.lo que julgar mais conveniente, pagas as d$pezas pelo 
contractante ou companhia ou empreza que organizar. 

· Paragrapho unico·._ As attribuições da .referida fiscalização -serão determinadas no re .. 
gulamento q"ue for expedido pelóPoder Executivo para· execuçã? da presente lei e cum;, 
primento ·do contracto em quest_ão. 

i) Em caso de fraude ou dolo nas extracções, legalmente comprovados, o contracta.nte 
das loterias federaes e os representantes das estadua.es ficam sujeitos alem das penas do 
Codigo Penal, e-das obrigações que decorrerem desse acto, á. rescisão e á perda. dos _de
positos feitos para as federaes, e á perda dos depositos e á prohibição d~ ex:tracção e 

·venda nesta Capital quanto às esta.duaes. ~ 
- _Art. 3°. Da data da presente lei será obrígatoria a remessa ao Laboratorio de 

Analyses de todas _as bebidas e productos alimentícios importados, sem interrupoão de 
partidas. _ 

§ 1°. O boletim da analyde só poderá servir ao importador do producto analysado. 
§ 2o. Quando as ·partidas de vinhos forem acondicionadas em volumes de dift'erentes · 

capacidades, deverão ser remettidas ao Laboratorio de Analyses amostras correspondentes 
aos referidos volumes. -

Art. 4°. Entrará_ em vigor desde janeiro de 1902 a seguinte ~tabella: 

TA.EELLA. A 

Taxas das analys~s, a que se refere o Reg-ulamento que baixou com o decreto n. 1.257 
de 3 de fevereiro de 1893 

Investigação ~e acído. sa.licylico · p.a~ substa~c~as ali~~nta,res.. • • 
Ide~ de matarias corantes d~ anilina, Heni, idem. 
Idem de metal, idem, idem .. ; .•. , 
Idem de um sa~, idem. idem .. ; ..... - ... 
Idem de · acidos mineraes, idem, id_em • • . • • • • 
Idem idem nos oleos e gorduras para lubrificar machinas. 
Idem de glucose e albumina na urina. 
Idem de gordura e sangue idem: • • 
Idem de jügme1:1tos biliares idem .. -. 

l5$0P.Q 
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· · Analyse qualitativa de calculas e concreções animae3. 
Idem iuem de essencias al'tiliciaes . . . . . . . 
Idem idem de pet'fumarias. . ._ . . . . . • . . 
Idem idem d.e saes mineraes em medicamentos .. 
Idem idem de alc~:~.loides idem . . . . . . • . • 
Idem 1dem de tecidos de seda, lã, algo:lão, etc. ~~ -, 
Determinação da densidade do leite, extracto a 95D·:g falsificações. _ 
Investigação de substancias estranhas no queijo, pão, farinhas -dl-versas e 

massa de ;tomates. . . . . . . . . . . . • . • • . . 
. Dosagem dÓ acido salicylico nas subst~ncias alimentares • 
Idem do cobre idem · idem •• 
Idem do chumbo .. idem idem. 

'Idem do zinco idem idem • • 
.Idem de :um sal idem idem • 
Idem do chumbo no vasilhame estanha~o : 

- Idem de um metal em mineraes ... ~ .. 
Idemdo aoido sulfurico nos oleos e gorduras 
.Idem· do acido cblorhydrico idem iliem. . . . 
Idem da glucose na. urina. e densidade desta . 

. Idem da albumina. idem. . . · 
·· Idem da uréa idem . . . . 
· Idem .do aeido urico idem . 
Idem da gordura idem . . 
Idem do acido pbosphot•ico idem. 
Idem dos chloruretos idem . 
Idem dos sulfatos idem. . • 

.-

.\ 
. I 

·( -. 

.. 

. \ 

Investigação de sübstancias :toxicas ou nocivas em todas o.s ma terias alimen· 
tàres, agua.s mineraes n.rtificiaes, brinquedos, papeis pintados, tapeçarias, 
perfumarias, ete . • . • . . . . . . • . . . . . • . • . . •. 

Idem de substancias extt•anhas em preparados pbarma.ceuticos .••. 
· Alcool ( investigação dos alc·)OC3 extranhos ) . · • . . . • • . . . . . 
Ag~a. (analyse sob o ponto de vista. de sua potabilidade, resíduo total ) • 
Assucar, glycose, melaço, mel, xaropes, licores, doces de conserva, bitt~r, 

cognac, ·vermouth,_ etc ..•.•.•.. .... _ •.•.•.......•. 
· Ca(é (determinação das cinzas, da chieorea, do feijão, do milho e das ma.

- terias empregadas para dar-lhe brilho e a.ugmentMo·lhe o peso ) •.. ' .• 
Ovos ( investigação das ma terias que servem para sua eonserva_ção ) . • ·. • 

. Produetos de confeitaria e de pa.stela1'ia, fructas seccas e confeitadas, choco,. 
.. late, cacáo, chá, mate, tubaras, especiarias diveraas. ; ; • • • • • • 
. : Dosagem do azoto em uma amostra de sangUe • • • 

Analyse qualitativa de uma liga meta.llica • • • • • 

25$000 

40$000 ' 
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Salde cozinha (do~agem da. a.gua. e saes éxtra.n}los) ~ ••. 
Extractos de ce.rne. conservas de neixe. de carne e de leite. 
Oleos comesti v eis e outros. • . • . • . . . • • • . . • . 
Vinagres (dosagem de seus princípios essenciaes, fulsitlcações) ". 
Lei te e creme. . • . • . . ·• • . • . . • · . . . • . . • • • ·, .. 

. ..... 
·· Vinho, cerveja, cidra (dosagem dos . principias mais importao tes, in vesti· 

' gação das matarias corantes extranhas, nietaes toxicos~ falsificaÇões). • . 
Pão,, farinhas di~rsas, gorduras, mante~gas, queijos (dosagem de seus 

p~incipios mais frnportante3, falsificações). . . .. 
Analyse quantitativa de um tecido · .•• .• .••.•• . • 
Analyse quantitativa de pixe da. alcatrão •. · • ..•.... 
Analyse qualitativa de _um produéto deaspecto · terro3o . 

Analyse quantitativa. de um sabão. ...•... . .• 

Analyse de uma planta. • • • , • • • . . • . • . . . • 
Idem quantitativa ·de uma. água pota.vel ou · mineral. • 
Idem, idem de argillth kaolim. • • . · ~ • . . . . • . • • 
Dosagem -do acido borico em um coalho para leite. • • . 

. ' .· .. 

Alimento para animaes composto de diversa.~ hervas (va.lór nutritivo) . 
Analyse completa. de uma. turra 
ldem completa de Úm cognac ••....•.••.• ~ .... ... . 
Idem quantitativa de um oleo .••• • .•.•••••••. -· · .. 

231 

. 50$000 

60$00 

200: 000$0q<) ,, 

Obeet•vnci\o.- As taxas d ·ts ana.lyees de eubstancia.s, que não. figuram na presente tabella 
serão lixadas pelo dlreotor, com appro.vação do ministro da. fazenda. 

TA.BELL.A B 

Taxa.s das analyses dos productos importados, a que se refere o Regulamento que 
baixou com o decreto n. 1257 de 3 de .fevereiro de 1893 

In vostlgnciio de substanclas nocivas no~ produotos alimentares, bebidas 
alcoolicas e outros liquidos • . . . . . ~ · · . . . . . . . . . . . . . . .~ · 

Analysa qualitativa de oleos comes ti veis, oleos para Iubri:flcar maobina.s e 
outras substancias graxas ••.••••.•.....•• .•....•• 

Idem idem de preparados pba.rmaceuticos • • • • • • • • . • • . • • • • • 
Dosagem de um sal, de um metal~ substancias alimentares _e outros 

productos. ·•· ·• • .• . • • . • • • ; • ' , • • . .• • • • 
Exame d~ tecidos de seda, lã, algodão. • . • . . • • • . 

:~Prod uctos não-classificados. • • • • . _. • • • . • • • • . . • • • 

A:~~::i!~a~it.at~v~ ~e .aJ~a~oi.de.s,. s~u~ •sa~s.e .de. o~t~o~ .co.mpostos o~imi.cos. ·:-l 

Idem idem · de drogas simples de origem vegetal e animal • • • • • • • 
Idem idem de productos chimicos mineraes . • . . . . . • • • . • • • 

20$000 

lQ$000 

ObservaçA,o. - As taxas das analyses de substancias, que não figuram na presente ta .. _ . 
bella, sérão fi_xa~a~ pelo direc1or, com a.pprovação do Ministro da. Fazenda. . 
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.Art. 5.° Fica o Governo autorisado a conceder ao arrendatario das fazendas nacionaes 
do Piauhy a reducção de 75 °/o sobre as prestações semestraes a que está obrigado, durante 
o periodo de 4 annos. · · . · 

Art. 6,o A cobrança dos 25 o I o, ouro, sobre a importação, dos quaes 5 o f o c-ontip.ua.m a 
ser destinados· ao fundo. de g;trantia, continuará a ser feita nos termos da lei n. 741, d~ 
26 de dezembro de HlOO. · · . ·· ·. · · 

· Art. 7. 0 A renda. do imposto- Adrlicionaes- arrecadada no porto do Rio de Ja.
n~i:ro, nos termos do art. I. o, n. 8, da lei n. 489~ de 1·5 de dezembro de 1895, será applic~d~ -
ao serviço do soccorro navaldo dito porto. · . . 

. · Art. 8, 0 Oontitiua.rão em vigor todas as disposições das leis de orçamento antecedentes, 
que não versarem sobre a fixação da reqeita e desp3za, sobre autot•ização_, para alterar ou 

· marcar vencimento, crear, reformar ou supprimir repartições e altet•a.r lÍgislação fiscal e 
que não tenham sid~ expressamente revogadas. . · . - . · 

Art. 9. 0 Revogam~se as disposições em contrario. 

O SJr. Edmundo da Fonseca 
-(pela o1·dem) requer verificação da vo
tação: 

Procedendo ... se â verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 104 Srs. Deputados 
.e contra 1, totall05. · 

.· , ·() ~r. PresÍdente- Votaram ape
nas 105 Srs. Deputados (Pausa). 

. . 
O Sr. Rodolpb.o Paixão (pela 

. orâem)-Sr, Presidente,peço nova verificação 
.. da votação, porque parece-me ter havido 

engano na contagem de votos. 
Procedendo-se a nova verificação, reco

nhece-se ter sido approvado o projecto 
n. 150 A, de 1..901, orçando a Receita Geral 
da Republica- por 107 votos. 

E' annunciada a votação:·'dâs em.endtts offe
recidas ao peojecto n. 150, de 1901, Ol'çando 
a Receita Geral da Republica e constantes 
dp impressq !1. 150 A, de 1901. 

O Sr. :Neiva (pela m:dem)-Peço . a 
V. Ex. que, attendendo ao modo por que 
foi elucidado a.qui o assumpto referente ao 
imposto sobre vencimentos na parte qu_e diz 
respeito aos vencilllent()s ·dos juiz~~ da Jus
tiça do Distrido Federal, que consulte á 
Casa se dá pref!3rencia á emenda n; 2. 

Consultada a Çamara, é concedida a prefe-
rencia pedida. . . · . 

E' animncia.da a . votação dfl. seguinte 
emenda, sob n. 2, cios Sm. Augusto deVas
concellos e outros: 

« Art.- i o, n. 29 ...;... Ex:ceptuam-se os juizes 
d~ justiça. local do Pistricto Federal.» 

O Sr. F.:siUeraldino Dandei
. r a . (para encaminhar a votação)- A· ca.mara 
approvgu a pret'ee0ncia. requerida pelo Sr. 

· Neiva .e eu a.penas vou dizer breves pa~ 
lavras. · 

A Camat'a vÍ1e votae a eménda que se
refere á isenÇão de pagamento do imposto· 
em favor dos magistrados da justiça local 
deste Dis tricto. · 

Tomo a liberdade de chamar a attenção 
dos meus illustres collegas. para este facto: 
o il!ustre relator da receita, na occasião em 
que se occupou do assumpto, deixou berii 
claro que nã.o punha difficuldade alguma á. 
emenda e que seus collegas votassem ne~t~ 
ou naq uellc sentido, deixando . aberta. a. 
questão ; do modo que não ha contra _est;l 
emenda opinião contraria do illustre re-
lator. · 

, Peço a a.ttenção dos meus collegas para 
este facto: . ou se consíde1•em os juizes da 
Camara Federal, como federaas ou não~ 
são os unicos ontretantó que estão 1>agàndo 
impostos, porquanto só estão isentos deste 
pagamento os jtiizes do Supremo Tl'ibunal e 
os do Supremo Tribunal Milito, r. 

O SR. GE;MANO HAsS.LOCiiER _: Em vir-· 
tude de umn. disposição constitucional ;•' é 
assim mesmo. 

0 SR. Es~IERALDINO BANDEIRA- Não qUE)- . 
ro trata.r do assumpto, é uma questão larga~ 
mente discu!.ida e o debate agora · não é op-
portuno. · 

o SR. GERMÂi~o HAsswcKER.-;- s~o os PrQ-
pangadistas da ren.cção monarchica. · 

O S,:w. EsMERAI.DINO BANDEIRA - V. Ex. 
me ãc8êulpe de· não o acompanhar neste ter
reno. 

O Sa. GERMANO HASSLOCKÉR - Mas é a, 
verdade. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA -Si ~ a 
verdade, V. Ex. devia denunéial-ns. Eu não 
querei trazer pára a Camara CQUS?-S da rua.. 
Pcrmi ttam-me os meus collegas que ~ccen~4~ 
este facto de rel.evancia capital. Neni os mi
nistros do Supremo Tribunal da Justiça; nem 
os ministro:~ do Supremo Tril:)un~l Militar, 
pagam este imposto e são m~iW zpel~Of~9q~ 
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to rett•ib~i~os ~o .quo os out~os da justiça Posta a votos, é .rejeitada a referida 
local que sao ahá.s ·os que mais trabalham. emenda, sob n. I. 
-Doixitndo de pa.rte, esta questão de direito 

appello para. o espirito de equidade da Ca- O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
mara. ' · requer verificação da. votação. · · . 

E' o que tinha a. dizer, evitando muito ,,Procedendo-se á verificação, reconhece-se · 
systematicamente entrar na discu::;são sob 0 que a referida emenda f0i rejeitada por 100 
pontq de vista do seu merito. votos contra 8 ; total 1()8. 

Posta a votos,é rejeitada a referida emen- Posta a votos, é rejeitada a seguinte emen· 
da sob n. 2. . da, sob n. 3, do Se Neiva : . 

· - «Ao n. 29, do art. 1°, onde se. diz :- Im~ 
O Sr.- ~sn:a.eraldlno Band~i~ posto sobre vencilnentos, accrescente-se : ..,...:...· · 

ra (pela ordem) requer verificação · da ficam excluídos deste.ii:nposto todos os q~e 
votação. -- - . pet•ceberem venc~mentos de 2:400$ annuaes 
· Procedendo-se á verificação ·O.a votação da · e inferiores. · · · · .· · ··.· 

emenda sob n. 2, reconhece-se ter sido · bs que vencerem mais de 2:400$ pagarã,q 
rejeita.da por 73 votos contra 35, total lOS. 2 °/o até 5;,000$- 4 °/0 ~té 10:000$ e 7 °/ o os 

que excederem esses vencimentos.>> · 
E' annunciatl e~o :t votação da seguinte 

emenda sob n. 1, do Sr. Rodolpho Paixão: · ·E' annunciadaa votação da seguinte emon- · 
« Onde so diz «Imposto sobre vencimentos da, sob n. 4• do Sr .• Paul~ RJ.mos: 

e subsídios» di~LL;i:lo) imposto sobrevenci- cArt. 1o,.n.- 29__:_Redija-sé assim:~ Idem 
ment_o~ o sub.nd10s, a saber 4 oj

0 
sobre os sobre vencimentos e subsídios, exceptuados 

venCimentos que excederem de l :200$ an- os vencimentos dos juizes federaes (§ 1 o do 
nuaes, mn.ntidu. a taxa de 2 o 1 o sobre venci- art. 57 da Constituição) e os subsídios dos 
m:~ntos até 1:200$. o Presidente e Vice- ~~mbros do Congresso Nacional. (Art. 25 
Presidente da Republica, os membrosno da Cop.stituição.) . . .· 
Congresso Nacional e os ministros de Estado 
pagarão a taxa de lO 0 /o sobre os s~us sub.:. O Si-~ Preside.nt.e '--A Commissãó 
sid.ios ». . . . . . deu a esta emenda igua.i parecer ao da qU.e . 

acabou de ser votada: · · 
. 9 Sr. Nehiª (pe~a ord~~)- Sr~ Pre-

·sldente, eu apresentei, sob 0 · n. 3, uma O Sr. Paula R.a01os-Sr; Presí· 
emenda tambem relativa a imposto sobre dente, a simples leitura · das emenda.s pr~
vencimentos. A emenda do meu · colleaa ced~ntes convencerá a V. E:t. e á. camara de 
Sr. Rodolpho Pá.ixão reduz o imposto a 2~/. que a minba emendu. não está prejudiéâdâ. 
a~bre vencimentos ~té 1:200$;. e, d'ahi para Todas as outras emendas mandam conservar 
Cima, (1 4 °/o· A mmha emenda é mais equi- o& impo.~tossobre vencimentos e subsídios. · 
tattv~ quer quo o imposto seja proporcional A Camara rejeitou estas emendas, a·niínha 
e :manda que seja d~ 2°/o i,)ara. os que ven- emenda manda supprimir o imposto sobre 
cerem ().e mais de 2:400$ até 5:000$, 4R/~_at~ os vencimento::; do~ juize::; federae.:l e sobre o 
IQ:OOO$ e 7 °/o os que excecerelll destesven- ::Jub::lidio dos membro:! do Congresso Nacional. 
cirnentqs, approxirp,ando-se · mais · do ·,que Não ha outra emenda desta natureza; por
existe actualmente. Eu p1,3rgunto a v. Ex. tanto, a minha emenda. nã.o póde estar · pre
si, ante o resulta<lo dessa om,enda fica preju~ judicada por outras anteriores. A Çommissão 
dicada a minha que, aliás, é menos lata que fez O seguinte: CGD!.liderou qtie não ha élasse 

· a. do illustre Deputado. ~ - ·. · . alguma de ft,mccionariós que ei:!teja isentâ 
Póde se1~ que a camar.a entenda que de imposto : a Camara já declarou · q~e ll,ª' 

n~o se deve reduzir 0 imposto a _4 o/o; mas uma, que é a dos juizes federaes~ ' · 
qu·e so deve fazer esta diminuição justa e UM SR. DEPUTADo-PeçG liçença para <lfl.!r • 
equi~ativa que eu proponp_o d~ 2, _4 e 7 oj0 • urn ·aparte: para comprehender Q alcan,cedª'; · 

:t< · ârgumentação de v. Ex., quae,:; são o~ juiz~~~- · · . 
O Sr. Presidente-A commissão feder~es, como entende aemenqa, ~ ~ ·•·· , · 

de Orçamento juiga prejudicada a ~manda O SR. PAULA RAMOs-São os membros do 
do nobre Deputado, á vista do pat•ecer que Sup!:_errio Tribunal ·· Federal e (js j\}i~!3S 4~ 
de'!l em relaçã.o á que está.em votação; más, secçao dos diversos Estados. · .· .. 
em todo () caso, a Camara ~quem decidirá si Mas, Sr. Presidente, eu não so quiz IJlOS- · . · 
a emenda do nobre Deputado,sr; Neivá, deve trar a V. Ex . . que a minha emençla não est~ 
ser ou não julgad·a. prejudicada deppis da prejudicada, co·m.o tambem que ó me~ fim é · 
votação que se vae realizar. . · ·· ' · encaminhar a votação. Aq\:_.;stã.o de que ·se 

Carqara Vol. VI 30 
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trata é uma questão séria; os tres poderes 
da· Republica. já declararam que os juizes 
federa·es estão isentos de imposto sobre os 
seus vencimentos. O que se eJtá votando é 
nma lei orçamenta.ria, uma lei annual e as 

. suas disposições caducam depois do dia 31 de 
dezemb!'o. Ora, pergunto a V .Ex., ou antes, 
faço ver á Camara dos Deputados que o pro
jecto de Orçamento da Receita não isenta 
absolutamente os juizes federaes · do p "ga. 
mento do imposto; ao contrai'io, sustenta 
que taes vencimentos estã~ sujeitos a esse 
pagamento. 

Pergunto a V.Ex.: votado o projecto, como 
foi ·pela . Camara, votada a disposição que 
d~clara que todos os vencimentos estão su
jeitos ao pagamento do imposto, torna-se 
nocessaria. a votação da minha emenda para 
que osjuizes federaes fiquem isentos desse 
pâgamento ~ Sim. (Apoiados.) 

Si _a Camara continúa a entender que os 
juizes federaes ~stão isentos desse paga
mento, logicamente em face da disposição 
clara da nossa · Constituição será forçada a 

·votar a isenção do imposto sobre o subsidio 
dos Peputados e dos Senadores. 

Feita essa exposição, eu espero que a Ca
mara,respeitando· a disposição constitucional, 
tal qual tem sido interpretada pelos tres 
poderes · da Republica, approve a minha 
emenda . . 

podendo, em caso algum, proceder á . votação 
em pr01•ogação das horas dà sessão.» 

Foi da accordo com essa disposição ·ex .. 
pressa que resolvi continuar as votações quo 
haviam sido · iniciadas, e não podia proceder 
de outra fórma . 

O Sr. Bricio Filho-Sr. Presi
dente, V. Ex. tem razão quando díz,baseado . 
no art. 166 do Regi~nto, que o acto de 
votar nunca será. interrompido quando a 
materia em votação contiver muitos arti-
gos, etc. . 

Isso é exacto, ma.s,por outro .ra.tlo, existem 
disposições do Regimento, que indicam as 
normas a seguir quando se pretende fazer 
alterações na ordem do dia. 

Ora, a ordem do dia se achava dividida em 
duas partes, terminando a primeira ás 2 1/2 
horas da tarde é era justamente dentro dessa 
primeira parte que as votações deviam ter . 
logar, porquanto a segunda parte contém 
outros projectos. 

0 SR. FAUSTO_ CARDOSO-Não .. se podia in
terromper dêntro da primeira parte. 

0 Sr. BRICIO FILHO- Es::;e artigo que 
V. Ex:. citou applida-se ás votações a reali
zar dentro _da primeira parte e . a . toda . a 
ordem do dia, quando não estiver · dividida 
em duas partes: na · ultima hypothese proce
deriam ás votações n.té o momento de ter-

Posta a votos, é rejeitada a referida minar a hora . regimental, não podendo ser 
emenda sob n! 4, do Sr. Paula Ramos.. excedida, porque as votações não podem ser 

- realizadas nas horas de prorogação. . , 
·o Sr. Faust.o flardoso (pela Mas,siaordemdodiaestádivididaemduas 

ordem) requer ver~cação d·a votaÇão. partes, si a votação do orçamento_figura na 
primeira;corno no caso vertente,airiterrupÇãO_ 

O Sr. President-e- Votaram a da votação, de accordo com a disposição 
favor 48 e contra 55 Deputados, total ~03. n. 166, do Regimen.to, só se poderia dar 

Não h a numero. Fica adiada a votação~ dentro da primeira parto da _ordem do dia, 
porque, si é certo que este artigo que im-

Passa-se á pede a interrupção da votação deve serre- · 
speitado, ha tambem disposição-do Regimen- · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO _DIA . to que deve ser respeitada é que se refere á 
inalterabilidade da ordem .do dia, salvo vo
tação expressa da Camara em contrario. O Sr: Presidente -Antes de ini

ciar a discussão das ma terias da. 2n. parto da 
ordem do dia, devo declarar á Camara que 
fundei-me em di.:~posição expressa do regi
mento da Casa, quando não attendi á recla
mação do honrado · Deputado por Pernam
buco,' o· Sr. Bricio Filho, para não continuar 

- nas votações iniciadas. · .. 
O Regimento diz assim : 
«0 acto de votar nunca'será interrompido; 

salvo quando a materia em votação contiver 
muitos artigos e si o prOcesso exceder a hora 
regimental da finalização dos trabalhos.Neste 
caso, ficará adiada na parte em que estiver, 
para continuar na segunda sessão. não se 

Ora, a Camar~, não se pronunciou, não au
torizou a alteração da ordem do dia. Nestas 
condições de::;culpará V. Ex. que diga que o 
modo por' que interpretou o Regimento não é 
o mais razoavel, não ê aquelle pelo qual elle 
deve ser interpretado. · 

V. Ex; desculpará minha divérgencia, 
feita rio terreno de doutrina, simples opposi
ção ao modo de interpretar a disposição re
gimental. 

Não vae nisso o mel).or desejo de melin
drar a V. Ex. nem a menor intenção de 
desrespeitar a decisão de V. Ex. . · · 

Apenas assomei á tribuna para chamat• a 
attenção da .Casa, · naquella occasião, pàra . 
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(lizer que a pat•te destinada â primeira parte sempre tem E>ntretido cordiaes relações p1ra 
da ordem db já. estava esgotada. com a banca.da de Sergipe. . 

No sentido em que me pronuncio conheço Ao Sr. Joviniano de Carvalho diz o orador 
decisões sobre o ·mesmo assumpto, dadas ter feito declaração de que não queria pro-
pela Mesa, em numero considerave1. Do tellar o projecto. . 
momento não as posso mostrar á Casa, mas . Apezar das inconcussas provas de sympa
me comprometto a exhibil-as em occasião tbia que a bancada parahybana tem mani
conveniente. festado aos seus illustre3 collegas represen-

Eram estas as considerações que tinha a tantes de Sergipe, nem por isso o~seu fogoso 
fazer, respeitando, entretanto, a decisão de tribuno, com a sua palavra illuminada, 
v. Ex., Sr. Dr. Satyro Dias, com 0 acata- deixou de magoar o generoso Estado a que o 
mento que sempre me merece. _ orador pertence, esquecido em todos os regi:. 

inens, com lhe atiraP a insinuação de que 
E' annunciada a continuação da discussão fóra elle um dos que mais teem pesado á 

unica do projecto n. 122 B, de 1901, com o União .• Ainda bem que os factos dizem o 
pàrecer sobre a emenda offerecida nà 3a. dis- contrario. · · 
cussão do projecto n. 122 A, deste anno, que .·Certo, nenhuma culpa tem a representação 
autorizà-; o Goveeno a conceder ao· cidadão parahybana que 0 :b:stado não tivesse até , 
João Pereira BarretJ ou â sociedade que e.lle hoje go3ado de umas tantas regalias, ou 
..organizar a garantia de juros de 6 % e de estradas de ferro, ou melhoramentos no seu 
amortização em 20 annos da quantia de porto, ou quaesquer outros serviços de ordem 
2.000:000$,para fundar em Aracaju (Sergipe) publica; e, _si assim é, porque tal motivo 
um banco de credito agrieola movel, e dâ poderá influir sobre a sua emenda~. E' uma 
outras providencias (com emendas da Com- .questão de J·ustiça, de equidade, porque a 
missãol, . -· .., lavoura da Parahyba está nas mesmas con-

dições da de Sergipe e, portanto, em perfeita 
O Sr. ~residen.t.e-Tem a palavra identidade para merecer igual favor. 

o Sr. Silva Mariz. Diz o nobre Deputado o Sr. Fausto Cardoso 
que. a cri;:;o bancaria da Bahia acarretou com 

O Sr. Silva Mariz começa dizendo um prejuízo de oito mil contos para o seu 
que a bancada · parahybana, tendo conheci- Estado. . 
mento da crise finàncéira. do seu Estado, O orador não o contesta, .mas esse prejuízo 
apresentou uma emenda a.o projecto em dis- é incomparavelmente pequeno com .o que, 
cussão, na qual pedia o.:~ mesmo.1 favores desde 1877, vein pesando periodicamente 
consignados para· Sergipe, isto~ · a creação sobre a Parahyba, assolada po1• terrivei::~ . 
de um banco de credito agrícola·. seccas, vendo a sua população dizimada, a . 
. A Commissão de Orçamento deu, porém, a industria pastoril e a sua lavoura n;wrtas, e 

essa emenda um parecer que julga; incohe- as economias de vinte, trinta annos, des~ -
rente, mas que não o surpreilendeu tanto, apparecerem na voragem do proprio tia
como o facto de ver o autor do j:>rojecto gello. Ah ! esta ventura'. tem o Estado de 
pedü· . á União- favores para o seu Estàdo o, Sergipe, de ainda. não ter sido devastado-. por 
não querer que sejam elles tambem conce- esses pbenomenos climatericos. 
didos á Parabyba do Norte. Entretanto~ ·· Nota. o orador que a honrada Commissão 
crise por q:ue estão passando a lavoura e .a não correspondeu ás sympathias e esperança. 
industria de Sergipe não é mais forte do qúe nella depositadas: · o seu parecer é incolor e 
a que se nota na Parahyha. _ inexpressivo. Está certo, porém, que a Ca-

'l'al foi a pressa que teve a Commissão do mara, si estiver animada de sentimento de 
Orçamento em manifestar o seu juizo sobre jústiça, não approvarâ aquelle parecer, qui3 
a pretenção da bancada. parahybana, que não se estriba em princípios de justiça, de 
chegou até a publicar dous pareceres, no equidade e imparcialidade. 
Diar:io do Congresso, a tal respeito, sendo o Fica ass~m lavrado o seu protesto, em 
primeiro . em 6 do corrente mez e f) out'ro- nome .do . seu heroico Estado e, si não o é .. 
dous dias depois. · . . _ · na linguag~m flammejante do nobre Depu- . 

A Conimissão não estudou o assumpto e tado por Sergipe, a do orador não é menos · 
deixóu~e levar·:. pela suggestão do autor do sincera, estremecendo pelo seu Estado, sem . 
projecto . ou pela. affeição pessoal que lhe os desfallecimentos de um só momento. 
vota, sem attendN• á bancada da Parahyba. Si lhe falta a eloquencia que domina e 
do Nort~>, que outra cousa não quer sinão o arrasta para profligar a injustiça que obsti
bem do seu Estado. nadamente se quer fazer á sua terra, ·o · 

Os signatarios da emenda não tiveram o orador tem bastante altivez para_ declarar · 
intuito de :protellação, como lhes emprestou que a representação parahybana nada teme, 
o autor do projecto, ·-.. tanto mais . quanto nem t~mpouco recuará, toda vez que se 
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tra.tar dos legitimas interesses daquelle . pe
queuo e va.loroso Esta.do. (Muito bem; muito 
bem.) 

O Sr. Serzedello Corrêa(')
sr~ Preside-nte, membro da. Commissã·J de 
OrçJl,mento e relator do projecto ora em 

_discussão, me julgo no dever de tomar a pa
lavra para dar um~ ligeira resposta ao meu 
amigo Deputado pela Parallyba, que vem de 
me preceder na tribuna. 

S. Ex. fallou ~m nome da justiça, achando 
que a Commissão de Orçamento havia pro
cedido com pouca equidade, quando acceita1•a 
o projeeto do nobre Deputado por Sergipe e 
recusara uma emenda que concedia ou con
feria identico favor ao EJ jtado da Pa.rahyba. 

Parecia assim, Sr. Presidente, que o meu 
nobre collega e amigo estava animado desse 
alto sentimento de justiça; mas, no emtanto, 
a~ suas palavras, o seu pr<:>cedimento e o 
seu juizo paea com a Commissão de Orça
mento revelaram exactamente o contrario. 
S. Ex. foi protun.damente injusto com a 
Commissão de 'Orçamento e o seu relator. 

0 SR. SILVA MARIZ- V. Ex. medeS
. culpe: acho que tratei com toda a ju-~-
tiça. -

0 SR. SERZEDELLO C.ORRÊA .:_ Começou S. 
Ex. por considerar o procedimento da Com• 
missão de Orçamento como eivado de aço-
damento. · 

S1•. Presidente, o obscuro relator deste pa
recer dá, é verilade, com certa actividade 
qué lhe impõe o.seu dever nesta Casa e que 
elle cumpre .como entende -'e julga conveni
ente, a maior pressa aos pareceres sobre 

· projectos que são submettidos á sua conside
ração; mas procura fazel-o sempl'e com o 
cuidado, com o criterio, com a calma. e com 
o estudo que esses assumptos reclamam. 

No parecer publicado sobre a emenda da 
Pa.rahyba houve, Sr. Peesidente, na pri
meira publicação ePros de impressão e um 
ligeiro equivoco. O erro de impresilão calava. 
immediatamente no espírito d0 todos que 
lessem este parecer, poi::; começava pot• da1• 
ao nobre Deputado por· Santa . Catharina, o 
Sr. Paula Ramos, a presidencia da _Commis
são de Orçamento e o fazia signatario deste 
parecer, quando toda Camara. sabe que o 
presidente da Commissão é o Sr. Paula Gui
marães. 

buco, percorrendo este Estado, vão procurar 
o teeritorio da. Parahyba. . 

No dia em que voiu publicado este parecer, 
no Diario do Cong1·esso, dei logo pelos dous 
equívocos e me apre::;sei em mandar repro
dllZir esse p:trecer com as correcções conve-
nientes. · 

Nada ha nisso que possa revelar aço
damento, e antes moska o cl'iterio e _es
crupulo ; a mesma Commissão, depois de· 
publica.r o parecer, leu-o, !.3 o fél.z sempre 
para evitar equívocos ou enganos, a que 
este ou aquelle Deputado possa ser condu
zido sobre os motivos, no parecer. 
- Demais, Sr. Presidente, a Commissão de 
Orçamento, si fez referencia á Estrada Cen-
tral • da Parahyba, foi porque essa estrada · 
existia com verbas em varias orçamentos. 

Mais tarde, muito posteriormente, é que 
foi 1 igada á estrada Conde d'Eu, de modo 
que o parécer podia muito bem referir-se a 
estas dua.s estradas, porque realmente houve 
tempo em que ellas existiram separadas, 
com autonomia ve1•dadeira e verbas pro~ 
pria.s. - . · 

Mas, como este facto não se .dava mais, 
apressei-me em corrigil' o equivoco que aliás, 
tinha praticado, -levado pelas leis orçamen,.. 
tarias de 1894, 1895 e 1896 em que _havia 
verbas para es.~as estradas ; e isso absolu
tamente não pôde provar açodamento neste 
parecer. 

S. Ex.. dis$e ainda que o parecer tinha 
obeuecido a suggestões do illustre Deputado 
por Sergipe. 

0 SR. FAUSTO .CARDOSO- E' uma injustiça 
terrível. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA- E' possível 
que -a justiça da causa queplei.teava o nobre 
Oeputado por Sergipe tivesse calado no es- · 
piríto da Commissão e do relator desse pro
jecto, mas pura e simplesmente pela justiça 
que assistia a S. Ex., e não -a suggestõer; de 
qualquer ou tra ordem. _ 

As suggestõe.1 que o rela-tor e seus collegas 
de Commissão póllem ter, são naturalmente 
deviJ.as á ju::;tiça da cn.u::;a que este ou 
aquclle Deputado pleiteia junto da Commis· 
são. 

Ainda, Sr. Presidente, deixaram escapar 
que era o ramal da Estrada de Ferro Sul de 
Pernambuco que devia percorrer o territo
rio parahybano, quando todo mundo sabe, 

_ S:).'· Presidente, que os ramaes da Estt•ada de 
Ferro 4~ Limoeiro, cuja séde é em Peenarn-

Si seus argumentos pódem c!onvencer a 
Oommhlsão de que se trata. de um acto de 
justiça, ue uma medida de certa vantagem 
para o Estado que repre:~enta, a Oommi::;são, 
consultando os interesses publicos, não . faz 
outra cousa sinão cumprir com o seu dever, 
procurando attender aos justos reclamos dos 
Deputados que advogam legítimos interesses . 
de seus Estados, por isso que, por parte da 
Oommissão, não póde haver outra suggestão. 
E essa.- foi justamente, por -ver a justiça. da 

( •) Esta discurso não foi revisto pelo orador. causa que o no})re Deputado pleiteiava, a. 
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razão pela _qual a Commissão entendeu que preoccupação de movimentar as suas indusM 
parecia uma medida que, no estado actual, tria.s, facilitar as transacções e dar-lhe 
vinha attender ás justas nece3sidades do aquillo que era uma das suas primop•as ne
Estadp que S; E- representa. _ . cessidades-um regimen de ntt vegação -que 

E, seja dito entre parenthesis, de longa lhe permitta dar uma sahida mais franca aos 
data e muito especialmente durante o re- seus productos e uma entrada menos onerosà. 
gimen republicano, tem havido par.1 com a outros generos quo recebe por intermedio 
este Estado a maxima desigua-ldade em rela· de outros Estados, muitas vezes sobrecarre
ção a outros. (Apartes.) gados por impostos exaggeradós,eomo sejam 

Si a Commissão deu parecer favoravel ao taxas de consumo e outras, creados pelos di-
projecto do nobre Deputado por Sergipe, verso.3 Estados. . 
projecto que se afigura aos nobres Depu- A Commissão, estudando ·tudo isto e vendo 
tados tão justo que já declararam votar que, de duas uma, ou este .instituto de cre
por elle, está justificado, pois, o conceito dito se estabelece e Sergipe vae tel' um esta
dado pela Commissão a respeito da medida belecimento que é uma condição essencial do 
solicitada. - desenvolvimento comi:nercial de qualquer 

Alegra-me esta declaração, porque prova aggremiação humana, por maior que ella 
que a Commissão deu parecer favoravel ao snja, que é uma condição essencial po.ra. o 
projecto, não por suggestões pessoaes, mas desenvolvimento de sua producção, para se 
porque, no conceito do proprio Deputado facilitar, finalmente, todas as diversas trans
_pela Parahyba, é um acto de justiça e de acções, porque não ·se comprehendà que 
equidade e uma necessidade para Sergipe. possa existir um Estado com capital, com 

O relator deste parecer deu-o f<l.voravel commercio, com certas transacções com o 
aoprojecto do W-bre Deputn,do, porque, estu- exterior, com ligações mais ou menos diffi.
dando a vida daquella antiga p1•ovincia e do ccis com os diversos Estados ~a Federação, 
actual Estado, verificou que, collocado em sem ter um instituto de credito, um banco~ .. 
condições especiaes, tendo um porto de .mar o SR. LIMA FILHo-Eu quizera que v. Ex. 
que não é frequentado e n~o é- visitado desde estendesse este beneficio a todos os outros. 
que 0 Uoyd, havendo até época em que se o SR. SERZEDELto· CoRRÊA- Eu eston a 
determinou que esses vapores chegassem até 
ao porto da Amarração, de difficil accesse e justificar a razão por que · a Conimissão deu: 

. grandes embaraços, -favorecendo-se assim o seu parecer favoravel ao projecto. ·. · 
um Estado da Federação, nunca se conseguiu O SR. LIMA FILHo...:..Nãó contestamos. 
que esses vapores fossem ao porto de Ser- O ,SR. SERZEDELLO CoRRÊA -·os nobres 
_gipe. Deputados não contestam, mas tirâm-nie o 

· Mai~ ainda: melhoramento de ordem al- direito de justificar a razão por q1.1e a Co:rn~ 
- guma., desde que Sergipe existo como pro- missão deu seu parecer favoravel ao pro-

víncia e como Estado, foi consignado nos jecto. - · _ 
diversos orçamentos deste pai7; para iniciar 0 SR. FAUSl'.O CARDOZO-:- v. Ex: praticou 
alli ()melhoramento do porto, o desenvolvi- · 
mento economico ·de sua lavoura, a croaç:ão um acto que q futuro ha do registrar como 
de nucleos agl'icolas, em fim, nem um 1lesto:-; de j ut~t,iça 0 de genero:iidade ~ (Apartes·) · 
g1•andos favores quo, dm·.~.nte o inicio qn. O SR. ·smtzEDELLO CoRitÊA- Mas nã.o so 
Republica, tão fartamente ioram distl'iblll- compt•ehende que um Estado -\riva serií um 
dos pelos outt•os ~stn.d.os. instituto de· credito, collocado como está o 

Sergipe nunca teve cous::t alguma, nem de Sergipe, tendo, aliás, ter•ras uberrimas, 
colonização, nem estL'adas, nem melhora- producção mais ou menos regular; condições 
mento do porto, nem auxílios á lavoura; de de vida que o podem tornar um dos mais 
módo que era esta a primeira vez que vinha prosperos,fortes e ricos. Estados da Federação. 
solicitar do Parlamento um favor que, estu- o SrL GERMANO HASSLOCHER - Si fosse 
dado pela Commissão, se reduzia a mu:ito assim, não era neceSsaria a ga.Í'antia de . ju· 
pouca cousa. ros; os capitaes viriam· independente distv. 

Não se podia nesta quadra em que os ca· O sii. SERzEriELio· CoRRÊA- Os capitaes . 
pitaes dlfficilmente se podêni arriscar a cer- virhuü independente disto; diz ó . Iiob.re ·/ 
tas e deterroina.das- ·emprezas e Ilriúcip<~l-
mente instituições de' credito, deante do des- Deputado; · mas S. Ex; não desconhece quaes 
barato e dos abusos introduzidos nesta espe- são as grandes difficuldades que ha para-é 
cie de' estabelecimentos, nesse período om aggremiaçãode capitae.~. . . . 
que a aggrerp.iação de capitae-3 é cousa itú- O SR. GERMANO :f,JAssLociiER-'Não é a gá
possivel, deixar Sergipe de pedir uma pe- rantia tle juros que os vae aggr~miai'. V .Ex. 
queiia garantia. de juros para os ~à.pitaes deve comprehender que a crisa póde ter duas 
necessarios a um instituto de credito com a causas: ou falta de capitaes, ou faltá . de 
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credito ; st é falta dé capitaes, a garantia Thesouro deste · :pa.iz .dispenderá como um 
de juros põde reunil-os; e, si é falta de cre- pequeno auxilio ao desenvolvimento agrícola 
dito a garantia de juros de nada serve. de Sergipe. . · · 

O SR.. SER.ZEDELLO CoRRÊA -Porque ~ 01·a, Sr. Presidente, quando a. Commissão 
pensa que dezenas de milhares de contos teem 

O SR. GERMANO HASSLOCHER dá um aparte. sido do3pendidas .com o desenvolvimento de-. 
·o· SR. SERZEDELLO CoRRf:A.-0 nobre Depu~ outros Estados, quando ella pensa que ser

tado então imagina que nós podiamos con- viÇos importantíssimos estão sendo re~tli
struir as nossas estradas de ferro sem garan- zados nesses Estados, para. manter o seu 
tia de juros 1 desenvolvimento e fomentar o seu commer-

O SR. GERMANO HASSLOCHER _ E' cousa cio, pelos cOfres pubUcos, não'é demais que 
muito diffm•ente a creação ·de um banco ou para Sergipe, que é um Estado da Federação, 
a construcção de uma estrada de ferro. se dê pela i}rimeira vez a insigniflcante 

quantia de cento e tantos contos, para ver 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA-O nobre Depu- si, como uma especie de tentativa, afinal de 

tado vê emprezas que deviam dar reinu- contas, as condições economicas desse-Estado · 
neração, para as quaes, entretanto, é neces- - encontram cer·to amparo para a crise que 
saria a garantia de juros. · vae atra v assando. 

o SR. GERMANO HASSLOCHER _Eu já vou Não me tenho recu~a.do a interfel'ir com 
mostrar a-differença extraordinaria que ha o .pouco que valho (não apoiados), no intuito 
entre estradas do ferro e bancos. de favorecer a outros Estados, e ainda ha 

Peço a palavra. (Apartes.) pouco, prócurado aqui por uma Commissãcf 
de Pernambuco para empregar os ·meus 

·- O SR. SERZEDELLO CoRRÊA-Eu sou inc_apaz esforços no intuito de auxiliar a sua. lavoura; 
-de fazer injustiça aos meritos do nobre Depu- mediante um pequeno recu·rso que carecia 
putado ; disse apenas que para commetti- do Banco da Republica, por intermedio do 
mentos da maior utilidade, da maior vanta.- Governo Federal, não poupei esforços para . 
gemt de remuneração quasi immediata, a que· este tentamen fosse obtido e que s~ 
difficuldade hoje, attenta. · á crise por que fornecesse á angJ,lstia da lavoura de Por- . 
atravessamos, consiste na aggremiação de nambuco os recursos de que carecia para 
capitaes -e que estes r11esmos capita.es de evitar que a futura sFtfra fosse ânniquilla.da.:. 
remuneração certa e constant2 não proscin- . Conio pois, havia. de me oppor ao favor · 
dem absolutamente da ga.rantia de juros. solicitado por Sergipe~ ' · · . . _ . · 
·· .E' este o processo da nossa historia, p(!.ra O relator não deu o seu parecer favoravél . 
comprova.r o qual estão ahi um sem numero á emenda da banca.da parahybana, porque à < 
de emprezas quo se teem estabelecido ú. custa Commissão não podia considerm• o proJe_cto:_' 
exactamente destas garantias. · do nobre Deput~do _por Sergipe, solicitad() 

Mas, dizia eu, das duas, üma, ou o Banco para o caso especial do seu Estado, como urri 
do Sergipe se estabelece e se ostaboleco por- prucess:> regular e normal de auxilio á 
quo encontra condições de vida e vae fa.- .lavoura dos varios Estados da Republica; 
cilitar as transacções quo o . remuneram, si a. Commissão pudesse consid~rar este pro
va~ facilitar o desenvolvimento economico cosso especial como meio geral, cllà tm•ia~ 
deste I~st:tdo, vac oncontra.t•, finalmente, um attendido aos nobees Deputados e proposto a 
campo lH'ospcl'o, con vcniente p!11'<1 o deson- croa.ção de bancos pol' -toda a parte, e nestas 
volvimento <lo s11as i;l'a.ns:tcGõos,- e ó corto condiçõo.-:l o relator dal'ia. o seu parecel' favo
quo essa gal'antia. pequena ue 120:000$ an- ravel<L emenda, cstendendo-;a. a todos Estados 
nualmente, entrando a.hi a amortização, vae ou esperando ·que a medida ' partisse ·-da · 
se tornar uma garantia quasi nominal, uma Camara, consignaria o seu parecer favo-
garantia que não vil•á a pesar nos corr·es ravol. . _ . _ . _ _ _ 
publicos, ou este Banco não onco~tra;rá isto, Mas a Com:tnissão i:Jão podia .-· fazer -isto; . 
os capitaesnão encontram pequena remun~- porque o processo apresentado pelo nobre 
l'ação nas suas transacções e elle terá neces- Oeputado por Sergipe obedeci~ ás condições 
sidade do auxilio, da garantia supplem~nta1~, especiaes do seu Estado e · só como uma. 
isto é, terá necessidade de ir busca.r: a.o Tne- excepção , riun:ca como . capaz do s{lr erigido . 
souro Federal a garantia de · 5 o/o que 1h~ dá em pl'oce5so regular de auxiliot podia olle 
o projecto. . - · _ - ,, · · ·· -·_ ser acceito pela Commissão de Orcamentq. 

O que eu digo é que, oti os ca,pfta.es encon- . _ Já disse, Sr. Presidente, que 'o Estado -de 
· tram um emprego facil no Esta.dô de Sergip€l Sergipe nunca re~beu .umfavor ... · 
-: c agara.ntia será nominalou·elles não encon- 0 SR. SILVA MARIZ-Isso não é razão. 
, trarão esta co1•respondericia. e o capital irá 
:-pesar sobre a garantia do Thesouro, e isto 

.·· importará. em 120 contos annuu.lmenté que o-
0 SR. SERZEDELLO CORRBA-; .. _não tem ·. 

um instituto do credito... · 



' O SR.. SILVA MAR.Iz-Nem a ParahylJa. 
' . _ o. ., , 

0 SR.~ FAUST.O CARi::lOSO .:...;,. Não tem nave
gação. 

O SR. SERZEDELLo CoRRÊA-.:.. ·o Estado de 
Sergipe reqlie;e_eu, -por' intermedio de sua 
deputação, peln. -primeira vez .:este fa;vor 
especial; acreditando que era um meio, sinão 
efficaz, peld 1n,enos conveniente para atten
der ás condições criticas da lavoura daquelle 
Estad~. 

A Commissão, considerándo, pois, debaixo 
d~ um. ponto' todo . economico, nunca capaz 
de ·ser erigido .ern disposição · geral, para au
xiliar todos ·os Estados~ attendeu ao pedido. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 215 A- 1901 

Dahi pn.ra estender .. a medida_ a . ·todos os 
outros Estaqos, ha um grande abysmo; por
que si os · nobres Deputados pela Parahyba 
julgam que o parecer dado contra . a sua 
emenda foi umn. injustiça. a mesma cousa 
<lirão os Estados . da Bahia, Pernambucq, 
Alagôas, . Amazonas _e tantos . outros, e a 
Commissão commetteria. o gravíssimo erro 
de estende1• um proj~cto, que obedece a con
dições puramente locaes, a umª' situação 
especialíssima. . . . 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-E mesologica.s 
mesmo. · . · · 

voura de todo o paiz. A Commissão não po
dia fazer isto; ella deu parecer favoravel ao 
projecto do nobre Deputado, attendendo ás 
condições especiaes de Sergipe e a que, 
quando todos os Estados da Federação, teQm 
pesado e vão pesando de. longa data nos co
fres da União, o Estado . de Sergipe apre
senta a excepção de não ter obtido nem so
licitado o majs comesinho favor. 

Nestas-condições, a Commissão praticou 
um acto de jastiça:t:e mais qJie de justiça,pra.
ticou um acto de hônestidade politica.(Muito 

O SR. 'SERZEDELLO CoRRÊA-... de erigir . . . 
isto em tim pro/cesso_ eral de, au. xilio á la- I F.ica ~discussão adiada pe.la hora. 

h~. \ . 

- . I conversível á vista e ao portü.dor, exonerando-se a fortuna pu-
/ I _ blica e particular e o tràbalho _ nacional dos Ià.rgos e funrfo3 
<...!./ prejuízos que lhe adveem dn. moeda que possuímo::;, imprestavel 

como instrumento de pet·mutas iqternacionaes, incapaz de ser 

Autoriza o . Poder Executivo a contl·actal'• o 1·esgate do papel
moeda . com um banc..o existente ou que se installar e dá outras 

. providenci~s · · 

um regulador de valores, emfi.m antP.s um 'elemento de desorga
nização de todo o nosso del:!f;mvolvirnento economico o indus
trial, do que um inst1•umento de riqueza e de -progressb. 

O projecto providencia pela c1•eaçãode um banco . 
1°, ao resgate ou eliminação do papel exce3sivo ; · 

O actual _projecto otferecido ao estudo-da Camara pelo Sr. 2°, a eliminação desse papel, uma vez reduzido conveniente-
Deputado pelo Rio Grande do Norte, Sr. Dr. ~Ianoel Pereira Reis, mente, óu a sua substituição pelo bilhete de banco conversível 
providencia sobre o resgatá. do papel moeda. A idéa., pois, que á- vista e ao portador. · . 
elle con~igna não pôde deixar de merecer o apoio da Commissão . Estudará primeiramente a Commissão de Orçamento a pri
de Orç_amento; estâ,de accordo com as 9piniões emittidas pela n:ieira parte. Como pretende conseguir esse desideratum o 
mesm11- Comrnissão em , mais de um dócumento, e conforma-se projecto em questã.o ~ . · ' . 
com a doutrina seguida pelo actual Governo, cuja politica fi.nan- Pela creação de um banco organizado com capitaes nacionaes 
ceira .assenta na reducção de nosso meio circulante, que, de mâ ou estrangeiros, ou mais seguramente, -na impossibilidade de 
qualidade e excessivo, é a causa principal das grandes depres- capitaes nacil}naes, com capitaes estrangeiros. Ha, pois, tres 
sões cambiaes, da alta dos preços, do avilta.rilento ao valor de pontos a estudar: }o, o mecanismo pelo qual o banco conseguirá 
nossa producção, emfim, a causa fundamental da temerosa crise os seus fins; 2°, a remun·eração que . terão esses capitaes a isso 
que vamo,s a!ravessando. Os resultados colhidos com o resgate destinados, nessa primeira ph~se da vida do banco; 3°, os onus 
de cerca de, 1 ~v.OOO:OOO$, a elevaçãolenta, mas segura, das taxas que terá de accarretar o Thesouro. · -
cambiaes, a valorização que teve a nossa moeda, tudo emfi.m 1.0 O mecanismo pelo qual o banco conseguirá. o resgate con-
aconselha a perseverar-se na política do resgate até elevar-se siste no seguinte: 
o papel ~~ _:va,lo~· que lhe deu o legislado1· de 1846, de modo a O banco comprará ao Governo o papel moeda que necessitar, 

· ,p1•eparar-se o adyento :da moeda metallica e do bilhete de banco emquanto fizer a incineração, pagando·o em ouro ·ao cambw 
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}>elo q úal. o Gov.~rno o tiver recebido dos importador~s. Po1• sh~ · . os algarismos 'exactos, já da im portancia ouro de que necessitará 
yez, el'nquanto o b~nco tiver de incinera1• papel, o imposto o banco para o resgate annual, já da quantidade de papel 

· em ouro deixará de ser cobrado em especie ou em cambiaes ·incinerado, já das responsabilida.des que terá ·o Thesouro 
para sel-o em' papel ~oeda ao cambio do dia. . . durante as operações do banco, relativas á incineração. Como, 

Dahi deve inferir~se que sendo a quota em ouro estabelecida poré:q:r, o projecto manda que as quantias destinadas ao fundo 
para o pagamento de nossas responsabilidades no exterior, e que de resg:tte é. de garantias sejam applica.das ao serviço dçsses 
não conv:indo que o Governo volte ao processo de recorrer ao juros e amvrtização; claro é que só a differença accrescerá. 
mercado decambi.o como tomador, deverá a parte em papeh ás responsabilidades actuaes. Na realidade, porém, as cousas 
moeda, correspondente annualmente ás. no.3sas I'esponsabili- não se passariam da fórma acima descripta. O mecanismo do 
dades, ser annualmente incinerada, dando o banco ao Governo banco seria completamente outro. . 
a importà.ncia em ouro para fa.zer fl'ente á sua divida. O :projecto diz que o banco comprn.ria ao Thesouro o pn.:pel 

O banco, pois; dPve1•á para retirar por auno a somma de que teria de incinera1•, dando-lhe ouro em troca do papel-moeda 
papel-moeda correspondente a -e 3.400.000, importancia do correspondente ao caml)io do dia ao ouro que teriam de pagar 
serviço da divida. e dos títulos que substituíram as garantia.s, os importadores; mas, como o Thesouro depositaria títulos ouro. 
possuir no 1 °anno essa quantia, no 2° anno igual somma a no de 5 %, será naturalmente com esses títulos que o banco obterá 
3° e no 4° próximadamente a mesmasomma, época ep1 que mais· ou pretenderá obter esse ouro. Ora, a Commissão não acredita 
ou menos terá reduzido de mais da metade o papel-moeda em isso possíveL. Durante muitos ,annos o Thesouro, possuidor dos 
·circulação; elevado o restante ao seu valo1• par. Terá neces- títulos de 88, 4 % ouro, procuj'ou obter ouro com es~~es títulos, 
sidade de um capital de . cerca de. 12 milhões sterlinos para collocando-os no estrangeiro/ 
toma1• numeros redondos. Suppondo a hypothese mais suave · O Sr.· Visconde de Ouro-Prdto teve essa preoccupação; o Sr. 
~os organizadores do banco, isto é, que os subscriptore~ entrem Ruy Barbosa tentoü~ o relator do parecei',· quando Ministro da 
parcialmente co)n o dinheiro para essa .. operação, vejamos em L"azenda, empregou todos os esforço5 e não o.çonseguiu: 1°, por-
20 logar a possibilidàde da a.cquisição desse ca:pital tão avultado que os mercades estrangoiros, attenta a situação do nosso era
pela remuneraÇão compensadora. dito,difficilmonte comportavam~ nova emissão de títulos nossos; 

Em que. consiste ella ~ Nos primeiros tempos da vida do banco, 2', .a collocação dependia da cotação e esta era impossível 
unica e e~clusiva·mente no juro de 5 °/0 ouro que dará o obter porque as leis do Stock E(l)change de Londres não o per
Thesouro, porque,. para a emissão de l)ilhetes conversíveis novo mittem, desde que o emprestimo não tenha sido lançado em 
lastro é necessariô ao banco, e esse não será sem dnvida obtido . Londres e uma grande parte delle subscripto por tomadores 
sinão quando o cambio já estiver ao par, para que a emissão inglezes. . · 
no duplo, base . razoavel · acceita pela pratica, possa offerecer Mas quando com esses títulos fosse !acil obter ouro, pre
lucros ao mesmo banco: SN~;t passível a acquisição de capitaes ferivel seria que o' ThesourQ o fizesse, importando ouro em 
para esses quatro primeiros annos de v.ida. do bancq mediante emprestimos externos destinados ao);rjisgate, sem os inconve-
o juro ouro de 5 % ~ . \ · nientes de um processo complicado e incei'to como o do banco, 

A Commissão de Orçamento não o crê. A .Commissão acredita e sem a destruição do mecanismo creado pela quota em ouro 
mesmo que não seria possível, pm• outro lado~ sem graves .na importação, assecuratoria ·dos pagamentos de nossos títulos 

· perturbações em toda a vida economica, · commercial e indus~ e da lei de fundo · de garantia. preparatoria de uma larga 
trial do paiz, ~etir~r tão avultada somma de papel da circulaÇ<1.o, operação pa1•a a conversibilidade. 
embora .os effeitos perturbadores· fossem . minorados com a alta ()relato r do parecer pede ainda á Com missão e á Camara 
cambial pelo processo puro e simples da queiii1a. licença para declarar aqui que não achà converiien.te á 

3°, responsabilidades do Thesouro-Ellas se accresceriam an- ordem economica e á vida industrial e commercial do paiz 
nualmente de cerca de 600.000 ~ afora a amo:ctização. O re~ a continuação do resgate do papel rp.oeda pela retirada pura ti' 

!ator do· parecer. arredonda os algarismos desde que argu- e simplesdesae papel pela queima, como se deduz·do mecanismo l 
menta com hypotbeses~ sendo impossível prever de antemão' do .projecto. o processo da queima pura e simples, até hoje 
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preduziu resultado benefico, pouco affectando a normalidade das 
transacções e a vida dos bancos, si for, porém, continuado, sem 

o ser á:companhado de medidas que minorem as perturbações quo 
~ produzirá, poderá aéarretar gravíssimos males pela retracção 
f: do numeraria, causando a ruína de nossas industrias, de todos 
~ os bancos nacionaes e do proprio commercio. O relator pensa 
2. prestar um serviço ao paiz e ao Governo esclarecendo o seu 
• pensamento. É' sua profunda convicção que o papel moeda em 
~ circulação é excessivo: 

Illudom-se os que pensam de modo contrario invocando a 
retra.cçã) actual e a falta dE' dinheiro , porque essa retrac
~ão e essa falta são devidas ao pequeno 'poder acquisitivo 
de nossa moeda, ao depressivo valor, que possue, o que faz 
·com que tr:ansacções que se realizavam antes com moeda na 
razão de 3 ou de 4 hoje exigem uma massa de papel tres 
ou quatro vezes maior. A retracçãõ actual é devida, pois, ao 
pequeno valor acquisitivo que tem r. moeda, e ella desappare
ceria e se converteria em evidente excesso si o cambio se 
elevasse amanhã ou depois a 24 ou 27 d. O processo, pois, do 
resgate é uma necessidade ; deve sot· continuado com perse
·verailça e continuidade como meio de valorizar a nossa moeda,· 
desde que o augmento do valor ouro de nossa producção, ou 
pela valorização do producto ou pelo augmento da producção, 
é um processo demorado, incerto, dependente de um conjuncto 
de fa.ctores, alguns dos ques escapam aos meios ao nosso al
cance, attenta a profunda crise financeira por que passou ó paiz, 
crise, que affectou a ordem . economica e todas as fontes de 
producção. Como, porém, continuai-o? · 

Pelo processo exclusivo da queima pura. e simples ~ 

Em outras palavras-Retirados os 100 mil contos, por causas 
diversas que não vem a pello apontai', o cambio que devia ser 
de15 é supponhamos de lO; a valorização do meio circulante fez
se apenas em parte, a moeda resté1nte adquire apenas uma 
parte do poder acquisitivo que deveria adquirir-retirat·am-se 
100 mil contos mas a que ficou adquiriu um poder aclluisitivo 
correspondente á retil•ada do 50 mil, supponhamos. ·· 

O i•e.mltado será fatalmente retracção de numerai'io .; ore
sultado será di.tficuldade de numeraria para as transacções por
que o numerario que ficou em circulação correspondüt a ne
cessidades creadas por uma, taxa cambial de 15 e si essa é do 
dez e sob essa base se regulu.m os preços, cla.ro é que haver<L 
uma certa ~alta. Comprehende-se, pois, que si este systema for 
levado a extremos e ás suas ultimas consequoncias, os desastres 
e as catastrophes que póde occasionar não se farão esperar. 

Si assim é, parece ao relator do presente pn.recer, e timida
mente o ennuncia aqui, que o resgate de hoje em deante, não' 
deve ser feito pela queima pura, e stmples do papel, e sim que 
esse papel deve ser substituído mediante emprestimos ouro 
feitos pelo Governo, afim de que a retracção que se der seja 
combatida pela moeda ouro, embora esta escoe-se logo depois 
e ainda porque assim o cambio terá a as~ensão que devia ter 
correspondente ao papel incinerado; ou, o que parece mais util, 
mais efficaz, menos oneroso ao Thesouro-essa queima deve 
ser acompanhada do resgate das apolices internas, em soinmas 
mais ou menos avultadas. 

Com effeito, ha empregado inactivamente em apolices ur.õ. 
capital extraordinario, capital esse subtrahido ás transacÇões, 
á-vida commercial, á vida industrial, á vida bancaria de todo 
pa~. . • Não, pensa o relator do presente parecer. E' um facto, e a 

incineração nos dous ultimos annos nol-o ensinou, que a eleva
ção cambial de onde resulta a consequente valorização do 
meio circulante, exactamente porque muitas outras causas 
além do excesso do papel moeda influem sobre as taxas cam
biaes, não se faz na mesma ralaç-.ão. De modo que uma 
retirada do · papel-moeda na importancia de, supponhamos, 
100 mil contos e que deveria elevar o cambio por exem
plo a 15, valoriza,np.o o papel restante nessa relação, não 
o consegue, dando-se ao contrario uma ascenção menor, 

Pois bem; fazer' voltar esse capital á circulação, a proporção 
que se queima. o papel que se retira da circulação, é um meio 
seguro de; comb<tter a retracção do numeraria e os perigos que 
ella traz'como consequencia da falta, de correspondencia. que 
existe entre o augmento do valor que adquire a moeda o a 
massa de papel retirada ou incinerada. 

Dest'arte conseguir-se-hão "t;odos os bons resultados que se 
póde tirar da queima,evitando-lhe ou minorando-lhe os grandes 
perigos que já estão ahi pronunciando-se e levantando cla-

.., por exemplo, a 10 ou 12, prejudicado ainda o valor acquisitivo 
- do papel que ficou pelo facto de não se confo1•marem os preços 

das diversas mercadorias dallas a consumo immcdiatamente ao 
que deveriam ter em consequencia dessa taxa. cambial. 

' 

mores. · 
Recusada pela Commissão a primeira parte do projecto, a 

segunda, que providencia sobre a conversibilida.de e que é 
uma consequencia desta, está ipso facto fóra da questão. 
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N . . 215-190l 
I 

Atttori.~a o Pode1· Executivo a cont1·actar o 1'esgate do papel-moeda 
com it?n ban,co existente ou que se irtslaUar, e clà outras provi-
dencias. ' 

A Comrui3são pensa . que l'eduiido o papel moeda em cir
culação, elcYado o seu valor a 27 d. por 1$, obtido cambio 
por durante algum tempo sem intervenção de elemen
tos estranhos. está o paiz preparado para passae da moeda 
incon,er:'in•l parl\ a moeda metallica e para o bilhete de .baneo 
con•ersi,el á vista e ao portador. Mas essa transformação não 
:;e podt•:·á. 1i1z0r sam serios estudos e largas bases fornecidas pela o ·conO'resso Nacional resolve: 
fu."t:nis•ica.Esta. foi a marcha soguidapela Italia, mas só depois ~ · ~· . · t . . t 
d1, um extrao1·dinario relatorio apresentado IJelo Ministro da Fa.;. Art. 1 ·" I11ca o Poder Executtvo au or1zad~ a con ractar o 
z~nda d :.". então, só depois de largas ruedídas preparatorias, só ~esgate do papel-:f!loeda CO?J~ u~n banco exrstente ou que se 
dew·is de mn monumental exame poi' uma commissão parlamen- mstallar ,. nas segmntes conchçoes · . 
tar.eru que as estatisticas eram com})letas, ê que se tentou a ope- § 1°. O lJanco incinerará annualmente, de accordo com o 
!".:t•;à·) •le credito para a ·converilibilída.he pela certeza· do que . o Governo, ll.ma cer.ta quantidade de papel-moeda. O Governo 
our.) não se escoaria da .Italia. Necessa1'io é Jevantar,.;pois, a tornar-se-lia devedor do banco desta quantia. incinerada e pas
e.:,-tatística de toda nos§~ importação em valores officiaes em sal'á titulas de divida em ouro corre.~pondentes á importancia, 
nossas alfandegas · cont1·ole$ pelos· valores offi.ciaes do·s paizes de .do papel incinerado, reduzida ao cambio da época da ir)ci-
origem,c levantar a estatistica dos valores de todà. nossa exporta- neração. · 
ção. levantar o cadastl'o de toda~ as emprézas industrial> e § 2°. Os juros desta divida não deverão exceder de 5 'Y; 
ca.pitae:3 Pstrangeiros aqui empre~a.dos, saber o que fica no ,annuaes. 
paiz e o que é remettido pa.ra fóra, e;;tuda.r os lucros do §. 3°. Quando a massa de pa1Jel em circulação for convenien
commereio e ver o que é aqui applícado e o que vae para o temente recluzida, o banco, de accordo com o Governo, suhs r. i
e~trangeiro em valore3 de toda e.::pecie, aluguei~, jmot:, salarios, til'á todo o papel restante n<> circulação por outro de sm, 
etc. Levar emfim em conta os prC'juizos contra nó.~, re:;ultuntes emissão, ficando o Governo devedor do banco da importancia 
da nossa moeda, pa,ra depois ter a certeza. de que feita a trans- substituida, na fôrma do § 1°, não devendo, porém, os juros 
fot'úlação, iniciada a conversibilidade, a mantaremos, porque .o exceder de '3 % anuun.es. 
ouro não se escoará reca1lindo o paiz no cur.~o forçado de novo, . § 4°. O papel emHtido pelo banco será immeoiatamente con
atravês de collossaes prejuizos. versivel, isto é, apresentado a troco no banco o p:n:ta.dor rece-

;berá immediatamente a importancia em ·ouro representada pelo 
Todos e::;ss elementos nos fa.ztam. Não ha · estatísticas .dos .papel. . · . . 

valol'es de exportação; não a teiQos da. impo1•tação sinão para ~f 5°. O banco terá- um ftmdo metallico em om'o, cuJa .Impor
o primeiro trime.-;tre deste anno e so1n·e o· mais vivemos em tá.ncia será estabelecida do accordo com o Governo, lJodendo 
ab.;oluta e completa ígnorancia. Como, pois, contiar assumpto e..;ta importancia ser variavel. 
de· tal magnitude ao empirismo, ao acaso ou <L f<tntasias opti- § 6°. As verbas so1J as denomjnações de resgate de papel
mistas '? A Commissão reconhecendo as intenções alevantadas do moeda e ftindo de garantia serão destinadas ao pa.ga~ento dos 
Sr. Dr. Pereira. Reis, avaliando o. seu eilforço e .respeitando os jums e amortização da <!ivida. que o Governo contralnr com o 
s~us . meritos, sente tollavia que lhe fallecem bases ·seguras .para banco. No .caso de insuffi.ciencia, o Co:qgresso votará . anriua.l-
dar parecer .t'avoravel ao projeclio de lei oil'ei·ecido por S. E:c mente o que faltar J'ara taHim. . · 

· ·§· 7°. O papel · emittido pelo banco será considerado moeda 
Sala das Commissões, A de outubro de 1901.- ·Rattla ·auima- nacional ; .será acceito em todas a.s repartições do ·Governo e 

o·ães, presidente.- .ser.zedello Cm·rêa, relator.- Cassiano do terá. completo poder li b13ratorio. · 
Nascíp~ento.- Mayrink. -CorneUo da Pm1seca. · : §;8°. O· direito de emissão do banco terá um prazo estipulado 

· · .pelo Governo. . . 
§ 9° ~ o Govm•no ·não poderá emittir papel-moeda. 
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§ 10. O banco se-encarregará da· cunhagem da moeda de 
:prata. A importancia desta cunhagem será estabelecida de 
àccordo com o Governo. · 

§ 13. Quer. o' banco seja estabeleCido com capita.es estrangei
ros ou 'nacionaes, terá sua séde na Capital Federal. 

§ l-4. No .caso de liquidação do banco, o Governo · continuará, 
devedor: das quantias incineradàs, ~as não,. das substituídas. 

Art. _2°. Fica.m revogadas as disposições. em contrario. 
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§ 11. O banco compra;rá ao Governo o papel-moeda .que ne-· 
cessitar, ~mquanto :fi.ze1' a incineração, pagando·o em out•o ao 
cam1Jio pelo qual ô Governo tiver recebido dos importadores. 

§ 12. Emquanto ó banco tiver de incinerar o papel-moeda do 
Governo, oimposto em ourota.duaneiro será pago em papel ao 
cambio do dia. 

Sala das sessões da Camara dos Deputados, 19 de setembl'<J de 
1901.- ·11[. :Pe1·eira •Reis. .___. ~ 

<-.-u ~ 
O :$r. Presidente._; Sendo dad,<J. a 

hora, designo para. segunda-:-feira :14 , do · êor
rente, a seguinte ordem do dia: 

compost2. pelo Dr. João Pereira Monteiro c01•po de patrões-môres. augrueuto de venci- <> 
(2a discusSão) ; . mentos de üm capitão de mar e guerra, um . ~ 
, Votação .do projecto n. .232 A, de 1900, capitão de fragata. e vencimentos de tres rn <:> 

com o parecer n. · 22, de 19.01; . auto1•izando o medicos de 5a classe (2a discussão) ; , ~ l. Prünei:ra parte (até 2 l/2horasou antes): 
ContinuaÇão da -votação das emendas offe

recidas em 2a. discussão ao projecto n. 150, 
que orça a Receita Gern.l da Re.publica pata. 
o exercício de 1902 (2adiscussão): · 

Votação do .projecto n, .42 'D, do 1901, 
emenda do se·nado ao p!'ojecto que :fi.x9. as 
forças de ·terra p.ara ,o exercicio de 1902 
(discussão unica); 

\ Votação· do :projecto n .. ll2.A, de 1901. 
autoriza.ndo o Governo a abrir o credito de 
100:000$ ao Ministerio da ,Indus.tria, Viação 
(' Ob1·as Publicas com o fim do ser entregue 
ao Sr. Alberto Santos Dumont. como premio 
pelo l'esultado do sua experiencia de um 
balão dirigível (2a. discussão); 

Votação do projecto n. 116, de 1901, auto
rizanclo o Governo a abrir, por conta do 
Ministerio da Justiça. e Negocios Interiores, 
~credito do 53:580$940 para pagamento de 
df..versas obras e melhoramentos no edificio 
do. Lycen de .Artes e ' Officios, hoje proprio 
nacional (3a discussão); 

Votação do projecto n. 166, de 1901, au
torizando o Poder Exectivo a abrir ao :Mi
nisterio üa Justiça.eNegocios Interiores o cre
dito de 13:300$ para pagam!3nto do premio 
e impressão de 1.000 exemplares da obra---' 
Theoria · de· Processo Ciyil e Oomxnercial...:._ 

! f . . 

.Poder Executivo a transfornial' as 1"', '2a e 3a Votação do. projecto n. 203, de 1901, auto- f!'1 ~ 
turm;ts da SulJ-Directoría ·dos Correios em ·rizando o. Poder Executivo a abrir ao Minis- o ~ 
'1 a, 2" e 3a secções na Direc.toria Geral, pas· ·terio da Fazenda ·o credito de 21:346$456 para tz1 ~ 
sando os chefes de :turmas .a chefes de. se- paga1' a A. Avenim· ·&: Comp, e a Corrêa ·li!: 
cção, desde .que:preeneb:am as.condiçõe.~ re~ Chaves & Pinto, de accordo com a sentença ~-'-' · 
gulamental'es, e dando outras providenoias judicjaria que .mandou restituir-lhes o que ._. 
(2a discussão) ; demais pagara.m á Alfandega desta Capital 

Votação do projecto n . .133 A, de 1901, (2a. discussão); 
com parecer sobre a . emenda offerecida na Votação do :projecto n. 62 A, de 1901, alte· 
2a discussão do projecto n. 133, deste anno, rando a classe P•,.n. 1, das Tarifas das At-. 
que autoriza o Poder Executivo a abril' ao fandega.s (Ia discussão); 
Ministerio. da Justica e Negocíos Interiores Votação do parecer n. 53, de 1901, opi
o credito de 0:850$, supple~entar á verba ga ·nando pela indicação do Sr. Germano Has
do art. 2° da lei n. 746, de 29 do dezembro ·slocher revogando o art. 18 do Regimento · 
de 1900 (discussão unica) ; , · (discussão unica) ; . · 

Votação do proj~cto n. 257, de 1900, auto- Votação do projecto n. 173, de 1901, au-
rizanclo o Poder Executivo a abrir ao Mi- :torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Marinha o cre'dito especial de ni.sterío da Guerra o credito ext1•aordinario 
6:000$ para pagar os· v:encímentos que, no de 68:195$189 para execuç.'í.o da sentença em 
corrente anno e no proximo,futuro, . compe- ·ultima instancia em fa,vor do tenente-coro-
tem ao ex-secretario do extincto Arsenal de nel Procopio Jo::;é dos Reis (2a. discussão); 
Marinha de Pernambuco J~ão Sahíno Pe- 3a discussão do .projecto n. 58, de 1901, 
reira Giraldes (3a. discussão) ; autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

Votação do projecto n. 165; de 1901, auto- Ministerio da Fazenda o . credito extraordi-
rizando o Poder Executivo a abril• ao Mi- nario de 8:000$ para pagamento do aluguel 
nisterio da Marinha o credito de 77:521$899, da casa. onde funccionou~ de setembro a de
supplementar ás verbas ns. 8, 14 e 21 do zembro de 1899, a Delegacia Fiscal no Estado 
art. 8° da lei n. 746, de 29 de dezembro de do Rio Gr,and13 do Sul, e. o supplementar de 
1990. para. pQ.gamento de ·yencime~tos ao 20:000$ â verba ga_ Caixa de Amortização-
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da lei n. 74G, do 29 do dezembro de 1900, 
art. 28-Assígna.mras do notas ; 

2a discus;;fw do projecto n. 13.2, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
l\1inisterio da Marinha o credito de 100:000.'1;, 
supplemcmtar ao a1·t. 8", n. 24-0bras- d·a 
lei n. 746, do 29 do dezembro de HlOO; 

2"' discussão do projccto 11. GS, de 1901, 
autoriz:..tndo o P0der Executivo a abrir ao 
Ministerio rl~t Justiça e Negocias Interiores o 
credito de 3:D37$200, supplemcntar ao n. VI 
do art. 4° da lei n. 74!3, de 2U dezembro de 
1900, para vestuario e calça.do de lO alumnos 
gratuitos que, em virtude d<t mesma lei, 
foram admittidos no Internato do Gymm.sio 
Nacional, cujo numero. foi elevado de 
50 a60; 

3adiscussão doprojecto n. 77, de 1901, re
lativo á emenda o1Terecida mt 2" discussão 
do projecto n. 217, de 1900; ·autorizando o 
Poder Executivo a abril' ao Ministerio da 
Guerra o cr·edito especial de 8:415$ô00 para 
pagamento dos vencimentos do tenente-coro· 
nel Innocencio Serzedello Corrêa, revertido 
ao serviço do exercito e de lente da Escola 
Militar por acto legislativo; -

2a discussão do projecto n. 43 A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a alwir ao 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o 
credito extraordinario de 2:827$800 para pa
gamento a D. Eugenia Torreão Corl'êa de 

.Araujo, viuva do juiz de direito em disponi

. bilidade bacharel Lindolpho HislJello Corrêa 
de Araujo ; · 

2a discussão do projecto n. ·120, de 1901, 
autorizando o Governo a aln·ir ao Ministerio 
da Guerra o cl'edit.o cxtra.ordinario de 
2:401$800 para pagamento ao marechal José 
de Almeid.a Bal't'eto, em vü-tud.e lle sentença 
do Supremo Tribunal Federal; 

la discussfio do proj ecto n. 113 A, de 1901, 
áutorizando o Governo a abl'ir o credito do 
16·:060$ para paga.r ao bacharel UmlJelinoçle 
Souza Marinho os seus ordenados, como juiz 
de direito em disponibilidáde, decorridos dç 
22 de a bríl de 1894 a 31 de dezembro de 1900 ; 

1 a discussão do projecto n. 106 A, de 1 flO 1, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
d~~ Justiça e Nogocios . Interiores o credito 
nccossilrio para p;Lga.mcnto do premio de 
viagem, de que trata. o art. 221 do Codigo 
de En~ino, conferido a Pedro Demosthenes 
Raclto; 

111 discusbão do projecto n. 11 A, do 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir um 
credito da quantia de 2:6:!8$045 ao Ministerio 
da Fazenda 11a1·n. pagamento de forragem, 
·agua e ohjcctos do expediente fornecidos pela. 
Companhia das Aguas de Maceió e outros, 
por contu. do Ministerio (la. Gverra, durante 
os cxercicios de 1894, 1890, 1807 e 1898; 

3a. discus~ão do projecto n. 46, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a a.hl-ir ao 
Ministcrio da Guerra o credito extl'a.ordi
narío do "1: 223$800 para pagamento do or
dena<lo a que tem direito o almoxarife do 
extincto AI·senal do Guerr·a de Pernambuco, 
João C1hna.co dos Santos Bcrnardes; 

2a. discussão do projccto n. 17G, de 190 I, 
autoriz<mdo o Govel'no a abrir ao Ministcrio 
da Guerra o c1·edito extraordinario de 
2:860$207 par<~ occorrer ao pagamento do 
ordenado que compete ao escrivão do almo
xarifado do extincto Arsenal d.e Guerra de 
Pernambuco, Francisco Mauricio de A breu; 

la discus.-;ão do projeeto n. 197 A, de 1901, 
autorizando o Governo a. abrir ao ~ljnisterio 
da Indu::;tria, Viação e Obras Publicas o cre
Cl'edito especial de 60:000$ para occorrm' ús 
despezas da representação dos productos 
brazileiros na exposição de Buffalo ; 

3a. discussão do projecto n. 205., de 1898, 
autorizando a Governo a mandar pagar aos 
Drs. .FrancLco Antunes Maciel e Arthur 
Antunes Maciel a qua.ntia de 385:500$, jm
porta,ncia do gado vaccum e ca-vallar forne
cido (ts forças 1egaes durante o periodo 
revolucionarío de 1893 a 1895; 

2a.'discussão do projecto n. 218, de 1901, 
autorizando o Podm· Executivo a abrir ao 
Ministerio da Marinha o credito de 6:121$701 
supplementar â verba sa do art. 8°dU. lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900, para. pa
gamento de soldos que competem aos officiaes 
transferidos para. o quadro da reserva depois 
de annulladas ás respectivas reformas·; 

3" discussão do projccto n. 121', de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negados Interiores o 
credito de 100:000$, supplementa1: ao n. 14, 
do art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro 
do 1900. 

Segunda parte (depois das 21/2 horas ou 
antes): . 

Continuação da discussão unica do projecto 
n. 122 B, de l90l,"com o parecer sobre a 
emenda oiferecida na 3" discussão do projecto · 
n. 122 A, deste anno, que autoriza. o Guverno. 
a conceder ao cidadã.o ·João Pereira Barreto 
ou <i sociedade que elle organizar a garantia 
de juros de 6% e do amortização em ~O annos 
da quantia de 2.000:000$ para fundar em 
Aracaju (Sergipe} um banco de credito agrí
cola movei, o dá outras providencias (com 
emendas da Com missão) ; · . 

311. discussão do projecto n. 127, de 1901, 
dispondo 8obre a contagem, da antiguidade do 
posto dos officiaes do exercito a que se refe· 
rem os arts. 1° o 2° da lei n. 350, de 9 de 
dezembro ele 18%; 

P discussão do projecto n. 2.20 A, de I 900, 
detenninando que na confecção das tabellas · 
do distribuição dos creditas a que se refere 
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o art. 162 do regulamento n. 2.409, de 23 de de abril de 1898, ao ex-empregado da Estra~ 
dezembro de 18\:16, dever-se-ha entende1• por da de Feno Central do Pernambuco Luiz · 
dotação de uma verba a somma. exacta das Atfonso Ferreira ; 
suas consignações e sub-consignações; Discussão unica do projecto n. 100, da 

Discussão unica do projecto n. 147, de 1901, 1900, eleya.ndo a 1$ diarios a pensão e soldo 
concedendo ao Dr. Ama.roRodrigue3 de Al- que percebe o }o cadete refo1•mado, com hon
buquerque Figueiredol 2° tenente cirurgião ras de alferes do exercito, Orozimbo Carlos 
contractado da Armada, uma pensão de 300$ Corrêa de Lemos ; 
mensaes e autorizando o Governo a abrir o 
n:ecessario credito ; 3a discusssão do projecto n. 2t14, de 1900, 

2" discussão do projecto n. 189, de 1901 , autorizando o Governo a proroga,r o prazo 
creando varios cargos na Reparti<;ão Geral concedido <Í. Sociedade Montepio Geral de. 
dos co,·reios e marcando-lhes 0~ respectivos Economia. dos Servidores do Estado para in
vencimento;;; ; · demnizar ao Tllcsouro Federal da quantia de 

Discussão unica do projecto n. 162, de 1899, CJ.Ue lhe é devedora, até CJ.ue essa instituição 
concedendo á viuva do jurisconsulto e ex- regularize sua situação, podendo mesmo re
Senador Joaquim Felicio dos Santos a pensão leval-a do pagamento da im:portancia em 
mensal de 50o.$OOO; : · que ficou alcançada no anno de 1899 ; 

P· discussão do projecto n. 139 A, de 1901, Di:>cussão unica do projecto n. 190, de 
estabelecendo que as etapas dos officiaes do l90I, autorizando o Governo a conceder ao 
exei•cito e da. armada nunca. serão inferiores machinisca de 2a classe da E.-;trada de Ferro 
a l$400, qualquer que séja a guarnição a Central do Brazil Achilles Arnaud Coutinho 
que pertençam, salvo as excepções da lei; um anp.o de licença, com ordena.do, para 

la discussão do projecto n. 6 A, de 1901, tratar ite.sua saude onde lhe convier; 
declarando abolida a accumulação das cadei- ra, discussã:o do projecto n. 72, de 1901, 
ra::J de logica e de littera.tura do Internato e declarando que gosarão da. franquia postal a 
do ExternatJ do Gymnasio N<tcional, sob a corrcspondcncia e as revistas dos Institutos 
1•egencia de utu só cathedratico, e mandando ·Hístorícos e Geographicos do Brazil, do Pará, 
pôr em concurso as cadeiras que vagarem Ceará, Bahia, S. Paulo, Paraná e Santa Ca
em consequencia dessa dispe>sição; tharina e dos Institutos Archeologicos de 

Discussão unica do projecto n. 161 A, de AlagJas e Pernambuuo ; 
. 1901, autorizandu o Poder Executivo a con- r a discussão do p1•ojecto n. 22 A, de 1901, 

ceder um anno de licença, cozu o ordenado a mandando dispensar dos exames praticas de 
quo tiver direito, ao b:t~harel Manoel Igna- que cogitam os arts. 28 e 29 do regulamento 
cio Carvalho de Mendonçc\, juiz seccional do de 31 de março de 1851 os officiaes e praça.s 
Estado do Paraná; do exer•cito habilitados com os cm·Bos das 

Discussão unica do projecto n. 201, de armas a que pertencem e derogando a lei 
1901, autorizando o Governo a conceder ao n. 39 A, do 30 de janeiro de 189~, na parte 
Dr. Fernando Terra, aasistente• da cadeira referente a este assumpto; 
(le clinica der•mato-sypluHgraphica da Fa- Nova discussão do projecto n. 153 E, do " 
culda.de de Medicina do Rio de Janeiro, mais 1900, additi vo destacado na 33 discussão do 
um c.mno de licença, com todo o ordenado, projccto n. 153, em vietude do art. 133 do 
para tratar de sua saude; eegimento interno, autorizando o Governo a 

Discussão unica do pl'ojecto n. 186, do transferi!· p<Lra Mano0l Mttria Vellez a con~ 
1901, estabelecendo quo ao engenheiro Aris- cessão foi ta a Julio Benevides pelo decreto 
tides Galvão de Queiroz, aposentado no n. 99, de 7 de outubro de lt192, podendo 
cargo de director da Secretaria do Ministerio prorogal-a por mais cinco annos; 
da Agcicultura, Commercio e Obras Pu- Di::lcus~ão unica. do projccto.n. 71, de 1901, 
blicas, compete, de.sde a aposcntu.doria, o ·autorizando o Poder Executivo a conceder a · 
ordena.do de engenheiro-fiscal de 2• classe, Antonio de Sant~~ Cecilia. Junior, fiel do the
correspondente a ~5 a.nnos de serviço ; soureü·o d<~ Delegacia, Fiscal do Thesouro 

Ja discussão do projecto n. 17 4, de 190 l, Fetl.cral no Estado de Minas Gm·aes, um anno 
mandando que o Goverrfo da Repul)lica de licença. para tratar de sua. saude onde lhe 
indcmnízo, com a q_uanti.a de 70:000$ , a convier; 
Victor Meirellos do Limct, pelas dospezas que Dlscu.-;são unica do projecto n. lB4, elo 
fez com a pintura, mont<tgem e custeio (lo 1901, a.ut.ol'iza.ndn o Podce ExoctLtivo n. con~ 
PnnoJ•ama do Descobl'imento do Br<tzil (com ccdm' duus •~unos do Jíccnc:ct, ele a.ecoL'Llo com 
suh:-3titutivo da. Commis,;ü.o de Or·çamento ao o didpo.~to no·~ ~o du ar·t. 1° do regulamento 
pro,jocto ·n. 261, ue 1900); pnhJicado na ordem do dia. n. 4\)5, de 17 de 

Discus~ão unica do projecto n. 2() 7, de ja.ncil'o de 18613, i LO ca,pi tã.o tlo co1·po de cn-
1900, antoriz11ndo o Porlet' E:{ccutivo a. con- genheíeos Aiü'e(to So<1res úo Nascimento p<tra 
ceder urna pensão de 1$500 dia.rios, a contar· tratar de seus interesses; 
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- Discussão unica do projecto n.l88, de Ül01, \ 2a discussio do projecto li. 217, do 1901, 
relativo á emenda do Senado ao projecto autorizando o Governo a cont1•actar coin os 
n. 171 B, de .1900, da. c_ama.ra do.) n __ eputad_o.s, engenheit'JS Augusto de Bittencourt Carvalho 
que autoriza o Governo a .rhalidar pagar ao Menezes e Alfi'euo Rozendo da Silva, ou com-

, capitão de fr.a.gata hono1•arío e 1 o tenente re- panhia. que organizarem, o fornecimento de 
í'orínp.dQ Collatino Mal'qlies de Souza í1 quan- cartões postaes Ulustrados e dá outras prJ-
tia de · 1:837$ô80, differerit;a de -soldo qüe vidoncias 1 . . 
deixou de receber desde 1870, data do stia ta discussão do projecto n. 87 A; de 1901, 
réforma, até 1897, de accordo (\bni à doutrina instituindo um premio anilüal; intitulado 

- ·contida t1o aviso do Miriisterio da Fazmida «Premio Federal», de 5:000$, para ser con-
de 7 de janeiro de 1869; . . . . . ferido ao club de ~egatas . que obtiver victo-

Ia. discussão elo projecto n ~ 157 A, do 1g01, ria Iio pa1•eo «Campe~f\a.to»; ·abrindo o Go
: declarando que no ca.so de licença u. 'uiü lento ver no o nccessarlo- credito; 
"·cathedratico U.a Escola Na''a.lsei.•á <.t ctt(loira Ia discussão do projecto b. 101 A, de 1901, 

.. regid~ pelo lente su!Jstitut1) a. queln c.)nip3tir permittindo ao capitão de mar o guerra re
lia occasião o oxercicb dás funcções J.o rópo~ furmado José Duarte da Ponte Ribeiro con~ 
tidor dessà cadeirà, com vot:> tmi sopà.i•ado; tribuir para o montepio do posto dé contra

. Discussão unica do projecto n. 283,dé 1893, almirante, com as vantagens do meio-soldo 
· c:oncedendo a D. Juliana -Morêl Garcéz Pa: correspondente ao mesmo posto, pela tabella 
lha, viuva . do tenente d'O exei'Cito . Díogô vigente; . . . . . 

. ·- Garéez Palha; a p:msão anriual de 960$000; . 2a. discus:3ão do projec.to n: 222, dé 19Cll, 
. · la discus:1ão do projecto h. 158 A, d~ 1901; detc1•minandó que os officiaes do exercito; 
.- ·'tornando extenstvo ao Mihisterio dà Mari- armada e classes annexàs; reformados ou 

~ nha_ o decreto n, 232; .do 7 de dezembro ue que s<3 venham a reformar, de accordo com · 
1894, na parto que organiza os estados maio· os decretos ns'. 108 A; de 30-de dezembro de . 
res do Ministro da Guerra e do ajudante ge- 1889 e .19.3 A; de 30 de jl!oneiro de 1890, vo
iieral do exercito, o dando outras pr.>viden- luntaria oti compulsoria.mente, teem direito 
ci~s; . . á.svanta:gens exaradas - no alvará de .l6de 

la discussão do projecto n. 142 A, de 1901, dezembro de J.700 e· resoluçã0 de 20 de d~- · 
reorganizanuo o cJrpo do ongõnheíros navaes zembro de 1801; ._ 
o :fixando o pessoal uo r.espectivo quadro ordi- Discussão unicà do projecto n . .105 B; de 
Iiario (com pareceres dà.s Commissõos dd Ma- 1901, com par.ecer sobre as emendas oifere
·rinha e Guerra e Ül'Ç<Lmento) ; cidas na. 2~ discus~o do projecto n. 1.05 A 
.. Discussão unica (li.> projecto n. 200; U.e (do Senado). q u:1 crea no Distric~ó Fede ·al 
1901, autorizando o Poder Executivo a em- mais umofficio de registro de llypothecà.s, 
ceder um, a.nno U.e licença ao tunU.uctot· do com a designação de _terceiro. 

- trem ~a Estra(la do F.<.n·ro Central do Braz i! Lovallta~s, a sessão ás 4 liô1:as da tarde. 
Francisco Alves da S1lvu. Prado. ; ~ 

Discussão unica do projoclio n. 1481 U.o 1! 01. 
autorizando o Gove1•no a manU.a.r c mtar a1J 
capitão do f1~agttta. Francisco Carlton a anti· 
guidade da data d<t promoção áquelle pJsto, 
em. 26 de .<1bril do 1890; 

Discussão unica do projecto n~ 242, de 120n. SESSÃO EM 14 DE OUTUBRO :OE i boi 
~~95, elevando alOO$ mcnsaes a pehsão que 

.. percebe D. Cybele de Mehclonça Smiza Mon- Presiden'cia do Srs; Vaz . de Metlo(preii.dente) 
teiro, viuva do tenênte honorario do exerci- e Carlos dé Nvvaes (fo secretaí"io) 

. .:.. iô Jieleodoro A velino de Souza Mo :h teiro ; . .. 
·. Discussão . unica do -prbjecto iL 191 de, :Ao ineio-tl.ia procede-se á ~haitiad:í.; a que 
1~01, concedendo a D. Amelia Cavalca.nti de . respondem os Si•s; Vaz de Mello;Cã.i'los dà 
Albuquerque; viuva do capitão de engenhei~. Novae.3i Arigelo ·Netd; . Agapito dos Santos, 
ros Antonio Cavalcanti ue Albuquerque; utnil. Ltiiz GtiaJberto,' " Gabriel Salgado, · Sei'ze~ 
pensão mensal de 100$000; · · delló Cohêa; José Etizebio,. Ctiiiha Mati·tiils; 

2a d~'.lcuss~o do projecto n. 160 A, de 1901, NogtieiM AbcULy; Frariciséo Sá, Fredei·~có 
c~nfermdo p~ivilegió para pagamento de di:. B.Jrges; Gonçalo Souto1 Eloyüe Sotiza; Tava.~ 
VIda provemente de salarlos de trabálllador res de Lyra;. Tí•indade; Gome.{ de . Mâttos, 

· rural ; • . João -Vieira, Bricio Filho; Pei·eira de Lyra; 
. D~scussão unica do prujacto n. 204. A; de Julio ·de MoHo, Estaciô Coimbyá; José Dllar~e• 
1901, concetlendo um anno de iicença; com Epaminondas Gracindo; · Arroxellas Gal':'ao, 
ordenado, ao Dr. Zacharias do. ReO'o Montei- Fausto Carâozo, Seabi'a; Noiva, Frane1sco 

· ro, Juiz do Tribunal Civil o Criminal, para Sodrê, Satyro . Dias; Manoel Caétan?• -F~lix 
tratar d,e sua S\1Ude OJ1de lhe convier; :~.·. ':~ Gaspar, Alves Barbosa, Adal~.erto Gmmaraes, 
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Pinheiro Junior, Celso elos R.ejs, -Nilo Pe
çanha; Lourenço Baptista, Silva Castro, Pe
reira Lima, Julio Santos, Martin.'l Teixeira, 
Oliveira Figueiredo, Theophilo Ottoni, Ví
riato Mascarenhas, Francisco Veiga, .João 
Luiz, Espel'idião, Bueno de Paiva, Alft'edo 
Pinto, Leonel Filho, Antonio Za.carias, Ole
gario Maciel, Rodolpho Paixão, Lamartine; 
Dino Buen0, Hermenegildo de Moraes, Tei
xeira Brandão, Lamenha Lins, Carbs Ca
valcanti, Paula Ramos, Francisco Tolcritino, 
Marçal Escobar, Vespasiano de Albuquerque, 
Cassiano do Nascimento e Diogo Fortun<i.. 

- Abre-se a sessãQ. 
E' lida _(3: sem debate approvrida a acta da 

sessão àntecedente. · · 
Passa-se ao expediente. 

O Sr. Carlos de N ovaes (1° Se
cretario) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio : 
Do Sr. Deputado Cornelio da, Fonseca Lima, 

communicando que por motivo jústb de~xtt 
do comparecer a algumas sessões da Camarn. 
-Inteirada. 

Diplomei, do Sr. Thomaz ca valcantí, . De
putado eleito pelo lo districto do Estado do 
Ceará, na óleiÇão procedida a .22 d~ agosto 
ultimo.-A' Commissão de PetiÇões e Po
deres. 

O Sr. Pereira Lima-: Sr. Presi
dente, é sólJ a impi•essão da mais dolot·osa 
magua que me levanto nes~c momento pat•n 
communicar a e ~ta Camai'a que o E.;ta.do do 
Rio foicruelmento ferido com o triste passa
mento de urn dos seus mais dilectos filhos, o 

-bonemoríto ex-Sen:ulor da. Repu,ulica e dis
tincto medico Dr. João Baptista La._i,m:, cujos 
despojos mortaes íbram hontem datlos á se-
pultura. . · 

Não tenho a :Qretençij.o de fazer ouvir o 
panegyrico do. cídadão illustre que a nossa 
patria. àcaba. de perder. O seu ;melhor, o seu 
verdadeiro panegyrico está -feito ·no coração 
de todas_ as pessoas_ de .. bem (apoiados) . e na 
memoria de . to~os os homens de espírito 
culto. {Apoiados.) . . 

Não·me deterei, por isso, em relembrar os 
fâctos de sua vida, tão Herena e pura, quão 
util e proveitosa, desde os tempos collegiaes 
e academicos em que já revelava, além da 
mais robusta. inteltigenéia,, o mesmo caracter 
predominante de toda a sua existencia, a 
energia e .ftrméza de suas convicções, quer 
nos assumptos scientificos, quer nos as
sumptos politk?s, a seriedade em todos os 

seus actos, a sc~el'idarle de costumes e, mais 
que tudo issu, a sua bondade constante; sem
pre a mesma, fe~unda e in esgota vek. 

VozEs-Muito bem. 
. O SR. PEREIRA LIMA-Apenas recordarei 
dons tra~os salientes da sua vida., que bem 
caractm·izam .o homem. . . 

Tendo concluído com o maior brilhanus.; 
mo b seu curso academico e sendo-lhe pro
porción::tdos os recursos iJarn. umà .viagem . á 
Europa, elle~.a. fe.z, . mas, durante o tempo e111. 
que esteve em Paris e Vienna,não procurou 
~LS di~tr<tcções e não o seduziram as festas e 
os espectaculos o sim o amo1• da . sciencia, 
entregando-se ao éstudo da cirurghi. opth~l
mologica, na qual se tornou nota.vel, podendo 
hombrea,r no seu regresso á _pati'ia . c~lll os 
esP.eéialistas. niais distincto.> . . (Apoiados.) 

Pois foi sempre a.ssim em toda a sua car~ 
reira. . . 

Dotado do mais hello talento e de cara.cter 
ainda mais bello e seguindo sempre o pre
ceito do Horacio «et. rnihi 'res,. non me rebu! 
subrn.itte1·e conor», riunca decahiri dé sua se.:.. 
riedade, despeezando o quo era frívolo, par[~, . 
occupar-se sómente com . o estudo . de . sua. 
scienciét ~ com os interesse;; de sua profissãq. 
·~té os ultimos dias de :>tia preciosa oxis-
tencia. . 

Nas horas vagas dedíca,va-se . aos affectos 
da familia e ao convívio dos amigos. 
· Repuhlicàno convicto desde a jqventude, 
tondo assignado .o ma.riifesto de I870,nunca se 
quiz aproveitar da i,nfluencia de sua famili~; 
ligada ao pa.rtido ltbera.l; do qual era enu
nento chofe o finado b::~,t·ão do Cantagallo, 
seu padrasto, para galgar uma posição pol,i~ 
tica, e só representou a sua .terra natal_na: .. 
assembléa provincial quando o seu partido 
jà tinha uma . organiza.ção no districto e. c~pl_ 
a clecl:wação ft•anca e expressa tle sua op1mao 
politica. 

Foi pois, um acto de justiça e reconheci
ri:ient~ de seu elevado mci•ito a. indicação 
que o partido republicano do Estado fez de 
seu.nom~;. na primeira eleição depois do 15 
de novembro, para o elevado carg? d~ Sena- · 
dor da Republica, ao ládqde . Qm!lttno~o
cayuva, o mais proeminente chefe da propa.~ 
ganda. · . . .. . 

Repito ainda, não é um panegyrico 1ÚE;l~ , 
quiz p1·onunciar; . inas julguei que m·a .do me~ ~, 
dever prest11r desta tt•lbuna ~sta ft•aca_ ;e: · 
ultima. homona()'em á. memor1a de um m
tladão cujo nom~ a Rcpublica deye guarda':T,> 
e honrar como um dos seus servidores .ma.Is . 
leaei'l e sinceros e cuja le.mbrança sr)brevtverá; 
no coração de todos que o conheceral? .com~ 
um modelo de todas as virtudes civicas e· 
privadas. 
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O SR. S~LVA CASTRo-Um dos mais firme_sj recido de hontem, que foi em vida o orgulho 
propagandistas. . de seus concidadãos e de seus amigos e cujo 

O SR. PEREIRA LIMA- Dotado de uma nome. ha .de figurar com ho~r~ nos Annaes 
alma púra e perfeitamente religiosa, elle do. pr1me1r? qongresso Constltmnte da RepuM 

· tinha o espírito repleto de idéas as mais bllCa Brazllerra. . · . 
liberaes e o coração inflammado de amor Desde hontem, Sr .. Presidente, sumiraip
pela. humanidade, enchei.Ido-se de reconheci- se n:;t tei•t•a os despoJoS m()rtaes do Dr.J?ao 
mento pelos beneficios que a Providencia Baptista Lape1•, ex-Senado~ da ~epubhca; 

··lhe havia p1•odigalizado, concedendo-lhe uma de::;~e hontem aos seu~ amigos nao é dado 
espo3a fiel e dedicada e filho.~ amantíssimos e ma1~ vel-o, nem ouvll-o, . que1• nos seus 
ext1•emosos. Era uma prova viva da bella conselhos, quer . nail proveitosas con~ultas 
maxima do chancellm• Bacon - que pouca que lhe ~ran1: feitas. . . . 
philo3ophia póde desviar da religião, mas . El~e nao fo1, Sr.PI•es1dente, como pohtiC~, 
muita philosophia a ella nos conduz inevita- o tr1buno de palavra a1•dente e persuast
velmente. va ; nã~ foi tambem um j~rnalista professo, 

No exercício de sua profissão, que era mail . fo1, como. o fez sentu· o meu collega 
para elle um verdadeiro sacerdoci::>, não 0 e am1g() que me. precedeu, um homem de 
movia 0 interesse, mas .a paixão pela scien- trabalho, de car1dade. e amor.P!tl'a com 2s 
cia e ,a, piedade pelos que sotrriam e, sobre- seus semelhante.~; fo1 u~ esp1r1to ~e .acçao 
tudo, pelos desherdados da foetuna. (Apota· e de trabalho, na verdade1ra accepçao desta 
dos.) . phr_ase. . . 

Dou meu testemunho pessoal, Se. Peesi- S1gna~ar10 .do mamfesto _de 1870_, desde a 
dente, da romaria que os pobres em·Nova ac!1dem1a per.maneceu fiel a ban.dmra re.pu
Friblll'O'O faziam diri@'indo-se ao seu consul- bllcana, a CU.Ja sombra se haVIa acolh1do 

· torio ~edico, e quant~s vezes 0 enfermo não e quer q~a-ndo el~it~ Deput~do provin~ial 
sabia com a consulta, 0 medicamento e 0 pela antrga provmc1a do Rw de Jane1ro, 
obulo! quer durante a propaganda, deu prova~ do 

Foi á' luz dessa virtude santa, como disse 0 se~ inten~o e acrysolado amor pela Repu-
grande poeta, que brilharam todas as ou- bhc~.t d t . 
tras: Dts o podem ar ted emunho, bOJO que 

falta Silva .Jardim, Quin~ino Bocayuva, 
« La pietá fa risplendore ogni altra Erico Coelho c tantos outros fluminenses 

bontá collume suo.» mustres quf' tr.a.balharam com elle na pro-
Sr. Presi~ente, não posso proseguir~ sint'ó paganda republicana. 

· que !'~. e!Uoçao me embarga a voz e nao po- P1•oclaroada a Republica, foi-lho dado o 
. dere1 dtzer tudo quanto penso a respeito afanoso encargo de organizae, sob o ponto 
desse amigo, cujo espirito tanto se elevou no de vista do governo de então, o municipio de 
amor da sciencia e cujo coração nobre, ele- Cantagallo, sondo logo depois eleito Sonador 
vado o generoso foi sempre tão atroctuoso da H.opublicl.l., cargo oste que occupou durante 
pela fll.milia COI;UO dedicado pela Patria_. . todo o tempo do seu mandato; a cadeira 

Requeiro a v. Ex. se digne consultar a que por elle foi occupada jàz "ainda vasin., 
Camara si consente que se lance na acta de Sr. Pre::;idente, e agora duplamente enlutada. 
'nossos t1'abalhds um voto de profundo pezar pela morte do Dr. Porciunucla. e pela sua. 
pelo infau:'5to passamento desse distincto cida- Eram dignos um do outro, successor e sue-
dão. (Muito bem, mui~o bem.) cedido. 

Sobre o que elle foi nest'e cargo dizem 
O SR. MARTINS TEIXEIRA -O discurso d'e melhor os Annaes daquella Casa do Con

V. Ex. é .a exprassão fiel da. verdade. (Muito gresso e os amigos que o acompanharam e 
bem, mu~to bem. O orador e cumpl"imentado.) com elle deliberaram naquelle recinto. 

Foi ainda, Sr. Pre3idente, dopois de deixar 
O Sr .• Yulio Santos- Poderia:' 

Sr. Pres!dente, dispensar-me de occupar 
a attençao dos meus collegas depois das 
phrases eloquentes que acabou de proferir 
o meu illustre collega de districto e de ban-
cada nesta Cama r a. . 

Sinto, porém, a necessidade de manifestar 
os m~us senti!llentos pessoae·s, que são os de 
todos os flummensos,e, natural e certamente 
os desta C<unara. 

Creio, Sr. Presidente, cumprir me.;lmo um 
dever, relem1Jrando o nome desse de.~appa-

o cargo de Sem~dor, convidado ~ ser candi.
dato á presidencia do E:;tado do Rio de Ja· 
neiro, tendo sido a contragosto votado com 
milhares de votos para aquelle cargo, apezar 
de insistir com seus amigos para quo não 
votassem no seu nome. 

Não poderia vencer o seu compatidor, que 
foi o Sr. De. Alberto Torres, mas ainda assim 
teve o seu nome uma votação c~paz de or·· 
gulhar qualquee ouGro fluminense distincto. 

Mas, Sr. Presidente, como fez ver o meu 
nobre amigo que me precedeu na tribuna., 
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nã.o foi este o seu maior camp:) de acção e 
de afanoso labor; foi a medicina, que exerceu 
como um verdadeiro sacerdocio, com ardor, 
pelo unico bem que fazia e com enthusi:t:lmo 
pelos t ·iumphos que alcançava em nome da 
sciencia de que era cultor sabio e perito; 
foi ainda o la.r da familia, onde soube com 
o concur3o de sua virtuosa. ei!posa transmittir 
a seus filhos todas as virtudo3 privadas que 
eram o seu ornamento. 

Quanto o presaram seus amigos, seus 
irmãos, e3posa e filhos, dizem-no com elo
quencia a::l lagt•ima3 derramadas sobre o seu 
co1•po inanima,do e as que ainda neste mo
mento se derramam no meio da desolação e 
do abanU.ono de ::;eu lar; dizem-no tambem as 
palavras eloquentes que acaba de proferir o 
meu collega, d,izom-no ainda. as saudades de 
todos os que o c'onheceram, c1ue fi.ca,r~1m sendo 
outeos tantos amigos seus. 

A sua modestia, Sr. Presidente, era tal 
que, póJ.e-se dizor, tendo occupldo posi
çõe3 eminentes na Republica, qua::;i que só o 

· conheciam os seus íntimos e os seus clien
tes. 

Para minha satisfação intima resta-me o 
triste consolo de ter acompanhado em seus 
ultimos mqrríentos o meu inditoso amigo e 
de hayer lhe prestado o ultimo serviço da 
religião e da piedade acomparlllando-o até 
sua ultima morada, e agora o de poder em 

, nome da patria renU.er esta modesta home
nagem ao seu muito merecimento e ao seu 
gPan.de patriotismo: 

Termino fazendo meu o requerimento do 
meu nobt'e amigo 'e collega, pedindo a V. Ex. 
que consulte á Casa si concede que se lanca 
na aota um voto de pGzar pelo fallecimento 
do Dr. João Baptista L!LIJ@. 

Tenho dHo. (111uUo bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente-O Sr. Deuutado 
Pereira Lima requer quo ~e lance na acta 
da ss.ssã.o de hoje um voto de pezat• pelo 
pa.ss[Lmento do Dr. João Baptista Laper. 

~osto a votos, é approvado o requerimento 
do Sr. Pereira Lima. 

O §r. Serzedello Corrêa (pela 
ordem)-Sr. P1•esidonte. Venho sulicital' de 
V. Ex. o ousequio úe ver si é l)ossivel cJUJ
car o projecto relativo ao montepio dos sel'
vidoreil do Estado em logar que peemitta 
este asmmpto ser talvez votadJ ne.:lta. ses-
são. , 

V .Ex.não ign;;ra c1ualé a situação do mon
tepio dos :>ervidores do Estado: ê uma situ:t
ção precaria, uma situação que l)ólc condu
zir esta insliituiçã.o amanhã ou dep>is a su5-
pender o pagamento (lo pen.,:ões á. c0rca de 

Çarull.t'a V oi. ·VI 

quatro mil pensioni.~tas, dos quaes talvez tres 
mil pertençam a esta Capital. 

V. Ex. comp1;ehende a conveniencia .. de 
uma s:llnelhante providencia ; razão por 
que venho solicitar de V. Ex. a fineza do 
ver si é possível U.ar me1hor' collocaçã~ na 
ordem do dia a este projectJ. 

O Sr. Pl'etiiidente-A Me3a tomará 
em con:Jideração o ped.ido do i10bre Depu
ta.Jo. 

O St•. Neiva-Natut•almente,o elfeito 
que ·lhe produziu a grata nova de que o 
Governo, pelos seu.:; abalizados· calculos, 
sanccionados ainda· pelos calculos não menos·. 
abalizados do illustre rJlator do Orçamento 
da Receita, con.tará no annQ futuro com· o 
accre;cimo de renda de cerca de trinta e tres 
mil contos,· fez com que se abalançasse a. 
apresentar uma emenda, que a Camara na. 
sua sapiencia condemnou, evit;:tndo assim 
que os funccionario3 continuas:Jem a pagar o 
imposto de snusidio, digo fl'!.al-o imposto. 
sobre vencimentos, quando aliás dezenJ.s de 
collegas didtinctos nos~oE entendiam que 
não se devia paga1· sobre subsídios, e quando 
.nós. já. entendíamos que os juizes federaes _ 
não teem direito a pagar e o Govi3rno en
tendeu que o Sup.rcmo Tribunal Militar era 
.tambem justiça fedJral e, porhnto, não de· 
viétm elles ta.mbem pagar imposto. 

Não está f<tllando S·Jbre o veuciJo ; es~ú. 
estabelecendo as premi~sas para o p1·ojocto 
que ha de fundamentar. · 

Não intenta oh3tar a que os omprcga.dJs 
concorressem com os 2 °/o, como concoeriam 
desde a guerra do Paraguay, (ha 36 annos t) 
e não :~;e esque~ou de que, attendoudo <\,::; 
nece.:lsiU.ade3 do ThesJu~o, votltmo.:l a. contri
buição de 2, 4, 7 o até lO 0 /o :-Jobt•o o venci
monto dos func0ion.Lriol ; m~ts, ante esta 
prova do que as no;)Jtts finança;:~ vão en~ mç· _ 
l110r estado, julgou o OJ'ttdor qHe devta dt
minuir e;:;te onu,;, que inquestionavelmonte 
pesa sobre o pobl'e fllnccionalismo. 

O sau illustee colloga o Sr. Rodolpho 
Paixão apresentou uma emenda maid lata, 
reduzinclo até 4 °(o, mas, rocaiando. o orad2r 
que ta,nto não se pude :.-;o consegmr, e, nao 
sendo daquelles quo entendum que não S;3 
podendo ganhar o n,1ais, não Sll de_ve gan~ar 
o menos, a.pt'edenta essa reducçao eqmta
ti.va,, em vü·tude da qmLl quem mais ganha 
ma:_s paga., até aos quo na.da. paga.m, porque 
um funccionarlo com pouco ma1s do lUO$. 
por mez p.ã.o lm de ie dar 2 °/o parJ. a União~ . 
que vae ter g1•andes sommas em _cofre para 
re5g<1to do papel, etc., ~lu<m~o n<!-o procura 
resn·a,!;a.r a mideria dos fuuccwn<Ll'llli!. 

PrevLLlecendo-se da.quolte dito quo jü, aqui 
ouviu de que de.;ta Casa ê que se mandam 

32 
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os bilhetes ao eleitorado, ê o orador obri
gado, â vista do imposto excessivo que se 
. paga ::;obre os correi os e telegra phos, como 
:;ejam sellos e outras imposiçõBs, a procurar 
esta tribuna, que lhe foi dada pelo povo,para 
cogitar· dos seus interesse~. aproveitando 
esta hora, em que ainda se esnera a chegada 
dos collegas para se procedêr á votação 
adiada do orçamento, para. pe(lindo a pala
vra, procurar o meio de anviar á Mesa a 
petição que tom em mãos. . 

São ~mpregados da Faculdade d e~Iediclria, 
da Baliia que pedem a equiparação dos seüs 

. vencimentos <tas dos empregados do Gyni.nàsio 
Nacional. 

Um seu illustre collegn,, ha tomp 1s, pedi11 
augmento de vencimen tJs par<1. os funccio
narios da Capital Federal, allegando que 
<).qui a. vida era dispendiosa ; póde o orador 

· garantir a S. Ex. que à vida nos EstadoS; 
· pelo menos nd -da Bahia, está muito mais 

difficil do c.tue aqui, e nã0 é dê estranhar 
que estes cidadãos, em vista do estado finan
ceiro do paiz, procurem diminnir . os males 
que lhes pesam. .. 

Deveria aguardar-se para a3a discussão do 
_ o1•çamento ·. do Interioi', mas fez o proposito, 

depois do anno passado haver discutido tão 
httamente o orçamento da Marinha, de que 

· foi incumbido de relatar o preclàro Depu-
. todo fluminense Dr. Nilo Peçanha, fez o pro

posito de não apresentar nem méiâ emenda 

satisfaz-3e em pedie que o3 doiltoraridos · 
façam lá os seus oxaiile.3 e não se arrisquem 
á::; Jespezas de uma viagem para cá., nem 
aos perigo.:; de serem victim<ülos pela pe.;te 
que se propaga de um modo assustador _.:_ 
àssustaclor é em ·campo~, aqui não- de 
um modo fóra de commum-porque natural
mente o povo ... porque se não cumpre com 
os pl'eceitos indica,rlos pela hyglene. 

O r.Jquerimento e.;tá devidamente sellado 
e, si esses funccionarios o tivessem ouvido, 
lhes diria que poupassem e3ses tres tostões e 
não perdessem o seu tempo; que, segundo os 
ta.es economhtas, ainda não é o tempo das 
equiparações, quanto mais dos a gmentos. 

Ta·uhcm recebeu um tcleguamma dos 
guardas da Alfandega, dessa. arfaiidega em 
que todos aquelles que recebeml vencimen
to3 ... vencimentos ou subsidias do Governo, 
ficam satisfeitos, porque é· de lá que vem 
par1e e .bem gra.nde do dinheiro para. a 
naçao. · 

Pois bem, tam bem lhe endereçaram tele.:. 
gt•amma a tal respeito e não quer que aquella 
boa gente supponlla que o orador se excusa a 
defender o:3 seus direitos.Devia fazer com que 
elles conheêéssein o j:n'oloquio popülar ,dolles_~ 
e talvez seu de qúó « não se dão murrüs em 
facas do ponta». .· . . .. · 

ao seu orçamento; · e, assim, não mandou 
emenda, nem assignou alguma dessas para 
que collegas que o. honr,~m com sua estim'1 
pediram-lhe a assigna tura. 

E fez muito bem, porque assim não in· 
cidiu . naquellas graves éonsuras, com que, 
trahindo seus sentinientos, o sr::u soi-riso e o 
seu olhar, semp1;e brilhante de bondade, o 
nobre Deputado contrariou todas as preten-

· E é o caso ; vao cumprindo o seu dever, 
tanto mais quanuo tahi esp:mi.nÇa na bancada 
em que o illustre Sr. Pre.;idcnte é pro-ho
mem, nessa banc~td<\ ri uinerosa, possante, 
valorosa., que nos esmagou aq ili cori:J. o pre
stigio ue q üom tem o va.lor de seu riu mero. 

. ções dos illustres collegas. . . 
.. . Mas S. Ex .. permittirá que, serri apre
, sentar emenda alguma, esteja o orador pro

curando apresentar á 'Ca.mara uni requel'i~ 
mento que lhe foi enviado por uns pobres 
bedeis da Faculdade de Medicina. da Bahià. 

. E' verdade quo uni delles dou om par
ticular as razões dist~. last.imn.ndo intima e 
profundamon te não q ueror-:- on molhor-po ~ 
der 'concorrer coni o seu voto par·<~ uma mo· 
dida om beneficio dos runccionarios <1ue, crê, 
tambem existom no hol'isonte bello, como om 
outros lwri~ont.cs mais feius, porquo, dizia, 
antes de dar <tllivio aos funccionarios devia· 
mos alliviar aquellos que pagam impostos do 
consumo. . · . 

Esta idéa não e1•a nova, j(t o orador pediú. 
para si o b1·evet d'invention, j~- o oi·a~~r 
tinha externado o anno passado quando d1z1a 
que esper.ava, jubiloso, . cheio de fremito,__ a 
aurora resurgente do 1 o de julh~, pa~a entao 
propor medidas para que o dmhCiro que 
s.>brasse foss~ applicado ou na dimimâçao de 
impostos de consumo ou na abertura ~e ~S7 
tra.das, as de Minas, por exemplo, ·aqm ta o 
defendidas por S. Ex.; mas o Governo en
tenda que ha de cuide..r do ~esgate e, como 
bom catholico que é,implora a Nossa Senhora . 
do Resga.te quo inspire a esta gente melhores 
idéas. _ ; _ 

Dir-se-ha que a Faculdàd~ está fechada. 
mas si está fechada não é por culpa delles 
nem do orador e, pelo contrario, está certo 
dé qli(~ eUes, amantes como sã.o daquella moci
dade que des~ja concorre1' para o progre.->so 
do paiz por meio da s'ciencia; hão de desejar 
que o Governo mande abrir aquelle estabele
cimento,como pela realização desse desejo tem 
concorrido certaniente diversos Deputados, 
l!ns da tribuna, outros pleiteiando a ca.us<t 
Junto do Governo, podendo citar eütre outros 
o· bello discurso d:> Sr. Deputado Félix Gas· 
par e a declaração do Sr. Seabra.~ 

P?is bem, uma vez que o orador,porque é 
mmto fraco, porque não póde, não faz tanto; 

Felizmente, o paiz não está em cond19oes 
de queimar os seus navios; por: ora que1ma 
dinheiro, justincª:nqo ~sta, qumma com . a.r-
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gumehtos )_)oderosissimos,que não reproduz, das materias constantes da. ordem do dia, 
porque ainda não o3 comprchendeu bam; pas.;a-se á ma teria em discus.;ão. 
(Risos) 

O SR. FELIX- GASPAR- Vae na fé dos PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
padrinhos. 

O SR.. NEIVA Mceita; os chefes dizem c1ue 
aquillo é bom, e é o caso oro que o doente 
responde a alguom qüe lhe perguntava como 
i<t:da vista...;;_ disse-mo o Sr. doutor que já 
vbu vehdd melhor .;_, est<í. o orador neste 

· cas ) ; ss, EEx., os financeiros; asseve
- ram isto, ~o órádor, que nem ôt1fermeiro é, 

quanto mais doutor; ouvihdo-0.3, díz que vao 
-vendo melhor : c, poi'tanto, queime-se di
. nheiro ; si assim fazem, e porquo f<~zem 
bam, é múito bem. . 

E' a.nnunciada a 3a diflcussão do projecto 
n. . 58, de l 90 t, autorizando o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Ministerio da Fazenda o 
credito extrn.oruinario de 8:000$ 1)ara paga
ll1ento do aluguel da casa onde funccionou, 
do setembro <~dezembro de 1899, a Delegacia 
Fisca.l no Esta.do do Rio Grande do Sul, e o 
su11plementar de 20:000$ á verba 9'\-Ca,ixa 
de Amortização-d<t lei n. 74ô, de 29 de de
zembro de 1900; art. 28_:_Assigna.turas de 
.not~j. · · 

,Desculpem-lhe os illustres coll'ogas que lhes 
roube esto tefupo (?tão aJ?oiados)- e então em
pcogue o quá.lificativo_ qlie a~ompanh~ smp.
pre este tempo - t~o . precioso ; mas nao 
podia déixar de prece~er destas palavras que 
importam em uma satisfação áquelles seus 
éstinía vois coininittcntes que 'COD;lmettera.m 
ó errô de ·lhO mandarem p wa aqui · ( ncio 
apoiados) a petição que va.e remetter ü 
Mésa ; ellés ficarão sabendo, si olla não tiver 
aridarhento, que l.J. culpa não é sua. · · 
. Outr•'ora tinha ainu<1 · umas ph<tnGasia.s, 

quanuo pensa.va poder venc-er a.lguma. coüsa 
<1 contragosto ue quem quer (lUC fossem, 
talvez; por ser novato, porque . nunca tives
sem visto uma c11lvo. tão pronunciada, um 
abtlomen mais dilatado e um nariz quasi a 
Cyrano c tives3em :-.:ympathia pelo orador, o 
que é real é que foi obtendo para o seu 
Estado o par<t as clu.s.:;es- que representa. 
alguma cousa; hoje, com o pct'passp,r das 
êrl.i.s, houve mouifim~ção no systema, de 
mouo que não sabe bem"coino proceuer, 
afim do poder adquirir alguma cousa em 
proveito daq uella boa gente. 

Cumprindo o seu dever; esperando que 
sejam in totuni realizadas as prome~sas aus
piciosas de 4in fllturo risonho e n:rgenteo ... 
e áureo mesmo, do il Lustl'ó leader 11uminense, 
confia no .seu ta.lento e na sua eloquencia 
parà-vér então o parecer eni que esmague ... 

·não; én:I que avivente tudo. Tem esta espe
rança; Sat'l)e I esperanÇa nossa ! · 
V~à . enviar a·.·. M~sa um<t . petição; pará 

a, otíti:a agrin.~dará mêlltor opporturiidade. 
(Muito bem; muito beni.) · 
.-Vemá Mesá, êlidó. e el)viada á Commis

são dê Orçamento umá petição do;; becleis da 
Faculdade de . Medecina d~ Bahia, pedindo 
equiparação de . véncimen~os aos do;; bedôis 
-do Gymi:J.asio Nacional da Capital. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havendó 
numero legal, para se proceder (~s votações 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão c adillda a vctação. 

E' sem debate encerrado cri:i 2a. discussão 
o projecto . n. 132, de 1901, autorizando o 
Poder Executivo a abrir ao Ministerio da 
Marinha o ceedito de 100:000$, supplementa.l' 
ao art. 8°, n. 24- .Obras- da lei n. 746, . !lo 
29 de dezembro de 1900; ficando adiada 
a votação . . · 

E' alintinciad.a, a 2a diSCt).SSão do. projectó 
n; 68, do 1901, áutorizando o Poder Executi
vo · a abrir ao Ministerio da. Justiça c Nego
cio:; Intedores ·o cred1to de 3:957$200, sup
plementar [Ló n. VI do art . .{o da lei n. ?4.6, 
de 29 do dezembro de 1900, para ve.:>tuarw e 
calçado de 10 alumnos gratuitos que, em 
virtude dtt mesma lei, f0ram admittidos no 
Internato do Gymnasio Nu.cion:tl, cujo numo
l'O foi elevado de 50 a 60 (artigo unico.) 

Vem a. Mesa, é lida,· apoiada e enviada ú. 
Commissão do Orçamento a seguinte 

EMENDA 

'.1lo p1·rJecto n. 08, (le 1901 

Accre.;cente-sc- para papel, livt·os etc.- · 
nó material da verba-Extel'na.to do Gymntt
sio Na.cioml-de que que ti·u.ta o presente 
projecto-1 :500$000. 

Sala das sessões, 14 de outubro de 1901.-
MayrÚÍk. -

Ninguem pedindo a palavra é encer!n.do · 
em 2a discussão o artigo unico do proJecto 
n. 68, de 1901, ficando adiadtt a votação até 
'.tue a referida Com1l1issão dê pa.reccr sobre a 
emenda oíferecid a. . 

E' annunciad.:l.. a 3a discus~ão elo projecto 
n. 77, ue 1901; relativo á emenda o!l'erocida 
na 2a discussão do projcctJ n. 217, de ~!100, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guena o crod1to :especial de . 
§:415$600 para pagamento dos vencimentos-



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:48- Página 7 de 31 

252 ANNAES DA CAMARA 

do tenentc-coronellnnocencio Serzodollo CJr
rêa, revertido ao serviço do exercito e de 
lente da, Escola. Militar por acto legislativo. 

Ninguem pedind.J a palavra é·enc·~rrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a 2° discussão do p1•ojecto 
n. 4'3 A, de 1901, autorizando o Poder Exe
cutivo a abrir ao Ministerio da. Justiça. e Ne
gocias Int3rióres o credito ex traordi na rio do 
2: 827$800 para pagamento a D .. Eugenia 
Toneão Corrêa de Araujo, viuva do juiz de 
direito em disponibilidade bacharel Lindol
pllo Hisbello Corrêa de Arauj::>. (artigJ unico) 

Vom a Mesa é lida, apoiada e enviada á 
Commis;ão de Orçame11to a seguinte 

EMENDA 

Ao p~·ojecto n. 43 A, de 1901. 

Os outros passaram sem debate; sente, 
pqrém, necessidade de dizer algumas pa
lavras com relação ao caso vertente. 

Já uma vez teve occasião de estranhar a 
org.1.niz<1ção da ordem do dia, constando ex
clmivamente de projectos de credito. 

Mesmo admittindo a hypothese de que 
todos os creditas sejam ,justificaveis, pensa 
que uma sangria assim tão grande, dada de 
uma só vez, pôde aba.Iar o Thesouro, tão 
compromettido pela política financeira do 
Governo e pelu.s liberalidades para com 
alguns corypheus governamentaes. 

Presentemente isso nã.o se dá, :pois, a 
ordem do dia consta tambem de outros 
assumptos, na segunda parte. 

Feitas essas considerações entra na ana-
lyse do projecto. · 

Não o vem combater; trata-se de um caso 
de sentença, emanadâ do Supremo. Tribunal 
Federal.. · 

Trata-se do c..'tso cle'· um magistrado em 
disponibilidade desde 22 de abril de 1894 a 
31 de dezembro de 1900, periodo dentro do 
q nal deixou de perceber os ordenados de juiz 
de direito. . 

A justiça peoferiu o seu. julgamento e o 
orador só tem a concorrer pal'a a execução 
da sentença. 

Accrescente-se :-Mais l: 163$978, para pa
gamento ao Dr. João José Pinto Junior, 
lent_e jpbiladll da. Faculdade de DireitG do 
Rec1fe, em cumpl'imento lla carta rogatoria 
expedida pelo Juizo Federal em Pernambuco 
a 31 dl) dezembrt> de 1900, sendo 963$978, 
correspondentes á differença de vencimentos, 
até aquella data e 200$000 correspondentes 
á mesma differença no exercício de 1901. 

Sttla das sessões, 14 de outubro do 1901 .- ~ SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre 
Er~ni?·io Coutinlw.-Pereira de Lyra.-Pedro Deputado para interromper o seu discurso 
PM"'nambuco.-Jotio Vieira.-Malaquias Gon- para se proceder ás votações constantes na 

ordem do düt.. çalves. 
Ninguem pedindo a. palavra., (j encerrado O SR.. BR.ICIO FILHO- Accedo ao pedido 

em 2o. discusüo o artigo, unicJ do pro.jocb de V· Ex· 
n. 43 A, do 1901, ficandJ ·adiada a votação Com:Qarecem mais os Srs. Carlos Mar-
d.J pll'0COl' sobre a emenda offeeecida. cellino, AHmr1ue1'que Serejo, Arthnr Lomos, 

Succossivamonto é sem debato encerrado Hosannah de Oliveira, An~onio Hasto~. Intlio 
om 3a discus:Sã.o 0 artigJ <lo pr•ojccto n. l20, do Brazil, Ueuano Santos, Luiz Domingues, 
de 1901, autorizando 0 Govet•no a abrir ao Guedclha Mourão, João Ga.yoso, Thomaz Ac
Ministerio da Guerra 0 credito oxtra.ordina.- cioly, João Lopes, Sergio Saboya, Percit·a 
rio 1le 2:401$800 p:1ra pagamento a.> mare- Reis, Soares Neiva, Lima. Filho, Cu.millo de 

.. chal JJsê de Almeida'Bart\Jtu, em virtud(> de Holbncla, Silva Mariz, Et·mirio Coutinho, 
sentença do SuprJmG Tribunal Federal, fi· Teõxeira de S<i, Esmel'aldino Bandeit•a, Pedl'o 
candv adiada a votaçã.o. Pernambuco, Affonso Costa, Joyiniano de 

Carvalho, Rodrigues Doria, Sylvio Romcro, 
E' annunciada a 1n discussão dJ pr.Jjecto Castro Rebello, Augusto Franç::t, Milton, 

n. ll3 A, de 1901, autorizando o Grwerno a Eugenio Tourinho, Paula Guimarães, Ro-. 
ahrit' o ct•edib de 16:06tJ$ para pagar ao ba- drigue.~ Lima, Tolentino dos Santos, José 
charel Umbelino de SJuza Mal'inh> oJ ·seus Monjardim, José MasceUino, Heredia. de Sá, 
ordenado;;, com0 _juiz de direito em disponi- Nelson de Vasconcellos, Oscar Godoy, Raul 
bilidade, decorridos de 22 ele abril de 1894 a Parroso, Antonino Fialho, José Bonifacio, 
31 de dezembro de l9JO. Monteiro da Sitveil'a, Adalberto Ferraz, 

O Sr. Presidente-Tem <1. pahwra 
o Sr. Bricio Fill1o. 

O !!!h•. 13t"ieio Filho ob.3erva que 
o pre~ent~ projecto e o se~imo credito cuja 
discussão foi <.tnnuuciada. 

Landulpho Magalhães, Eduardo Pimentel, 
Pad 11a Rezende. Mot•oira da Silva, Edmt~ndo 
da Fonseca, Luiz Pisa, Cincinato B1·aga, 
Azoverlo Marques, Ovidio Abrantes, Lindol
plw ~~~rr·a, Alollc<U' Guimal'ãcs, Lamenha 
Lins, Barbosa Lima, So:tt•cs tios Santos, Ger
mano Hasslocher, Francisco Alencastro, 
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Victorino Monteiru,Rivadavia Corrêa, Aure
liano Barbosa e Alfredo Varella. 

0 SR. PAULA RAMOS-Chegou ta,rde. 

O SR. FELIX GAS'PAR;_A emenda i:3enta 
Deixam de compal'ecer cõm causa partici- de · hnposto os vencimentos dos juízes fe

pada os Srs. Ga::~tão da Cunha, José Boiteux, -Jeraes e os subsídios dos congl'es::üstas. 
Pedro Chermont, Rodrigues Fernandes,Chris- A primeira questão é um assumpto resJl· 
tino Cruz, Augusto Severo, Moreiea Alves, vido entre nós pelos tres poderes pulJlicos 
Cornolio da Fonseca, Elpid.io Figueiredo, da Republica, do mesmo modo por que foi 
Raymundo de Miranda, Tosta, Vergno .de resolvido nos Estados Unido;; ao pass') que 
Abreu, Augusto de Freitas, Paranhos Mon- a segunda proposição da emenda, aquella 
tenegro, Marcollino Moura, Dionysio Cor- que decreta a isenção de imposto relativa
queira, Sampaio Ferraz, Henrique Lagden, mente ao subsidio dos congressistas, é uma 
Martinho Campos, Pereira dos Santos, Au- questão só agora levantada pela emenda do 
reliano dos Santos, Rangel Pestana, E:;.tevfí,o nobre Deputado por Santa Catharina. · 
Lobo, Monteiro do Barros, Ildefonso Alvim, S. Ex. declarou, quando fundamentou a 
Carneiro de Rezende, Necesio Tavares, May- sua emenda n. 4, que olla, não exprimia o 
rink, Cal'los Ottoni, Aethue Torres, Manoel ~:eu juizo a re>pcito dessas duas que:;tões, 
Fulgoncio, Nogueira Junior, Lindolpho Cae~ que om simplesmente o meio de forç~\r · a 
tano, Miranda Azevedo, Gustavo Godoy, Do- Camara a proceder com aquillo que S. Ex. 
mingues de Castro, Oliveira Braga, Valois de entenue (opinião de. quo eu peço licença para 
Castro, Rodolpho Miranda, Paulino Carlos, div<'rgir) errad·amento, ser a coherencia da 
Alfredo Ellis, Antonio Cintra, Manoel Alves, Camara. 
Xavier do Valle, João Candido, Francisco Entretanto, Sr. : Presidente, eu, si não de
Moura, Angelo Pinheiro e Pinto da Rocha. monstrei, "pelo menos mostrei que havia. 

E sem causa o .~ Srs. Sá Peixoto, Aaizio razões respeitaveis para, acceítando a isen
de Abreu, Raymnndo Arthur, Virgilío Br·i- ção relativamente aos vencimentos dos ma
gido, Celso de Souza,' Malaquias Gonç-alves, gistrados federaes .. : 
.\raujo Góes, Eduardo Ramos, Galdino Lo- O SR. PAULA RAMOS- De ordem moral, 
reto, Irinou Machado, Augusto de Va~con- unicamente. 
cellos, Sá Freire, Barros J,<'ra.nco Junior, 
Deocleciano de Souza, Alves do Brito, Custo
dia Coelho, Joaquim Breves, Pcnido Filho, 
Francisco Sa.llm;, Henrique Sa.llcs, Fern~Lndo 
Prestes, Costa Junior, Bueno uo And1•ada, 
Adolpho Gordo, .Joaquim Alvaro, Ca.ja<lo o 
Campos Cartior. 

O l!iitr. Prc8ldente- 1-I:wcndo nu
moro Jogai vn.o sn prucoder ilK votações das 
matCI'Üts indicadas JHL ot·do;u do dia. 

E' a.nnunciada. a continuação diL votação 
tias omonda.s oll'ot•ecidas em 21~ discussão do 
projccto n. 150, do 1901, que o r~· a n Receita 
Geral da H.epublica para o oxercicio dú· 190.2 
(211 discussão). . 

E' annunciada a votação da seguinte 
omenda, sob n. 4, do Sr. Paula Ramos. 

«Art. 1. 0 , n. 29-Rodija-se assün: -Idem 
sobre vencimentos e subsidios, exceptuados 
os vencimentos dos juizes federaes (§ .lo do 
art. 57 da Constituição) e os subsídios dos 
membros do Congresso Nacional. (Ar·t. 25 
da Constituição . )» 

O !!\r,. Felix Gaspar (paí"a enca
minhar a 'l)Otação)-Sr. Pr·esidente, a emenda 
n. 4, apresentada pelo illustre Deput~do :por 
Santa Catharina, encerra duas questocs Im
portantes, perfeitamente distinctas e intei
ramente independentes uma da outra, de 
modo que Camara póde votar a favor de 
uma destas proposições e contra a outra. 

0 SR. FELlX GASPAR- ... razõe;-; de ordem 
constitucional (nao apoiados), não havia en
tretanto (apartes) ••• 

0 Sn.. PRESIDENTE - .Lembl'O ao nobre 
Deputado que a emenda não ostâ em dis
cui:li:lfLo. 

O SR. FELIX GA-SPAR- Eu não estou dis
cutindo a emenda; respeito o .Regimento . 
tanto c1uanto respeito a V. l~x. Estou justifi
cando o requerimento que vou fazer a V. Ex., 
r(\querimento que preci::~a tanto mais de jus· 
titica:ção, quanto o nobre Deputado disse no 
aparte com que mo honrou quo a Mesa nã.o 
pódc acceital-o, 

Si nã.o demonstrei, pelo menos mostrei que 
havia razões para acceita1• e votar a favol' 
da isenção relativamente aos vencimentos dos 
magi::~trados federaes, sem que i:3to importe 
logicamente a isenção do imposto relativa
mente ao subsidio dos congressistas, e, como 
eu não posso discuti r a emenda e nem devo 
fuzel-o, a este respeito apenas lembrarei quo 
na Constituição, com relação a vencimentos 
de funccionarios, só ha uma excepção para 
vencimentos dos magis\rados federaes, que, 
em hypothese alguma, podem ser dimi-' 
nuido~. · 

Em todo o ca-:o, a respoito do que não ha 
duvida n.b;oluta.monte é que póde haver 
quem conyietamente entenda. _que, .á -yi~tu. do 
disposto no art. 57 § lo da l on~t1tmçao os 
vencimentos dos magistrados foderaes não 
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]Jodem sm· tributados sem que, entretanto; 
esteja por isso obrigado a entender que isen
ção igual a Constituição instituiu com l'ela
ção ao subsidio dos congressistas, pois quo a 
respeito destes subsídios não h:1 na. Consti
tuição clausula alguma pl'ohibindo que elles 
possam ser diminuídos por meio do im-

reta. diminuição de vencim~ntos. E' logico 
pelo art. 22 da Constituiç~o; quo o subsidio 
dos membros do Congt·esso Nacional não está 
sujeito ao imposto. 

]Josto; · 
A' vista disso peço a V. Ex. que ponha a 

votos a emenda do nobre Deputado por San
ta Gatharina, dividindo as duas propoSições._ 
distinctas que ella contém. . ' 

O regimento no artigo lô4 dispõe que, 
quando um artigo de lei, emenda ou qualquer 
outra proposta submettida _á discussão ou 
votação da Camara contiver proposiÇões 
distinctas, independentes, de modo que urna 
possa sor acceita e a. outra recusada, a vota
ção deve ser feita separadamente. 

Peço a V. l~x. a execução de.:;te artigo 
do Regimento com l'elação _â emenda n. 4, 
do nobre Deputado do Santa Catharina, até 
porque &i não for eUa submettlda (~ votação 
deste modo, não sei como hei de votar e 
commigo outros que entendem que a Consti
tuição no artigo 57 contém a isenção para 
vencimentos de rhagistrado,; federaos, o em 
nenhuma clausula est(L prescripta isenç:ã.o 
igual pa.ru. os subsídios de Deputado;; o Soni1-
dores. 

O S1·.- Presidente-Parece que o 
requerimento do nobre Deputado não tem 
cabim-ento, p 1rrpmnto deviu. tor sido feito 
antes <1c so cumeçitr a vut.açio (muito bem) ; 
trat~t-se <tgora de procmlm· i1. votação o todo 
c qualquer roqnerimonto devia prccotlol-a. 

0 SR. GINCINATO BRAdA-Si subsidio fosse 
vencimento; Subsidio não é vencimento. 

0 SR. PAULA RAMOS-O projecto refere~so 
a vencimentos e a [lubsidi. s. 

0 SR. FELIX GASPAR-V. EJt. est.â de
monstrando, com a discussão qiie está fa-
zendo .• ~ - · · · 

0 SR. PAULA RAMOS-Não estou discutindo, 
estou mostranuos ... · - · -· 

0 SR. fELlX GASPAR-•••. que Se trata de 
dispo~içõed perfeitamente 'dfstinctas, que não 
podem ser votad;1s englobadamente. ·· 

O Sa.PAULA RA:Mqs-Tudo tem seu tempo,' 
V. Ex. accol'dou tartle; pelo Regimento a se-, 
paração não püde n1,ais ser feita. 

O SR. FELIX GASPAR dú. um apárte~ 
0 Sa. PAULA RAMOS- ... que~ situação da 

Gamar:~ é esta : está em f~ce da votação 
do projecto de urna lei annua e ws disposi
ç~ões ~e~ta lei vigora.Jtt sómonte d1,11'ante o 
cxJrclclo par-a o quu.l ::~ã.o votadas .. 

. Ora., a CqrnmisJão de O.rçamonto est~.~>be
toceu no projecto ja votatto, pela. Camara que 
to(los os vencimentos. e, s,ubsiuio& estãp · su
jeitp.~ ao pap·:":"lr>'ó,to do. imposto. · 

O S1•. Paula Rtuhos (pm·a enca· 
minhw· a ~otaç(7o)-Sr. Proüdonto, a questão 
de ordem lcntntt1da pelo illusLI'e dcputa.do 
da Bahitt foi dccididt\ por V. Ex.de ac· 
cordo com a lottm do Regimento. Eü ape
nas venho mo:-;trar ú. Camat'tt a situação em 
quo ella se a.cha :doante u~ ,minha. mu_enda; 

· uão venho dtscut1r a questao constituclOnal
·.mcnte; o Regimento não me pcrmitto. 

Querendo i ~, -dt!l,r as decisões anterio· 
re.1 dô Poder Legislativo e tlos ·a.utros 
dous poderes da Rep~blica, apresentei uma 
omcnd<~ bentando do pagamento do imposto 
o:-~ vencimentos do.:; juizes i'edora.es 9logica
mcnto, o om virtude do lh;oceito constitu
cional, tambom o subsidio dos mémbros · do 
Congresso Nacional. · · · · -

Ora, si a Camtu·a reJeitar a minha emenda, 
terá decidido quo sujeitou os juizes fe_~er~os, 
e . os membr•os dv Congress() a pag~,J:eJ;U 
o 1mpo.;to. · · · 

" Sr. Presidente, a minha emenda obedece a 
um principio de coherencia. 

UM SR. DE~UTADO- Não apoiado. 
0 SR. PAULA RAMOS-Decidido pelos tres 

poderes constituciona,e;; da Republica que 
0 imposto é uma diminniçãó deve ncimen
tos ,estes tres poderes re~olveram que os 
vencimentos dos ju,izes federaes, e etf: com
prehendo como ju'i.zes federaes aquolles 
que a GonstHuição ~~u~1er~ no calJitulo 
relativo ao Poder Judww.rw, 1sto é, osme:n
bros do Supremo Tribunal Foclera.l e o::: jni· 
zes elo secção dos di versos Et>tados, não sào 
sujeitos aoimposto,porc1u.e tlü imposto acc<11'-

S o assim fôr, ficarei satisfeito. com 11 
decisão da Gama1·a; s~; poré~, â · Gaw<J.ra. 
approvar a minha é~~nda, de facto. :fi~àm 
isentos, quer osjuize·s federél;es,q11er oS.IÍiE),W-
bros do Congrmso . · · ·.· · · · -

Aquelles que entendem que os. membros 
do Poder JuJiciarió; _isto.-~;- os -~~g~str~dós 
.que a Constituição chama juizes felieraes, 
estão isentos do pagãnrento do imposto, são 
rorçados a vo~ar pela. min,h~ omendn. e, ad
aptado esse crlterio, são forçados a adop-&ar a 
outra parte da e[\lcn~a relativa ao subsidio. 

() Sr. ~elix Gaspar-Peço a pa
la vrn. pela. ot·dem para. oncaminlmr a vo
tação. 
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SESSÃO- EM 1:1 PE OUTUBRO._ DE 190 l 255 

_O Sr. P•~esidente-0 nobre DBpu
ta.do já fallou pela ordem e o Regimento 
veda-me q_ue a conceda uma segunda vez. 

o~ senhores que approvam a. emenda n. 4 
queiram levantar-se. 

Foi approvada por 58 votos co11tra 57. 
São successivamente rejéitadas as emendas 

sob ris. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
E' q,nnunciada a votação da seguinte 

emendasob n. 11, do Sr. Rodolpho Paixão : 
« Ao art. lo n. 44---:-:-0mle se diz : imposto 

de consumo sobre o sal de qualquer proce
dencia, diga-se: Imposto de consumo sobre o 
sal de crualquer procedencia, â. taxa de 25 
ráis por kilo. · 

O Sr. Rodolpbo Paixão (para 

Posta a votos, é approvada a- referida 
emenda sob n. 12. 

() Sr-. Cassiano do Nasci
mento requer verificação da votação. 

Procarlendo-se á verificação, reconhece·se 
terem votauo ·apenas IOJ Srs. Deputauos. 

. O Sr. Presidente - Não ha nu
mero. 

Vae-se proceder á chamada. 

Procedendo-se á chamada verifica-se, te
rem-se ausentado os Sr.s. José Euzcbio, Tei
xeira. de Sá, João Vieira, Pel'eira de Lyra, 
Julio de Mello, Affonso Costa, Cincinato Bra~ 
ga e Ovüfio Abrantes. . 

encaminhar á votaçã'O):..O.:. Sr. Presidente, esta O Sr. President.e ·- Responde
emenda tem parecm· favoravel da Com- ram á chamada 120 Sr.s Deputados. 
missão que apresentou um substitutivo -
em voz de kilo- diga-se~litro. Vae-se proseguir na -votação. 

A commissão é favoravel á emenda. com Posta de novo a votos é approvada, a 
esta restricção. - referida emenda sob n. 12, por 93 votos 

O Sr. ~ricio Filho· (pela 01·dem)-
O. illustre rcpresentan te· de 'Minas, o Sr. Ro
dolpho -Paixão, autor desta emenda;· declarou 
que a Conimissão tinha. dado p:~recer favo
ravel á mesma emenda. Pela leitJ.Ira do pa
recervejoque·a CJinmissão acceitoua emenda 
com unn certa modificação. Por isso per
gunto a V. Ex., porque não tive a fortuna 
de ouviJ,• a doclar~ção da Mesa, si vamos vo
tar a e_menda do nobre Doputado ou a sub
emenda da. Commissão. 

contra 26,·total 119. 
E~ annunciU.da a votação da emendt~ sob 

n. 13, do Sr. Alfredo Pinto : · 
« Ao art. 2°~ Fica d9sde já. isento de 

novo imposto ~e consumo- o sal refinado 
ou beneficiado no pi1iz. » 

O ti!h•. Presidente-A esta omonda 
oll'm'cceu a Col)lmissão o seguinte substitu-
tivo: · · · 

« O s:ü refinado no paiz fica sujeito ú. taxa 
o Sr. Presidente- A es~[~cmonda de mais cinco rúis poe litro do que o sal 

a Commissão de Orçamento apresentou a grosso ou impm·o,» que vou sulJmetter a 
seguinte sub·emenda (lendo) e·m vez do votos em pdmeit·o logal'. 
kilo-diga-sc -litro. . gm seguida é posto a votos o n.pprovado o 

A emenda. diz -:-(lenclo)-25 róis por kilo ; referido substitutivo da Commissão, ficando. 
a sub-emenda da Commissão diz (lc_ndo)- projudica .. .la <t emenda sob n. 18. · · 
25 réis por litro. · Po.;t;u. a votos é rejeitada<~ emenda sob n.. 14. 

Vou submettcr a votos a sub-cmen(l;~ da E' annunciada a votação (h emendâ, sob 
Commis~ão. n. 15, do Sr. Julio Santos: · , 

Posta a votos, ê approvada. a referida « Ao art. 2.0 ·n._ n, accrescent_en_ ~-s_e depo_is 
emenda sób n. · l L . · 
~ da palavra - dinheú·o -as seguin~es -
·· E' igualmente a.pprovada a seguinte sub- .recebido na Oap·ital Pederal. · 
emenda dà Comnifssão: ' · · -- · -- Ao referido ar!. n. accrescente-se: 

«Em vez <lo-kilo; diga-se-litro~» Paragna:pllo unico. Pertencem aos Estados 
E' annunciada a votação ela seguinte e clev{r-lhes~luro ser 1·estituidos ·os depositas 

~------9~";!_,da, sob n. 12, do Sr. Theophiloúttoni e perten.cent.es a defuntos e ausentes e os de 
ou~L_. . ev_ento, arrecadados nos mesmos, bem como os 

«Art. f 0 .-0nde convier :-A isentar de saldos nc"lo reclamados de 01-phuas e inter
di t'oitos o mntcrial para abastecimento _ ~e dictos. 
l1PUI1 potavcl :1- cruaüo tlc Sa.nta Luzia do Rto 
!l~l{ Volhas, no Estat1o do !viinas Geraes, im
pol'tado pela rçspectiva. Cn,mara Munici
pal.» 

O Sr·. Julio <los Santos (pela 
m·dem.)- Sl'. Presidente, V. Ex~ ac:tba de 
annuucüu· a vott~çã.o da emenda n. 15, dccla.-
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rando que ellu. tem pa.I'!3CC1' . contrario da 
Commissão; devo commumcar a Camam que 
o mustre relator desiste de fazer questão 
desta emcncla, certo·de que ella está recligida 
de con!ormidade com a Constituição e as leis 
actuaes (apm·tes), e com o actua.l Çodigo 
Civil que não fez mais do que consollda.t• a 
legislação existente. 

Nestes termos não é possível que a Camara 
queira votar contra a. emenda .. 

Em seg'uida é posta a votos e rejeitada a 
referida emenda sob n. 15. 

, o Sr ... Julio (los Sant.os (pela 
01·dem) requer verificàção de votaçio. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
têr-sido rejeitada a emenda sob n. 15 por 87 

O Sr. F1~eclerico Borges (pela 
onlem,) recgwr prefercnciC~. para a emenda 
n. 21, que e;;tu.be!occ o statu quo, não di
minue nem a.ugmcnta o imposto sobre o 
fumo . . 

E::lta questão foi delJatida c olucidada po- , 
rante a Commissão o creio que a emenda 
n. 21 concilia todos os interes3es. ( Apoia
dos.) 

Con~ultada a Camara,é concedida a prefo· 
rencia pedida. 

Posta a votos, é approvada a, referida 
emenda sob n. 21. 

E' considerada, prejudicada a emenda sob 
n. 20 e igualmente o substitutivo offerecido 
pela, Commissão. 

· voto> contra 26. \ O Sr. Presidént.e-Fica adiada a 
São succcssivamGnte postas a votos e rejei· votação visto ter uado à hora. 

tada.s as emendas sob n · 16 e l7 · Compwecem ainda cs Srd. Joaquim Pi-
. Posta a votos é approvada .a segui~te re.s, Lamounier Godofl'edo e Benedicto de -
- emenda sob n. 18, do Sr. Francisco de Sa: Souza. 

«Ao n. VI do art. 2° accrescente-se : 
§-Da isenção de taxas postaes não gosÚá 

correspondencitt alguma a que esse favor 
não tenha sido concedido expressamente em 
lei. Ficam desde já· revog-à.das todas as con
cessões feitas fóra dessa regra.» 

Posta. a 'Votos ê rPjeitada a emenda sob 
n. 19. 

E' annunciada a votação da seguinte emen
da, sob n. 20, ·dós Srs. Tosta e outros: 

Onde 0envier: , 
O art. 3°, § 1°, da l~i n·. 641, de ,no

vembro de 1899, é modificado {h segumte 
ilirma: - • 

Charutos nacionaes, por cada um: 
-" Até 50$ preço da fabrica ........ . 

De _ 50$ ~tê :JOO$. preço da fabrica. .. 
Do 300$ em deante ............. .. 

5 r .'·i8 

20 rél8 

100 réis 

O Sr. Presidente-A esta emenda 
foi o.e'erecida pela Commissão o segulntc 

_ substitutivo : 
«Charutos até 30$ o milheiro...... 8 réis 
De 30$ a 60$..................... 10 réis 
De 60$ a 300$................... .. 20 réis 
De 300$ para cima.. .. • .. . .. . .. • . l 00 réis 

- 'Por esta emenda eleva-se o imposto do 
· charuto de 40$ de mais de dous r.éis em cada 
· um, o que não é exaggerado, pois esse cha

ruto vendo-se a .100 réis, mas em compensa
ção o charuto de 50$ o milheiro c de 60$, 
que pagam 20 réis cada um, passam a pagar 
10 réis, tendo a diminuição de oito réis». 

Vae ser votada em primeiro logar. 

O Sr. Esmeraldino Bandeira 
(pela o1·dem)-Sr. Prc.üdente, julgo-me na 
obrlgc~çã.o de mandar á Mesa a declaraçã.o 
escrípta de que votei contra a emenda n. 4, 
apresentada at> art. l'J, n. 29, do projecto que 
orça a Receita Geral da Republica, emenda 
que acaba de ser approvada pela maioria 
dos Deputados. · 

Muito beni andou o illustre rep1•esentante 
da Bahia, Sr. Felix Gaspar,ponderando á Ca
mara que essa emenda, compondo-se de duas 
partes distinctas, . devia ser votada por 
partes. · 

A isso, porém, não accedon a Camara, vo
tando englobadamente as duas partes da 
emenda referiUa. · 

Entretanto me parece que devia ser atten
dido o requerimento do Sr. Felix Gaspar, não 
se tomando tão ao pé da lettra a disposição 
regimental que dizem não p.ermittir a sepa
ração pedida no momento em que foi feito o 
ditu requerimento. A emenda a que me 
venho referindo compõe-se realmente de duas 
partes dis&inctas, uma isentando de impostos 
os vencimentos do:J juizes federaes, outra 
tambcm isentando dos mesmos impostos o 
subsidio dos membros do Congi•esso 'N~cio-
nal. _ ·c--, __ , . ""~'-- · · , 

Como se vê do impresso ,que· . ·~~.çi,d_~.Jm · 
mãos, o fundamento citado para, clS~uÇão_ do -
imposto sobre os vencimentoFj . do~_ juizes 
federaes, é o estatuido JlO art. 57,_§ I o da. 
Constituição Federa.!, assim - ~oncehido:-«Os 
seus vencimentos (desses ni<,1gistrados) serão 
determinados IJOl' lei e não podertío se1· d·imi
nuidos.» 
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De modo que o voto que a. Camara acaba 
de dar om favor de.3s :~ p:trte da, emenda, 
signitica muito po3ítivarnente que ella. con
sidera como diminuição tle vencimentos o lan, 
çamento de tal iUlposto. 

organizar, a ga.rantia de juros de 6 % e de 
amo1·tização em 20 annos d<.1. quantia. do 
2.000:000$, pa.ra fundar em Ar:1 cajú (Sergipe) 
um banco· de credito agrígola movol, c dá 
outras providencia-; ( com emendas d:.t Com
mi.:;são ). Folgo de ver assim consagrada pela Ca· 

mara a opinião que tive ensejo de extJrnar 
ha poucos dias, quando discuti o Orç:amento O Sr. Presidentt'I.,-Tom a palavra 
da Receita e lembro á Casa que então, um do3 o Sr. Germano I!t1sslocller. 
fundamento3 apre.;;entados para a rejeição 
da eme:1dc1 n. 2, que isentava de impostos os 
vencimentos dos ,juizes locaes, fui que im· 
posto não era diminuição de vencimentos, 

Isso eatâ.escripto no parecer da Commissão 
de Orçamento, a respeito da emenda n. 2, e 
isso foi então acceito pela Camara. 
· .E', pois, visível a.conti'adicção deaso pro
cedimento da C amara. 

E a favor dessa parte da emenda eu t :3ria. 
votado, cohorentemente, aliás, cJm a minha 
opinião já externada., s1 a votação tivesse 
sido foita por parte~, como foi pedido. 

Ma.s, por isso que não foi permittida essa 
separação, eu me vi na contingencia de vota,r 
contra toda a emenda n. 4, porquanto era e 
sou de . todo ~ontrario á isenção de im
postos sobre o subsidio dos Deputados e Se-. 
nadores. . ·· · 

Entre os diverso.'> motivos que tenho-para 
assim pensar e .proceder, sàbrelova.m os se· 
guinte.3 : i<' - o de . não ha.ver nn. Con
stituição dispositivo que véde a diminuição 
do· ~ubsidio dos membros do Congresso ·Na;. 
cional, ao pa~so que dispositivo expresso alli 
existe com relação ao::; vencimentos dos ma.
gistr.ados federaes; 2°-si é verdade que, 
conforme o art. 22 da Constituição, citado 
pelo Hlustre Sr. Paula Ramos, o subsidio 
dos DeplltÇ\dos não póde ser diminuído pela 
mesma legisl:l.tura, por igual fundamento 
não póde tambem ser augmentado : quer 
dizer, si uma e mesma legislatura nio pódc 
lançar ou augmentà.r impostos sobr0 o sub
sidio de seus membros, tambem não pôde 
isental·o~ desses impostos·, Iium tão . pouco 
diminuir estes ultimos. . · 

Em vista de tudo isso ê quem~ vi forçado 
a voliar contra toda a emenda n. 4, quando 
só ifesejava vo iar 'contra a sua ultima parte, 
isto . é, contr.a aquella pa.rte que isenta de 
imposto o subsidio dos membros do Con
grodso • Nacional. (Muito bem ; muito bem). 

Passa-se á · .-

SEGlJNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

O Sr. Germano Hassloeber 
-Lamento, Sr. Presidente, que a. occllsiã.o 
que se me .d13pa.ra de maL) uma vez bater
me pelas doutl'inas do meu Pétl'tido sej:t ·na 
díscussã:> do prc~jecto apresentado pelo meu 
illustrado collogéL por Sergipe, :rH·ojecto em . 
que se pede a qu .:mti<t do capital de dou-~ mil · 
contos de réis ojuros de cincJ por ccntJ parü. 
um banco de crelito rnovol .o.aquelle Estauo. 

Lamento tanto mais pela fOlção espcdal 
dada ao debate pelo3 propuguador~s do pro
jecto, que o chamaram para um terreno 
estranho, invücando a penuria, do Estauo 
que elle vL:;u. favorecer, lembrando_ a cir
cumstancia de ser a primeira vez quo pura 
elle se pede um favor á União. Ma.s não 
pesa isto no meu espírito ba'.ltante para de
mover·me do compromisso que mr impuz 
de combater o projecto, como não dovem 
pesar no animo de ninguem sentimentos · 
taes quando silo os intel'esse3 da ' União que 
discucimos. 

Estivesse o Sergipe nc:~, situa.ç.ão cl'itica. (le · 
ter -de recorrer á União para se :><Llvat·, · o 
facto em si e nã.o a circumstancia. uo ::;m· o 
seu primeiro grito de soccorro, é que J.e
veria guiar a no.:;sa conduc~a. 

Si pudes:-;e va.ler como causa dotermina.ntLI · 
de nossa intervenção h;to que allog<t o autoe 
do projecto, logicamente e~ta.rin.mo::~ quatli 
impedidos de soccorrer, em casos gt'<tve;o; o 
legítimos, Estados que j<i, antel'iormonte i.olt· 
vessem obtidó soccorros ela. Unifí.o. l~,;ttL Ü~hL 
a sua acção PM'a taes situações bum ~L'Lt
ça.da ... 

0 SR. FREDERICO BORGES·-· Po1• fol'(,~i.L do 
dispositivos constitucionaes. 

0 SR. GERMANO HASSLOCllER- 0 rwt. 5° 
da nossa lei fundamental. En treta.n to, . n:lo 
me consta. que estejamos deante da hypothese · 
constitucional, nom que o Estado de Sergipe : 
ti. v esse pedido Koccorro á União. Trata-se da.~/ 
creação de um b~mco com garantias pa.ra . (: .::: 
seü capital e de juros, sob o pretexto do ~: 
crise da lavoura no Estado. 

E' ~nriunciada a continuação da discussão 
unica do projecto n. 122 B, de 1901, com o 
parecer sobre a emenda offerecida na 3a. dis.,. 
cussão do ~rojec5o n. 122 A, deste ann_o, q!:!-e 
autoriza ó Governo a conceder ao Cldadao 
João Perell•a. Barreto ou~ sociedade que eU~ 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- 0 projc~ t,o de 
Sergipe está encerrado; o que se ·dh;cute 
agora é o parecer sobre a emenda extensiva 
á, Parahyba. _ 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Bem sei; 
ma.s1 como essa emenda refere·SC ao as:mm~ 

33 Ct~,ma,ra Vol. VI 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21105/2015 09:48 + Página 13 de 3 1 

258 ANNAES DA CÁ:MAitA 

pto, diseutiudo·a. não posilo deixar de dis
cutir o projecl;o ern si. . Como sou contrario 
â creaçoio do banco, com favores da União, 
na Parahyba como em Sergipe, apanho o 
assumpto sob o ·ponto de vi,;ta geral. E exa
cta.meme porque o nobt•c collega,comb<Ltemio 
a emenda que concede igmd beneficio á Pa
rahyba., disse que e;:;ta. não tinila. tanto dit•cito 

. como o Sergipe, por jli. ter recebido favoras 
da União, preciroi recordar essa sua forma 
de defender o projecto, esteio unico de toda 
a sua argumentação. _ , . 
· E discuto assim, por ne~e.:;sida.de, para bem 
elucidar a situação, tão fa.lsa. theoria, que 
afinal redunda em limitar a. acção da. União 
em caso~ de cal<~midadc. 

O illustrado cullega fa.l-a depender das 
vezes que os Estados tenha.m precisado de 
soccorros. Assim, pelo seu rnodJ de argu
menta. r, a Parahy lm, já servida varias vezes, 
não deve mais nada. :pretentler, emqua.nto 
que o Sergipe, só por ser a :primeira vez que 
nos bate ás p_ortas, deve, sem ma.is exame, 
ser attendido! . 

Divirjo do nobre Mllega, combato o pro
jeclio e vo11 dar as razões que fortalecem 

··.meu modo do pensar. 
Não se tra.ta., digamol-o desde já, da hypo· 

·.thcse cJnstitucional na emergencia de ca!a.
',midade. N~.;e sentido o .bjstado de Sergipe, 
pelo orgão de seu Governo, nada pLJdiu. 
Não deve a Carnaro dar o favor reclamado 

·no projecto, p..;r,1i1e a sitnação financeira da 
União não póde suppJrtar augmento de 
compromissos. 

Nao se me conteste que a somma do on
cargo, não excedendo \le 150: OOO.i' a.nnuaos, 
é rclativu.mento in~igriiticanto dea.ote dos 
no3sos recursos. A id~o ou objectal'ia que ested 
oncargol, insignilica.n~e,; pa.rcoll<ula.mente, 
sommadi>S a.vult·.~.m. Mas não e, ~ómente por• 
este lado que :.;o deve apreciai' os comprv
mis~os quo corworr~m pat•a, a.ugmento ou 
depr·eciaçiio do noss) credito, No exte
riut• nõ.o so d<l.rÜ1 ta.nta importilncia. á 
somma com que gravaria.mvil a Uniãv, 
quanto ao fa.•:to de augmentu.t•mos os seu~ 

. enca.l'gos, fa.c~o q_uo pm•ia. em relevo a. n"sse~. 
incon.~cLencia. deMt'e d.> devm·, pa.tentc

.ando q_uee.>ta.mos long~ de seg uil· o caminho 
que asitllação di!licil do thcsJut:o n1s:traça 

, L. -a rigurosa .ec.:laomia.; 
3 Que pen.HL' de um povo quo não se pólo 

' · L desuiJriga.r fa.c ilmeQ.te de dividas de honr<J. e 
·· quo eatá ~ d~cretar fa. v ores·? 

Pois então o no.;:>o c redito é u.valiado só
mente pela somma. da3 obt·igaç::ie.~ quo sobre 
nós pa::;am ou não será cerõo que mais influe 
a natureza da:; ubdga.çõeJ que toma.mos, a. 
sna urgencia., a sua neceJsidadj '~ · 

Acho quB uma. despoz.a. muito gra.nde, exi
f5id.a. pela vida. nacional, não no;,~ dcsacredi-

taria, emquanto que um favor, ainda que 
pequeno, sempre impre~sionaria. mal, por
que o ess_encial para. o nosso credito no ex
terior é que lá. se penso que não somo!3 os 
monos preoccupados com as nossas finanças. 

E que o, projecto inser e um fa,vor não 
resta. a uieaor duvida. Não é um remedio 
paril. uma ca.la.midade. Disse o seu autor
que esse b:.mco para o qu<J,l pede favores á. 
União irá salvar a. la vour·a. do seu Estado, a 
braços com tremenda crise. · 

Ora, de crise é a épocha que a.trave~amos 
todos, sem ex:cepção, crise que não· é p<J.rlii· 
cular a. um Estado, m as á na:ção, gener<Lli· 
zt~.da., repercur.indo pelo mundo i.nteiro. 

As crises são pbenomenos na.turaes e ne· 
cessados que nada póde impedir, smgindo e 
desapparecendo periodicamente. E essa que 
atormenta Sergipe não é sinão o etreito da 
crise geral, alli se reflecte. E s~rá com dous 
mil contos de .um banco que se debella.rá. 
essa crise ~ · . . · 

O SR. FAusTo CARDoso- V. Ex. não co
nhece Sergipe; é tão pequeno que qua:Iquer 
q ua.n tia. cllega. · 

O Sn .• G!!!aMA.No HAssLOCHER-Mas a crise 
não está. cir·cumscripta a. Sergipe o o Boc
corro local não modificaria -o seu aspecto 
geral. · . 

Si estíves3e em nossas mãos, humani
zando os interesses ftna.nceit•os do PJ.iz, sem ' 
03 comprometter. com as exigencia.s . da si
tuação economica, s:Jccorrel-a, o nosso . de
yer era níio demorarmos o-remedio. Mas 
auxiliar o Sergipe não é auxiliar a. f!ação; 
mandar para. lá um soccorro não é debellar a. 
crise. Seria illusorio o que ftzel!semos, in
justo,a.Lém de tudo. Queixa-se o Brazil imeir·o 
da falta do numeral'io pa.ra ajuU.a r a. sua. 
lavoura e a sua. indus Lria.. O Sergipe accusa.
se da mesma fu.lta . D~z qu~ ~em pro
duetos em depen!lencia. de clinlleh·o . quo ve· 
nua movol·o~ e e;::~pera t udo do;:sa b:lucu . E o 
t·e~to do Bt·azil1 Ura., si lw. falta. de dinhei
ro, apcza1' das soliJ.a~ gu.1·a.ntia~ quo 0:1 pro
pugnadot·e:~ do pr·ojec~o dizom existir, SOl'tí. 
a garu.nt i<A. da.da. pelu. V niiio quo aggr.::m iará 
oa capitae~ 1 

Segundo o projccto,os omprestimo~ sobro os 
productos da. lavoura. serão ao juro _Ina:dmo 
do 9 °/o . Ora, não~ tentadora.. & perspectiva_ 
para o:'i Ci.J.pitaos que noje são procut·atloJ com 
avidu2:, a. jur•o ma.h1 alto, coru gar·a.utia.s .so• 
lidas e que ainda assiQl não appa.rccel)],. A 
gaL"a.utia. da União nã.o é que animará 0.3 
prestadores de capit aes. E a.~sim a operação 
que se premedita será r;Jomenta r~iuosa para 
a. União, qua afinal pagará juros e ca.pital.:· 

O Sa. SERZEDELLO CoRRÊA.- Si V. Ex. 
acha. que os ca.pita.es nã.l) vlrã.o~ como ·tem 
receio que a, opera.ção seja. deaastrada. ~ 
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O Sa. GERMANo I-IAssLocm~R- Não posso 1 porquCJ a a.ventu1\~ dos colono.1 havia tor
desccr a oufira orde:n de consideraçõc::~.l nado rccciosos os ca.piGans. 
BasGa que eu ma mostre convencido da im- E assim se fez a gl'andeza, daquella parte 
possibilidade do projec;o fa~er agg-remial'cm- drJ mundo, a,;.;ombra.nJo com as citLJ.des de 
se os capitaes para deve: c Jmb:ttel-o pelo Sydnr~y, VictoeiCJ., }ilclboume, etc. 
lado da seriedade. Não quero dizer c .. nno O Sr. Pereira 13arrJto, na confecção do 
poderão ser perdido.; o.:l tl.ous mil contos e plano do banco para Sergipe, nada crea, 
respectivos juros para a União, sem que de nen;t justifica a necessidade da garantia. 
fac&ose levante. essa somma.. . S. Ex. pódo ter e.;tudado e aprendido que os 

Mas appello para a compétencia do b:mcos de credito movel são o rcmedio para 
illustrado relator do projecto, tãJ bem uma lavoura estacionaria por fJ,lta. de di-:-

. orientado SJbre a nossa siGtlação : V. Ex. nheiro. Mas por isco não so segue que a S. Ex. 
acredita que se possa pensar em levJ.ntal', deva SDr feita a CJUCt:Jssão, tanto mais que 
com as maissolidas garantias me;)mo, d1us não ficou demonstrado o exito da empt·oza 
mil contos para serem dados· aos la vru.dores dependente d_ts garantias da U niã.o. Todos 
de Sergipe a nove pJr cento ao anno ~ · s_tbemus que não são bancos hypotheca.rios ---' 

o· SR. FAUSTo CARDoso _:_ Logo, é inutil 0 ClUJ Íl3 :~e momento u.ttenderiam ti. crise, mas 
banco. , . . de ~red1_co mo v.~!. . 

" Dmhe1ro o JU. é tL> que se prC.:!lsa.. Como 
. O . Sa .. GERMANO H.Ass~ocnER- Pódo se,r fazel-o ~ A agricuHura de f3ergipe com os 
mutll sob e::~te ponto de v1sta, mas s.cr utll seus productos o1l'crece garantias de exito 
aos,_ que pretendem com elle obrigar a ao:s prostadore.Hle c·apitaes 1 Estes exis-tcm 
Umao. did_l.IOniveis, em bu:3ca de empeogo seguro e 

O SR. :FAusto CARDoso- LoO'o, ollo Ie- rendoso? RespondidétS a.tfirmativamento estas 
va.nta cu.pitaes. 

0 
questões, s0jamos lJgicos, não é a ga.ran~ü.t 

- ua União a unica cousa que falta p<H'a alli-
0 SR. GERMANO HASSLOCilER-V. Ex. nao viar a situação sero·lpana. . 

t~n~ querer ~osGrar ~ue est~u e~. contr.t- ~i u. crise é por rl't~u. de capH11es, esteja.
diC9ao. Lembr.~ a V· ~x •. qu ... eu _so q_uero mos certos do qLte não se1·á.es~c pNjccto que 
d~tender a .u.n~ao? pelu. f~r~rw. mats ~u<we. os fu.l'á surgirem. Si é 0 credito que falta, 
Para ~lucula.r .es~a.s_ duv~~u.s, .eu .terJ:,. que causando a crisJ, não é ao Esr,u.lio que ctd.le 
des~er ~ ce_rta~ ~a;_tl?U~audades,, r c~ur 11 -~~ '-!oci'odita.r agl'icultore.:l ou inJ.ustt·ütcd ou 
a_ tr a~s~~{m~s ~ma, mar la~, par_~. :;e vtr dopo1s Cl)mmm·ciantes, e sim ficttt• i.-;to d.epcnucntlo 
com_ wc~u.maçoe~ Ju.nto da U~l~O; . . da. acção ind.ivitlua.l. A União nã.o ucve em-

. N.a? tenb.o o tilretto de duvidar _c.1~ !uno- preshr 0 s:.m credito áqullllcs que nã.o sabem 
ra~I!tdade da ~csso:.t, a. que~ é. fe1~a. a con- tcl' credito prupr·io. ..~~·1n Inosmo que se 
ce.,o~~-d? 13a.nt.:o, nem que10 entrm nesta alleguc que es;a garantta seja. met·amc11t0 
quo:stao. .. nomin<ll. .Mesmo nu.~s<t hyputlwsu lta. unm 

O SR. FAUSTo CAlU?OSO- Nom era lcgi- viuttç~ão de prJcdGos 11ue regula,m a a,ctivi" 
timo duvidar. úu.J.c inllividual. 

o Sn.. GERMANO HAsswcKER- Mas tlovo Lembt·o <i. Camat'<L quo em apal'l;o ao illu·•-
assigmtlar a minlm ostranlwza. ven l quo o tl'u ::::lt·. ::::llii'lOLlello Curt·ê<L eu oiJ.-;ut•v;wa -<~ 
projecto já. assignala a po.lsoa. a. quem devo S. Ex. que ora uma illu.são funl.lSjcL i.'ito do 
BOI'. feitu. a conces.;ãu. . gu.L'itn tias sol) p.·oLexto de Sl.ll'em HO minaos, 

O SR. FAusTo CARDOSo-Foi elle que or
ganizou o. pi•ojecto. 

O Sn.. GER.MAN.:> HA~SLocnEu.-E que tom 
i.sto ~ Acaso é um tt·a.l.Jalllo original, um<L 

. idéa. sua, noya., cJncepção toda do autor ? 
Não ; é uma: in3tituiç:l.o vdha., conlucida, 
usada em todi1 p;ute. 

. Nas éoloniall da. Au.strala.siarecorren-sJ a 
- esta especie de b<~ncod para a.uxili.w o ded-

-envolYimento dat1ucllas regiões. Wie•h re-
fere-se ao:3 b:.tncos do credi&o movel como 
medida, effica:z p,Lt'll._ as crises. ~ OJGC inosmu 
autor .t'a.lla na gat·antia dos governos quando 
a crise não se origina na f',dta de dinlleil'o; 
tanto quanto no abalo do crJdito. . 

.Na Au1'3Gralasia foi preciso ttue om ocLet'· 
minall.o momento lwu vos:3c essa garantia, 

e qu3 ~ó <L necussidado irnpul'iosa. !luvm di~ 
ditl-as. S . .J.:x. a.c.dhou-ruc entü:.o, p:~t·ocoouo. 
que no seu espil'ito havia t.luviila. st eu não 
coni'un lia. g<H•antict::> a bancos com g-a.t·antias -
a o.:;tl'ad.as de ferro ... 

O Sn.. S1m.z1mEr,Lo Con.n.f.:A ~ Pct·Joo-tU'e 
V. Bx.; eu não lhe Ja.da. esta inju.:;tiça. 

O SR .. GERMANO HASSLOOIIER- Si revivo o 
incidente .... 

O Sn.. SER.ZE:DELLO Coü.R.f::A - Não devia 
revivur. 

0 SR.. GERMANO HASSLOCUER- Si reviVO 
o Lrcidcnr,e é poe ncce>sida.de de auxiliar-me 
com a dispu.rld ~J,c dos c:.t.so.1. Uma cstra.da. de 
{ct•t•o ü uma empl'oza. em condições diversas 
d.as do um b;~nco, no momonto em que ambas 
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nascem. A estrada de fel'I·e é como uma ar- furtuna o quo só ella levantaria: são hospi· 
teria (lllf' se estende pelas l'eglões ainda nã.o &ae::;, bibliothecas, univel'sidades, observato
naseida,; para o progresso. Ella tem deante rios a::;tronomicos, estações meteo~;ologicas, 
de si nada p:tra fazer muito. Ella vai crear. collos::;os que não existiriam, si não houvesse 
O seu inicio é sempre improductivo e isto millionarios para creal-os. 
dura ás vezes annos. Naturalmente, os capi- Entre nós é bein divers<l. a vida, triste, 
tacs que não querem ficar improductiYos du- desJladora. Ninguem confia. em si e tudo 

.rante a primeira phase ela vida das estrauas espera do Estado. Entrou isto em nos::;os 
de ferro,exigem garantias de juros. habitos e não vemos que assim não damos 

Os bancos veom depois, quando a vida os homens, não formámos indivíduos supe
i·ecla:lla, quando as necessidades os exigem. riore.s. Desmoralizamos o trabalho para tor

As estradas geram a vida-e os bancos nas- nar o seu exito dependente do fav-or. Em 
cem da. vida. que ellas germ•am. tudo se revela isto e o observador o percebe 

Ninguem ceca um banco, esperando que constantemente. Santos Dumont tenta des'co
ellc venha povoar o tlesert;o ond.e apparece. brir a dirigíbilidade dos balões, ensaia a sua 

Qnanuo ollo se í'ttnda é em nome da,s neces- machina e, quél.nclo ainda no campo das expe
sicla.dcs do commet·cio, da industria, da agri- riencias, sem ·nada. havm· alcançado de 
cultnt·a.jà existentes. definitivo, já o nosso Congresso dá como 

O. b:1.nco ú uma especulação commel'CÍal, resolvido .um p ·oblerna de mecanica e de
como ou1;ra qualquer, um negocio, o é por ereta um premio de cem contos de réis como 

· isto que se combate u. concessão de juros a recompensa n.o nosso patrício. Não será isto 
esta classe de negocio. desmoralizar o trabalho, favorecendo a espe- . 

Digam embot·a que a_fõx;mula. dos physio- culação '? Com isto não estamos autorizando 
cratas, tio admiravelPientc defendid<~ por as empreitadas contra. o Thesouro, em vez 
Alla.m Smith, o laissez faire, laisse;:; passar é de favorecermos a luta_ pela gloria ou pelo 
a cx_prossão brntLLl <}.o ogoismo, pouco im- successo material~ · · · 
porta. . . ~ . · Outro bra.zileiro move-so daqui para. Buffalo, 

EIJa. é um preceit9 salJio .e-condição do ver- levando uma coJ!ecção de minerios. Obteve 
· dadeiL'o progre.;;so, real, solido. do governo americano passagem e trans--

A uesgraça do nosso paiz tem sido a in- porto gratuito o vae disposto a luctar pela 
tervenção constante dos Estados na vida eco- mineração no Bràzil . . Naturalmente elle 
no mica., destruindo a acção individuai que espera um lucro de seu esforço e o seu em
de.sapp:.trece, para ua.r logar a uma activi- penho deve estar nisto. 

· dade sem vida propria, depandente dessa. in- Ora, já_ está na ordem do dia um projecto 
tervençã.o. ' , mandando dar 60:000$ a. este patrício para 

Sim, o nos.>o mal principal tem sido eate recompensar a sua tentativa. E' a desmora
que mata as energias e_a iniciativa indiví- liza.cão ainda do trabalho. O Estado, sempre 
dual, por.1ue todos espéram favores dos go-. o Estado a resoJver tudo, tudo plgando, em
vernos. quanto a iniciativa individual des11ppareco, 

Ahi estilo os americanos do norto mostran- limitada a este successo improductivo. E 
do-no.,; o resultado do quanto póde o homem esquecemos ainda a triste situação das nossas 
·que só conta comsigo, com as suas faculdades, finanças e os encargos -que peslm sobre o 
com as suas forças. povo. Pois não é certo que, si algum a.Uivio 
. l~st.os aventul'am-se nos mais arrojados pudermos ter, o nosso primeiro dover será 
cqmmettimentos o as difficuldades que en- diminuir os impostos, em vez de empre-

. · . · contr'l.Lm só servem para excitar . nelles garmos os saldos or~~amentarios em esbanja:. 
novas energias. · montos, quo são estes f.J.vores que entor-

As crises elles resolvem por si, não recor~ pecem a acção individual, amarrando-a a?s 
· rendo ao Governo,'-e quando um genero de cofres publicos ~ 
coinmcrcio cahc. ell.es formam os trusts, for- Dizia eu que as crises sã.o phenoinenos 
mam o monopolio por si, pela communhão naturaes o ilecessarios, e repito-o convenci
de suas forças individuao~. · ,.. · damente. Não creio quo lets_moditiquem o 

E a.s~im se fazem o.:! arcllimillionarios na- curso da crises, porque leis são artificios. 
quella. Republica., tão calumniados, mas A historia das crises o demonstra. A de hoje 
aos qu'-"es já se vac fazendo justiça. não é sergip:ma, mas geral, a. repetição dó 

Sim, já ha. quem os considere verdadeit·os phenomeno. No seculo que findou ellas foram 
. · benemeritos, porque com os milhões de dol- varias e nenhum governo conseguiu detet-as 

lat·s que amontoam beneficiam largamente a com decretos, desapparecendo, sim, n_atural
socicdadc. mente como surgiram. Recordo . a de 1815, 

Ahi estão os fac;os que o demonstram e, quando findo.u o periodo napoleonico. A In-
pam nomear um só, Cornegie; veja-se o que glaterra es1larrou com uma. crise medonha e 
elle tem feito, as oiJra:; que .ascem da sua pôde determinar as suas causas. Ella sahiu · 
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do bloqueio, tendo armazenado enormes quan
tidades de productos de sua industria. Watt, 
Hargreavcs, Arkwright, Cartwrighto outros, 
com as suas descoberta~. tinlmm revolucio
nado a. industria, augmentando a producção; 
a paz desligava das fileiras milluwes de 
homens sem trabalho, ao mesmo tempo que 
os noves inachinismos deixavam outros tan
tos sem recursos. Pois houve quem lembrasse 
a necessidade de destruir as novas invenções 

da União, fosse o remedio, mandava a justiç:J. 
que os espalhassemos por todo o pa.iz, indis
tinctamon to. 

. e mesmo chegou-se· ao ataque ás fabricas. 
No emtanto, pouco durou a crise o natural
mente, sem leis de intervenção, succedeu-lhe 
prodigiosa prosperidade, para dez annos 
depois voltar a crise, e assim periodicamente 
repetirem-se em'l836, 1847, 1857, 1873, 1882 
e 1890. 

Citarei a .âllemanha em 1873, a· Allema
nha de Bismark, então no apogeu de súa in
fluencia nos destinos do imperio. Bismark 
não _ era Deodoro, nem Floriano, pois a sua 
fama de estadista é universal. No emtanto,lá. 
houve uma crise, nascida quasi das mesmas 
causas que originaram esta que sofl'remos, 
o delirio da bolsa, a jogatina desenfreada, 
a creação dos milhares de sociedades a.no
nymas de todos os generos. Tinham entrado 
os milhares da indemnização de guerra pagos 
pela França e a febre de el)1:prezas enton
teceu a Allemanha. 

Nada menos de 958 crearam-se com um 
capital superior a 3.600 milhões de marcos. 
Começou a debacle em Vienna, pois a 
Austria confundira-se com a Allemanha na 
loucura dos negocios,e a crise mais tremenda 
assollo_u então. E o grande estadista, o f<t
moso Bismark pôde com medidas legisla
tivas, com intervenção do Estado debellar 
os males da situaç5.o ~ Não, tudo se dosfoz 
nuturalmente. 

· Em 1886 eram os Estados Unidos que se 
encontravam deante de uma crise tão grande 
c.omo a que succcdeu á grandé g·.::erra du. se-
cessão. · ·~\. · 

Estudada, apontaram-se 182 éausas como 
geradoras da mesma, · e o governo compro
hendeu que a sua intervenção directa de 
nada valeria, porque deante de situações 
destas o que o Estado pôde fazer é nullo. 

Entretanto, "aqui se pensa de outro modo. 
Ha uma crise gora.!, intensa, medonha e 
pede-se um banco de dous mil contos para 
um ponto do Brazil e está resolvido o pro
blema. 

O mal não é local, é geral, mas a medida 
pedida é local. Como si para cuidar de um 
diabetico, bastasse cuidar de um dos furun
culos, que surgisse em qua.lquer ponto do 
corpo. 

Mas nem se provou ser esta a medida no
cessat'Ía para a salvação do paiz, nem está. 
este em situação de dar o romodio. Dinhcit·o 
fa, lt~t e para. obtel-o offerecem-so garantias 
optirnas, juro alto e elle não vem. 

E irá para Sergipe para. ser collocado na 
lavourtt a 9 % ao anno! 

O mal devoraria o remcdio que soria ex
pelUdo pelo organi~mo desfeito, inaprovei
tado e ina.proveitavel. E com isto teríamos 
mais compromettido o nosso credito. Eu já 
disse que os nossos credores não o pezam 
sómente pelo seu valor numerico, mas pelo 
gráo de criterio tambem, revelado na, gestão 
dos nossos dinheiros. O credito dos Es !,ados é 
regulado pelos mesmos principias que regu
lam o credito dos indivíduos. Não basta a. 
um homem possuir grandes h ~~.verespara se 
impor aos bancos. 

O valor destes haveres sorá nullo, si clle 
revelar-se um perdulario, facil em tomar 
compromissos alheios aos sous interesses, 
contrt~rios á regularidade de seus negocios. 
E é um a:rgumento contra nós o facto de . 
emprestarmos o nosso credito tão abalado á 
creaçã.o de' um instituto em condições do que 
pedE) o projecto. üirão quo levianamente, 
som objectivo sério, sem calculo, compro
mettemos o patrimonio da Nação. 

E' o que periso sobre o projecto contra o 
qun.l darei o meu voto nesta ultima dis
cussão, tendo já votado contra elle nas ante
riores. 

Não deixarei, porém, a tribuna sem antes 
dar urna breve resposta ao illustre Deputa
do por Sergipe, o Sr. Fausto Cardoso, que, 
defendendo esta pretenção e referindo-se aü 
facto de ser este o primeiro favor ctue o 
Sergipe pede, disse que o Rio Grande do Sul 
ó o Estado da União que mais tem recebido 
dos corres da Nação. Vou mostrar q11o é 
isto umn, inverdade e que o Rio Grande 
nunca recebeu favores. da União. Elle não 
participou de um ceitil da larga derrama. 
de milhares ele contos de réis distribuídos 
pelos cofres publicos á agricultura nacional. 
Mas teve u. barra, a Estrada de Ferro de 
Uruguayana, diz S. Ex. Ora, ambos estes ser·· · 
vkos sã.o fontes de rendas da União, a barra. 
é serviÇo nacional, augmcnta o valor dn 
um porto, facilita a importação, diminue o 
contrabando e os navios que nella entram · 
dão o imposto de tonelagem á União. E' uma. 
fonte de renda. A estrada de Uruguayana é 
estrategica, visa a defesa, não do Rio Gran
de, mas da Patria e é outra fonte de renda. 

Que resultado colheria. o Brazil com este 
banco para Sergipe~ Si · a croação do ba.ncos 
de cred~to movel,. só possível com u. gu.rantia. 

A Uniã.o mantem no sul grando p<1l'te da 
forçi1 federal, mas não porque queira favo
recel' o Rio Grande, mas por necessidade, 
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para cobrir <t sua fronteira, po.rque seria o· §r. Lima Filho-Contestando o 
por lá que penetraria o inimigo. Não é o parecer da Commissão contra a emenda, 
Rio Grande que pode a manutenção dessa prsso fazer minhas algumas elas considera
força em seu territorio : é a defesa. da Ptt- ções feitas pelo illustre Depnt:"ulo que me pre
tJ•ia que a 0xige. cedeu na tribuna; não acceito, porém, ou-

E, si amanhã a União ucsguarnocessc a tras com que impugnou o projecto, :1 favor 
fronteiea.· não seria o Riü Grande que protes- do qual já emitti minha opinião, nã14 só dos 
taria, havia~de ser o Brazil inteieo, compre- representantes de Sergipe como de outros 
hendido o Sergipe. E' a si· propria que a União Srs. Depu ta dos. 
serve com os seus soldados lá. A intervcn· Sei das condições especialissimas em que 
ção na revolta de 1893 não foi um favor a so acha aquelle Estano, como conheço as de 
bem do Rio Grande do Sul, mas a bem da muitos outros da União que, em identicas 
Republica ameaçada ; era esta que esta v a condições financeiras e economicas, não estão 
em jogo. com elle a reclamar igu·.tl concessão, só-

Silveira ·Martins . era restaurãdor e a mente pela certeza de não conseguil-a. · 
prova disto está no facto delle nunca se de- Só trmho louvores para a bancada de Ser
clarar republicano e evadir-se com a pPo- gipe. que. n:) louvavel in1.uito.de sua pro
messa de uma consulta á Nação por meio de tonçã.J, não tem poupado esforços para con
plebiscito sobre o 15 de novembro, sempre. seguil-a, provando assim aos seus concida
que. era interpellado. Sald,anha da Gama dãos que não estão aqui indiffei"entes aos 

t d h. t t males que os affiigem. · 
era res aura or 0 a 1 es á a prova no cul J Impu!!'nando o parecer da Commissão con-
que tributam â slf<t memoria os monarchis- ~ 
tas, si provas faltarem directas de seu mo- tra a emenda, parecer, desarrazoado, in-. 
narchismo. E seria injuriar a sua mcmoria, justificavel, fóra dos moldes do cl'iterio do 
si se dissesse 0 contrario. spu rolator,não trago o pea.samento de offen-

der a susceptibilidade de S. Ex., a quem 
- Si a União gastou essas enoi'fl?.CS sommas acato com a. devida cJnsideração. 
no sul fo_i para salvar a Repuhlica e nã0 A CommissãJ não quiz tomar conheci
para f&zer a prosperidade do Rio Grande, mento das condições actuaes do meu Es-

. como não fez. Tivemos os nossos campos de- tado, ou antes simulou não conhecei-as . 

. vastados, a propi'iedade destruid"a; a vida 
estacionada por longo tempo. O SR. SERZEDELLO CORRÊA da um aparte. 

E, si a União,alguma cousa houvesse feito O SR. ·LIMA FILHO - Preferia recorrer 
pelo Rio Grande,seria muito-áquem das com- aos archivos da. Camara, de cujos Annaes 
pensações que nos deve. Durante a guerra transportou para .o parecer as concessões 
do Paraguay o inimigo invadiu o nosclo sólo, votadas em beneficio da Parahyba, ignoran
arruinou centenas de -fámilia'l e até hoje a do, porém, si todas foram realmente con
divida do Paraguay não foi paga, nem si- cedidas pelo Governo. 
quer os juros. A intervenção da União no Imaginou uma seria de melhoramentos e 
sentido de· o1Jrigar o devedor estrangeiro, elen)entos de prosperidades. naquelle Estado,· 
legi"timo aliás, não :"e-deu nunca. E, no em- dos quaes não existem-uns e só existem 

-tanto, diz o nobre collega que nós temos em parte outros. . ·~ 
pesado mais do que qualquer outro Estado O . .r.elator, defendendo o parecer, dis3e que .. 
aos cofres·da União! en'.ré outros beneficios, que naturalmente 

Alli estão os factos e apreciem-nos ímpar- concorrem para o engrandecimento do com-
·cialmente os homens da justiça. mercio e da. agricultura do Estado, tinhamos 

Eu lC~,ménto, como disse, ao iniciar o meu o da Estrada de.Ferro do Limoeiro, atrav.es-
discurso, que .a occasião que se me deparava sando o Estado da Parabyba. -
para mais uma vez defender o principio da Imaginou que tínhamos uma estrada de 
não intervenção dos governos na vida eco- ferro central e havíamos tido verbas dadas 
nomica fôra esta, em que sé trata ·de um pelo govc·rno federal para colonização. 
Estado pequeno e pobre. Lamento i.~to, por Allega o serviço do . melhoramento do 
ser ainda a terra do genial Tobias Barreto, porto custeado pela União, etc. 
a quem devo ter-me aberto o entendimento, A verdade, porém, é esta:- A Estrada de 
guiando-me o espírito. Mas no cumprimento Ferro do Limoeiro só. este anno foi lig~da â 
do dever de representante da Nação, só me Estrada de Ferro Conde d'Eu, entrando no 
inspira o dever frio, sempre collabQ.rou nas . territorio da Parahyba cerca de 5 a 6leguas 
minhas deliberações outra ordem de senti- sómente. 
mantos. Da supposta estrada de ferr.o central :fize-

0 banco sobre ser inuti.l fére um princi- ram-se apenas aterros e excavações em um 
pio que defendo e . eu voto contra elle. percurJo de pouco mais de tres leguas do pe
(Muito bem; muito bem.) queno trecho que vae·de Mulungú a Alagôa 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:48 - Página 18 de 31 

SESSÃO l!IY 14 DE OUTUBRO DE 1901 263 

Grande, agora construido · pela Companhia De suas rendas, calculadas em mil contos, 
da Estrada de Ferro Con<le d'Eu,. por con- tem arrecadado nn. média. 700 a 800 contos 
tracto com o Governo. por anno. 

Para eúlonização, o governo do Estado Na legislatma proximamente finda, durao-
teve autorização do ·Governo Federal para te d .1us annos, deixou de paga.r a mór parte 
fazer acquisição de uma pequena propriedade de seus empregados. 
do custo de 25:000$, destinada ao estabeleci-
mento de urri nucloo agrícola, onde se refu- · O governo actual, apezar de muito esfor-
giassem milhares de emigrantes famintos, ço, energia e patriotismo empregado para.· 
que affiuil'a.m para a capital; onde desen- minorar o estado affiictivo em que nos 
volveram-se a varíola e outras epidemias, achamos, pouco tem comeguido . 

. pelo accumulo desses infelizes sem pão e sem Entre outras medidas do economia que 
domicilio. lhe foram impostas p~las condições em que 

O nucleo agrícola foi ainda custeado algum encontrou o Estado fez a con;;olidação da di
tempo pela verba-Soccorros publicos-sendo vida publica, reduzindo juros de 9 a 5 o I o, 
depois abandonado, quando regressaram os pagaveis semestralmente, compromisso que 
emigrantes ao centro do Estado, pelo appa- tem satisfeito, não podendo, porém, ainda 
recimento do inverno. pagar pontualmente a seus empregados, que 

A maior parte da verba. que a Commissão se veem na contingencia de muitas vezes, 
suppoz destinada á construcção da Estrada mendigarem recursos ás portas do cornmer
de Ferro Central da Parabyba foi consu- cio ou ceder âs exigencias dos agiotas. 
mida com o serviço do ramal de ligação da A agricultura na Parahyba está quasi 

· Estrada Conde d'Eu com a estação de Nova anoiquilalia pelo exodo constante da popula
Cruz, da. Estrada do Rio Crande do Norte ção, desde 1877, para os Estados do Pará e 
ser~ço que . foi interrompido e está a bando- do Amazonas, devido â impossibiUdade de 

__ nado, desde a administração do Sr. Dr. Ma- -permanencia naquella zona, sem auxilio. 
noel Victorino, então Vice-Presidente da. ::;em recursos, sem e.:>peranças, flagellada re-:
Republica. _ - ,petidamcnte pelas intcmperies das estações. 

Em rehiçã.o ao melhoramento do porto da. Isto expilca o decrescimento de sua popu-
Pa.rahyba, a· União tem realmente dispen- !ação, que, calculo, será um terço menos do 
_ dido uma somma consideravel, mas-aquelle que era antes da secca de 1877. . 
não está ainda em condições de ser apresen- A magistratúra, em alguns pontos do in· 
tado como um beneficio real ·· ·ao Estado ; é terior do Estado, tem sido obrigada a deixar 
nm serviç~ em meio, para o qual votamos seus logares, servindo-se de repetidas liceu
ainda annualmente pequenas verbas sujeitas ças;· promotores, e juizes municipaes os teem 
á compra. de material, cuja acquisição muito mesmo abandonado pela impossibilidade de 
dispendiósa é feita . aqui ou no estrangeiro, manterem-se sem a percepção regular de 
por economia ou por não existir naquella seus vencimentos; iguaes factos estão se 
praça. · dando em outros Estados ·mais ricos, mri.~ 

A parte destinada ao trabalho é insignitl- prosperas: é uma consequencia da crise ge.:
cante, e, · cons~guintemente, a poucos apro- ral. 
veità. . Pelo exposto, Sr. Presidente, vê a Ca-

Por tudo isto e outras consiü~rações que mara que no5sas condições não são melhores 
passo a discutir, a . Commissão disse que a que as de Sergipe, nem foram ellas que 
Parahyba está em melhores condições que serviram do criterio â . Commissão para 
Sergipe, reconhecidamente em verdadeiro negar parecer fa.voravel á emenda em dis
estado de miseria; entretanto está na con- cussão com o.projecto; confesso quo lhe pres-
sciencia della e da Ca.ma.ra que a.9-uelle Es- tei minha. assignatura sem illusõcs, porque · 
tado, _como muitos outros, está . igualmente previa o resultado. 
em condições deploraveis. _ .. Si não apresentámos um pl'ojecto p~r:t o 

Olhemos para o Estado do Espirito Santo, mesmo fim, foi attendendo ás condiçõ(B es
por e~emplo, com credores estrangeiros á peciaes das finanças da União, seus compro~ 
porta e em-difficuldades que alarmam o espi- misso~ e o proposito deliberado de não ag
rito publico. .. . · · gravai-os, assumindo novas responsabiti-

No meio da crise horrorosa por que passa. dades; e, si o fizBssemos, elle teria sorte 
o paiz, Sergipe não póde chamar a. si o . di- igual á da emenda. · 
reito de preferencia, como o mais sacrifi- Não pude comprehender, nem pelas razões 
cado. · · _ do parecer,nempelo que disse seu relator da. 

A Parahyba, desde 1877, tem tido seccas, tribuna, o motivo da excepção á favor do 
com pequenos intervallos, não tem podido Estado de Sergipe. -
pagar regularmente os juros de sua divida Voto pelo projecto, embora duvidando -
nem a seus fun~cionarios publicoi. do feliz exito que espera conseguir por elle 
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seu autor, animado pela protecção que lhe 
tem dispensado. 
No~sa cmonda scr~l. rejeitada, mas eu 

:ficarei tranquillo pela pt·ova. que deixo aos 
meu::; cont9rraneos do intere~se qu:J tomo 
por seus interesses, cuja defesa me é' im
posta como dever tanto mais imperio,so 
quanto são completo..c:; os conhecimentos que 
tonho de suas necessidades; 

E' um conforto saber que não s.'í.o esque
cidos por aquolles em quem depositaram 
sua contianç;~ parn, represental-os. · 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-A emenda da P<t
rahyba é cap~z de ~azer passar o projecto. 

0 SR. LIMA FILII0-0 projecto, si passar, 
será pelo prestigio de V. Ex., que é seu 
autor, o que me animará a apresentar outro 
idCntico, no começo das sessões do anno vin
douro, tanto mais já tendo a promessa do 
illustre relator da Commissão de Orçamento 
e ·o precedente. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Então retire a 
··omeoda. 

0 SR ~ LIMA FILTIO--.A emenda ha de ser 
votada com o projecto, e a Camara · delibe
l'ará como melhor entender. 

Sendo est~ a primeira vez que Sergipe re
corre á Umao, entendeu a Com r:issão que 
devia, attender, ao passo que a ParahybJ. 
tem já. varios favores federaes de caracter 
pecuniario, entre outros-garantia de juros 
para a Estrada Conde d'Eu e as obras do 
porto da Parahyba. 

Tem a melhor vontade para com esse Es
tado e seus dignos representantes: isso não 
basta para estender ao Estado favores que 
só ~ caso especialissimo de Sergipe lhe· po
deria obt~r; !f!OSt~a os encargos da União, 
lembra a Imminencia de uma indemnização 
de dous mil contos por causa do porto de 
Jaraguâ e fundamenta ainda uma vez o pa
recer da Commissão, expendendo os argu
mentos. em. que se baseou, acreditando que, 
por mawr msuccesso que tenha o banco . a 
fundar-se em Sergipe, o .onus pa1•a a União 
não excederá ao total de mil contos, quan ;ia 
mínima relativamente a que tem se despen-. 
dido com outros Estados. 

Resp_onde ligeiramente ao nobre Deputado 
pelo Rw Grande do Sul e conclue. dizendo 
que um aeto de verdadeira honestidade po
lítica praticará a Camara votando pelo 
prc)jecto. (Muit'O bem, muito bem.) 

Della só espero jus~iça, ·~auto mais em jul- . o Sr. President.e _Não havendo 
gamcf!tO. de causas Identwas e com os_mes- mais quem peça a palavra, :fica encerrada a 
mos d1rmtos. discussão. . 

E' o que tinha a dizer. (Muito bem; muito Está. encerrada e adiada a.- votação por 
bem.) falta de numero. · . · 

~) !!!h·. Serzedello Oor1•êa- Só 
p1n• ser relator do palecer vem á tribuna 
pa.ru. responder ás uh.;cr·vações do nobre De
puta!lo pola Parahyba, que, em seu· discurso, 
declarou não ter tido- esperança de exito ao 
anresontar a emenda relativa ao seu Es
tâ.(lo. 

Confessa que estranha essa declaração, 
pois olla importa em acreditar a Carna.ra 
que o intuito dos signatarios dessa emenda 
era difficultar ou obstar a passagem do pro
jecto, que tom por si o parecer favoravel da 
Commissão, o esforço de uma bancada e a 
justiça da medida. Si disso soubesse.o orador, 
não aclüuziria considerações outrus no pa
reccl', que não esta: a. certeza dos seus apre
sentantes de que não po1li<L vingar <t 'idé;t que 
defbn1 Liam. 

Entretani;o, ao apre.1entarem a emenda, pa
recia q no os inspira va,m preocupações reaes, 
uteis c :pakiotic<t'J relativamente ao seu Es-
tado. · 

Salienta que as condições de Sergipe não 
são identica,s á.s da Parahyba, não quei'endo, 

··porém, asseverar com isso que este Estado 
não c<trcça de favores da União, mas quo 
aquelle jamais pesou nos cofres do Thesouro 
Federal. 

O Sr. LÍDla Filbo (para uma ex
]Jlicação pessoal) confessa não ter compre
hendido o ·pensamento do nobre :rehttor da 
Commi:::são, em lhe perguntar porque não 
acreditava na viabilidade do projecio, e a. 
conviCçao que tinha de que a, sua emenda. 
nãó passaria na Camara; nem mesmo logra-
ria parecer favorayel da Commissão. · 

Desejaria, pois, que a este respeito s. Ex. 
fosse mais claro. 

Quanto á . parte do discurso do nobre 
Deputado pelo Rio 'Grande do Sul, adoptou 
os argumentos de S. Ex. em relação aos re
cursos f9rnecidos aos diversos Estados, mos
trando que, neste ponto, o parecer contt•ario 
á emenda nada adiantava, porque, sempre 
f[tte um Estado é affiigido por calamidade 
publica, não se lhe tem negado auxilio, como 
ainda o anno passado succodeu com o 
Ceará. 

Embora a Commf'lsão não tivesse dado 
par~cer fh voravel <t emenda, ,nem por isso 
deixará de votar pelo projecto .. 

Concluindo, o orador deixa bem claro que 
do discurso do notavel representante do Rio 
Grande do Su.l fez sua -unicamente aque.lla 
parte referente a recü-rsos fornecidos aos 
Estados, motivo que priv.cipalmente serviu 
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de criterio á nobre Commis;ão para o pare
cer contrario á emenda da b:mcada pa.rally-
bana. . 

Vae a imprimir o seguinte 

PRO.JEC.TO 

N. 206 A-1901 

Pm·ece}' sob)·e as emendas. pa~·a 2'- discuss{ío 
·do projecto n. 206, deste anno, que fixa a 
despeza do M1:niSte1·io da Justiça e Negocias 
Interiores para o exe1·cicio de 1902. 

nor;:so direito parlamentar, como foi pela re
forma do Regimento, impedidos os Deputados 
de maiores iniciativas <'m torno do reformas 
sociaes exigidas e que p dhm se~· elaboradas 
nos orç,~mentos, não se podia esperar do 
Congresso uma. passividade absoluta, balan
ceando vm·bas e rubric LS correspondentes 
aos diverdos serviços mantidoo pelo Minis
nisterio do InterioP. · 

Mni:l não se trata a.q ui de um orça.men to 
como o de obras publicas e que lnspirJs·o ao 
Congresso um movimento progressist:l. e ci
vilizador do seu espir·Ho; tra.b-se de um or
çamento, na phrase de J. Forry, burocratico, 
o si a prop;)sta foi de 15 mil o tantos contos, 

Ao·orçamehto do Ministerio da Justiça e às emendas estão orçadas em mais 1.2 mil, ó 
Negocias Inreriores, roJuzido p~n1a o futuro quo elevaria o orçamento quasi ao duplo ! 
exercício a 15.!)35:423$656, tliver.3os· Srs. A Commis3ãotoma a libardafle de invocar 
Deputados apresentaram emendas que, si o patriotismo da Ca.mara . contra essll. fabu
fossem approvallns, elevariam a dospeza~ losa dospeza; a Çommissão, estudando deti
deste departamento do Executivo a mais de damonte a~ emendas que a autorizam, si deu 
28 mil contos. fundos para a creação da Maternidade na. 

Em nenhum periodo da nossa historia :par- Capital da Republica, o quo é indispensavel 
lamentar, e a Commissão compulsou o de- em uma cidade como a do Rio de Janeiro ; si 
bate orc;amentar-io dos ultimos trinta annos, achou um meio de pôr termo á delenda 'do 
se accontuou tanto a tendencia de uma po~ lazareto de Tamandaré, <\ que·o Brazil está 
litica do prodigalidade, como agora . obrigado por um compromissJ internacional, 

Não parece que o Brazil acJ.ba de atra':" cortou qnasi toi<ts as outras o que represen
vessar um periodo de tantas difficuldades tam a velh(l, campanha dos interesses parti
para o seu credito ext~no ; não ba tre:J cularista.s U')S E~tados contra o orçamento da. 

- annos que a Republica supprimiaJegações no Republica. 
esteangeiro, vendia navios de sua esquadra Não se comprohcnde que os Estados, que 
e _interrompia · o ser~iço de juros de sua di- na Con.;títuinte usurparam á. União até as 
vida. · tor1·as devolutu.s, qno eram a base do seu cre-

0 que uma tal situação exigiu entao tl<ts ditn, e quo na pra.tica (la !(Jdeeaç~ã.o tenham 
energias e do desprendimento do povo bra- querido tomar o cnractor de nações sobera
zileiro, como dn. cap:1,cidado e da firmeza üo nas, om rela1:iio á propria União, venham 
Poder Executivo . ao lado üo Congl'esso, SI di:->put.ar do :-\CU minguado orçamento até 

· nos truuxe a comp~ :nsaç~ão de polerm• .s re- subsidio para os scu:J hospitaes, as suas casas 
tomar em dia certo o.> nossos pagamentos de caridade, as suas ins~ituições litterarias 
em espccie, c de tol'nar ·impot::sivel neste ou benoticcnl;es, quo só o espírito <lo associa.
paiz a vida de um governo que pl·etendesse ção, crea.ndo o ospirito de liberdade, podia 
emitt.ir mais _papel-moeda, devin ter• iml;li- fazer fructifica.l'. 

-·citamente nos aconselhado a combator e a Das 60 emenuas aprcsontada.s, a Mesa ro-
impcdít· O SEBASTIANISI\10 DO'DEFICIT nos Ol'- . CUSOU 17, por SCl'OffiCOOW'ttrinS ao Regimento, 
çamentos, que-é, a nosso ver, o unico perigo A Commissão passa a dar o sou parecer so
que póde ameaçar seriamente a Rcpublica . bro a::; outras. 
no Brazil. · · 

E, si divérgencias de caracter político 
afastaram d.o Governo no problema de Kua 
successão o obscuro relator deste orçaniento 
com a stm hanueira da· primeira, hora, aque 
elle desfi.·aldoüimpondo kegvas ás paixões 
da. política em nome da . salvaç·ão das nossas 
finanças, o rela tur do orçaroento ficará, certo 

-como está, .de qu~. si ·voltarmos ao regimen 
. das despezas som conta, não ha milagres que 

evitem novas calamidade.'> para o credito e 
para a- honra da nação. . ·-

'Bem sabemos que cumpre á Camara muito 
. mais que homologar as ta.bellas do Minis te

rio do Interior ; fechado o liori:wnte do 
Oa.mara . Vol. VI 

Emenda n. f 

O Govomo de . .;ponder:i., nu. verb;~ «ohras». 
a.té t~ qua.ntia de :200:000$ para a 1'undaç-.ão 
ou adaptação de um• edifício para a mater
nidade e esco:a profissional de enfermeira , 
na. .C<1pibl Federal, de accordo com o pro
jecto da Commi:l.~ão do Cong1•esso Medico .. 
· Sala das sessões, 27 de setembro de 1901. 
-Rodrigues Lima. 

A Commissão (Le Orçamento a.pplauds sem 
reservas a cmonda do nobre Deputado Sl'. 
Rodrig-ues Lima.. A Capital do Brazil carece 

" 
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~a ~uito de um estabelecimento,como o que 
mst1 tu e a emenda de S . Ex. Não h a cidade 
europea ou americana mesmo sem a impor
tanc~a ~a do Rio de Janeiro que não o tenha. 
O ed1fic10 que se começou a construir desde 

. <. Imperio, na prailt da Lapa, para este fim. e 
com o plano que lho deram, não só exige 

zas pelo mesmo feitas com acquisição de do
cumentos existentes em archivos estrangei
ros relativos â Historiado Brazil. 

uma somma fabulosa pa1•a a sua terminação 
como, na. melhor hypothese, não se prestaria 
para mat~rnidarle. Não c1mpete ao Poder 
Logi~lativo indicar as condições que moder
namente siio exigidas para construcÇão de 
edificios destinados a esse mister. Decretada 
a despeza, a administração attenderá, cer
tamente, {ts conclusões votadas pelo · Con-
gresso Medico. - . 

A Commissão opina, pois, pela compra de 
um outro predio que, no momento actual de 
depreciação da -· propriedade urbana, se · nos 
afigura solução· mais prom:pta e menos one
rosa para o thesouro pnblicJ. Asüm, a 
emenda satisfaz a orpa urgente necessidade 
social e merece approvação da Garoara. 

·Para que,porém,a redacção da emenda não 
disperte duvidas fi<\ sua interpretação . em 
relação aQ quantum. da verba-Obras-indi
cado já. na tabella E, a Commissão ôffePecé o 
seguinte substitutivo: 

O Governo despenderá. na verba-Obras-a 
quantia de 350:000$. sendo 200:000$ para 

· o.-:.fundação ou adaptação de um edificio (o mais 
como está.) . 

. Emend~ n. 2 

Na verba Obras : 
_ Fica o Governo autorizado a transferir á. 
Associação da Polyclioica dl Capital Federal 
Q- edifi.cio, ~m começo de construcção, exis
tente na Praia da Lapa, e que se destinava 
para a. Maternidade. _ 

Sala das sessões, 'Z7 de setembro de 1901.
.. Rodrigues Lima. 

Sala das_ sessões, 28 de setembro de 1901. 
- Paranhos 111ontenegro . 

A subvenção que dos coft•es publicos tem a 
utilissima. .instituição a que se refere a 
emenda se destina á. publiçação de sua 
revista. Este trabalho, que no seu genero é 
o melhor que pos~ue o paiz, é mantido por 
uma quota. das loterias nacionaes, sob a· fis
calização do Ministerb dà. Fazenda. 

No Ministerio do Inte~·br não ha logar para 
a despeza que quer crear a emenda do illus
treSr. P~ra.nhos Montenegro. Os documen
tos ª' que ella se refere e que muitos, aliás, 
interessantíssimos, são vendidos nos leilões 
do Lisbôa e dizem respeitoâ Historiado Bra
zil devem ser adquiridos pefo Archivo Publi
co, cuja dotação no orçamento em elaboração 
é maior que a do actual exercicio. · 

Emenda n. 4 

Accrescent~-se ·onde convier-: 
Fica o Governo autorizado ·a abrir o cr~ 

dito de 5:036$300, para -}ndemnizar á.. Ca
mara Municipal da cidade da, · For~aleza das · 
despezas realizadas -com o fornecimento de 
livros, papeis e mais objectos paea o ali§ta
mento eleitoral federal, revisões e eleições. 
. Sala das sessões, 28 de setembro de 1901.
Nogueir~. Accioly. -Frederico Botges.- Ser
gio Saboya.-Gonçalo Souto.- Joao Lopes.-
Virgilio B1·igirio.-Thomaz Accioly.-A.gapito 
dos Santos.-Francisco Sà. 

. A Commíssão de Orçamento nã.o póde dar 
o seu assentimento a esta emenda, apesar da 
alta consideração que presta á. illustrada 
deputação cearense. . · 

Desde qu~ a Comtnissão opinou na emenda. 
anterior pela compra do um predio para a Ma
ternid.l.de,---bem podem ser transferidos para 
a Polyclinica as obras da praia da Lapa de;
tinadas âquelle mister. . 

Pela ve~·ba E1:1entuaes é que são pagas as 
despezas realizadas com o fornecimento de 
livros. papeis e mais objectos para, o alist:l.
mento eleitoral federal, revisões e eleições. 

Desde que es~a. v~rba não está exgotada, 
cabe á Intendencia da Fortaleza reclamar do 
Ministerio do Interior a quantia que gastou 
com este serviço. Apenas a maioria da Com missão modifica a 

redacção da emenda deste modo: 
· «0 Governo transferirá á Assóciação da Po

lyclinica da Capital Fede~·al,reservado para a 
União o domínio directo, o edificio em con
strucção. exbtente na praia da Lapa--'e que se 
destinava para a Maternidade~» . . 

Emenda n. 3 

E' o Governo autorizado a entregar ao 
Instituto Historio e Geographico Brazileiro 
à. quantia de 3:000$, como &uxilio á.s despe-

O Ministerio é que deve examinar a conta 
e os documentos que a instruem. Ao Con
gresso só competia votar o credito_ si a verba 
esti Yesse exgotad~. Antes não. · 

Emenda n: 5 

Na verba-Obras-lO: OOO$,repartidamente 
para as obras dos hospitaes de alienados da 
Diamantina e Itabira, no Estado de Minas 
Geraes. · . · · • · 

Sala das sessões, 28 de setembro de 1901.
Carlos Ottoni. 
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Não podemos concordar com a emenda do 
illustre Se. Deputado Ottoni. Os Estados da . 
Federação menores e mais pobres estão con
struindo hospitaes de alienados â sua cu~ta. 
Os que não iniciaram ainda essas obras teem 

. contracto com o Hospicio NacionaJ e as
sumem a responsabilidade das despezas 
feitas com os seus do~mtcs. . 

O Estado de Minas Geeaes nã~ está em 
condições dê reclamar ess3 favor da União. 

Emenda n. 6 . 

A' .vérba n. 26, addiciorie-se: -Mais a 
quantia de 40:000$, para compra de m<~to
rial nece3Sario aos gabinetés e v.boru.torios 
da. Escola de . Minas de Ouro Preto, e paea 
mudança. dos labora.torios do chimica e do
cimasia,' que ainda estão no antigo editicio 
da escola. 

Sala das sessões, 28 de setémbr.> de 1901. 
~Carlos Ottoni. -

A administração do Interior não julga na
cessaria essa despeza. 

Emenda n. 8 

Da verba n. 11 (Justiça Federal)- dedú
zam~se 300$, correspondente i creação de 
mai::í um loga;r de official de justiça . 
~ ·Sala das. sessões, 30 de setembro de 190 l. 
- Francisco Sà. 

A Cornmis1ão acceita á emenlla. Effecti
_vamente, a creação de mais um 1ogar de 
official de justiça no Juizo Seccional do Ceará 
não se deu em virtude de lei. Não obs~ante 
tratar-se de uma. despeza de 300$ annuaes, 
nã1 podemos .deixar de concordar que a sua 
inclusão na fia.bella ante:; de dispositivo legal 
não é regular. 

Emenda n. 9 

·Emenda n. 7 

Onde convier - Fica o Governo autori
zado a mandar pagar a quantia de 462$500 
ao ·escrivão do juizo seccional do Estado du. 

Fica. o Governo autor;zado a abrir á verba 
- Soccorros Publicos - no· corrente exer
êicio, creditos extraordinarios até o limite 
de 8.000:0)0$ para. attendee a.os interesses sa
nitarios da~ populações, quer em relação ás 
provid~ncias occasionadas, motivadas _por 
epidemias ou outras calamidades publicas, 
quer em relação á necessidade de reorga-

. nizar o~serviços federaes de saude publica 
nesta Capital e nos Estados. 

Sala ·das sessões, 30 de setembrJ de 1901. 
- Raymundo de Miranda. 

Parahyba Euty~hiano Loyola Bart•eto, im- 0 nJbre Deputado Sr; Raymundo Miranda. 
portancia de seus vencimentos, de lO de se- autoriza «O Governo a gastar até 0 limite de 
tembro de 1894 a 31 de dezembro do mesmo ~ 

d · d b ~ lt d oito mil contos para at.tender aos interesses 
anno, que mxou e rece e r por a a e sanihrios das populações, et~:,>> como autoriza 
verba 1'aquellu. época. iguàlmente «a reorganiz:1r 8erviços federaes 

Sala das sessões, 3·0 de setembro de 190 l. de saude publica. nesta Capital e nos Estados,)> 
-Soa1·es Neiva.- Lima Filho.- CamiUo de Quanto i segunda pa.rte da emendá·, e a 
Hollanda. qual ligava de certo S. Ex. maior irnpor

tancia, a Mesa considm•ou-a fundamental-
Em exercícios anteriores, os escrivães do mente contraria ao Regimento, como a Com

juizo seccional de Piauhy, de Goyaz, do Rio missão consideraria inconveniente. 
Grande do Sul reclamaram o que agJra re- Quanto á. primeira p .trte,é de presumir que 
clama o escrivão da Parahyba, por-interme- a Camará retlicta antes de autorizar despeza. 

- diodos honrados autores da emenda. O direito tão seria e tão superior ás forças do Ol'Ça
deste carece, entretanto, ficar fóra de duvida mento. Alem do que, imaginando-se o que 
co.mo o C0ngresso exigiu. que ficasse o dos suppõe o illustrado Deputado, isto é,_ um caso 

. outros, antes de vo~ar a despeza. Cumpre, de calamidade publica., o Governo nao carece 
portanto, que o escrivão do juizo de Para- de autorização do Congrei!SO para. abrir cre
hyba. se dirija ao · Ministerio da Justiça e . ditos e soccorrer populações tlagelladas; 
processe os seus papeis. Só depois disto,é que· O nosso parecer é contrario. 
o Congresso poderá. votar o credito, que será 
e11tão_ solicitado pelo Governo. Emenda n. · fO 

Foi assim que se resolveu' em relação aos 
escrivães que estava.m rias condições do . da Onde convier: 
Parabyba do No1•te. Antes, não é possiyel á. Fica consigna.dc\ uma verba extraordinaria 
Commissão attendel-o, por mais justo que a e especial até 30:00D$ pal'a . acquisição de 
ellapareça o pe~id~, materiaes de laboratorios, que se tenham 

O nosso parecer é contra.l'io. tornado necessarios em consequencia do 
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inccndio que teve logar na. Faculdade de 
Medicina. do Rio de Janeiro. 

Sala das sessões, 30 de setembro do 1901.
~blartins Tcixcim. 

A Commissão não acccita a emenda. '" 
O Ministerio do Interior informa que os 

labomtorios a. que se refere a. emenda teem 
boas apolices de seg uros, e que es ',ão sondo 
liquidadas. 

Não ba, poi:;, necessidade do g<l.-;tn.r os 
trinta. contos que o nobre Deputado mauda 
consignar no Orçamento. 

Emenda n. 11 

A' verln n. lO (Secretaria de Estado-Ma
tcriaJ)-accrescente-se: para pagamento de 
telegramma.s exteriores officiaes-6:C00$000. 

Sala das sessõe~, 30 de setembro de 1901. 
..:..Francisco Sá . 

O nobre Deputado Sr. Francisco 8á, ao 
que parece, alvit~a. com esta emenda uma. 
providencia para todos os ministerios. 

Quer S. Ex. fazer com os telegrammas 
exteriores officia.es o que já se fez com o ser
viço de agua e esgoto, discriminando a. 
despeza. dos dill'erentos departamentos da 
administração. ·· ""' · 

A Com missão acceita a emepda. 

Emenda n. 12 

01Hle convier -Para a.s obras do Lazareto 
elo Tama.ndar~-500:000$000. 

Sah das :-;essõcs, ~~O <Jo setomhro de 1901-
E,·mirio Coul1'nho.-lllalaquias Gonçalvcs.
Pe1'CÍI'(l de Lym.-Julio de llfello.-J"l,llo?·eira 
Alves .-Pedro Pernarnlwco.-Elpidio Fi[!uei
?'edo.--BI'I:cio Ji'ilho.-Esme1·alr.iirw Bandtrira. 
-Estacio Coimbm.-Aff'onso Costa.-Uelso de 
Souza.-1'eixei1·a de Sà.-Gomes de Mattos.
Jorío Vicira.-Co1·nelio d(t Fonseca. 

A nação já tem gasto seguramente 2.000con-
- tos com as obras do Lazarcto de Tamandaré. 

Ha dous orçamentos no Ministerio do Interior 
para a terminação das obras e que calculam 
em mais de 1.000 contos a quantia que 
ainda precisamos dispender. 

:Oeante de uma tal pcrspec ti va e com a 
certeza de que com os maiores sacrificio:->, c 
devido ao defeito do plano esboçado, jámais 
chegaríamos, a r.Jsultado satisfactorio, a Com
missão resolveu autorizar a creação a.lli de 
uma estação q uarentenaria de 1 a. dasse. 

Além de já. ostat·cm condemnados os gran
des laza.retos, a Commissã.o .. <tcredita que a. 
estação quarentcnaria. satisfaz os termos do 
accordo internacional a que o Brazil se obri
go~'~ 

Assim, sub:;;titue a emeRda da honráda 
Jeputação pernambucana por esta outra : 
~o Governo despender~!. neste exercício a 

quantia de 200:000$000 para, aproveitando 
as obras feitas em Tamandaré, estahelecer 
alli uma estação sanitaria de l" classe.» 

Emenda rl. 13 

Onde convier : 
Artigo. Fica o Governo autorizado a man

dar imprimir na Europa o texto c as estam
pas da. monographia das palmeiras do Dr. 
13arbosa Rodrigues, de accordo e s'ob a in
spocção do seu autor, abl'indo-se os necessa.-
rios creditos. ' 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1901. 
- Vi1·gilio Brigido.-Oosta Junior.-Miranda 
Azevedo.-Nogueira .1ccioly.-Sergio Saboya. 

A administração informa que a Casa da 
Moed<1 e a Imprensa Ní!.cional podem fazer 
o serviço a que ::;e refere a emenda. 

Entretanto como a Camara sabe dar o de
vido valor aos trabalhos e á alta compéten
cia do Dr. Barbosa Rodrigues, e como póde 
querer mandar fazel-os ria Europa, é dever 
da Comrnissão,.. informar que esta despeza 
será de 200:000$000. · 

A maioria da Commi>são apresenta o se
guinic substitutivo á emenda: 

«O Governo mandará imprimir o texto e as 
estampas da monographia das palmeiras do 
Dr. Barbosa Rodrigues, do accordo e sob a 
inspecção do seu autor.» 

Emenda rt. 1.4 

Ao n. 26 - Escola de Minas - accl'escen· 
te-se- 20:0QO$-para o curso annexo, dimi
nuindo-se quantia igual ~a. verba sob n. 14. 

Sala das sessões, 30 do setembro do 1901. 
-Jose Bonifacio.- GasUíô- da Cunlta.- Jotlo 
Lui::. 

A Commissã.o não pôde acceitar a emenda. 
Tendo sido supprimido o curso annexo da 
Faculdade de S. Paulo c Recife, não ha. 
nenhuma ri.l.zão p~u·a restabelecei-o n(\ Escola 
de Minas. 

Emenda n. 15 

A' verb::t. sob n. 36 - accrescente-se-
15:000$, pa.ra obras dos hospitaes nas cid~
des de Barbacena, S. João d'El-Rey r. Oh
vei['a, em Minas Geraes. 

Sala da.s sessões, 30 de setembro de 1901. 
_:_José Bonifacio.- Jolío Luiz.- Gastão da 
Cunha. 

A Commissão sente não poder acceitar a -
omonda. As obras a que ella se refere são 
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do carn.cter municipal c não podem scl' 
custeiadas pela ·união. 

Emenr.la n. 16 

Artigo unico, n. 20- Directoria Geral de 
Saude Publica-Onde se lê-989:459$, diga-se 
-9~4:05H$, ficando elevada a 1 O: 000.~ a. 1'11-

brica-Gratificação. estabelecida no art. 65 
do regulamento da Directoria Geral de Saude 
Publica. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1901. 
- Lu i:; Gualberto. · 

A Commissão acceita, a omcnda. As in
formações officiacA fJ.Ile ella obteve justificam 
o augmcnto proposto. 

Emenda n. 17 • 

Onde convier - E' concedida gratuidade 
para a matri0ula a mais um alumno no in
ternato do Gymnasio Na,cional ao pae, tutor 
ou repre3ontante . quo já. estiver pagando 
contl'ibuiçio eorruspondcnte a tres matri
culados. 

Sala d;ts sessões, 30 <lc xctomhro tio 1901. 
- Henrique Ütgrlen. 

A Commis.,;ão acceiüt esta cmouda, quo 
estatue uma medida dn ocluitlaflo. 

Emenda 11, 18 

Ao c.l' . \ 0 , rubl'ica. 11~-Acet•oscont.o-so:
augmenta.ó.a. em 100$ mcns:ws par<L aluguol 
da sala destinada ás amlionda.s do .Juízo ~oe· 
cional de Minas c lmaos. 

<la. lrli n. 740, do 20 de dozcmhf'o d1.1 IGOO: 
auxilio mensal do 10:000.~000- Continúa. em 
vigor a autoriza.çc"'io cJns'ta.nte do o. V do 
a.rt_ 3" da lei n. 746, de 29 de dezembro ue 
1900, na parte rerer<mte á. admissão e ma
nuten(;ão de menores, observadas as condi
ções ahi impostas. 

Sala das S3S~Õe.3, 2 do outubro de 1901.
MayJ·ink. 

A' Commissão tem a melhor bôa vont-lde 
em relaçã.o á. Escola Quinze de Novembro, 
e propõe fundos para. clla maiores do que 
aquelles que o Congl'esso votou o a.nno pas
sado. Não acceita., entretanto, a emenda do 
illustt'o SI'. Ma.yrink, e pede á. Camara que 
a. sulnl.itua. por esta: · 

«O Governo despenderá. neste exercício a 
quantia de 42:000$ na Escola Quinze de No
vembro, á. razão de 700$ por ca.da monm· 
orphã.o, até o maximo de 60 menore'3, quo 
:1lli estiverem ou forem recebidos, de ac
cordo com a lei do or•ça.mnnto em vigot·, 
doventlo o dit•ectot• pr·es~;w l.l.O Governo conta. 
ria. appLica.çU.o d•~sta c1uantia.» 

Emenda n. 21 

Ao R. 14: ...:._ Diga•so: 2.\J29:829$75!, do3 
quaes ·3:600$ para o se1·viço de fisc<Llizaçãó 
das casas de penhor. 

Sala das sessõo.~, 2 de outubro de 1901.
Ltâ:: Domingues. 

A Commissão entende que as ca~a.s da 
penhor sendo como são casas de tt.jUI'a, ape
nas tolo1•adas, devom soffrer fisc .tlização por 
p:u·~e tlo poJ.or publico. Sala déLs sessões, :!. do ou fo~J hl't) do I no 1.

Alfredo Pinto. - Eeow:l Jt'iltw. 
A maioria da. Commissão, contra o voto 

·- A O:Hnmis.iií.o tlo c lrc,\l~llltlOto pódo inl'tH'· do seu relator, entende, porém, r1uo csto ser
m:w 1L ca.nmru, 11 un nào lt:~ llOt~es~itlauo do vic}o como tom sido f'uito j{t satb;t'!l.z, não 
mail'l o.1tn dospozu.. Cltt'ecendo á Cama!'a. vottLr a omcn<.la. 

EmBnd(l n . :i!) 

Accroscentc-so: -l~scola. do Minas;-para 
gratificação de tres lsntcs, a l :200$ cada um, 
por trabalhos de gabinete ou laboratorio. 

Sala das sessões., 2 de outubro de 1901.
May,•ink. 

A emenda. é justa o tem o voto da Com
missão. Só devido a um equivoco da tabella, 
ê quo não foi comprehendida a gratificaçã.o 
aos tr0s lentes da Escola da Minas, por tra
balhos da gabinete e de laboratorio, como 
toem os da Escola. Polytechnica. 

Emenda n. 22 

Ondo convier: - Para auxiiiar a rocon
strucção do hospital da cidi.l.dc da. Ponte 
Nova, em Minas Gol'aes, é o Governo auto
rizado a despender a quantiu. de 5:000.~000. 

Sala das sessões, 2 tle outubro do 190l.
Landulpho de ftfagalh(Tes. 

A Commissão não póde cLCcoitar 
Qffienda. 

Emenda n. 23 

esta 

Onde convier:-Augmentada de 5_;000$ a. 
subvenção do Instituto Archeologlco do Eg. 

Emenda n. 20 tado de Pernambuco. 

Accroscente-se: Escola Quinze do Novem- Sala daH sessões, 2 do outubro de 1901.-
bro-de conformidade com o n. V do art. 3° Celso de Souza, 
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A subvcn.ção que percebe o Instituto Ar-f E si lhe não fosso vedado pelo Regimento, 
c.heulugico do Estado de Pe1•nambuco não é 

1

. enfren. t:t.ria. as questões relativas ao ensino, 
dada pelo Ministerio do Interioe. Pelas lo- para li bel'tal-o da tutela do Estado, e por
tefias na.ciona,es é que elle tem um subsidio. que não se comprehende que o Governo no 

Como vê o illustrc Deputado autor da Beazil esteja fazendo concurrencia industrial 
emenda, não é possi vol a sua acceitação. a as3ociações p~trticLLlares que exploram tão 

bem como elle este ramo de negocio: o di
ploma de bachareL~, medicas ou engenheiros. Em.enda n. 24 

Gymna.:lio Nacional: 
A' rubrj.ca 27:_:_-vérba material- Para 

despezas com exameil de preparatorios, etc.: 
-Supprimam-se as palavra::;: - « sómente 
durante quajl'o mezes.» 

Sala das sessões. 2 de outubro de 1901.- i 
Nelson de Vasconcellos.-Irineu llfachado.
Hem·ique Lagden. -Fausto Cm·doso .-Sylvio 
Romero.- Rivadavia Co1-rêa.- Monteiro de 
Barros. -Manoel Caetano. 

A Corri.missão accei t~t a emenda. 

Emenda n. 25 

Accrescente-se, onde convier : 
A' Santa Casa de Misericordiu. da Victoria, 

10:000$ que foram concedido.:; pala lei n. 266, 
de 24 de dezembro de 189-! e que não lhe 
foram entregues. 

Sala das tlessões, 2 de outubro de 19Jl.
Galdino Loreto.-José llfarcellino. 

A Commis.:;ão não acceita a emenda. 

Si ao que parece, ~s 10:000$ para. a Santa 
Casa de Miscricordiu. da Victol'ia cahimm em 
exercicio.> findos, a Con:unissão lembra aos 
signatarlo:l da emenda, que a apresentem ao 
projecto a entrar em ot'dom tio dia, e quo 
manda paga1' contas iguaes, procJssa.tla§ c 
relacionadas pulo podo1• comp:1tonte. 

No Ol'çamen to uo In toriur ó q.uo não lw. 
logar para olla. 

Emenda n. 2G 

Onuo convier: 
Ficam sem e1l'eito, a começar de 1 de ja

neiro de 1902, as medidas decorrentes do 
n. II do art. ;)o da lei n. 746, de 29 de de
zembro de 1900, en~1·arido em vigor a legis
lação anterior. 

Sala das se.;sões, 2 de outubrv de 1901.
H enrique Lagden. 

O mu·straclo auto1' da emenda refere·se ao 
Codigo do Ensino. O r0latoL' deste orçamento 
é como S. EK. partidado .do en~ino livre. Em 
recente documento parlamentar ,já sustentou 
intransigentemente o principio de que deve 
ensina~· quem, souber e de1;e ap1·ender quem 
!J.Uizer. 

Mas no orçamento não é pos:livel estudar 
os intuitos qu3 didaram a emenda do nobre 
Deputado; por i;:;so a Comnüssão aconselha á 
Camar<J. a sua rejeição. 

Emenda n. 27 

Accrescente-se onde convier : 
Fica o Governo autorizado," no exerc1c1o 

destct lei, a conceder, a titulo gratuito, um 
pred!o disponi vel de domínio federal para. 
nelle funccionar o Instituto da Ordem dos 
Advogados Brazileiros. 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1901.
Alfredo Pinto. 

Trab-se de uma importante AssociaÇão 
particular e que pela alta posição social de 
seus illustrcs membros dispens~ este auxilio 
da União. 

Além disto cumpre á Commis3ão informar 
á, Caniara que a administração communica 
não ter nenhum predio disponível de domí-
nio federal. · 

O nosso .parecer é contrario. 

- Einenda n. 28 

A' rubrica n. 14-Policia.do Distriç_&o Fe
deral : 

No·§ -Ditigencib.s policiaeJ- em vez de 
400:000$, diga-se-200:000$000. -

Sala das sessões, l (le outubro de 1901.
lliiranda Azevedo. - Edrnundo Fonseca. -
Bueno de ;lndrada. -Adolpho Go1·do.-Oaja· 
do.-Joaquün Aloa1·o.-Cincinato Braga. 

A Commissão nfio pó~e acceitar a emenda. 

Tem-se dito que a verba de diligencias po
liciao.; em orç..1.m :mtos não muito . afastados 
não passava dBlOO contos. 

E' certo. Mas é tambem certo que nestes 
mesmos orçamentos havia. uma rubrica, ha. 
tres annos eliminada, que foi encorporada a 
primeira e por _onde se gastava mais de 150 
conto.:; com agentes de policia secreta. 

Além disto o Poder EKocuti vo declara á. 
Commissão que não póde concordar com a 
diminuição da verba da proposta. 

Emenda n. 29 

Supprima-se d\1. rubrica sob n. 14-0bra.s 
do Districto Federal- a quantia. de 30:0000$, 
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reduzindo-se assi,m a VCl'b:t -Diligencias 
policia.c.:> - a 100:000,$000. 

Sala das s~ssões, 30 de setembro de 1901.
Atfonso Costa. 

A emenda está prejudicada pelo parecer á 
emenda identica. do Sr. Miranda Azevedo e 
outros, sob n. 28. 

Emenda n. 30 

·A' rubrica n. 32-Bibliotheca Nacional: 
Na parte-material- a.cquisição e conser

vação de livros, jornaes, revistas-~m vez de 
22:000$, diga-se-;jO: u00$000. 

Acquisição de manuscl'iptos, photogea
phias, estampas, etc.- om vez de 9:000$, 
dig~se-12:000$000. . 

Permutas internacionae.3 - em vez do 
3: 000$;· diga-se :-6: QOO;jj;OOO. . 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1901.
Miranda k•e'l>edo.-Cetso dos Reis.-Joaquim 
Al,aro.-Bu.eno de Andrada.- Edmundo da 
Fonseca. 

Em relação á Bibliotheca Nacional, o que 
carecem fazer os pode1•es publicos, não é. 
por certe> da1• mais cinco ou seis contos para 
·acquisição de livros ou estampas ou mono
graphias. Ella já os tem tantos, que não ha 
mais logar pa1•a guardai-o.;. Ni!. ijíbliotheca 
Nacional ha riquezas incalcalavei-3 e que 

. talvez iguaes não pQsma nenhuma outra bi
bliotheca do mundo. E o que devíamos faze1• 
era dar-lhe um outro edi:ficio, mais vasto, 
digamos como a.queHe em qu0 funcciona a 
Escola Polyte·chuica, e que tica.sse no centro 
de uma das praças centrao.:; da Capital da 
Républica. · 

u edificio da Bibliotheca, tendo como tem 
de um lado uma casa de divertimento.;, de 
outro uma pharmacia e nos fundos um labo
ra.torio milüà.r, et~tá t:Jujeito a um incondio, 
que de.m·uiria o que eom a maior · r,n•.;una 
jamais poder la mos alc1!-nça1·. ·· 

A sua permanencia alli é um p3l'ig-o. Ma,; 
si para o futuro ex.ercicio as forças do orça
mento podem permíttir duas grande.> con
_quista.s, como são as que se ref0rem, ao edifi.
cio da Maternidade e ao lazareto do Tamau
daré, ·não permittem, entretanto, iniciar o 
que se tem em vJsta, a proposito da Biblio
theca Nacional. 

A Commis::Jão não acceita a emenda. 

Emenda n. 31 

A' rubrica n. 21- Faculdade de Direito de 
S. Paulo : 

Na pa.l·te- Material- acquisição e enca
dernação de livros pa.t•a a. bibliotheca, etc. 
-em vez de 3:000$, diga.-se-6:000$000. 

Acceescerrte-se in fine -Para despezas di
vct·sas, ecc., inclnsive,-segueo contea fogo 
-4:0008,; , em vez de 2:000$000. 

A' rui.Jl' ictt n. 33-Museu Nacional: 
Na parte-Material- a.cr1úisiçã.o de vitl'i

nas e apparclhos parJ. labJratorios, diga-se 
-20:0UO$, em vez de 10 .000$000. 

Sala das sesdões, 1 de ouGubro de 1901.
llliranda Aze,edo.- Celso dos Reis.- Bueno 
de Andrada. -Cajado.- Edmundo da Fonse
ca.-Joaquim Alvaro. 

A Commis.são não acceitã a emenda. 

A administração já attendeuás ::Jolicita.ções 
da Faculdade de ~. Paulo e do Mu.:;eu Na
cional. As verbas a. que se referem as emen
das foram todas augmentadas, e não ha ra- . 
zão parJ. um novo accrescimo. 

Emenda n. 32 

Onde convier : 
Art. Fica o Governo autorizado a pagar 

ao Dr .. Clovis Bevilaqua o premio de 3:500$, 
conqmstado com a suâ obra Direito .das Sue
cessões, e mais a quantia de 4:600$, como 
indemniza.çaõ da impi·essão de 1. 000 exem
plares da obra. mencionada, e abrindo para. 
isto os necessarios crediGos. 

Sala das sessões, l de outubro de 1901. 
Virgitio Erigido . 

A Cemmissão acceita esta emenda~ 

Emenda n. 33 

Onde convier- 80:000$ para alimentação, 
roupa e curativo dos menores recolhidos á. 
Escola Quinze de Novembro. 

Sala das sessões, 1 de outubro de ujol. -
Cornetio da Fonseca. - Hen?·ique Lagden. 

Esta emenda está prejudicada pelo parecer· 
e sub-emenda á. emenda do Sr. Mayrink, 
que tem o n. 20. · , 

Emenda n. 34 

A' verba de 100:000$, . destinada á recon
strucção du quartel do Corpo do Bombeiros, 
accrescente-se mais 50;000$, ficando elevada 
a. l50:0UJ$000. 

Sala das sessões, l de outubro de 1901.
Irineu Machado.-Augusto de Vasconcez.tos.
Henrique Lagden. 

O Corpo de Bombeiros é não só uma insti
tuição aGilíssima como francamente sympa· 
thica á populaçii.o do Rio de Janeiro, e ao 
proprio Congl'csso. O seu .diroctor é um dos 
mais distinc~os ofllciaes do nosso exercito. 
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Entrohnto, a Commissã.o depois de ouviL• 
o Governo, sentu não poder autori'!;ar :.1 des
peza solicitada na emonda. 

Com a rcconstt·ucção do Corpo de Bom
beiros a nação gastou nos exercícios do 1898, 
1899, 1900 e l!:JOl, sommas avult:•das. Para 
o futuro_exercicio jü, o proj ~.cto de orçamenb 
consignou mais lOO:OJO$. Não ha, pois, 
razão para a.ggravar ainda mais essa dc3-
peza, como quer a emencla. 

Emenda n. 35 

Accres~ente-se it rubrica n. 14 -Policia do 
Distrícto Federal-o seguinte : - Augmen
tada de 3:650$ p11ra a alimontação dos offi
ciaes externos da Secretaria d~t Policia., en
carregados da visita do porto, <i. razão de 
10$ diarios. 

Sala. d:ts sessões, l de outubro de 1901.
Irineu li:Iachado. -Augusto de Vasconcellos.
Hem·ique V.rgden.-Nelson de Vasconcellos. 

A maioria da Commissão prof0riu voto 
contrario á emenda. 

Emenda n. 36 (: 

Ao n. 36-0bras -accre3cente-se: 60:000$ 
para_ pintut•a c concertos procisos nas en
fermarias e mais dependencias, reconstrucção 
da muralha de limjtação_ o outros reparos 
urgentes e ina.diaveis no Hospital Paula Can-
dido. · 

. Sala das Sessões, 1 de outubro de 1901.
Irineu ltfacltado. -Henrique Lagden. - . 

A administração ini'orma. que o anno pas
sado e ainda este anno fez roform'a.s no Hos
pital Paula Ca.nd ido . . 

E' com poza.r que a Commissão não sub
scrove· a emenda, tal é a. confiança (lUC lho 
in::spiram as declarações do illustrado dire

. cto1· do Hospital e reft!rcntes á si&uaçiio om 
que so encontra o edificio. 

Emenda n. 37 

Ao ar';. 1°:-accrescento-se: N.-Colonia. 
Correccional dos Dous Rios-que fica man
tida nos termos do decreto n. 145, de ll de 
julho de 1893-150:000$000. 

-Sala da.s sei'Bões, l de outubro de 1901.
Sd Freire.-Alft·edo Pinto.-Raul Ban·oso.
José Monjardim.-Luiz Domingues. - Riva
davia Corrêa. -Irineu 1rfachado,-Augusto de 
Vasconcellos.-Hen'l'ique Lagden.-Nelson de 
Vasconcell9s. 

Quando a Commi.;;são du Orçamento refe
riu-se ha dias á necessidade de crear escolas 
preventivas ou industriaes ou agricolas · de 
qualquer fórma correccionacs, para menores 

orphã.o.4 dct~ta. éida.dc, s:>m amparo moral 
e nos tcl'mos dit peopaganda feita em do
cumentos ofliciac3 pelo ex-D3putado Sr. Al
cindQ GuanabJ.t'a qUG tlnto illtl ;trou a tri
buna. do Congr03so da Ropublica,-nunca. 
teve em vista a ressurreição da. Colonia Cor
reccional dos Dous lÜOiJ, de tio tei)te me
moria.. 

A Colonia dos Dous Rios só se prestava 
para. sentenchdos adultos. Restaura.l-a e 
para. ser6m lanç.a.do.:; alli em promiscaidade 
ba.rbara menores desamparados e réos con
tumaz.Js, não póJe ser a intençio dos illus
tri3s DeputadJs C)Ue subscrevem a emenda. 

Si c::>ta foi . a in tonção, m:.tior ou si ·é 
possível mais viva, é a nossJ. impugnação â. 
emend;l de SS. EEx. 

Como colonia correccional para adultos, 
ella nunca. deu r8sultado,como não deram em 
parte nenhuma do mundo a.s colonias crea
das nas condições da dos Dom Rios,pelafalta. 
d~ superint0.ndencia militar. 

A Colonia Corrocciona.l para msnores,como 
convem ao Rio de Janeiro e de accordo 
com a experiencia. de outros paizes,será sub
mettid::~. ao Congresso em projecto especial. 

A Comrnissã.o é contra este augmt:tnto de 
150:000$, quo va.e S.3r ·feito_ em pura 
parda. 

Emenda n. 38 

Accra:3cente-se onde convier:-Para paga
mento do pessoal do Deposito Publico do 
Districto Federal-conforme a tabclla ex
pressa no regulamento que baixou com o 
decreto n. 2.818, de· 23 de feve1•airo de 1898 
...:_16 : 680$000. 

Sala das se.ss'Jcs, ·l de outubro de 1901.-:::
llenrique !-agden.-Jrin~u Ma~hado. 

Nada. aconselha a Commissã.o .a alterar, eni 
relaç~ão ao Deposito Publico, a situação que 
lhe ct•cou d' decreto n. 2.818, do 23 de feve-
reiro de 1898. . 

Si dermos para pagamento do seu pessoal 
o ma~imo da tabella, como quer a emenda, 
é não contar mais cJm a solicitude e a acti
vidade delle, no augmento da renda. do De
posito; porque é da elevação da sua. renda 
que depende ·o augmento dos vencimentos do 
seu pessoJ.l. 

O nosso parecer é contrario. 

Emenda n. 39 

Onde convier:-,-Ficam isentos dos direitos 
aduaneiros as machinas, suas pertenças e o 
mais que . fôr concernente ao uso dos alu
mnos da Escola Quinze de Novembro, me-
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d~ante relaç~o authen.ti.ca do Minis~ro da .Jus-~ vadn.s_·· n.s <lisposiç~õc . .:;. dn. lei n. ()28, do 28 de 
twa e Negocws Interiores. outubro do l8!J!). 

Sala das sessões, l de outubro de 1901.- Sala das sessões, :2 ue uutubro J.u l\JJl.- _ 
Henrique Lagden.-lrineu Machado. Alfredo Pinto. 

A presente emenda só por um equivoco foi Esta emenda ost:i pl'ojudic ~l(h~ pelo pa,t·ccer 
mandada ao O~·çamento do IL.o.terioe. Ellu. á emenda n. 37. 
tem seu Jogar propt'lo Ui.la despeza do Minis
teria da Fazenda, uada a hypothese do Con
gresso querer estender mais do que já tem 
feito o f'a.vor das isenções de direitos alfan-
degados. · 

O nosao parecer é contrario. 

· Em_enda n. 40 

Accrescente-se ao n. 36-0bras- 3-1:001$, 
para a organização da hilJliotlwca da Cá
mara dos lJcputn.dos, ropl.tros urgeni,rs P. in
dispensavei::l no archivo, refo1•ma completa 
do serviço de illuminação _externa. do edificio 
o outras pequenas obras, tudo de accordo 
com o orçu.mento orgaoizt~do pelo engenheiro 
do· Ministerio do Interior. 

_ Sala das sossõe3,. I de outubro do 1901-
Vaz de Jl:felto, Presidente.-Carlos de Novaes, 
lo Secret.ario.-Angelo Neto, 2° Secrot<trio.
Agapito dos Santos, 3° Secretario.-Luiz Gual
berto, 4° Secretario. 

Que nos roleve a honra.~la Commissão de 
Policia · que subscreve a emenda,; a maioria 
da Commissão de Orçamento não :pódc da1· a 
clla o seu voto: Com reparos, pintuea., con
certo::~ e reformas no edificio da. Camara, já 
a Nação fez gt•andes despezas no exercicio 
corrente. 

Si algumas obras fa.lhm ainda para em
belle.samento do velho edificio, a Commissão 
julga. essas obr.as adiaveis. 

O nosso parecer é contrario. 

Emenda n. 41 

Emenda n. 4.3 

Para o l'esta.b3lecimento c custeio d:t «Co· 
lonia Col'l'éccional» Cl'Jada. p.el:.t lei n. 145 
de 11 de junl10 de 18()3, 100:000$.-Rcduza-s~ 
em 100:000$ a verln 14a. (despczas sccrehs) 
da Policia do Dis~ricto Federal. 

Sa.la d<t~ se.3sõe::;, 28 de ~cf,embro de 190l. 
-.locTo Vie-in.l. 

Esta emenda. est;i pl'njurlkn.da poh~ dos 
n::>. 28 e :n. 

As demais emenda:-: rtPJ'fl.-;r.ntn.da.s a~ Or
çamento do Intol'iot• furam recusadas pel:t 
Me.sa, narla podendo dizer sobt•o cllas tL Com
nü..;;sã 1 de OI·ç~amento. 

Stüa déL.) sess(jcs, 1 ·~ de outubr-o de l'JOl.
Paula G-u.ima>'cies, Prcsi(len J;n (vencido quanto 
á emontlit n. -10).-Nilo P eçanhn, eelat;M·.
Cassít.mo do Nascimento.-F. Vciwr..-FI'an
cisco Sá (vencido na emenda n. "4).--Ser.;e~ 
dello Corrêa. 

O Sr. Pt•esidente- Nào havendo 
nada nmis :~ tea.t:Lr, dmigno p:tr:t :.~m:tnhf~ :L 

seguinte ordem do dia: 
Continua.ção da votação das emendas olfu

recirlas em 2a discuss5.o do projGcto n. 130, 
de 1901, que orç<taRccoita Ger·aldn, Re
publica p:.tl'~t o exercício do lV02 (2" dis
cussão); 

Votação do pl'ojcct;o u. 42 D, de l\)01, 
cmcntla U() Scnatlo a.o pl'ojec&o (tue fix :t :ts 
forç:ts de tCI'l'it p:tr<t o ox.orcicio tlo 1 UOZ ( <lis
Cl!Ssão unica). 

Vott~ção üo pl'ojocto n. 112 A, ün HJ01, 
A' verba 26-Escola de Minas- accrescen- autorizando o Govorno a. abrir o crodilio tlc 

te~se :-3:600$, para a gratificação de gabinete 100:000$ ao Ministerio ü:.t Intlustria, Viação 
a tres lentes. o Obras Pubficas com o fim de ser ontr·og;no 

ao Sr. Alberto Santos numont, como peoinio 
Sala das sessões, 2 de outubro de 1901.- plo resuLtado de su~ expcl'iencta. dt~ um ll ~L-

F1·ancisco Sà. . lã.o dirigivel (2"' discu,.;sã.o); 
Es~a emenda "está prejudicada porque a Votação <lo projccto n. 116, de 1901, auto-

Commis.;ão a.cceitou antes omonda identica rizando 0 Go-verno a abrir, pvr conto~ (lo Mi-
d b nistorio da Justiça. e Negocios In tel'ioeos, o 

0 St• · Mayl'ink, so n · 19. credito de 53:580$9:10 p ;1ra pagamento üo tli-
Emen.àa n. 42 versas obras c melhor:tmento:-l no ctlilicio <lo 

Lyceu do Artes e Olficlos, ho_;e propl'lo na.

Ac0l'oscorltu-se, onde convier : 
Art. l~ica o Oovol'no a.tttoriza.<lo a expe

dir novo l'Bgula.montu p;~t·;~ OX(\CUC}ão do do
ct·eto n. 1'15, do ll du JUll\t) d.o l8'J3, oh:-lOl'· 

Clm&Ut Vol, V1 

cional (3a discussão); 
Votação do projec~o n. lô6, do 1901, auto

rizando o Poder Executivo a abril• a.o Minis., 
tol'io da Justiça. o Negocias Interiores o cre
dito de 13:300$ para. pttga,mento tlo lH'Cmio a 

s:; 
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impressão de 1.000 exemplares da obra
Theoria. do Processo C i vil o Commercial
composta pelo Dr. .João Pereira. Monteiro 
(2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 2:32 A, do l 900, com 
o parecer n. ~2, de 1901, autorizando o Poder 
Executivo a transformar as l'', 2a e 3" turmn.s 
da Sub-Directoria do3 Correios em P, 2a e 3" 
se~çõos na Directoria Geral, passando os che
fes de turmas a chefes de sec~·ão, uesde que 
preencham as condições regulamentares, e 
dando outras· providencias (2" discussão) ; 

Votação do projecto n. 1:33 A, de 1901, com 
parecer sobre a emenda offerecida na. 2a dis
cussão do projecto n. 133, deste anno, quo 
autoriza o Poder Ex.ecutivo a abrir ao Minis
teria da Justiça e Negocias Interio1~es o crc
dii;_o de 6:850$, supplementar á verba 9"" do 
art. 2a. da lei n. 7 46, de 29 de dezcm bro 
de 1900 (discuss:io unic1); 

Votrtção do p1·ojecto n. 257, de 1900, auto
rizando o Poder Executivo a abril· ao l\1i
:rlis Geri o da Marinha o credito e ~pccial de 
6:000, para pagar" os vencimen.tos que, no 
corrente am1o e no proximo futuro, compe
tem ao ex-secret:trio do extincto Arsenal de 
Marinha de Pernambuco João Sabino Pereira 
Giraldes (3a discussão) ; · 

Votaçao do projecto n. 165, de 1901, auto
rizando o Poder Executivo a abl'ir ao Mi
nisterio da Marinha o credito de 77:5213889, 
supplementar ás verbas ns. 8, 14 e 21 do 
art. 8° da lei n. 746, de 29 de dezembro de 
1900, para pagamento do vencimentos ao 
corpo de patrões-móres, augmento de venci
mentos de um capitão de mar e guerra, um 
capitão de feagata e ·'vencimemos de tres 
medicas de 5a classe (2a. discussão) ; 

Votação doprojocto n. 20:l, do 1901, au
toriza,ndo o Podur Exoeuti vo a abl'ir ao }.1i
nistorio d.a Fazundct o creJ.il;o de 21:::4!5:;;156 
para, pa.~ar a A .• \. veniur l~ Con1p .. e <t UO!'
rêa Cil<wcs & Pinto, de <tceordo com a son
tonça judiciari<t (jl.le rnantlou r<~stitui!· o quo 
domai!:l pag~tram á ,\11'audega dc~;t:t Ca.pital 
(2a discussão) ; 

VoGação doprojocto n. G~ A, 1lo lDiJI, a,Ho
rando a classe la, n. l, das 1\uiüts das Al
fandega.s ( 1 a discuss;:io) ~ 

Votação do parecer n. 53, elo lDOl, opi
nando peh1 indicação do Sr. Germ<l.no · Ha:::slo
cher revogando o art. 18 do Regimento 
(discussfLo unica) ; 

Votação do proje~to n. 173, do 1901, auto
rizando o Podor Executivo a abt•ir ao Mini8· 
terio da Guorra. o credito extr;tordinario do 
68:195$189, pal'a execução da, sontonç:t om 
ultima instancia em favor· do tC'nente-coronol 
Procopio JuS(\ dos Rois (2a dbcus~ã.o) ; 

Votação do projecto n. 58, de 1901, auto
rizando o Poder Executivo a. n.brir ao Minis
teria da Fazenda o credito extru.ordiuario de 

8:000$ para pagamento do aluguel da casa 
onde funccionou, de setembro a dezembro 
de 1899, a Delegacia Fiscal no Estado do Rio 
Gl'ande do Sul, e o supplementar de 20:000$ 
á verba. 9a- Caixn. de Amortização-da lei 
n. 7413, J.e 29 de dezembro de 1900, art. 28 
-Assignatura.; de notas (3a discussão); 

Votação do pl'ojecto n. 132, de 1901, au· 
torizando o Poder Executivo a alJrir ao Mi
nisterio da Marinh<\ o credito de 100:000$, 
supp1cmenta.r ao art. 8°, n. 24-0bras-d<l. 
lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900 (2a dis
cussã.o); 

Votação do projecto n. 77, de 1901, rola
ti v a á emenda offerecida. na 2a. discussão do 
projecto n. 217, de 1900, autorizémdo o Po
der Executivo a abrir ao Ministerio da 
Guerru. o credito especial de 8:415$600 para 
11agamento dos vencimentos do tenente-co· 
ronel Innocencio Serzedello Corrêa, rever
tido ao serviço do exercito e de lente da. Es
cola Milit:.tr por acto legislativo (3"" dis
cussão); 

Vot:1çã,) do projecto n. 120, de 1901, au
torizando o Govemo a abrir ao Ministerio da 
Guerra o credito extraordinario de 2:401$800, 
para pagamento ao marechal José de Al
meida Barreto, em virtude de sentença. do 
Supremo Tribunal Federal (2"" discussão) ; 

Continuação da 1"" discu::lsão do projecto 
h, 113 A, de 1901, autorizando o Governo a 
abrir o credito de 16:060$ para. ·pagar ao 
bacharel Umbelino de Souza Marinho os seus 
ordenados, como-juiz de direito em dispo
nibilidade, decorr'iJos de 22 J.e abril <le 1894 
a, 31 üe dezembro de 1900; . 

~a discussão do projecto n. 106 A, de 1901, 
autorizando o Govorno a abrir ao Ministerio 
d<L Justiça; e Negocios Interiores o credito 
neJessarlo para pag.Lmeuto do premiu de 
Yiagcm, do quo tl'ata o art. 221 dü Uodigo 
di) Ensino, cunt'ol'iclo a. Poclro DcmusGhcnes 
lbclw; 

1"" di~cus.;[:J do pr.;jocto n. 11 A, de 1901, 
~wl;oriz;wJ.o o Poder Executivo a abrir um 
crodiGu d<L qu<Lntia de .2:0388045 ao Ministo
rio da, Fazenda pa.t·a p ;,g:.ttii.cnto de forra
gens, agu:.t e objectos de expediente fome
ciJ.us pela. Companhia Ja.s Aguas de Maceió 
e outros, por conb do .Minlsterio da. Guerra, 
J.uranGe os exercícios de 189±, 1896, 1897 
e 18\:!8 · · 

3"" <liscussão do projecto n. 46 de 1901, au
tJriza.nJ.o o Poder Execut:vo a abrir ao Mi
nistcrio da Guurrn. o credito extraordinario 
de 4:::25$~00 pJ.ru. pagam eu to do ordenado a. 
C! tiO tem Jiroii;o o almoxarlfe do ex.cincto Ar
,-;onul do Guerl'a J.c Pm·nambuco, João Cli
maco <los Santo8 Burnu.r<les ; 

2" discussão do projecto n. 176, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministe
rio d~ Guerrn. o credito extri.l,ordinario do 
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2:860$207 para occorrer n.o pagamento do exac~1. das suas consignaçõe3 e sub-consi. 
ordenado que compete n.o escrivão do almo- gnaçoes; 
xarifado do extincto Ar.:amal de Guerra de Discussão unica do projecto n. 147, de 
Pernambuco Francisco Ma.uricio do Abreu~ HJOl, concedendo ao Dr. Amaro Rodrigues 

la discussão do projecto n. 197 A, ele 190l, I de Albuquerque .Figueiredo, 2° tenente ci
autorizando o Gove. rno <~ abri e ao 1'v1inii.;terio rurgiã.u contractado d,t ar-mada, uina pensão 
da Industl'ia Viaç:ão e Obras Publicas o ct·e- de tt·ezcntos mil réis mens<tes e autorizando 
dito especial de 60:000$ para occorrer ás o Governo a abril• o necessat•io credito; 
de:;pez<:\.S da represcmação dos productos 2"' . discu:5são do projocGo n, 189, de 1901, 
brazileir:os n<1 exposição de Bu1Ta.lo; creando Vc~rios cargos na Repartição Geral 

3"' discus:.ão do projecto n. 2v5, de 1898, do> Correios e marcanJo-lhes os respectivos 
autorizando o Governo a manual' p<1gar aos vencimentos ; · 
Drs. Francisco Antunes Maciel e Arthur An- Di:)cussã.o unica do projecto n. 162, de 
tunes Maciel a quantia de 385:500$, impor- 18\:l9, concedendo á viuva do jurisconsulto e 
t<1ncia. do -gado va.ccum e ca vaJL~r fornecido ex-Senador . Joaquim F e li cio dos Sn.ntos a 
ás forças legaes durante o }Jel'iodo revolu- pensão mensal de 500$000 ; 
cionario de 1893 a 1895; · la discus:;ão do projecto n. 139 A, 

2a diSCUS1lãO do projecto D, 218, de l 90 l, de 19'0 l, estabelecendo que as etapas dOS 
autorizando o Podm· Executivo a abrir a .1 officiu.c::; do exercito e da armada nunca 
MinisteriodaMarin'lta o cred.ito de 6:1.21$701, serão inferiot·es a l$400, qualquer que sej<1 a 
supplerneotar <.t verba 8"' do art. 8° U.a lei guarniç5.o a que pertençam, salvo as ex
n. 746. de 29 de uczambro uo l!JOO, para pa- ccpçl.ks d<t lei ; 
gamentouesolllosquecompetem aos otficiaes tn- dii.lcnssão do projccto n. 6 A, de 
transferidos para o quadro da reserva del)OÍS l!JOl, declarando aboiiJ::t a accumulação 
de annullada::; as respectivas reformas; das ca!leiras de logica e de litteratura do 

3"' discussão do projecto n. l2l, de 1001, Internato e do Externato do Gymnasio 
autoriza,ndo o Poder Executivo a abrir ao Nacional, sob a regencia de um só cathe
Ministm•io da Justiça e Negocias IntorioreJ o dratico, c mandando pôr em concurso a'> 
credito de 100:000$, supplementar ao n. 14, cadeira..-; que vagarem em consequencia 
do art. 2° da lei n. 74G, de 29 de dczemlJro dessa disposição; 
de 1900; Di:;;cussão unica do projecto n. 169, de 
· 3" di~cUSj[O do projecto n. 264, ele 1900, 1001, autorizando o Poder Executivo a con
autorjzando o Governo a proJ•ogar o pt'<tzo ccdee um anuo de licença, com o ordclw.do a. 
conccditl.o á SJciedade Montepio Gm•al tlo q uc Li \ 'C r di t•eito,ao ba.clnrel :rvianocl Ignacio 
I~conomia. dos Scl'vidore.3 do EstaLlo pa.t·a in.. CaJ·valho de Mendonça, juiz soccio11al do 
demnizat• o Thesom·o Fodcr<1l d~L quantia tlG E.;ta.d\.l do Pn.1·a.n;\.; 
que lhe é d.eve.iora, até que os:-:a instituiç,ii.o Discu;;fí.o nnica do projccto n. 201, <le 
regulariza sua situaç~ão, pudondo mos mo re- 1 \)1) l' :wtol'izantlo o Govomo a conceder <W 
lcvt~l-u. Llo pa.gu.mento da. importancia. em ll!'. Fornando Tct'l'tl, a~slswnte d;1 ca.deil'a de 
que ficou alcançada no anno de l8UO; dinie:t <lCL'rn;tto-syplliligt•<q)l\ic<\ tla.l•'aculllado 

Continuaç:'í.o da discussU:o unimt do pl'ojccto du Mcdil'ina do Riu de Jant.lir'o,mais um a.nno 
n. 122 U, de 1001, c.Jm o pm·cccr :;pbro a du lieonça., com todu o ordenado, pa,ra tra.ta1• 
emend,~ on·crcciU.a ua. 3" discu:>~ii.o do pi'O· llo snn. ::>aUI\c ; 
jecto n. 1~2 A, Jc~te anno, que autorbm o Uiscu:;~fi.o unic<t do projcct.o n. 186, do 
Govor·no a concl•clor· ao cíuad:IrJ .JoTio Pn1·oit·a. l!/lil, ust:~holcc<3ndo quo a.u engenlloiro j\.ris
B;'..rl.·oto on :i soci:ldade fJ.Uc cllc oL·ganiz:Lt', n. title -: Gal\·;;LI tle l.)u. ·ir·oz, aposcnt<LILo uocargo 
g;Lnmtia. do jm•u;,; L~Ü 6 °/., e de ;wior·Liz:uJí.u Ut~ direc.LOl' t.LL Seet·et:nüt do ~linisl.t)l'ÍO du. 
em 20 <Ltl11os da quan:;ia de 2.0UU:UOO$, p<tl':;, i\geícultut·a, Cotntnercio c UIJl'<lS l'uhlictts, 
funJ.ar em AracitjU (Sergipe) um banco de compde, dc ;de a apo:;ontadoria, o ordenado 
crc~dito agl'leola. muvel, c dá. ontr<tS provi~ üo ungenltcito-fisc<Ll do 2" cl<Lsse, conc.::pon-
dencüi.; (com en~undas da Commid.-Jào) ; ÜGI\te ;~ :~:> anno~ de s"rviço ; 

:Ja discus:::ào do rn·ojccto 11. 1:!7, do H10l , 1" di:SCU:>.SÔ.I) do projec :;o n . 17,1, Jo lOUl, 
dispondo sobre a con r,pgom da anti!:!.uitlallo litt<.w r.bnJ.o que o Go vomo dé~ lü:pulJlica in
elo l)O ~ to J.os o1Ikü~es do exercito a. C[U') :,;e 1'0· dcmnizc, com a qu;~ntia do 7U:UOO:)i, <L Victor 
i'erom c;> m·ts. 1" e 2° da lei n. ::50, d.c V uc ?.Ioire:Lu; de Lima, peh~s J.e;:;pezé~ ::l ll ue fez 
dezembro d1J 1895; . com a pintura, montagem e cu::;&ei·J dv Pu.no-

la di::;cussiio do pr'<)jccto n. 2.9 A, de 1900, r<tma do Descobrimemo do Brazil (com sub
â.ctonuinando que na cant'ec<}i'í.o das tt~bellas stitutívo da. Commi:-jsão de Orçamento ao 
de di~tribuição dos credito:> a qu<;l se refere projccto n. 261, de 1900); 
o art. 102 . do regulamento 11. 2.409, de 23 Discussão unica daprojecto n. 267, de 1900, 
de dezembro de 1896, de ver-so· ha. enten- autorizando o Poder Executivo a. concedGr 
der por dotação de uma verb~ a somma uma pensão · de l$500 uia.rios, a contar de 
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a.bt•il 1lc 1808, ao ex-empregado da. Estrath~ 
do Ferro Central do Pernambuco Luiz 
Ail'onso Ferreira ; 

Discus::;ão unica do 1n·ojecto n. 100, de 1900, 
elevando a 1$ diarios, a. pensão e soldo que 
percebe o 1 o cadete reformado com honras 
de alferes do exercito, OrozimlJO Carlos 
Corrêa de Lemos. 

Discussão unica. do projecto n. 190, de 
1901, autorizando o Governo a conceder ao 
machinista de 2a. classe da. Estrada. de Ferro 
Centri:tl do Brazil Achilles Arnaud Coutinho 
um anno de licença, com ordenado, para 
tratar de sua s<tude onde lhe convier; 

Ja. discussão do projecto n. 72, de 190 l, 
declarando que gosarão da franquia postal a 
correspondencia e as revistas dos Institutos 
Histol'icos e Gcographicos do Brazil, do Pará, 
Ceará, Bahia, ~. Paulo, Para.ná. e Santa Ca
tharina o dos Institutos Archeologicos do 
Alagoas e Pernambuco ; 

- la. discus;:;ão do projecto n. 22 A, de 1901, 
mandando dispensar dos ex: ames pra ticos de 
que r.ogitltm oil <n·i;s. 28 c 20 do regulamento 
de 31 de mar-.;:o de 1851 os oflichtes e pt'aças 
do exercito !JabilHados com os curHos das 
aTmas a que per·tunccm c del'ogando a lei 
n. :39 A, de :30 de janeiro de 1892, na. parte 
referente a. este as:mmpto ; 

Nov-a discussão da projecto n. 153 E, de 
1900, additivo ucstacado na sa. discussão do 
projecto n. 153, em virtude do art. 133 do 
Regimento Interno, autorizando o Governo 
a tt'<tnsferir para Manoel Maria Vellez a 
concessão feita a .Julio Benevides pelo de
croLo n. 99, de 7 de outubro de 1892 podendo 
prorogat-a por mais cinc·o a.nnos ; 

Discussão unica do projecto n. 71, de 1901, 
autorizando o Poder ExcClltivo a conceder a 
Antonio de Santa Cecilia Junior, fiel do the
sourciro da Delegacia Fiscal do Thesouro Fe
ueral no Estado tle Minas Geracs, um anno 
de licença par<~ tratar ue sua saude onde 
lhe conviet·; 

DjscussiT.o unica. do projocto n. 184, de 
1901, autorizando o Poder Executivo a con
ceuer dous an:ws de licença, de accordo com 
o disposto no § 2° do art. 1 o do regulamento 
publica-do na ordem do dia n. 495, de 17 de 
janeiro de 1866, ao capitão do corpo de en
genheiros Alfredo Soares do Nascimento 
para tratar de seus interesses ; 

Discussão unica do projecto 11. 188, de 
1901, relativo á emenda·do Senado ao pro
jecto n. 171 B, de 1900, da Camara dos 
Deputados, que autoriza. o Governo n. mandar 
pagar ao c..1pitão de fragata. honorario e 1 o 

tenen te r cf'urmado Colla.tino Marques de 
Souza a quantia de 1:8:37$680, difl'erença de 
soldo c1ue deixou do l'eceber de;:;do 1870, data. 
de sua. reíormu., até 1897, de accordo colU a. 

doutdna. contidn. no aviso elo Ministcrio da 
Fazenda de 7 de janeiro de 1869 : 

la. discus~ão do pr~•jecto n, 157 A, de 1901, 
declarando que, no caso de licença a um 
lente cathedratico da Escola Naval, será a 
cadeira regida pelo lente substituto a quem 
competir na occasião o exercício das func
ções de repetidor dessa. c11deira, com voto em 
separado; 

Discu.)são unica do projecto n. 283, de 1893, 
concedendo a D. Juliana Morel Garcez Palha, 
viuva do tenente do exercito Diogo Garcez 
Palha, a pensão annual de 960$000; 

la discussão do projecto n. 158 A, de 1901, 
tornando extensivo ao Ministerio da Marinha 
o decreto n. 232, de 7 de dezembro de 1894, 
na parte que organiza. os estados maiores do 
Ministrv da Guerra o do ajuda.n te general do 
exercito, e dando outras providencias; 

1~ discussão do projecto n. 124 A, de 1901, 
reorganizando o corpo de engenheiros na vacs 
e fixando o r e3soal do respectivo quadro or
dinaeio (com pareceres d<ts Commissõcs de 
Marinha e Guerra e Orçamento); 

Discussão unica do projecto n". 200, de 
1901, autorizando o Podee Executivo a con
ceder um anuo de licença ao concluctor ·de 
trem dtt Estrada de Ferro Central do Brazil 
Francisco Alves da Silva Prado; 

Discussão unica do projecto n. 148, de 
1901, autorizando o Governo a mandar con
tar ao capitão de fragãta Francisco Carlton 
a antiguidade da data da promoção áquelle 
posto, em 26 de abril de 1890; 

Discussão unica do projecto n. 242, de 
1895, elevando a 100$ mensaes a pensão que 
pe~ebe D. Cybele de Mendonça. Souza Mon
teiro, viuva do tenente honorario do ex.ercito 
Heleodoro A velino de Souza Monteiro; 

Discussão unica do projecto n. 191, de 
1901, concedendo a. D. AmoJia Cavalcanti de 
Albuquerque, viuva do capitão de engenhei
ros Antonio Cavalcanti do Albnquerquc,lima 
pensfio mensal de 100$000. 

2a discussão do projecto n. 160 A, de 1901, 
conferindo privilegio para pagamento de 
divida proveniente de sa.larios de traballiador 
rural; 

Discussão unica do projecto n. 204 A, de 
1901, concedendo um anno de licença, com 
ordenado, ao Dr. Zacharias do Rego. Mon.
teiro, juiz do Tribunal Civil e Criminal, para 
tratar de sua saude onde lhe convier; 

2a. discussão do projecto n. 217, de 1901, 
autorizando o Governo a contractar com os 
engenheiros Augusto de Bittencourt Car
valho Menezes e Alfeedo Rozendo da Silva, 
ou companhia que organizarem, o forneci
mento de cartões postacs illustrados e dá 
outras providencias; 

la. discussão do projecto n. 87 A, de 1901, 
instituindo um premio annual~ intitulado 
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------------------------------------------------------------------~~ 
«Premio Federal», de 5:000$, para ser con
ferido ao club de regatas que obtiver victo
ria no pareo «Campeonato», abrindo o Go
verno o necessario credito; 

Ia· discussão_do projecto n.· 101 A, de 1901, 
permittindo ao capitão de mar e guerra, 
reformado José Duarte da Ponte Ribeiro 
contribuir para o montepio do posto de 
contra-almirante, com as vantagens do 
meio-soldo correspondente ao mesmo posto, 
pela tabella vigente; 

2a discussão do projecto n. 222, (lo 1901, 
determinando que os officiaos do exercito., 
armada e classes annexas, reformados ou 
que se venham a reformar, de accordo com 
os decreto.~ ns. )08 A, (te 30 do dezembro de 
1889 e 193 A, do 30 de janeiro de 1890, vo
lu.ntaria ou compulsoriamente, toam direito 
ás vantágens exaradas no alvará · de 16 de 
dezembro de ·1700 e resolução de _ 20 de de
zembro de 1801; 

Discu:são unica do projecto n. 105 B, de 
1901, com parecer sobre as emendas o1fe
recidas na 2a. discussão do projecto n. l 05 A 
(do Senado), que créa no Districto Federal 
mai:; um officio de registro de hypothcca.s, 
com a designação de terceiro; 

Vêm á mesa as seguintes 

DECJJARAÇÕES 

Declaramos to1• votado contra a emenda 
sob n. 4, apresentada ao projecto n. 150 A, 
de 1901, pelo Sr. Deputado Paula Ratnos. 

Sala das sessões, 14 de outubro do 1901. 
-A. ]jfilton.- Seabm.- Alves Badmsa . 

Declaro que votei contra a omenda, Paula 
Ramos, ao art. Jo, n. 2'7, do Orçamento da 
Receita Geral. 

Sala das sessões, 14 do outubro do 1901.
Carlos Cavalcanti. 

Declaramos ter votado contra a emenda 
n. 4, do Orçamento da Receita, isentando 
do imposto sobre vencimentos os sub~idios 
dos membros do Congresso Federal. 

Sala das se;;sões, 14 de outubro de 1901.
Francisco Veiga.-, Bueno de Paiva.- Vi
riato Mascarenhas.- Jose Bonifacio.- Mon-
tei?·o da Silveira. . 

Decla1•o quo votei contra a emenda sup
primindo o imposto sobre o subsidio. 

Sala das sessões, 14 de outubro de 190L
lleredia de Sá. 

Declaramos haver votado contra a emenda. 
n. 4, que isenta de imposto o subsidio de 
·Deputados e Senadores. 

Sala das sessões, 14 de outubro de 1901.
Azevedo Ma?·ques.-Edmundo da Fonseca.
Cinçinato ~raga. 

Declaro que votei contra a emenda que 
supprime o imposto sobre o sub.-Jidio dos 
Deputados. 

Sala das sessões, 14 de outubro de 1901.
Germano Hasslocher. 

Declaramos tm· votado contra a emenda 
do projecto de lei da Receita, soh n. 4, 
suspenúendo o imposto sobre o subsidio dos 
membros do Congresso Federal. ·· 

Sala das ser sões, 1-1 de outubro de 1901.
Cassifl.no do Nescimento.-llfarçal Esuobm·.
Barbosa Lima.- Francisco Alencastro.-Al-· 
{1·edo Varella. 

Declaro que votei contra a emenda n. 4 
do projecto de Orçamento da Receita, isen
tando de impostos os vencimentos dos juizes 
federaes e o subsidio dos membros do Con
gresso Nacional. 

Sala das sessões, 14 do outubro de 1901.
Trindade. 

Declaro ter votado contra a emenda n. 4. 
Stl.la das sessões, 14 de outuoro do 1901·.

Adalberto Ferraz. 

. Declaro que votei contra a segunda parto 
da emenda n. 4 do art. 1°, n. 29, do Orça
mento da. Receita, isto é, cont•a a parte 
dessa emenda quo isenta de imposto o subsi
dio dos membros do Congresso Nacional. 

Sala das sessões, 14 de outubro de 1901.
Esmeraldino Bande-ira, 

Deela.ramos ter votado cun tra, <~ omonda 
ao projecto de lei da Receita,, soh n. "1, sus
pendendo o imposto sobre o subsi(lio dos 
membros do Congresso Naciun;Ll. 
- Sala das ses~õcs, 14 do outubJ•o do 190l.
Paul.a Guimm·c!es .-Se1·:sadeUo Oo1'1·êa.-Nilo 
Peçanha.-Francisco Sá.-Cassiano do Nasâ
mento.-Francisco Veiga. 

Levanta-se a sessij,o á.s 4 horas da taTde. 

~ 

ACTA DE 15 DE OUTUBRO DE 1901 

Presidencia do Sr. Va.z de Mello 

Ao meio-dia procede-se â chamada, â qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Cal'los de 
Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
Hosannah de Oliveira, Serzedello Corrêa, 
José Euzebio, Nogueira Accioly, Frederico 
Borges, Gonçalo Souto, .Eloy de Souza, Ta
vares de Lyra, Pereira Reis, Estacio Coim
bra, .José Duarte, Scabra, Manoel Caetano, 
Satyro Dias, Adalberto Guimarães, Hercdia 
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de Sá, Raul Barroso, Deocleciano de Souza, Gal1lino Lõreto, Pinheiro Junior, José Mar
Alves de Brito, Ma.rt.in~ Teixeira, Oliveira cellino, Irineu Machado, Nelson de Vascon
Figueirerlo, Thoophilo Ottoni, .Toão Luiz , cellos, Oscar Godoy, Augusto do Vasconcellos, 
Esperidião, Bueno de Paiva, Alfredo Pinto . S<í Freire, Barros Franco Junior, Antonino 
Adalborto Ferraz, Leonel Filho, Antonin F'in.lho. Nilo Peç·anha. Lom·e rtço Baptista, 
Zacha.1·ias, C<.wlos Ottoni, Olegario Maciel, Silva Casü·o, Pereira Lima, .Juaquim Breves, 
Lamartinc, Dino Rneno. Cos:;a Junior. Luiz 1 Ft·anciseo Veiga, .T o~é Bonifacio, Penirlo 
Piza, Caj<Mlo, Cincinato Braa-a. TPixcira Filho, Monteiro da, Silveira, Francisco S<üles, 
Brandão •. Lnmenha Lins, Carlo~ Cavalcar_lti.l Lamounier Godot'ro~o, ~Ienriqu_e SuJ~e .. l, Lan
Paul:t Ramos, Francisco Tolentino, -SoarPs <lulpho de Magalha,es, Eduardo P1mentol, · 
dos Santos, Aurelütno Barbosa, Vespasiano Padna Rezende, Fernando Prestes. Nioreir<t 
de Albuquerque, Alfredo Varella e Diogo da Silva, Bueno de Andrada, Adolpho Gordo, 
Fortuna. (51)~ . .Joaquim Alvaro, Edmundo cl<t Fonseca, Aze

vedo Marques, Hermenegiltlo . de Moraes, 
Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, Alen
car Guimarães, Barbosa Lima, Marr,:::tl Es
colmr, Germano I-Iasslochor, Francisco Alen
cast.ro, Riva.davia. Corrêa. e Campos Cartier. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os St·s. Urbano Santos, Luiz Gualberto, 
Gastão da Cunha, José Boiteux, Pedro Cher
mont, Antonio Bastos, Luiz Dorningues, 
Rodrigues Fernandes, Christino Ct•uz, Guede
lha Mourão, .Toão Lopes, Augu:-;to Severo, 
Soares Neiva, Trindade, ErmiPio Coutinho, 
Bricio Filho, Malaquias Gonçalves, Moreira 
Alves, Cornelio da Fonseca, Julio de Mello , 
Elpidio Figueiredo, Raymundo de Miranda, 
Castro Rebello, Noiva, Milton, Tosta, Fran
cisco Sodcé, Paula Guimarães, Vergne de 
Abeeu, Alves Barbosa, Augusto de Freitas, 
Paranhos Montenegro, Marcolino Moum, 
Dionysio Cerqueira,· José Monjal'dim, Celso 
dos Reis, Sampaio Ferraz, Henrique Lagclcn, 

, Martinho Campos, Custodio Coelho, Jnlio 
Santos, Pereira dos Santos, Anreliano dos 
Santos, Rangel Pest ;\na, Estevão Lobo, Vi
riato Mascarenhas, Monteiro de Barros, Ilde
fonso Alvim, Carneiro de Rezende, Necesio 
Tavares, Mayrinl~. Arthue Torre.-;, Manoel 
Fulgencio, Nogueira Junio,r, Lintlolpho Cae
tano, Rodolpho Paixão, 'Miranda Azevedo, 
Gustíl.vo Godoy, Domingues de Castro. Oli
voir::t Brag-a, Valois de ·Castro, Rodolpho 
Miranda, Pa.ulino Carlos, Alfredo Ellis, An
tonio Cintra, Ovidio Abrantes, Manoel Al
ves, Xavier do Valle, .Tono Candido, Fr:tn
cisco Moura, Angelo Pinheiro, Victorino 
Monteiro, Pinto da Hoclm e Cu.ssiano do 
Nascimento. 

E sem ca.usa os Sr.1. · Carlos Mf~rcellino, Al
buquerque Serejo, Gabriel Salga.do, S~ Pei-. 
xoto, Arthur Lemos, Indio do Brazil, Cunha 
Martins, Anizio de Abreu, João Gayoso, 
Joaquim Pires, Raymundo Arthur, Thomaz 
Accioly, Vjrgilio Erigido, Francisco Sá, Ser
gio Saboya, Lima Filho, Camillo de Hollan
da, Silva Mariz, Celso de Souza, Teixeira de 
Sá, Gomes de Mattos, João Vieira, Pereira 
de Lyra, Esmeraldino Bandeira, Pedro Pel'• 
nambuco, Affonso Costa, Epaminondas Gra
cindo, Araujo Góes, Arroxellas Galvão, 
.Toviniano de Carvalho, Rodrigues Doria, Syl
vio Romero, Fausto Cardoso, Augusto França, 
Felix Gaspar, Eugenio Tourinho, Rodrigues 
Lima, Tolentino _dos Santos, Eduardo ~Ramos, 

O Sr. Presidente- Re:3ponderam 
ti. chamada. apenas 51 Srs. Deputados. 

Hoje não ha sessão . 
Designo para amanhã a mesma ordem do 

dia de hoje, isto é : 
Continuação da votação das emendas offe

rccidns em 2a discussão do projecto n. 150, 
de 190 I, que orç<.va. Receita Geral da Repu
blica pa,i·a o exercício de 1902 (2a discussão) : 

Vota.<~ão do projecto n. ,12 D, d<l 1901, 
cmen<la do Senado ao proJec~o que fixa, as 
forças do terra para o exercício do lD02 
(discussão unica); 

Votação do projecto n. 112 A, de 1901, 
autorizando o Governo a abl'ir o Cl'Cdito de 
100:000$ ao Ministel'io da IndustJ•ia, Viaç\ão 
e Olwa:-; Publicas com o tlm de ser; nntt·eguo 
ao St'. Albcn•to Sanl;os Dumont, como premio 
pelo J'Bsulhdn de sun. . experloncia de um 
balão dil'igivcl (2n. discussão); 

Votaçito do projccto n. llfl, (lo lüQl, art
torizando o Governo <1 abrir, por conta do 
Ministel'io da. .!IIStlça e Negocios Interiores, 
o credito de 53:580$040 })at•a pagamento de 
divm';;::Ls obras e melhot•amentos no edificio 
do Lycêo de Artes e Offlcios, hoje proprio . 
nacional (3" discussão) ; 

Votação do projecto n. 166, de 1901, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio :la Justiça e Negocios interiores o 
credito do 13:300$ para pa.gamento ao pre
mio e impressão de 1.000 exemp1a.res da 
obra.- Thooria de Processo Civil e Commer
cial- composta pelo Dr. João Pereira Mon
teiro (2a. discussão); 

Votação do projecto n. 232 A, de 1900, 
com parecer n. ~.2, de 1901, autorizando o 
Poder Executivo a transformar as }8·, 2a e 3a 
turmas da Sub-Directoria dos Correios ·em 
1 a., 2a e 3a secções na Directoria Geral, pas
sando os chefes de turmas a chefes de secção, 
desde que preencham as condições regula-
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mentares, ~ dando outras providencias (2a. 
discu~são); 

Votação do proje.cto n.- 133 A, de 1901, 
com parecer sobre a emenda offerecida na 
2a. discu.ssão do projocto n. 133. deste anno, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o 
credito de 6:850$, supplementar á verba 9~ 
do art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro 
de 1900 ldiscus.são unica); 

Vot:J.ção do projecto n. 257, do 1900, au
toeizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Marinha o credito especial de 
6:000$ para pagar os vencimentos que, no 
corrente anno e no proximo fut,uro, com
petem ao- ex-secretario do extincto Arsenal 
de Marinha de Pernambuco João Sabino Pe
reira Giraldes (3a. discussão); 

Votação do projecto 165, de 1901, autori
zando o Pouer Executivo a abrir ao Minis
teria da Marinha o credito de 77:521$899, 
supplementar á;:; verbas ns. 8, 14 e 21 do 
art. 8° da lei n. 746, de '29 de dezembro de 
1900, para pagamento de vencimentos ao 
corpo <.le patrõe.~-móres, augmento de venci
mentos de um capitão do mar e guerra, um 
capitão de fragata e vencimentos de tre.; 
meclicos de 5â. classe (2a. discussão) ; · 

Votação do prvjccto n. 203, de 190 l, au
toriz:tntl.0 o Potl.ee Executivo a abrir ao Mi
ni.,;terio tl.a Fazenda. o cretl.ito de 21:346$,156 
p<~ra pagar a A. A venier & Comp. e a Cor
rêa Chaves & Pinto, de accortl.o com a sen
tença judiciarü"t. q ne mandou re.;tituir-lhe.~· o 
que do mais pagaram á Alfandcga desta Ca
pital (2!1. uiscu::;são) ; 

Votação do projecto n. 62 A, do 1901, al
terando a·c1a::;::~e 1", n. 1, das Tarifa::; das A1-
fa.ndegas (1 a. discu::;::;ão) ; 

Votação do parecer n. 53, de 190 I, opi
nando pela indicação do Sr. Germano Has
slocher t·evogando o al't. 18 do Regimento 
(discussão uaica) ; _ 

Votaçã1• do projecto n. 173, de 1901, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao M'ini::;
terio da Guerra o credito extraordinariv de 
68:195$189 para execução da sentença em 
ultima instancia·em favor do tenente-coronel 
Proéopiv José dos Reis (2a discussão); 

Votação do projecto n. 58, de 1901, auto
rizandJ o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Fazenda o credl.to oxtraordinario de 
8:000$ para pagamento dG aluguel da casa 
onde funccionou, de setembro a dezembro de 
1899, a Delegacia Fiscal no Estado d;) Rio 
Grande do Sul, e o supplementar de 20:000$ 
â verba ga._caixa de Amortização-da lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900, art. 28 
-Assignaturas de notas (3a discussão); 

Votação do projecto n. 132, ele 1901, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
terio du. Marinha o credito de 100:000$, sup-

plementar ao art. 8°, n. 24-0bras- da 
lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900 (2a dis~ 
cussão); 

Votação do projecto n. 77, de 1901, rela
tivo á emenda oflerecida na 2a. discussão do 
projecto n. 217, de 1900, autorizando o Po
det' Executivo a abrir ao Ministm·io da 
Guerra o credito espGciu.l çle 8:415$600 para. 
pagamento dos vencimentos do tenente-coro
nel Innocencio Set•zedello Coeeêa, revertido 
ao sePvico do exercito e de lente da Escola· 
Militar por acto legislativo (3a discussão); 

Votaçft.o do pt•ojecto n. 120, de 1901, auto
rizando o Governo a abrir ao Ministerio da 
Guerra o credito cxtraortl.inario de 2:401$800 
para pagamento ao ma.rechal José de Al
meida Har1•eto, em virtude de sentença do 
Supremo Tl'ibunal Federal ( 2a. disrus~ão ) 

Votação do projecto n. 122 B, de 1901; 
com o parecer·sobro a emenda offerecida na 
3a di::lcussão do projecto n. 122 A, deste anno, 
que autoriza o Governo a conceder ao cida
dão João Pereira Barreto ou á sociedade que 
elle org<mizar, a garantia de jmos de 6 % e 
de amol'tização em 20 annos da quantia de 
2.000:000$, para fundar em Aracajú (Ser
gipe ) um banco de credito agrícola movei, 
e dá ontras providencias (com emendas da. 
Commissão ) (discussão unica); 

Continuação . da 1 a discussão do pro,jecto 
n. 113 A, de lQOl, autorizanuo o Governo a 
abrir o ceerlito do 16:060$ para p~gar ao 
bacharel Umbelino de Souza Marinho os seus 
orden<tdos, como juiz de direito em disponi• 
bilidade, decorridos de-2.2 de abril de 189,1 a 
31 de dezembro de HJOO ; 

}a di::;cussão do pr·ojecto n. lOô A, do 1901, 
autor·izando o Governo a ahrir ao Ministerio 
da Jn:o~tiça. e Negocias Interiores o cl'edito no
cess:.trio para pagamento do pt•cmio tlc via.
gorn, de quo tru.tn. o art. 221 do Codigo de 
l~nsino, confcri(lo a Pedro Demost.hones 
Racho; 

ta· discus:,;ão do p1•ojecto n. 11 A, tl.e 1901, 
autorizando o Pollcr Execntivo a abriL' um 
credito da q uantin. de 2:638$045 a. o Minis
teria da Fazenda. para pagamento de forra
gens, agua e objecto.{ d :J expediente forne
cidos pela Comp:mhia das Agua.:> de Maceió 
e outeo::;, por conta. do :i\-Iinicltcdo da Guet·ra, 
clni"ante 0::1 oxercicios de 1894, 189G, 1897 e 
1898 ; 

3D- di;:;cussão do projecto n. 46, au~orizando 
o Poder Exec1,1tivo a abrir a.o Ministet•io da 
Guerra o credito extraordinario do 4:225$800 
para pagamento do ordenado a que tem di
reito o almoxarife do extincto Ar~enal de 
Guerra de Pernambuco João Climaco dos 
Santos Bemardes ; 

2a discussão do projecb n.)176, de 1901, 
autoriza.nJ.o o Governo a abeii' a.o Ministerio 
da Guerra ... ~o 1 credito extraordinario de 
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2:860$207 para occorrer ao pagamento do 
ordenado quo compete ao escrivão do almo
xa,rit'arlo do extincto Arsenal de Guerra do 
Pernamlmco F:·ancisco Mauricio do Abreu ; 

dos Correios e marcando-lhés os respectivos 
w~moo~; . 

Discussão unica do projecto n. 162, de 
1899, concedendo á viuva do jurisconsulto e 
ex-Senador Joaquim Felicio do Santos a pen
são mensal de 500$000 ; 

1"' d iscmsão do p1•ojccto n . 197 A, de !90 1 , 
autorizando o Govoruo a abrir ao Ministerio 
da Indnstl'ia, Via<:ão e Ohras ·Publicas o 
credito especia,l do-60:000$ para. occorrer âs 
despczas da representação do:;; productos 
brazilciros na exposiçào de Bu1Talo ; 

v . 0n. iliscussão do projecto n. 205, do 1898, 
autorizando o Governo a mandar paga,r a.os 
D1·s . Fmncisco A1ltunos Maciel c Arthur 
Antunes Maciel a quantia do 385:500$. im
portancia do gado vaccum e cavallar forne
ci<lo ás forças legaes durante o periodo re
volu.::ionarío de 1893 a 1895 ; 

2n. discu,:;são de projecto n. 218, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir 
.ao Ministerio da Marinha o credito de 
6:121$701, supp1ementar á verba sa. do 
art. 8° da lei n. 746, do 29 de dezembro de 
1900, para pagamento de soldos. que com
petem aos officiaes transferidos para o 
quadro da reserva dopois de annulladas as 
respectivas reformas ; · 

sa discussão do projecto n. 121, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Justi<:a e Negocias Interiorés o 
credito de 100:000$, supplementar ao n. 14 
do ar&. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro 

·· de 1900; 
:Ja discussão do pPojecto n. 264, de 1900, 

autorizando o Governo a prorogar o prazo 
concedido á Sociedade Montepio Geral de 
Economia dos Scrvidores_ ,do Ebtado para 
indulllilizar ao Thosouro Federal _ dl\ quantia 
quo lhe é devedom, até que essa instituição 
t·egnlal'ize sua. situação, ·podendo mesmo 
relcval-<~ uo pa.gamento da impol'ta.ncia em 
(JtW ficou alcaiH,':.tt.l:L no anno de 1899 ; 

:Jn. discussão do projecio n. 127, do 1001, 
dispondo sobre a contagem da antiguidade 
do posto dos officiaes do exercito a que se 
referem os arts. lo e 2° da lei n. 350, de 
9 de dezembro de 1895 ; 

1 a discussão do projecto n. 229 A, de 1900, 
determinando que na confecçãÇJ das tabellas 

. de distribuição dos creditos a que se refere o 
art. 162 do regulamento n. 2.409, de 23 de 
dezembro de 1896, dever-se-ha entender por 
doi;açào de uma verba a somma exacta · das 
suas consignações e sub-consignações ; 

·· Disr.us:'ião unica. do projecto n. 147, de 
HJO 1, concedendo ao Dr. Amaro Rodrigues 
de Albucll.terque Figueiredo, 2° tenente ci

-rurgü'io contractado da armada, uma pensão 
de trezentos mil réis mensaes e autorizando 
o Govorno a abrir o nocessario credito ; 

2a discussão do projocto n. 189, do 1901, 
creando va.rios cargo:;:: na Repartição ·aeral 

1 a disr.ussão do projecto n. 139 A, de 1901, 
estabelecendo que as etapas dos officiaes do 
exercito e da armada nunca serão inferiores 
a l$400, qualquer que seja a guarnição a que 
pertençam, salvo as excepções da loi ; 

la di::~cussã.o do projecto n. 6 A, de 190 l, 
declarando abolida ·~ ·accumulação das ca
deiras de logica e de litteratura do Inter
nato e do Externato do Gyrnnasio Nacional, 
sob a l'egenda de um só cathedratico_. o 
mandando pôr em concurso as cadeiras que 
vagarem em consequencia dessa disposição ; 

Discussão unica do projecto n. 169, de 
1901, autorizando o Poder 'Executivo a con
ceder um anno de licença, com o ordenado 
a que tiver direit(}, ao bacharel Manoel 
Ignacio Carvalho de Mendonça, juiz seccional 
do Estado do Paraná ; 

Discussão unica do projecto n. 201 , de 
1901, autorizando o Governo a conceder ao 
Dr. Fernando Terra, assistente da cadeira 
de clínica dermato-syphiligraphica da Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro, . mais 
um . anuo de licença, com todo o ordona.do, 
para tratar de sua saude ; 

Discussão unica do projecto n. 186, de 
l90l , estabelecendo que ao engnnhciro Aris
tides Galvão de Queiroz, aposentado no 
cargo do director da Secretaria do Minis
teria da Agricultura, Commcrcio o Obras 
Puhlkas, compete, !loslle a, aposentadoria., 
o ordenado de engenheit•o-fiscál de 2" classe, 
corl'ospondonto a. 25 <tonos do sm·viço ; 

1" discussã.o do pl'Ojocto n •. 174, do 1901, 
mandando qun o Governo da, Ropublic;\ 
indemnize, com 1t fiUantht do 70:000$, a 
Victor Mcirelles de Lima, pelas dospczas 
quo fez com a pintu!'a, montagem o custeio 
do Panora.ma do Descobrimento do Brazil 
(com substitutivo da Commissão de Orça
mento ao projecto n. 261, do 1900) ; 

Discus;;ão unica do projecto n. 267, de 
1900, autorizando o Poder Executivo a con-
ceder uma pensão de 1$500 diarios, a contar 
de abril de 1898, ao ex-empregado da Estrada 
de Ferro Centi·al de Pernambuco Luiz Affonso 
Ferreira· 

Discussão unica do projecto n. 100, de 1900, 
elevando a 1$ diarios a pensão e soldo que 
percebe o lo cadete reformado, com honras 
de alferes<W exercito,Orozimbo Carlos Corrêa 
de Lemos; 
. Discussão unlca do projecto n .190, de 1901' 

autorizando o Governo a. conceder ao ma· 
chinista de 2a classe da Estl'ada de Ferro 
Central do Brazil Achilles Arnaud Coutinho 
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um anno de licença, com ordenado, para · {e. discussão do projecto n. 158 A, de 
tratar de sua saude onde lhe convier; 1901, tornando ext-Jn,;ivo ao Mini~terio da 

te· di&cussão do prujccto n. i2, de 1901, Marinha o decreto n. 232, de 7 de dezembro 
declarando que gosarão da franquia postal a de 1894, na parte quo organiza os estados
correspondehcia e as revistas dos Institutos maiores do Ministeo da Guerea e do ajudan
Historicos e Geographicos do Brazil, do Parõt, te g.:meraJ do morei to, e d::tndo outras pro
Ceará·, Bahia, S. Paulo, Paraná e Santt Ca- videncia·i; 
tharina o dos Institutos Archeologicos de P discusslo do projecto n. f4'2 A, de 1901, 
Alagôas e Pernambuco ; reorganiz~tndo o corpo ele engenheiros na-

1adiscus:::ão do projecto n. 22 A, de 190!, vaesc fixan;lo opes::;oal do respectivo qua
mandando dispensar dos exames praticas de dr·o ordinario (com parecere;; das Commis
que cogitam os arts. 28 e 29 do regula.mento sões de Marinh<t e Guerra e Ül'çamento); 
de 31 do I'narço de 1851 os offici<~cs e praças Discussão unica. do pe. >ject.o n. 200, do 
do exercito habilitados com os cursos das 1901, a.utol'iza.ndo o Poder Executiv-o a conce
a.rmas a que pertencem e rlcroga.ndo a. lei der um anno de licença. ao conductor de 
n. 39 A, do 30 de janeiro do 1892, na parte trem da Estrada de Forro Central do Brazil 
referente a este assumpto ; Francisco Alves da Silva Pl'ado; 

Nova discussão do prv,jJcto n. 153 E, de- Discüssão unica, do projecto n. 148, do 
1900, additivo destacado n<J, 3·• discussão do 1901, autorizélndo o Governo a mandar con
projecto n·. 153, em virtude do art. 133 do tar ao c~tpltã.o de fragata Francisco Carlton 
Regimento Interno, autorizando o Governo a antiguidade da data d:1 promoção âquollo 
a transferir para Manoel Maria Vellez a posto, em 26 de abi·il de l8VO; 
concessão feita a Jullio Benevides pelo do- Discussão unica do projecto n. 242, de 
ereto n. 99, de 7 de outubro de 1892, po- 1895, elevando a 100$ mensaes a pensão que 
dendo prorogal-a por mais cinco annos; percebe D. Cybele de Mendonça Souza Mon-

Discussão unica do projecto n. 71, ele 1901, teiro, viuva de tenente honorario do e~er
autorizando o Poder Executivo a concedet· cito Helcodoro A velino de Souza Montmro; 
a Antonio de Santa Cecilia Junior, fiel do Di:::cussão unica do projocto n. 191,, de 
theso1,1reiro da Delegacia Fiscal do Thesomo 1901, concedendo a D. Ame lia. Cavalcanti de 
Federal no Estado do Minas Gcra(ls, um anno Albuquerque, viuva do capitão de engonhei
de licença para tratar de sua sa.ude onde lhe ros Antonio Cavn.lc<~nti do Albuquerque, 
convier; uma pensão mensal de 100$000; , . 

Dis~ussão unica do projecto n. 184, de 2"' discussão do projoc\o n. JüO A, de 1901 
1901, autorizando a Poder Executivo a. cun- conferindo privilegio . par;~ pagamento. dt\ 

ceder dous armo~ de licença, de accordo com dividG. proveniente de s<~1al'ios de trab< .. · 
o disposto nL, § 2° do al't. 1 o do regulamento lhadoe l'ttt•al; 
:publ_icado nac-ot:dcm do. <~a n. 405, do 17 de Di:;eu~sãn unic<~ do pl'ojoct.o n. 204 A, de 
Jalloll'? de 1c.66, ao capttao do corpo _do_ cn- l!)Ol, eoneodondo nm anno llu licenç-a, com 
genheu·os A1ft·edo .som·es cto Nascunon to ordenado, ao ur. .zaeltarias do Rego Mon
pat·~ trat~t· de s.eus mtcrcs~es; , teiro, .iuiz do Tribumtl Civil o Cl'iminal, pitt'a 
cDrscussa~ umca do pro.Jecto n. 188, de tra,i.ar de sua. ondo lho convier; 

!·101, relativo á omen~a do Son,ado a~ pro: 2,~ discussão do pro,iccto n. 217, de 1\JOI, 
.1ecto n · 1.'2.1 B, do. HJOO, da C amar.~ do:-; autorizando o Governo a contt•act;u• cum os 
Deputados, quo.aytoriza o Governo a man.dar eno-enheiros Aua-usto de Bittencoul''t C:u•
p~1ar ao c.apr~ao d.e fraga~a hon?rarto c valho Me :ezes e ~\.H'l'cdo H.ozcndo da Silv~, 
1 enente Ief~nmado Coll11tmo .Matqucs de ou companhia que or(l'aniZi1rem 0 fornecL
Souza a qua~t1a de 1:837$680, ditferença de mento de cartõe.• p~staes illu~trados c uá. 
soldo que de1xou de receber desde 1870, data , . ." . ' 
de sua reforma até 1897 de accordo com a outus provid-encws • 
doutrina contida no· avi~o do Ministerio da . la_ di_scmsão do proj~cto n. 87 A,. d~ 1901, 
Fazenda de 7 de janeiro de 1869 ; mstitu!ndo um premiO annual, mt1tulado 

la discusssão do do projecto n. ]57 A, de «?1:om10 Federal», do 5:000$. para ~er co~-
1901, declarando que 110 CêtSo de licença o. fer1~o ao club de -regatas que obtl"':'er Vl

um lente cathedratico da E:::cola Naval SCL'êÍ. ctorm no pareo «Campeonato», abrmdo o 
a cadeira regida pelo lente fiUbstituto a Governo o necessario credito ; 
quem competiL· na occasião o cxercicio das 1" discussão do projecto n. 101 A, de 1901, · 
funcçõcs de repetidor dessa cadeiPa, com o permittindo ao capitão de mar e guerra re
voto em sepaeado ; t'nrrnado José Duarte da Ponte Ribeiro con-

Discussão unica do pt'ojecto n. 28:3, de tribuit• par:.L o montepio do posto de contra-
189~~. concedendo a D. Juli;um Morcl Ottrcoz itl mtrantc, com a.s vantagens do meio-soldo 
Palha, viuva do tenente do exercito Diogo correspondente ao mesmo posto pela tabelL1 
_Garcez Pal~a, a pensão annual de 960$000; vigente; 

Camara Vol. VI 36 
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2a di,;cussão do projecto n. 222, de 1901, 
determinando qne os ofliciae3 do exercito, 
armada e cla-.ses annex<ts, reformados ou que 
se venham a reformar, de. accordo com os 
dec etos ns. 108 A, de 30 de dezembro de 
1889, e 193 A, de 30 de janeiro de 1890, v .J-
1untaria ou compulsorbmente, tecm direito 
ás vantagem oxarad;~s no alvará de 16 de 
dezembro de 1700 e r esolução do 20 de de
zembro de 1801 ; 

Discussão nnica do pr·ojccto n. 105 B, de 
1901, com pn,reccr s•J bre as emendas offel'e
cidas na 2" discussão do projecto n. 105 A 
(do Senado). que cret'. no Districto Federal 
mais -q.m otficio de registro de hypotheca.s, 
com a do ~igna.ção de terceiro ; 

3a disctiSsão do projecto n. 103, de 1901, 
marcando os casos o a. fôrma. da revisão das 
condemnações. 

Vem á Mesa. as seguintes 

DECLARAÇÕES 

Declaramos que votáinos contra. a emenda 
sob n. 4, apresentada. ao projecto n. 150 i 
de 1901. isentando do impostos os vonclmeL 
tos dos juizos federaes e o subsidio dos mem
bro; do Congresso Nacional. 

Sala das sessões, 15 de outubro de 1901.
Di.o!Jo Fo.rtuna.-Victorino lliontai1·o. 

Declaro que votei contra a. emenda n. 4, 
<lo 01·çamonto da Receita. que manda isentar 
clo pagamento de imposto os subsir'lios de 
Deputados o Senadores; bem us::;im que 
vutei :1 fttvor da. omontla n. 5, do mesmo 
Orçamento, tlo St·. Galdino Lo reto, man
<lando entregar ao:{ Estado~ os proprios quo 
fur·em dosnoL:ussat•ios ao serviç!,) úa Un iiio. 

S:da. das s8S>ües, 15 de outubt·o do l9·)l.
Soares dos San/.os. 

Declaro que Yotei contm a ornonda n. 4, 
apt·cscntada ao art. lo n. 29 do . projecto de 
Orçamento da Receita pelo illustre Sr. De
putaio PJ.ula Ramos. 

Sala das ses.'lões, 15 de outubro de 1901. 
-Augusto F1·ança. 

l2la SESSÃO EM lô DE OUTUBRO DE 1901 

Presidencia dos Srs. Vaz de Mello ( Presi
dente), Carlos d~J Novaes (1° Sec1·etm·io) e 
Saty1·o Dias (2° Vice-Presidente) 

Ao meio-dia procede-se á. chamada, <t que 
respondem OJ Srs. Vaz de Mello, Car-los de 
Novacs, Angelo Neto, Aga.pito dos Santos, 
Luiz Gualberto, Hosanah de Oliveira, Ser
zedello Córrêa, José Ensebio, Cunha Martins, 
Anizio do Abreu, Virgílio Erigido, Nogueira 
Accioly, Frederico Borges, Sergio Saboya, 
Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Tavctrcs de 
Lyra, Pereira Reis, Trindade, Silva Mariz, 
l~rmirio Coutinho, Celso de Souza, Gom·cs de 
;vrattos. Jofto Vieira, Julio de Mello, Estacio 
Coimbra, José Duarte, Joviniano de Car
valho, Rodrigues Doria, Seabra, Francisco 
Sodré, Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, 
Satyro Dias, Pinheiro Junior, Deocleciano de 
Souza, Alves de Brito, Silva Castro, Pereira 
Lima, Martins Teixeira, Oliveira Figuei
redo, Theophilo Ottoni, Francisco Veiga, 
João Luiz, Monteiro da Silveira, Esperidião, 
Bueno de Paiva, Alfredo Pinto, Ada.lberto 
Ferraz, Leonel Filho, Antonio Zacharht8, 
Landu1pli.o de l'dagalllães, Carlos Ottoni, 
Eduard•> Pimentel, Olegario Maciel,Rodolpho 
Paixão, Dino Bueno, Luiz Piza, Cajado, 
Cincinato Bra,ga, Hermenegildo de Moraes, 
Teixoir·a. Brandão, Carlos Cavalcanti, Paula 
Ramos, Francisco To1entino, Germano Ha.ss
loeher, Fr<tncisco Alcncastro, Aureliano Bar
bosa o Diogu Fortun<t. 

Abre-se a sessão. 
E' lida. c posi.a em discussão a act:.t da 

sessão de 14 do corrente. 

O Sr. Jlllaula RaJ.UOS (pela m·dem) 
-Sr. Prc:>illente, da acta. da scssütO de 1,1 
constam decl:~l'<iQÕes de votos !'citu.s pot• <li
ver·sos collegas, a pl'oposi to da vot<~ção da 
emenda que tive a honra de apl'eseotar ao 
Ot•çamento da. Receita. 
H~ ue permittir V. Ex. qué cu não deixo 

passar sem um protesto algumas dcs~as de
clarações. 

· A minha emenda, Sr. Presidente, cstaba· 
lcce a isenÇão de pagamento do imposto de 

·1 O % nã.o só p:~ra os vencimentos- dos juizes 
feder;~es, como tambem para o subsidio dos 
membros do Congress > Nacional. 

Comp1•ehende V. Ex. e comprehende a Ca
ma r a que eu sE)ria incapaz de crear uma 
excepção em f<1vor do Congresso Nacional 
quanto ao pagament' <lo imposto. 

Desde que o paiz exige sacrificios de todas 
as classes, eu seria incapaz do propor que os 
membros do Congresso Nacional se furta.ssem 
a:este~ sacrificios. 
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·Sr. Presidente, a ql!-e;tão, como. está sendo 1 imposto, se esquecendo de que a questão af-
collocada, torna-se odws<t para m11n. rectn.va intcl'e_ss~s ~eus, porque s. Ex. 

UM SR. DEPUTADo ~E para os que vota- ta!l~bom era mmistro do Supremo Tribunal 
rama favor da emenda. i\'hi!Lar ... 

0 SR. PA.ULA RAMOS- Eu acredito que . 0 SR. ADALm:RTO GUIMARÃES-Neste seu
tenho autoJ•Idade mora.! b1.o;tante para tratar t~do h '~ tam

1
'em um avt~o do Ministro da Ma

desta qnestão. (.Vo1:ados.) rmha, que não é ministr.) do Sup1•emo Tri
bunal. ( r.ra out1·os apal"tes .) 

UM SR. DEPUl'ADO- Tem toda. O SR. PAULA RAMos- ... ::tdmittido este 
O SR_. PAULA R,\llfOS- Sempre que a princípio, a coher0ncía, Sr. PPesidente, me 

Repuhhca, em momentos criticos, tem appol- forçou a apeo entar a emenda a que a Ca
la~o para seus filh~s, jám:.~.is fugi ao appcllo !'n:>.;'a deu o seu assentimento. 
~~lto ; a~é o!fr~rccunen ;o d;~ propt•b vida Sr. Pl'e:Siuente, no caso dos vencimentos 
J~ fiz! h devo.dcclarar, a,gol'a que a qu38 _ cl?s.juizcs fotlm'.aos, a.dmittiuo ::;empre o prin
ho sahe do terreno constitucional, na qual Cipw_ de que o .1mpost0 ó uma diminuição de 
sempre a colloquoi, para. 0 terreno do in te- vencuncnto,:1, o Congresso não pôde dinünuir 
resse individu ~1. _á Can:w._r.~ e ao pair, que, esses mesmos vencimentos, mas pôde au
quand) a R.r.pnbhca engm 0 concur~o dos gment<Ll-os. No caso do subsidio dos mem
republica.nos para salval-a do ataque tre- bros do Congresso Nacional, t~ Camara não 
roendo que soffreu, corri ao seu enc0 ntro e t~m. a l_iberd~de ~em de augmenta.r; nem de · 
como s:>ldado, prestei meus seeviços o-ratui: dtmWl.m~. _Na;> pode a~teral-o, porque diz a 

· tamente. o Constttmçao: o subsidio dos membros d l 

· No. Thes~m_o devem ~xistil' quantias a Congresso Nacional é fixado na ultima sessão 
que tmha du·cito, que nunca reclamei nem da legislatura pm·a a legislatl.wa· seguinte. 
reclamarei. . .Tâ vê a ça~a.ra que, em f;we dos di.;;posi-

Não é .• porta~to, neste momento, em que t1vos cons~nicwnae:S, a nossa. orbita de acção 
a Patr}n. contin(ta a. exigir sacl'iflcio.~ de em relaça.o ao. sn bsirlio dos membros do 
~odos nos . que cu me recusaria a pagar csto Congrcs :o Xacionn.l é muito mn.is cul'ta e 
Imposto. (lia um ap r.rtc.) muit•> mais rcstrictadn que em relaç,ão aos 

Sr. Pre.;idcntc, mnitos fl,;:-~ 110 ;t~·lt~ colle,~as vencimentos rios juizo:> fetler-aes. 
fi_zeram inserir na. act.a. a Juclaração «de que SnrprJltcnncu-mc, portanto, a decln.ração 
tmham Yotado contl'a. a ellwntla. do Odputadu d_e voto ún alguns collcgas que frisaram que 
Paula Ram,Js, que pr·opunha, a isonr;ão do ttnham dado o seu voto contra a minha 
pag~n~ento do imposto 1lc 10 o;o rola:,ivo uu em~nda, porque ella. isenta.va. do pagamento 
S';Ibs1d10 dos membros do Congro.~so Na,- do unposr,o o :miJsidw dos membros do Con-
cwnal». grosso ~:tciona.l . 
. A minlm onwnda f'oi :•.pro :onf;a.d :L pal'a · Ni~o é is~o vcrda.!lC, porque a segunda 
forçar a Camara a t<H" eoltm·enLn. ( :1poiados.) p:Hto da. mmha emenda. é uma. conseq nenciu. 

pe~tt:o do noss:L Constituiç1:'l.O, arloptado 0 logica c foi'ÇaÜ:Ld.l. primeir:l. part3.Atlmittida, 
pt•uwip~o, como loi, pnlos ,, 1•1!s ptldot·o.~ da ~L !s<>nr,:ãl~ para os juizos fctleracs, quer estes 
Ropt!bhca de q!10 o imposto !'! uma dimi- .JlllZO~ sn.~ttm aqudles que <.Lssim con::;idcro 
n m~ao de venc1men tos ou do sul.Hid i o, porq ;.:u cn! :yu·tude da disposi<,1ão expressa. da. Con~ti-
a 101 qtte creou o imposto refore-ile não so- tmçao, quer S'ja.m estes e mais aquelles que · 
mente a vencimentos corno t •mbcm 11 o Ministro da Guerra entondeu que eram • 
su~sidios (apowdos), c a distincçã.o que t~mbom juizes fcdet·a.es, a conscquencia. lo
hoJe se quer fazer não ca.ue, porque a lei re- giCa é que o subsiuio dos membros do Cotl· 
cu~1hcceu bem a d1stincçã.o, estabelecendo gres . .;o Naciomü c..itá isento do imposto. 
o Imposto sobre . subsidio:S e vencimentos. E a prop<)Sito, Sr. Prcsid"nte, li hoje um 
estab~lecido, Sr. Presidente, esse principio: ar~i~o de um dos orgã~s de publicidade 'desta 
em virtude do qual o Poder Judiciario isto Capital, a Gazeta de Noticias, ao qual devo 
é, o Supremo Tribunal Federal se aclw~ com fazer alguns reparos. 
o direi to de protestar, em 'acta de suas O tiGulo está errado. Primei1·o nó.s; 1~ão; 
sessões, contra o pagamento dccl:)e imposto, devia diz31:: ~erceiro, nós, porqu~ prtmmro, 
a~egando que elle trazia diminuição de ven- foram os JUIZe J federaes, ::;egundo os juizes 
cimentos e que pela Const.ituição seus venci- do Supremo Tribunal Militar e t~rceiro nós. 
mentos não podiam ser diminuídos; admit· O SR. BuENo DE ANDRA.DA-Primoiro os 
ti.do ainda o principio seguido pelo Sr. Mi- entrelinhados. (Risos.) ' 
mstro da Guerra qua~do, em avis?, declaro~ O SR. PAULA RAMos-Mas mesmo assim a 
<I.Ue os men;rb_ros do Supremo Trllmnal M1-~ questão vae-:;;e tornando odiosí1. 
h\ar eram JUIZes f~deeae; c, ness~ caracter, Diz o orgão de publicidade a quo acabo de 
es avam ta~be~ Isentos do pagamento do IDG rofct'I>" que o., vencimentos dos magis-
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trados não podem ser alterados. Não (~ 
cxacto. Poclem ser ttngmentados, o que n'iio 
podem é ser diminuidos. 

Diz <1 Ga-;;et(l, que subsidio n'iio é ordenado o, 
nem gratificac;ã:J. 

Já mostrei que a lei refere-se não só a or
denauos, como a gratificações o a subsid.ios. 

Ma.s. Sl'. Presidente, este orgão de publi
cidade é mais radical do que eu, porque 
nuoca sustentei em absoluto quo o imposto 
era lnconstitu.ciona.l. 

Su::;tentei, aõ contrario, que era perfeita
mente constitucion:tl. Quando o Sr. Ministro 
da Fazenda, o Dr. Joaquim Murtinho, atten
dendo ao protesto feito, em ;teta ele suas 
sessões, pelos membros do Supremo Tribunal 
Fcrleral, julgou procedente esse protesto o 
officiou ao Thesouro para. que nã,o con~i
nuasse a descontar nesses vencimentos o 
imposto de lO "/o, c foi 11lém, mandou que so 
restituissem as quantias por clles pa.gas,foi a 
minha voz a unica que se levantou nesté' re
cinto para mostrar que a decisão do Sr. Mi
nistro era inconstitucional, attentava contra 
a lei. 

O Tribunal de Contas impugnou o aviso 
do Ministro. 

Quando, mais tarde, em uma emenda, os 
Srs. Adalberto Guimarães c Paranhos Mon
tenegro mandaram isentm· do pagamento 
do impo.-;to os juizes fedcraes c os mombt·os 
do Supremo Tribunal Milit:tr, omen!l:t que 
logrou pa1·ecor unanímc e f<tvoravcl da. 
Commissão dn Or<;n;mcnto de cntfw, on rl~st;L 
tribunn protosl;ei contra sonwlhanto isenc;·ã.o 
e dei o meu voto 1:ont.mrio á mesnm emenda,. 

O SR. AllAJ.HI..:n't·o ntlll\tA-'ftÃ~>:s --A emenda 
foi approvarl<t. 

O Sn. SJLVA MAIU?.- Infelizmente. 
0 S1c PAULA RAli!Ot:l- .J;t vê, Si'. Presi-

não mo cn.mo de repetir, o principio de que 
o impo~to ü uma. J.iminuição de vencimento 
ou sulJ"idio; é logico, (~ concludente que o 
subsi<lio de Deputado e.:ltá isento do paga-
mento des3e impo.;t.o. · 

O proprio orgão de publicidade a que me 
refiro declara que o impo.;to é inconstitu
cional;-quc a Camara votou uma incónstitu
ciona.lülade, ma'l que a occasião não é pro
l)ria pará corrigir um erTo commettido pela 
Camu.ra .. 

Sr. Presidente, a, occa.sião é a mais pro
priit. 

O impGsto creado, coni.o foi esto, na. lei 
orç~amontaria., só pode xor colJradõ dueante o 
cxercieio para o qual a lei é votada., isto é, 
dm·antc um a.nno. De :do que a Camara re
conheceu o seu erro, o unico momento n.pro
pl'ia.do é este. Ma~. accrescenta a Ga.:eta de 
Noticias, «quando se. exige da população 
enormes sacrifi.cios, quando todos pagam pe~ 
sa.dos impo{tO.J, não é justo que o Congres:w 
deixo do ceder ao Thesouro Nacional es.;a 
quantia que até então tem sido colJradm>. 

Mas, Sr. Presidente, o que eu digo justa
mente é isto : si todas as classes pagassem. 
não havia motivo para nos eximirmos; mas 
desde que começam a croar oxcepções, dc
anto da. Constituição, nós constituimos tam
bem uma exc p~;ã.o . 

·Par:~ tm·min;u~ rlnvo fl~zor uma. dcclaraçã.o, 
e (l quo sou mais amigo dtL Con!ltitniçfí.o <lo 
quo d~L pqml:widade ou impopularidade que 
mo po~:;n. n.dvit· <lo meu proecdimento nesta. 
Cctnltl.l'íL. (Muito bem; mnittJ bem.)_ . 

l•:m scguirl;t siio successi vamonl;e appt·o
vndas as actas da sessào (!e l4 e tL do dü~ 15 
do cut.'ronte. 

Pa,ss:t-so ao oxpcuicnto. 

dente, flUe eu tenho nesta quostã.o a tra- O S1". Carlos de Novaes (fo StJ-
dir;ão da cohoroncia.. crctario) procedo á. loitma do seguinte 

EXPEDII~NTE 
omcios: 
Do St'. Deputado Indio do Brazil, commu

nicando que, por motivo de doença., deixa do 
comparecer á sessão.- Inteirada. 

Do Ministerio da Fazenda, de hoje, envian
do a .seguinte 

MENSAGEM 

Aind<L esto anno, quando so <liscutiu a 
oloiçã.o do SL'. marecl1al Mom':L n se levan
tou a qunstão tla. incompatibilidade do S. Ex., 
altegando-seque S. l•~x., na qun.!idadc de 
membro do Supremo TrilJumtl Militar, era 
juiz (~dcral, eu vim á tribuna c declarei em 
discurso que figura nos Annaos que entendia 
que os membros do Supremo Tribunal Mi
litar não eram os juizes tcderaes de que trata 
a Constituição, no capitulo Pode1· Judieim·io, 
não procedendo para mim o argumento, 
então invocado, da isenção do pagamento do Srs. Membros do Congl'esso Nacional -
impostó, justamente porque taes membros Apresentando-vos as inclusas relações de 
eram juizes federaes. . credores de dividas de exercícios findos, or-

Sr. Pi'csidente, ao <tpresenta.r a minha gítnizauas nos termos do decreto n. 10.145, 
emenda declarei fJ.UC o1la não traduzia a de 5 de janeiro de 1889, e § 2° do art. 31 da 
rninlm convic(:ão, o meu pensamento, ma.s lei n. 490, de 16 de dezeml:wo de 1897, peço 
era um acto de coheroncia d;t Oamara,esta- que vos digneis do habilitar o Governo 
bclecido pelo.; trcs pudores fCdcru,es, o que 1 com os creditos de 2:676$44.5, o~ro, e 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/20 15 09:49- Página 4 de 33 

SESSIO EM 16 DE OUTUBRO DE 1900 285 

2.954:500$35!2, papel, p::~,r;t attnnrlcr· ao pu.
gamcnto das mesmas dividas, assim !liscrimi
nada.s pm• Ministcn·ios: 

Coito do Distl'icf;o Ferlcr:ü, wu·a o fln.al f'o~ 
llomo:Lclo por decrl'Lo de 10 do cot•rcutc rnez. 
-Inteil'a.du.. 

Ülll''l Papd Requerimento ; 
Ministerio da Jus-

tiça .......... . 
Ministerio da Fa-

zenda ........ . 

Dos amanucnst~s da secrot.a.ria da Escola 
43:042$551 Polytechnica., pedindo equiparação de ven

cimentos aos. da Faculdades de Medici11a o 
554:667$663 Direito.- A' Commis:;ão de Orçam:mto. 

Ministerio d a :; 
Refaçõcs Exte-
riores. . . . . . . . • 2: 676$445 

Ministerio da In
dustria, Viação 

2:471$133 
O St•. R.odolpbo Paixão de

chm.t que votou contra a emenda n . 4, 
u.present<tda ao Orçamento da Receita :p(llO 

e Obras Publi-
cas ...... -.... . 

· Ministerio d<i. Ma-
$ 82:863$938 

rinha ......•.. l. 125: 172$596 
M i n i s terio da. 

GtHWl'11 .••••... $ • I. 1:16:282$451 

Total. .. . . 2: 67Ei$445 2.954:500$332 

Ca.p.ital Fetlur;d, !5 do outubr·o de 1001. 
M. Fe1·1·a~ de Campos Salles .-A' Cornrnisi-ião 
de Orçamen (;o. 

Do Ministerio dn Guerra, de ll do col'rcn
te; enviando a seguinte 

MENSAGEM 

Sr.~. Membros do Congresso· Nacional -
Tran::;mitt.indo-vos a inclusa cxposkão que 
me foi apre:mntttda :pelo Ministro da Guerra, 
sobre a. necessidade de se abrir ao respecti
vo Mini~terio o credito da quantia de 
4:-874$332, para occorror ao _pagamento _do 
major do corpo de e~~a.~.rmator do ~xerctto 
Erico ,.Augusto de Olrvetra, de venctmcntos 
(lue deixou de recebet• do 3 de setembro 
de 1894 a 25 de novembro de l8!J5, rogo quo 
vos dignei:! ha.billt,~r o Govm·no com o ·re
ferido credito. 

illustrc Deputado por Santa Catharin:t, o 
Sr. Paula R<.tmos, unica,mentc p1n cohet·cn
cia; poi:-; ha dado sempre voto contrario 
(t i .:~onçilo do imposto sobre os vencimGntns 
dos juiz :~:{ f'ndcr;ws e rn<mtcvo o ilitpost11 de 
10 °/o solH·e o subilicUo Jc Scnadm·cs e Depu
tados n:L cmcnua. n. 1, rejeitada pela. ca
mara em que J.WOpunha. as taxas modicüs <lo . 
2 c 4 o j o so brc os vencimcn tos de todo > ·os 
funcciomwios :rmlJlicos da Uniã.o. 

Pon::;a, on tl'ctanGo, quo, a Pl'evalecei· o 
principio, aliús, conto:;tavel, de ser o lm
poAto sohre vencimentos do subsidio uma. 
uim1nuição destes, tanto é clle incon .;títu
cional em respeito ao . .; membros dit jnstiç~a 
federal, quanto o é em rclaç:'í.o ao.~ Senadores 
e Deputaúos pelo art. 2,1 do. Constituição. 
(llittito bem ; muito úcrn.) 

O S1·. Gomes de Mattos-Sr.· 
Presidente, v. Ex. pódc dar testemunho de 
quo não costumo abusar da attenção da 
Casa. 

Capital Federal, 11 llc outuhl'o de 1901.
M. Fe1·raz de Campos 8alles. - A' Cum
missão do Orçamento. 

Já disse e repito, sinto sempre tão grande 
difrtculdade em t'allar a auditorio tão illu:{tre 
que não o faço som exorcor violcncia sobre 
mim ,mesmo; o tenho sempre a preoccupaçã.o 
de que o valor do quo cu digo não está em 
pl'oporf;.ão com ó valor tlo tempo que dcsper
d.iço. Domai:;, na.s cit·cu msi;ancia.,; actua.es, 
me parocc quo o silencio uo alguns, c me~mo 
do muito.s, é necossal'io como uma. compen
saç-ão ao tempo perdido em sJssõcs esterili
zadas, permitta. a Camara que o diga., em 
explicações pcssoaes, que se ti'<~n;í'ormam em 
discursos :politicos. 

Do Ministorio da Marinha, de ll do cor
rente, enviandp o requerimento em que o 
ca:picão de mar e gucrea Rodl'igo Jos~ da 
Rocha pado conccs3ã.o das vantagens de 
comrnando de rorça..-A' Commissão de Ma
rinha c Guerra. 

Do mesmo Ministorio, de 15 do corrente, 
satislhzendo a requi:>ição destn. Camara no 
officio n. 223, do 4 do corrcnte.-A quem fez 
a requisição. A' Commissão do ·orça
mento. 

Do S1·. Joaquim Xavier (Lt Silveira Ju
nior communícando que acaba de entrar 
em ~xercicio das funcções do cargo de Pre-

0 Sa. BUENO DE ANDRADA-Que SC tornam 
ncccssarias, ás vezes, para a. propria. honra 
da. Cam<.tra. 

o· SR. GOMES DE MAT'TOS- Não contesto. 
Não quiz tomar parto oa discussão dare

ceita, não só porctuo nadí1 mais poderia fazer 
sínão corroborar as opiniões quo aqui ma
nifustoi no anno passado, uma vez quo ollas 
existem mais fortes, mais arraigadas no 
mou ospirito, como purquo, si a Carn<1ra já 
se acha muito adoantada em tempo, se acha 
por outro lado muito a.trazada. em seus tra.-
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balhos, o não quizorá, como não quoro <lo 
inodo algum, tGr a minim:t parto do reJpon
sabilida.Q.o nos to facto quo mo prooccupa: a 
possibiliuado do qu .) o Govol'llJ possa fica•· 
som as lois do moio.;;. 

0 SR. BUENO Dí~ ANDRADA dá um aparto. 
O SR. Gm.ms DE MATTog-~ Pu} força1lo a 

quobrae este pruposito, porlindo a palavra no 
expoclionto o occupando a attenção d tL Casa 
para apro~ontar nmn. roproson tação da As
sociação CornmercialBonoficonte do Pernam
buco, o que faço com verdadeira ufania, por 
ter tido a honra immorecida do sor o encar
regado dosta incumboncia. 

O assumpto de que se trata, Sr. Presi
dente, ~. em minha opiniã!), e neste caso 
creio quo a minha opinião é a do todos 
aquelles que, de~ejando o engrandecimento 
da Patria, con,;ideram quo acima das pe
quena~ patrías temos a gPande p<Ltl'ia, a 
p<~teia commum, da maxima. import::wcLL 
p::tra o desenvolvimento economico, qu;:~ 
toda:-; anholam, p :.n•;.t o progt·esso d<J.s nossas 
instituições e para a cstabilidaJ.e da fe
deração. 

Eu me refiro aos impo.3tos intor-e3t:.tduaes 
e inter-municipaos, ou por outra a magna 
questão da discriminação das n:mdas. 

Esta. incumbencia é p:1r-a mim urna ordem 
vinda da Associar,ão Cummcecial Bonoficonte 
do Purnambuco, a cllw d.esdo longos annos 

• tonho dedicado todas a<> sobras do muu tempo 
escasso, toJos os momon tos q no pos:-:o dispen
sar aos lab;rc.~ rht minll<L vida afanos:t o a 
fluom so devo a, cr·oaç:io do CorH.t·o Poli ti co, 
Agl'icola, Commut·cial o ln~ustl'iai d t~ Pot·
nambuco, om c11jo nutno cn aqtli me ar.lto, 
a.lhoio co!nplot.êlllHJnt ~ a. totl:ts as <tuc.~t;õci:i 
1wliticas, o tonJo són1 ·:ub como movwl de 
conJ.ucG:t o inl.el'l!Sciu d.1~ todo;{ o,; cuntl'iiJuin
tcs OJll hat·rw!llia com os intra·esso.~ da. 
N'êtr:iio. 

Sl'. Presídnn t.1\ ~"••ill ,Jo J,,ng:t dü:t a. in
vu.sii.u Jo.~ p:JrlcJ·o,; luc: l .. l:-i 11 L (• . .;p!l rw:t Li·iuuii:J,· 
l'ÍU. tlo Jl·)llL!l" 1:ontt:al; !'11i lllll 1n:i.l g'l\l';~l. 

RcCet·indo-m1: :• J Jo:,;!,adu lliW :·opl'~J; l' i'J '.o, 
elevo tÜZCl' Cptu j:L (\lll lSlU ;l ll~i !1. H7 \;l'ÍIJU
t:Lva o rumo, 111r:trHlll n:"Lo fus,:,_l f':tbri~:;vJo na 
}Jrovincb; a lle lô lo, tl'ibdb,va o sal.:.:lo n:i.o 
üdJJ'ic:<•~Jo na p•·oviucia.: a de l i-\ í :J !;1·ibu:;,ty:L 
as bebitL.tS e.~pil'itllu;:;;;.s , de j)l'OUUC•)\.o e s Gl'Ml
gcif·a c üa.s outJ'<1"> p l'ov incia::; d.o irnpel'io; 
a lei n. 510, úc 18Gl, incltiiu o v·inagi'e nã.n 
fa.l.Jt•ica.d 1 na. pt'0Vincii1; e a LlD lSH LL'ibutou 
o trigo, o baca.llw.u, a c,LrD<J secca.. o outros 
generos de estiva. des riinados ao consumo. 

Em face d.as reiliel'ad.as reclama.çõe; do 
commerdo, que nesta cu.u'>a repre~enta~'l. os 
contribuinte::;, em face das decisões constan
tes e uniforme; d.o Conselho de Estado , 
que condomnu.ram todas essas leis inconsti-

tucionaes, o Poder Lcglslaliivo local, não 
querendo abrir mão de.~·>as imposições, levou 
lH!'::t a csphera. da.s leis o sophisma, pro
cu,·a~do dar fómn capciosa. á.quillo . que se 
q ucna con . .:;crvar. 

A:>sim, em Pm·uambuco, em logar dessas 
imposições cla.ra.s o nmnifesta.mento incon
stitucíon:ws, umas sobre mercatlol'ias estran
gcira3 e outra:; sobl'e morcadorias na~ionaes, 
Pl\JCUl'OU-Se uma fórma. cxut·uxula, exquisi
ta, d.iftl.cil de compl'uhcndor-se, para conser
vação de ta.e.i imposições: 3 °/o sobre o gyro 
p1·ovavel das casas commerciaes mas 3 °/o que 
significavam para os importadores, lO % 
a!.luicionae> aos impostos p:~gos na alfandcga. 
Ora , como vê a Ca.mara,era o imposto de im
porta.ção sobro mercadorias estrangeiras, 
cobrado em olfonsa ás rendas publicas o em 
detrimento da. importancia mercantil do 
Estado. 

Digo em o/Tensa. das rendas publicas, por
c1ue desde que se csta.bciecem contribuições 
cspeciaes encarecond.J a mercadoria tmpor
tatla, a importação dimiime naturalmente o 
as rondas publica.'l so1l'eem a conseq_uencia. 
dessa diminuiçfio. 

Digo em d·1trimcnto da sua posição mer
cantil, porque Pernambuco, que era o empo
rio dí1'5 provincia.s vizinhas- Alagôas, Para
hyba, Rio Grande do Norte c Ceará., á.s quaes 
suppria em morcauorias cstt•angeira.s tio s11a 
imp'Jrtação, com a creaçã.o de ti.\cs ímposi
çõus, quasi reunziu-so a importí1r para o 
pt·oprio cunsmno. 

Ao pas:::o qnc Pernambuco, só tond.o em 
vista croa.r l'l\CUI'so::;, tl'ibu~ava com 10 o/o 
sobt'C o~ di!'eitos pagos na al!'andcga as mel'
caclol'i<ts impol't<~ ,l:.t.s Jo o..;t•·angcieo, o quo 
ecpüva.lia. <~ 11111 i~ll:;ment.o till 3°/u nn.s mm·
eaJol'ia.;; cxpost.:~s ~~ v~~nda om sous ostalwlo· 
dmontos cornmol'ehnl:! J.o vcntl:.t pot• ;Ltac:t.llo, 
ossas lll'oJVinci<LS mais ospeJ • I,:t~ quo os Jugis
l:ttlui'LlS do J.>om:~rnlmc ), apJ•uveiG<1!l tlo o seu 
Jll<L-1 iiXl!lllplo, et·e : ~ra.tJt t:uniJ.'.m o.; impos
Los lk eiJ:l-ill!llO, ma.-; üo fül'JJL:t :1. dar i1wr·o· 
lllCll\.u ;~ S1:ll •li~St'\)\'Ol\'lllhld\.0 JllUl'eaJJi,i.J. Olll 
l•l'!'.iulz,, tl11 iiiiJH!t'ill, isl;,, c~. t,J•iiJut:tl'aiU a on
~~·~t.:l:t. n;"tu <l:Ls lliL~t·c·l. , [l)J'Ll~s (!SI.l'angeir:ts Y in· 
lias LiirtJ<.::;aJJiunl.e 1i:L J•;tu·op:.t, mas sim üas 
mut·ca,[ot·ias estr·allgeil'aS ou nacíonn. ~1s <1uc 
vie.')sum Üll l·};t:t.tlo Lle P0ma.rnbuco, eslaiJp. 
lt!l:cnuo ~~ "/o SiJI•r •: u va.lot• bruGo d;J,s mcrca
llOl·i;).S a.o cn tra r em seus pot·tos. 

Isso foi urmt poetu. aiJm•ta a.o decrosci
mf'nto J.o eommercio elo Recife: 3% sol.n•o o 
V<Üot' venal d.as mm·ca.J.Ól'i:~s ostn~ongoiras, e 
Llopois do lacro do irnporta.J.or, . freto, se
guros o ma,is dospozas de tran.~porto, 3 °/o, 
sobrJ o value da fi1ctura J.o ontrada no 
Coará ou Ain.gôas, oram uma vantagem do 
15 a 20°/0 , om favor d.a impor~ação directa 
da mercadoria estrangeira que não tinha 
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contribuição alguma o a consequencia logica 
foi que pouco a pouco a província tl.e Per
nambuco ficou t'oduzitl.a a seu proprio con
sumo. 

Originou-se dahi a grande lucta havida 
entro o commercio o o poJ.er local da ontã.) 
província, hoje Estaüo, do Pornttmlmcü, lucta 
om quo fui sempre humíldo, mas constante 
batalhador, e que so prolongou até l88:l, 
época em que foi.suspenso o illtposto de con
sumo por deéerminação tl.o Marquez do Paea
naguá. 

Com a suspensão do imposto ficou a pro
víncia om sérias o graves difficuldados ; mas 
é bom que so saiba, em honra do commer
cio de Pernambuco, que não foi propriamente 
a suspensão do imposto que produziu as 
difficuldados do momento: foi o quo se cha
mou então o calote do Ministro. 

O commercio não so queixava pelo peso ue 
um imposto que, sondo de- rcporcur.>ão, era 
pago vulo cJnsmnidor, mas sim porque clle 
prejudicava ag relações commorciaos de :ma 
praça com "'.S outras, collocanclo-a em pJsição 
!le inferioriclaclo, e lembrou quo ::le cobr<.LsSom 
lO 0/o ad.diccionaos áimportaç:ào goral elo paiz 
com applicaçio ás províncias, em substi
tuição dos impostos inconstitucionaos. 

Feito isto, não havia dilliculuade; mas o 
Ministro, quo accoitou a idéa, achou que os 
lO % deviam ir engro;sar a receita geral, 
embora o Estauo ficasse sem rccut'sos. 

0 Sn.. ESTACIO COil\IDRA-Essa foi sempre 
a preoccupação do Impel'io. 

0 Sn.. GOMES Dg MATTOS-E foi hl a pro
biclat.lo e patl'iotismo Llu.qnella, praça. quo, 
vendo o::; seus esforço:-; bul'laüo~, •~ sua lom
bt·ança om i~tvor da.:~ }.>l'ovincias ttproveit;~da. 
pelo poder con~ra.l em dot.l"imonto dollas, 
!ornbroll, COJIIU ltECUitSo DI': OCCMiL\O, que 
~o ct·eu.s::;.-) n:t pt·ovirwia nrna l_:onl,ribui<.,:iio
qito,i;onclu pot· lmsc u 1novimoni;o c:ommot·eial 
om suas lli veJ·s~L:-l m;ulil'esL;u;õcs, JlJu.lico c: 
ui v i<liJ.u oq ui ta ti vaHtCllG!J pelo~ ptopdus lll
tut·cs::Jado:-J, n:Lo uneat·eel's.>o a mci·e;tdul"i<L, n 
p~t.lll::i::ll~ ::i Dt" lDVa.lo pJlu coiHillet·cia.n i,u à 
cont ~ cl(} üo::~poz;~ uu üiminuiçü.u elo lucl'u; 
contl'ibulç;io ·~quo ::>c clmtuminou-imposto ele 
clas~e- na irnpo . .;;:;i bili<.L1U.c de chamar-se 
- imposto clt:J JII"Oíissao. 

Mas, Sr. P!'Oliucntc, permitta. V. Ex. que 
nesta occa.siào, aproveitando a rccorüaçio 
de::~ses fa.ctos, ou mo queix0, em nome elo 
commercio ue Pernambuco,cla falta do arnol' 
com que tem siuo · tr,thd.o pelos governos 
locaes. 

A lembrança foi dello, ollc apresentou uma 
nova fórmti._ de imposição momontanoa, ele 
occasião, para salvar uma situaçã.o affii
ctiva ; mas o provisorio ficou pcrmanonto 
durante os annos de 1M4 e 1885, do 1880 a. 

1893 ainda pormanoceu, mas, já com a croa
çã.o do impmto do consumo, sob o nome do 
imposto elo gyro; do maneira que ficou o 
:;ubstitutivo, rcstabe:lecendo-so o imposto 
sub.1tituiúo mais pesado ainda, sob a nova 
uonomina.çã.o, cJm a circumstancia ele que 
nes::H1 época a quantia que fôra orçaua pelo 
pt•oprío corpo commercíal,tcndo em vista as 
candiçõcs da praça, tomando por ba~e u. im
portação, isto é, 486:000$, se achava elevada 
á somma enorme de l.66J:OOO$, o que re
pr-esenta 235 % mais do que a quantia es
tabeleciua anteriormente. 

E, Sr.Presidente, siso dissesse que se fazia 
este augmento de 235 °/o sobre a import<.t
ção directa de uma praça, ue urna fórma 
equitativa, da fórma por que o proprio com~ 
meecio '" tinha estab3lecido, crendo que era 
uma necessidade de momento a que se devia 
curvar a Cc~bflÇ:.l. e ohedeccl', a.inla bem ; 
mas é que, razend.o-se esta enorme elevação 
de 235 % não so augmentou esta po.rc ;n~a
gem a toJu.s as verb:1s do imposto ele clas3e,' 
do mouo porporcional. 

O impo:)to é estu.beleciJo em quotas, 
cu.da quota per i;cncJ a. uma. clas::;e e cada 
clas:;e divitl.e pl'oporcionalmento entre si a 
quota, que lhe toca. 

Elevado o impos ;o de 486:000$ a l :660:000$, 
cada quota deveria ter o augmento de 
235 o I o; mas não, algumas classes fica1·am 
com o mesmo imposto que já tinham, ou
teas tiveram augmento de 500 °/o, outras 
chegaram a ter a elevação elo 600 c classes 
houve ainda que tiveram o a.ugmonto do 
900 o I 0 , na quota, primitiV<b. 

Deixo ue pa.rtc os ta pol'cgrina.ç:J.o dolo
rusa. 

Proclama(b a Rcpul.Jlica, estab~1lcciJ.o o 
eM. a tu to ele ~4 de fevcreit•u, todos DÓ:) li cá
mo::~ convictos elo q11o, pel:1 fúl'm:L cla,t't1. por 
qu., tinha.m siJ.o cllsct•inünu.J;Ls as rotuia.s 
publie:ts, todas nss:1s qu .~stü tH untro as pro
vinci <bS c a Uniã.o tontl.iam ·a J.o.~<1.ppa.t·ecrn·. 
[) (~ facto p:t1·ociu. cpw em titcc Ü<t nova Con
sti tniç:iio ha vi<.~. u 111 pri n.:i pio claro, incon
\: lt::>::lu o cr<L <lllC' ~L irnpori;aç;:Lo portencia 
ú. Unü'io o it oxport;1çã.o <bus 1!:->liad.o.s. 

gn trct<.~.nto, dupuis do c~tabclcci mcn í.o du. 
Rcpublica, as impo:~ic;ões inconstitucionaes 
sobre rnerca.dorias cstl'a.Ogl}ira::> comiuuaram 
em PLJL'n :tmbuco <Üé quo no governo do 
nosso illustr:.tdo colleg ;~, Deput.bdo pelo Rio 
Grande do Sul, o Sr. lJ<u·bos:L Lima, no or
çamento em que collaborci e tl.o qual .fui 
relator no Senado, -es~es impostos forJ.rn 
completamente abolidos. 

Os outros Est:vlos fizeram a me3rna cousa; 
continuaram na mesma senda inconveniente, 
procuraram termos capciosos para com~ 
prehender a importaçã.o ue mercadorias es
trangeirJ.s em suas tr~butações, mantendo 
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franca e. ostensivamente os impostos inter- Os que sustentam a constitucionalidade 
cstaduacs de tal fôrma., elevados a tal ponto, dost.c impo,;to recorrem ao aet. 12, quo per
difticultando a pt'oducção dos Esta.dos do miLte a tributação cumulativa de outras 
fôrma. tal que, em Pernambuco, o governo quaesquer fontes de receita que não contra· 
do Estado viu-se forçado a estabelecer tam- venham as disposições dos arts. 7, g e 11, 
bem o imposto sobre as merca1orias (apoia- n. l. da Constituição. 
dos) de producção.dos outros Estados, como Mas, Sr. Presidente, em relação aos im· 
represalia necessaria.para proteger os pro· postos sobre productos de outros Estados ha 
duetos do proprio Estado que tinham até contravenção clara. e manifesta do art. 7o. 
entrada prohiuida em alguns dos Estados da No numero 2 deste artigo declara-se 
Republica. (Apoiados.) - tambem pertencer exclusilramente á União 

Ora, Sr. Presidente, os impostos estaduaes os direitos de entrada, sahida e estadia de 
de importação são inconstltucionaes. O es- navios, estabelecendo-se o principio- de quo 
tatuto de 24 de fevereiro reservou exclusi- para. as mercadorias nacionaes, bem como 
vamente á União os impostos de importação. para. as estrangeiras, que já tenham paO'o 

Em relação â-3 mercarlorias estt·angeira:; impo)to de importação, é livre o commerc'io 
estacompetoncia.est6,firmada de modo cla,eo de ca,bot<1gem. 
e terminante no § I do art. 7°: «R' da com- Da.c11li não ha. como fngie; estabelecendo 
pete;u:ia emc/.usiva da Un. it7o dcc1·c/.ar : Jo, l como ti:L mclusi.va eompetencia d<1 União os 
impostos soln·c a importaçao de proccdcncia impostos solwo ontratla., sabitla o estada de 
est1·angeim», e confirmada pela oxcepção navios, a Constitui(,\ãO declarou -livro o 
estabelecida no no § 3° do art. go : commorcio de cabotagem, quer em relação a 

<.<Só e licito a um Jf!stado tl'ibuta:1· a impm·- mprcaclol'ias ~_?Strangci~s quo ,já. tenham pago 
tação de mercadonas estrangctras quando o Imposto de unportaçao, quel' em relação a 
destinada ao consumo no seu terrítorio, t'ec·CI'· mcr0adorias naeionaes- portlUO não estão 
tendo, po1·r!rn, o producto do imposto pm·a o suJeitas a tq,os imposições. 
Thesow·o Federal». Por consaquencia foi Demais, Sr. Presidente, no acervo de cerca 
estabolecido, clal'a e tm·minantomonte quo de 600 emendas quo fo1•am apeoseutadas na 
o imposto sobre a. importação das morca- Constituinte sobre diversos assumptos, não 
dorias estrangeiras só pertence á União. ha uma em que <tpp:1rocesse esta idéa de dar 

Esta doutrina está c.Qntirmada por di- aos Estados o poder, a faculdade de trilmta.r 
·versos accordãos do Supremo Tribunal om a entr:.tda do mercadorias quer ostrangoira.s, 
relação (t Bahia, Pernambuco, Ce<.Lrá e quor nacionaes. 
outros Estados, relativamente aos impostos A As:mciação Commorcial dn; Capital Fe
intitulados do gyro, do estatísticas, do pa- der<1l, alarmada com a cr·eação de impostos 
tentos, etc. de 6 °/0 sobre os productos dos outros Esta-

: . . . . dos, cl'eado. em Pernambuco, ·em represalia 
. UM: SR~ DEPU"'ADO --No Prauhy foi abo- a:os tributos ct•eados em outros Estados para 

hdo. a sua prvducção, dirigiu um·.~ representação 
O SR. GoMES DE MATTOS -.Esta doutrina ao CongressJ Naciona.l, reclamando contra 

está confirmada ainda por decisão dusta Ca- semolhanto dispo::;içã.o incon::>titucional e pe
mara quando om ta. discussão recusou o rigosa. 
projocto do illustrc Deputado pela Bahia, o A Ass:)ciaçiio do E:;tado do Pernambuco, 
Sr. Eduardo Ramos, dando aos- Estil.dos a em 23 do agosto do 1897, om uma. oxtonsa e 
faculdade do taxal'em os gonoros de impor- bem elaborada. roprosontação, aqui apt•esen
tação o.3trangoiros uma vez incorpJt'ados (t tada pelo illustro Duputauo o St•. Ermirio 
massa. geral dos productos do Estado. Coutinlto, tornou mais ampla e mais pat~io-

0 SR. SILVA MARIZ-El'a um sophhana. 
0 SR. GOMES DE MATTOS-Quanto á ÍlllllOr

tação dos productos nacionae.:l não figura na 
- competencia da União, e não podia figurar, 

porque para a União quo tom repa.rtiçõa,; 
fiscaes em todos os portos da Republica,só ha 
uma importação: a de producto3 estran
geiros. 

tica a reclamação. · 
«Desde os tempos do extincto rcgimen, 

isto é, tle::~dc 1876, época em que pela. pri
meira vez ct•eou a Assombléa Provincial de 
Pernambuco o então chamado imposto de 
consumo, mais tarde chamado de imposto de 
gyro, não desp3rdiçou esta Associação um 
só ensejo de reclamar aos poderes compe
bntes contra o abu.>o, e se appoz oito annos 

0 SR. SILVA MARIZ -
cabotagem é livre: 

de luta. renhida o pertinaz viu um momento 
E a importação de <ttteridida.s suas justas. supplicas e . tempora-

0 SR. Goli:IES DE MATTOS- 0 artigo que 
.estabelece a competencia dos Estados, tam
bem nã,o f<.~.llo.. em importação. 

riamente snspenso o alludido imposto pelo 
gabinete Paranaguá em 1882, com pezar 
hoje constata, qua.ndo no estatuto de 24 de 
fevereü·o de 1890, sã.ó multo mais claras e 
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impera~ivas as.disposiçõas que o pt•ohibem, parida1le nacional, ameaçadores, a mais, da 
que elle re.nascJ e multiplica-se sob disfa.rce integridade br-azilcira., :exigem os impostos 
ou sem elle, noJ ot•çamentos do3 E;tados e impugnados uma medida tle cat•a.cter geral, 
quasi todos· os municípios. · que os faç<1 desappat'llCCl' sem d.Jongas aqui 

« Sem s::t.hir de casa, aqui mesmo em Per- como n.;s mais Est,~dos. 
nambuco, a vigente lei de meio.~ gL'<LVa ela- «Não satisfaz, por~anto, a repre.smtação a 
ramente com ô % de direitos a importação es;:;e Congres:~o dirigida pela A~sociação Com
de productos brazileiros, que· tenham simi- mercial do Rio de Ja.neil'o, comkLLendo l:ló
lares no Estado e se destinem ao consumo mente os ô 0 /o cobrados em nosso l~stado, 
deste.» · -J.esde qua seria a mais clamorosa injustiça. 
&,~«Emquanto, porém, Pernambuc-o hxa. sem <tbolil oJ aqui, deix.:tndo-os vig0rar por toda 
~isfarces as mercadorias nacionaes por elle par·te; eons3nGindo . além o que aqui s:; 
1mportadas, o que se fez em recurso extremo veda ... 
e como represa.lia {!. barreiras identicas por «Nã); nessa deploravel hypotbese, quod 
outros Estados levantadas contra os seus pro- Deus averto,t, ô- c~mmercio de Pernambuco 
duetos·, soccorrem-se esses mesmos Estados prefurirá, provavelmente, pagae exp::mtanea .. 
d~ tod~s os sub~erf';lgios imagiríaveis para a. mente os _6 °/o du qu~ s~ en~ extremo soe- . 
vwlaçao constttucwnal, taxando sobre mil correu~se, a expor·-se, VJCtuna 1oerme e sem 
nomes e fórmas diver.Bs a impol'~aç·ão dos defesa, ao~ golpn:-:~ de a.dvur.5a.rios qu3 não 
generos da Republic·~. · dusdeuhat·mm suas va.nta.geos. 

«E' assim que no Pa.1•á, a. titulo de imposto ~·Sú, porta.nt~, unu Ld c~m.o a que em. m~üs 
de desemba.r•que, cobl'a. o Estado pos:ulissi- de um ponto hgm·ou, sa. .. ts!az n. Assocta.ç·a.o, 
mos direitos d~ impol'ta1;ão e a pa.t• dollo.~ in- ~l <Jsagg~·:.t\:a a Consti1;uil,áo, {!l_teb;·.~ l?-' er:n vos 
ventou a muniCipalidade do Belém 0 celebro Impal;t•totiCameu i,e Jan1,~atlos a a.~t;!VuLtdo dos 

· imposto de caes, pelos quaes pa.rra um::i pipa cid.auão~ o tlosombaeaç~a a na.~~ào duo> . perigos 
de alcool l00$,uma saeM com rrtilho ::100 1•éís de uma. desaggregaçfio que ::>Ol'ia. a. morte. 
um kilo de sabão llO réis e assim 0 a.ssucar' «E' o que dcsej:t, o que a.1pira, o que requer 

. a. cal, todos os produ,ctos em summa tiéat~ a Ass:)ciação Commcrciu.l Benefi.c;mtc de Per-
sujeitos a taxas_ que, sem •exaggcro, podem e narn~m~o em mai.s _um. a.ppcllo novo ao_ 
devem ser constderados como prollibiLivas pa.tnotianJ dos deposna.rws t.l.a confianç<t o 
e que prohibitivas de facto são. ' da vont<tde ·nacional.>> . 

«N<;> c.ea.rá, existe o imposto den )minado de o Sa.. Pa.EslDENTE- Cornmunico ao nobre 
estat1suca, contra o qual improficuamente Depatado que a hora está. finda. · 
temreclama.do esta Associação, sempre ad
versa ás taxas incon~tituciona.es, e o mesmo 
acontece no Rio Grande do Nort} e Paraby· 
ba, onde qu~lquer volume paga 2$500! 

0 Sa. Go;;ms DE MATT0.3- Peço a V. Ex. 
tlue me in.~crev<.L para a se:;são de amanhã. 

O Su. PR.J~iliDEN'fE-SCl'li a ttendido. 
«Em Alagoas leva o Congresso o seu ar1•ojo (Muito bern; m·uito bem. O orado1· d wmpd-

até Ci!Gabelecer uma. aJfa.ndega. estadual, quer mentaclo.) 
para. a .importação nacional, quer p::tra a. os· 
traoge1ra... · 

0- SR. EPAMINONDAS GRACINDO - Não ha 
tal. · -

0 Sa. GOMES DE MATT_OS - Sin~o não ter 
aqui~ curiosa e muito especial tarifa. das 
~lagoas pa.ra mostrar á Camara. que não ha 
mverd!tde nem mesmo exaggeNção na reprc
sentaçao de 1897 da AssJcia.ção · Commercial 
de P<:rnambuco. (T_:ocam-se ·apartes.) 

Fmta esta. .expostçao, a represontJ.çà.o a quo 
aca.b~ de _reter.Ir-me e~tuda a questão da in
constltueiOnahdade, considera os peri,.os eeo
no~icos e poli ticos que pJdem nascer da 
guerra das tarifas em ·n ... edlta.do e conscien
cia exame-e, fiel a seus nolH·es e patrioticos 
intuitos, assim termina : · · 

«Manifestam:m~e inconstitucionaes como 
· o~ ~econhece o proprio Governo I<,edet:al, pro
hl~m<lo a su;t ar_I'~cadação pelas alfa.ndegas, 
ru1nosos .para a waustt•Ia, commet\:io ·e agri
cultura e; consequentemente, para a prospe-

Camara. Vol. Vl 

O Sr. Paula Guin1arãe~ (peh. 
onlern ) - Sr. _ Presidente, no Commis::;ão 
de Oeça.m·onto ha as vagas do Se. Cincinato 
Braga, que resignou, e do S1·. Corneliu da. 
Fon.oeca, que ::~e retirou para o norte. 

Peço a V. Ex. que pr·ovülencie para flllC 
estas v~gas sej:nn pl'eenchidas. . 

O Sr. Presiaente-0 nobre Depu
tado será. attendido em tempo opp:.>rttmo. 

Comparecem · mais os S1·s. Carlo.; 1blo- · 
cellino, _Albuquerque Serejo, Gabriel Sal
gado, Artlmr Lemos, Antonio BasGos, Ur·bano . 
~antos, ,Luiz Dorriingucs, Gucdclhtt Mourão, 
João Gayoso, Joaquim Pires, Thomaz Ac
cioly, João Lopes, Francisco ~à; Soares Nei
va, Lima Filho, Camillo de Hollanda, Tei
xeira de Sá., Brici:.> Filho, . Pereü~1. dQ Lyra, 
Esmeraldino Bandeit•a.,~ Pedro Pernambuco, 
Epaminondas· Gracindo, Arroxellas Gal vão, 
Raymundo. de Miranda, Sylvio Romero, 

37 
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Fausto~Cardoso, [Ca11tro Rebello,1~·-Neiva, E' <mnunciada a continuação da votação 
Augudto ;\t.França, ·~ Milton, Felix Gaspar, das en:iendas offerecidas em ;:.a discussão do 
Paula _Guimarães, Aua.lberto Guimarães, projecto n. 150, de 1901, llue orça. a. Receita 
Rodrigues Lima., Tolentino dos Santos, Geral da H.epublica para o exercício de 1902 
Galdino Loreto, José Monja.rdim, José Mar- (2a discu.:;são). 

_ cellino, Heredia. de :::iú., Celso dod Reis, E' a.nnunciad<l. a votação da seguinte 
Irineu Macha.do, Nelson do Vasconcellos, Sá emenda, sob n. 22, d_os Srs. Bueno de 
Freire, Antonino Fü\lho, Lourenço Baptista, Paiva. e outro: 
Custod~o Coelho, Julio Santos, V1riato Mas· 
carenhas, José Bonitacio, Lamounier Godo- «Accrescente-se onde convier! 
fredo, Lamartine, Padua Rezende, Moreira Art. Fica reduzida a 1$, no exerCiclO 
da Silva, Costa Junior, Bueno de Andrada, de 1902, a taxa sobre o fumo desfiado ou. 
Edmundo da. Fonseca, Azevedo Marques, picado.:. 
Ovidio Abrantes, Benedicto de Souza, Alen-
car Guimarães, Lamenha Lins, Marçal . Es- o Sr. Presidente-A esta emenda 
cobar, Soares dos Santos, Victorino Mon- fqi offerecido pela Commissão de Orçamento 
teiro, Rivadada Cor1·êa, Vespasiano de Al- o seguinte substitutivo: · 
buquerque, Alfl•edo Varella e Cassiano do 
Nascimento. «Fumo desfiado, picado ou migado: 

Deixam de comparecer com causa partici- Até o preço de 1$200 o l<.ilogramma 
pada os Sr::;. Gastão da Cunha, José Boiteux, por~ grammas........ ... . • . • . 20 réis. 
Pedro Chermont, Indio do Brazil, Rodrigues De 1$200 a 2$ o kilogramma, por 
Fernandes, Augusto Severo, Christino Cruz, 25 grammas. .•• . . • . • . ... . . • . • . . 30 róis. 
Malaquias Gonçalves, Moreira Alves, Cor- De mais de 2$ o lülogramma, 
nelio da Fonseca, Elpidio Figueiredo, Tosta, por 25 grammas......... ... . . • • 40 réis.:. 
Vergne de Abreu, Alves Barbosa, Augusto . 
de Frei ta;, Paranhos Montenegro, Marcolino Vae-se votar em prim01ro logar o roforido 
Moura, Dlonyslo Cm•quoira, Sampaio Ferraz, substitutivo da Corqmissão.-
Henrique Lagden, Martinlw . Campos,Pereira Posto a votos é approvado o referido substi· 
dos Sa~tos, Aureliano dos Santos, Rangel tutivo da Commissã.o, ficando prejudicada. a 
Pestana, Estevão Lobo, Monteiro de Barros, emenda. sob n. 22. 
lldefonso Al vim, Penido Filho, Carneiro de 
Rezende, Necesio Tavares, Mayrink, Arthur O Sr~ .:Julio de Mello (pela ordem) 
Torres, Manoel Fulgcncio, Nogueira Junior, requer verificação da votação. 
Lindolpho Caetano, Mirtmda Azevedo, Gus- Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
tavo Godoy, Domingues de -QCa;stro, Oliveira ter sido 0 subtitutivo approvado por 115 
Braga, Valois do Castro, Rodolpho Miranda, votos. · 
Paulino Carlos, Alft·edo Ellis,Antonio Cintra, 
Manoel Alves, Xavier do Valle, João Can- E' considerada prejudicada a Ia. parte 
dido, Francisco Moura, Angelo Pinheiro e da emenda sob o n. 2_::l e rejeitada a 2a parte 
Pinto da Rocha . da. mesma emenda. 

E sem cau;;a os Ses. Sá Peixoto,Raymundo E' considerada prejudicada a emenda sob 
Arthm·, A1l'onso·-co~ta, Araujo Goés; Eduardo o n. 24. _ 
Ramos, Oscar Godoy, Augusto de Vascon- São successivamente postas a votos e rejei-
cellos, Raul Barroso, Barros Franco Junior, ~adas as emendas sob os ns. 25, 26 e 27. 
Nilo Peçanha, Joaquim Breves, Francisco 
Salles, Henrique S<J.lles, Fernando Prestes, São consideradàs prejudicadas as emendas 
Adolpho Gordo, Joaquim Alvaro, Lindolpho sob ns. 28 e 29. 
Serra, Barbosa. Lima e Campos Cai:·tier. E' annunciada a votação da emenda sob o 

n. 30, do ::>r. Carlos de Nvvaes. 
ORDEM DO DIA 

. O Sr. President-e- Nomeio para 
5ub8tituir nas vagas existentes na Commis
são de Orçamento, em virtude da exoneração 
pedida pelo Sr. Cincinato Braga e renuncia 
do Sr. Cornelio da Fonseca, os S1·s.Luiz Piza 
em logar do primeiro e Victorino Monteiro 
em logar do segundo. 

Havendo numero legal, vae-se proceder á 
-votação das matarias constantes da ordem 
do dia. 

cAo art. "d-0 - Accre,:;cen.e-se unde convier: 
-Do L!eneficio das loterias 11_ue fv1:em ex~ra
hidas, ~U:UUulji ::;erào desGina.U.us á m<.~onuteução 
do institu~o-<<~leetro-therapico A. Alvim~ 
(na Capital Federal).» : 

O Sr. Carlos de Novaes (pela 
ordem)- Sr. Presidente, á vista das ponde.:. 
rações apresentadas pelo nobre relator, re· 
queiro a V. Ex. que consulte á Camara si 
consente na retirada. da mi'nha. emen~a. 
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Consultada a Camara, é concedida a re
tirada pedida. 

Sob n; 38, do S1•. Paula Ramos : 
«Art. 5° :-Supprima-se.» 
E' considerada prejudicada a emenda sob São successivamente postas a votos e ap

provadas, as seguintes emendas : n. 39. · 

Sob o n. 31, dos Srs. Barbosa Lima e ou- Posta a votos, é rejeitada a emenda sob 
tro : n. 40. · 

«Ao n. 28 do art. 1°- Acrescente-se:
sendo o producto deste sello adhesivó appli
cado ás obras do edificio e monumento do 
Lyceu de Artes e Officios desta Capital. » 

Sob o n. 32,do Sr. Rodrigues Lima: 
«Na lettra-e-do n. XII do art 2°:..:... onde 

se lê 2 o f ó destinado ao montepio dos servi
dores do Estado, substitua-su do seguinte 
modo ·: 

l 0fo para o Montepio dos Servidores do 
Estado e I ?/0 para a Maternidade da Capitttl 
Federal, afim de ser realizado o programma 
da Commiss~o_ .de Congresso Medico.» 

Sob o n. 83, do Sr. Carlos Ottoni: 
«Ao n. 2 do§ 2°, do art. 24 da lei n. 428, 

de 10 de dezembro de 1896, accrescente-se:
sendo 15:000$, repartidamente, para as 
Casas de Caridade do Serro Diamantino · e 
Itabira, no Estado de Minas Geraes.» 

Sob n. 34, do Sr. Ro lolpho Paixão: 
«Ao n. 2do § 2° do art. 21 da lei n. 428 

de lO de dezembro de 1896, accrescente-se o 
seguinte : sendo 10:000$, repartidamente 
pará as Casas de Misericordia da::~ ciJade::\ de 
Uberaba e de Passod, Estado de Minas Gc
raés.» 

Sob n. 35, do Sr. A. Milton. 
«Ao art. 2°-"-Accrescente-se onde convier: 

-:-Do beneficio das loterias que forem ex
trahidas, 10:000$ serão destinados á m~·.np.
tenção do Hospital da Santa Casa de Mise
ricordia da cidade da Cachoeil'a (no Estado da 
Bahia). 

Posta a votos, é rejeitada a emei1da sob 
n. 36. 

São succ3gsivanienté postas a votos e ap
provadas, as segu~ntes emendas: 

Sob n. 37, dos Srs. ·Francisco Sá c ou
tros : 

«Accrescente-so onde convier : 

Posta a votos, é approvada a seguinte 
emenda do Sr. Irineu Machado: 

AddHiva ao art. -8°:-Accrescente-se o se· 
guinte:-Fica sem effl~ito a àutorização con
cedida, nos toemos do art. 2° 1L lV da lei 
n. 741, de 26 do dezembro cle 1900, ao Poder 
Executivo para arrendar ou alienar de modo 
qua julgar mais convcnien&e, a Estrada. de 
Ferro Central do Brazil. 

-E' consideeada prejudicada. a emenda sob 
n. 41. 

Posta a votos, é rejeitada a emonda sob 
n. 43. 

O Sr. Silva 1\l:ariz (pela ordem) 
requer vorificaçã.o da votação. 

Procedendo-so á verificação, reconhece-se 
ter sido rejeitada a referida _emenda. por 67 
votos contra 52. 

-São successiva.mente posf;as a votos e re ... 
jeitadas as emGnda'3 sob ns. 44, 45 e 46. 

Posta a voto 1, é approvada ·a seguinte 
emenda, do Sr. Tdxcira de Sá , sob· n. 47: 

« Onde convier : Fica sujeito apenas á. 
taxa fixa de ,ç:, 2 todo e qun.lq_uer Vi.tiJOl' ou 
navio a vela, seja qual for a sua tonelagem 
ou carregamento que demandar qualquer 
dos portos da União , com o fim exclusivo de 
receber orden:3 e seguir o seu destino, po
dendo demorar-se pJr 10 dias sob n. fi 4caliza~ . 
ção das alfandogas, rJ::rpeitados os regula
montas ue sauue e po-licia do po:'to, a recebar 
provisõe.-:, agua e combusti veis. 

§ l. 0 Na refl!rida. taxa se-rão compi.'ehen
didos tolos os impostos adu:tneiros como os 
demais a que estiverem sujeitos os referidos 
navios. 

§ 2. o O prazo de lO dias poderá ser pro~ 
rogado por mais cinco dias pelo inspector da. 
alfandega, sa.l vo ca3o de força maior, que 
deverá ser justificado. 

Ao n. 21, do§ 2° do art. 21, da lei n. 428• 
de lO de dezembro de 1896, accrescente-se: 
-sendo 2:000$para o Instituto Historico e 
Geographico do Ceará-( sem alterar a somma 
da-s quotas distribuídas a instituições daqu_elle 
Estado). ... · ,. 

T<wmina.do o prazo do cincC) dia~, ftca.rá. o 
navio ou vapo•· submettido ao mesmo re
gimen dos que dão entrada por. inteiro, 
franquia ou Q.i'ribaJa. » 

· Posta a votos, é rejeitada a emenda sob 
n. 48. 

E' considerada prejudicad·\ a e1nenda sob 
n. 49. 
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O Sr. Panía Ramos (pela ordem) 
- Sr. Presidente, desejo quê V. Ex. nic dê 
uma explicação sobee .esta. emenda. · 

A ·emenda manda revogar a disposição 
contida no n. 4, art. ~o da lei .n. 741, de 26 
de outubro de 1900 (lendo): «A arrendar ou 
alienar do modo por que julgar mais conve
niente as estradas de ferro da União, appli
cando o producto da operação á reorgani-
za.ção financeira do paiz. » . 

V. Ex. dechrou que esta emenda está 
prejudicada, porque foi approvada um:\ outra 
em identicas condiçõe3. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA -Não foi 
approvada em identicas comlições, foi rejei
tada. · 

0 SR. PRESIDENTE - A emenda n. 41 foi 
app~ovada. 

· 0 SR. PAULA RAMOS - E' só mente O quo 
desejava saber. 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela 
· ot'aem)-S.r. Presidente, a emenda sob n. 41, 

approvada pela Camara, foi a emenda que 
mandou s<upprimie do Orçamento a aut.~n·i
zação para a alienação ou arrendamento da 
Estrada de Ferro Central. 
· A emenda, porém, considera•la prejudi

cada e que, si o não foSStr-, teria parecer con
trario da Com missão, é a emenda identica a 
esta a que se referiu o nobre Deputado - por 
Santa Catharina.: é a emenda quo manda. 
annullar uma didposição especial do . Orça:
mento, ·que autoriza o Governo a arrendar 
as estradas de fel'l'o da União. 

Ora, a. Camara sabe perfeitamente que 
esta operação está feiifa ; falta. apenas o Go
verno trazer á Camara <{ exposição circum
stanciada d<t operação-. 

Como, pnis, a Commissão dar parecer fa.
voravel na parte que julgou pt'ejudicada? 

A Commissão procedeu da maneira por 
que toda Camarà. sabe, porque a operação 
era um acb consummado. 
· ·Era isto que eu thJ,ha de declarar ft Ca
mara. (Apartes e p~·otestos.) 

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa declarou 
por occasião de proceder-se á votação que a 
em~nda n. 41 tinha sido approvad3., mas 
essa emenda é a que figura sobre o n,. 4.2. 

0 SR. PAULA RAMOS- Perdão, tenha a 
bondade de ler o parecer sobre a minha 
emenda. · 

O Sr. Serzedello Coi"rêa (pela 
o1·dem)-Sr. Presidente, no primeiro avulso 
distribuído pela Camara deu-se este engano 
e eu mandei substituir por outro, como este 
que eu tenho o outros que se acham em 
poder dos collegas, onde e.;tá rectifiêado o 

mesmo engano ; c cn mesmo pedi á Mcs:.t 
que I'cc l;ifka~sc osso eng .. tno <W ser inici<.tda ;i 
votação. 

H a ren.lmente um equivoco ua parte do 
nobre D3putalo p)r S:1nta Catharina ; a Ca· 
ma.ea approvou a em cada Jl .• 41, annullando 
a disposição que autorizâva. o Governo 
a arrendar a Estrada de Ferro Central e 
considerou prejudicada· a emenda qu~ se 
referia a todas as estrn.d<.\S de ferro, porque 
essa operação já estava feita o nem mesmo 
a Commissão .podia dar parecer, porque o 
acto ora. um acto feito e acab<\do, só faltando 
a éxposiçã.o que o Governo deve mal! dar 
trazer á Camara. · 

Em todo ca.so a Camara votará como 
entender e eu pediria a V. Ex. · que fizesse 
votar a enienda do nobre Deputado por 
Santa Catharina, afim do evitar novas du· 
vidas. 

E' rejeitada a i•efel'ida emenda. sob n. 49. 
E' annunciadà a votação da seguin~e 

emenda dos Sr. Ermirio Coutinho e outros: 
« Onde convier:- Os instrumentos de la

voura e maclünh:l:nos, quando forem desti
nados <ls fa.ln·icas de fazer assucar e outros 
productos agl'icol:ls, ficam isentos de impos~ 
tos de importação. 

O St•. Ger1n::l.no Hásslocber 
(pela o1·rle111) - A.penas para. fazer notar á 
.C:\mara o sentido lato desta emenda, que 
isenta (ie impostos de importação instru- · 
mentos de layoura, machinismo.3,etc. (Lê.) 

.Esta medida vae tt·azl3r utua grande 
confusão em nosso commercio, porque todos 
os instrum:ontos dessa. natureza são des
tínados á agt•icultura, de modo que a 
Camara vota uma m:edida de caracter geral 
e por isso deve comprehender as consequen-
cias que dalli podem advir. . , ' . -

Não sei que excepções possam haver em 
instrumentos, rnachinismo.:; de lavour<•., que 
não podem sei' import:•dos sinão para a la
voura ... · · 

0 SR. PRESIDENTE- Observo ao nobre 
Deputado que a emenda · não está em 
discussão. 

0 SR; GERMÂNO HASSLCCHER-Não a estou 
discutindo, estou apenas pedindo instrucções 
ao relá.tor do Orçamento. 

Desejo socber si instrumentos destinados á. 
ageicultura podem ter outra applicação. 
A restricção que encontl•o a_qui , parece~ me 
não produzir o resultado que se tem em vista, 
porque basta indicar que é para a. la. voura 
para immediatamentc ·se t0r a importação 
livre de imposto. , . ~ 

Nestas condições, "\roto contra a emenda e 
levanto esta questão para ser clucidada.. 
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O Sr. Serzedello. Corrêa (pt:tra meu nobre amigo, o Sr. Bueno de Andra_da, 
encaminhar a votaçao)-Sr. Presidente, o eminente representante de S. Paulo, que 
nobre Deputa4o pelo Rio Grande do Sul tem procura semp1'e defender os legitimos inter
em parte razão; a emenda,•realmente, como esses pernambucanos, com o que muito nos 
estava redigida tinha uma grande- · latitude . penhora, e, podendo parecer que esta 
e potlia. burla.r o iiltuito, dos seus autores emenda so limita a favorecer unicamente a · 
que é auxiliar dil'ectamentc a lavoura, por- hwoura e industria do Estado que repre
que podiam os inter;mediitrios e casas com- sento, venho dizer á Camara que ella é am~ · 
merciacs importar com isenção de direito.:; pla, se refere u. val'ios Estados, favorecendo' 
es.>es instrumentos c maclünismos c no em- principalmente ~tquelles que produzem o· 
tanto vendei-os · aos lavradores sem levar assucar. 
em conta a isepçã,o de direitos·. Foi por este Era esta a declaração que precisa,va fazer 
motivo quo a Cpmmis~ão estabeleceu esta da tribuna, agradecendo ao illustrc repre-
restricção; sentante de S. Paulo a defesa que fez da 

· t medida. 
O Sn.. GBRMANO HAsswcnER- Bas a que A emenda é justa, ê auxiliadora da Ia-

os i,mportadores apresentem um pedido do voura de . Estados do Norte e do Estado do . 
agricu1tot> e o cont~'i\bàndo se üu·él. 

, Rio. . 
O SR.. SERZEDELLo CoRRÊA-Pelo processo E' de esperar que a Camara a approve. 

ger:tt por que s.e fazem estas isenções, um (Apoiados.) 
individuo que as queira ol}ter requm· ao Posta a votos, é a.pprov.ada a emenda sob ' 
Ministro da Fazenda enviando a lista dos 
instl•umentos a isentar ; o Ministro da Fa- n. 50 com a seguinte sub-emenda da Com-
zénda cnvi:'. esta liilta ao inspector das al- missão de Orçamento.: 
fandegas ordenando-lho que informe si esse3 (<Mediante lista ao Ministro da. Fazenda 
instrumentos estão no caso de ter a iscn- que dara·aS ordens para· ·o despacho, uma 

.ção requerida. . vez verificado que os objectos ~ão importa-
Accresce que esta disposição já não é novn,, dos por lavradores ou industriaes.» 

mais do um<~ vez foi introduzida em leis E' considerada prejudicada a emenda sob · 
· orçamentarhts é tem'estado om vigor sem, n. 52. · 

no emtanto, ter-se prest<ido a esse abuso em 
vil•tude de restl'icção _ estabelecida, .ülentica E' annunciada a votação da emenda do 
.a que se quer fazer agora. Senado ao projecto que fixa as forças de 

O Sr. Bueuo de An.d1•ada 
(p~m encamii,.!wr a -votação)-'Gt·ande p:trtc 
das duvidas quo mo assalt<trarn o Qspirito 
ao ler esb diiposi(ã.o da emonua quo se V<te 
votar, v&m rlo SBl' levanl;adas polo il
lus tre rola to r d;~ rocoi ta,q no aca b<~ do mostrai' 
quo se peide COl'car· do taes garantias esta. 
dispo~içã.o que nio possa servir para ospJ
cula.çõcs commerciaes que lesem o erario 
publico. · . 

Accresce mais, Si•. Presidente, : que esta 
Camara deve votar esta emenda, pot'que 
eUa vaé :principalmente f:worecer o Estado 
de Pernambuco, que, como todo o mundo 
S<tbe, foi :profundamente les:tdo em seus in
teresses agricohs pelo ari·endamento fl·au
dulento das cstr·adas de i'erro. (Apoiados.) 
· Portanto, o paiz deve uma indomniz<tção 
áquello Estado,que não pôde ficar na posição 
de pupillo, perseguido por madrasta, e ma~ 
drasta má e fraudulenta, como está sendo a 
União para com os Estados. 

· Eis a razão por que voto pela emenda. 

O Sr. ·Dricio Filho (pela "rdem)..:. 
Sr. Presidente, tendo ouvido fall<tr aqui que 
a enienda vae henefici<Ll'- o Estado do Per
nambuco, quando_ cncaminllu. va. <~ votação o 

terra para o exercicio de 1902 (discussão 
unica). 

Em seguida é posta a votos e approvada a 
scguinte.omenda dei Senado, ao <1.rt. 5° :, _ 

(<Ao art. 5o, in fine,onde se diz-de 250 réis · 
-diga-se-do 125 réis. 

l!~' o projecto enviado á Commissão de Re
dacção1 officiando-se ao Senado <lo occor·-
rido. · -

Posto ayvotos, é approvado em 2a discussão 
o seguinte ar Ligo do . · · 

PR.OJECTO 

N. 112 A- 1901 

O Congt•csso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a. 

abt'Íl' o credito do 100:000$ ao Ministerio da 
Industria, Viação e Obras Publicas com o fim 
de ser entregue ao Sr. Alberto Santos Du~ 
mont, como premio pelo r~sultado de . _sua. 
exper;iencia de um balão dirjgivel, feita em 
Pariz a 13 do corrente. ., 

O Sr. B•~icio Filho (pela m·dem) 
-pede q110 se consulte á Cama.ra si conéede 
dispensa de interstício para que o projecto 

. . . ~ 
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que acaba de ser votado entre na proxima 
ordem do dia. 

Consultada a Camara, é concedida a dis
pensa pedida. 

Posto a votos, é approvado om 3a discus
São e enviado á Commissão de Redacção, o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 116- 1901 

O Congress::. Nacional resolvo : 
Art. 1. 0 E' o Governo autorizado a abrir, 

yor conta do Ministerio do In i-,erior, o credito 
de 53:580$940 para pagamento de diver;)as 
obras é melhoramentos no oTificio do Lyceu 
qe Artes e Officios. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

O Sr. Serzedello Corrêa 
(pela ordem) -Achando-se sobre a mesa a 
redacção final do projccto que acaba do ser 
votado, peço a V. Ex. que o submetta á 
approvação afim de que siga para o Senado 
com a maior brevidade. 

E' approvado o requerimento do Sr. Ser
zed.ello Corrêa. 
· Em seguida ó posta a votos c approvada a 
seguinte 

REDACÇÃO 

N. 116 A -.:1901 

_PROJECTO 

N'. 166- 1901 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministet'io da Justiça e 
Negocios Interiores o credito de 13:300$, 
pa.ra pagamento do premio e impressão de 
1.000 exemplares da obra Theoria do processo 
ci"'il e co1nmerc:al, composta pelo Dr. João 
Pereira Monteiro, lente cathedratico da Fa
culdade de Direito - de S. Paulo, de accordo 
com os arts. 35 e 36 do Codigo de Ensino 
promulgado pelo decreto n. 3.890, de l de 
janeiro de I 90 !, fazendo as necessarias ope
rações e revogadas as disposições em con
trario. 

O Sr. Irineu Machado (pela 
ordem) requer e obtem dispensa do in
tersticio pD.ra que o projecto que acaba de 
ser votat:lo entre na ordem do dia. 

E' annunciada a votação do projecto 
n. 232 A, de 1900, com o pilrecor n. 22, de 
1901, autorizando o Poder Executivo a trans
formar as Ia, 2 ... e 3a. turmas da Sub-Dire
ctoria dos Correios em le., 2"' e 3a secções da 
Directoria Geral, passando os chefes de tur
mas a chefes de secção, desde que preencham 
as condições regulamentares, e dando outras 
providencias (2a discussão). -

Em seguida é posto a votos e approvado 
em 2a discussão; salvo a emenda, o seguinto 
art. 1° do projecto. 

N. 232 A~ 1900 RedacçliO final dq P''ojecto n. 116, deste anno, 
gue atdol'iza o Gove?''YIO a abri?·, por conta 
llo Ministcrio da Justiça c Negocias Inte- O Congresso Nacional resolve : 
?'io,·es, o c1·edito de 53:580$940 pam pa- Art. I.o Fica o •Governo desdo já-auto-
gamcnto de di'I)C!'sas ob,·as c melhoramentos rizado : 
no edificio do Lycet' de A1·tes e Officios, hoje a) a transformar as 1 a, 2• e 3a turmas da 
P''oprio nacional. Sub-Directoria dos Correios em 1•, 2a. e 3'' 

O Congresso Nacicnal resolve: 
Art. I. o E' o Governo autorizado a abrir, 

por conta do Ministerio do Interior, o cre
dito de 53:580$940 para pagamento de di:ver· 
sas obras e melhoramentos no edificio do 
Lyceu de Aetes e Officios. 

Art. 2. 0 Rcvogam·se as disposições em 
· contrario. 

Sala das Commissões, 16de outubro de 1901 
-Guedelha Mou?·ão.- Veriato Mascarenhas. 
-Araujo Gomes. · 

E' o projecto· enviado ao Senado. 
Posto a votos, é approvado em 2a discussão 

· o seguinte artigo unico do 

secções da Directo1•ia Geral, passando os 
chefes de turmas a chefes de secção, desdo 
que preencham as condições regulamentares; 

b ) a transferir da Administração dos Cor
reios do Districto Federal para o quadro 
efiE~ctivo da Directoria Geral os seguintes 
empregados : tres primeiros offlciaeJ, tres 
segundos officiaes, tres terceiros officiaes, 
seis amanuenses, um continuo e dous ser-
ventes; . 

c) a reformar o quadro do pessoal da 
Administração dos Correios de Alagôas,sendo 
substituídos quatro lagares de carteiros por 
outros tantos de praticantes, nos limites do 
credito orçamentario, sendo aproveitadoi os 
actuaes funcciona.rios ; 
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d) a fazer na tabella de distribuição. dos .E' o projecto, assim emendado, approvado 
creditos do Ministerio da Industria as altera- em· 2a discussão e enviado á Commissão de 
ções determinadas no orçamento pela pro- Orçamento para redigil-o de accordo com o 
sente lei. vencido. 

São successivamente postas a votos e re
jeitadas as seguintes emendas : 

Do Sr. Elpidio de Figueiredo : 

Posto a votos, é approvado em 3a discussão 
e enviado á Commissão de Redacção, o se
guinte 

Substituam-se no artigo- as palavras
desde que prencham · as eondições regula
mentares- pelas seguintes : -tendo-se em 
attenção o tempo de serviço prestado por 
cada um delles na repartição dos Correios. • 

Do Sr. Anizio .de Abreu: 
Substitua-se o art; 1° pelo seguinte : 
Art. 1. o Fica o Governo desde já . auto

rizado: 
a ) a transferir as Ia, 2a e 3a tm·m·a.s da 

Sub-Directoria dos Correios em 1 .. , 2 .. e 3a 
secções da. Directoria Geral, passando os 
actuaes chefes de turmas a chefes de secção 
na ordem de antiguidade de casa absoluta. 

E' approvadJ o seguinte art. 2°. 
Revogam-se as dispo;,ições em contrario. 

O Sr. Francisco Sá(pela ordem) 
requer e obtem dispensa de intersticio para 
que o projecto que acaba de ser votado 
entre na proxima ordem do dia. 

Posto a votos, é approvado em 3a discus
são o seguinte artigo unico (salva a emenda) 
do · 

PROJECTO 

N, .133 A - 1901 

O qongresso Nacionali'esolvc: 
Artigo . unico. Fica o Poder Executivo 

autorizado a abrir ao Ministerio da Justiça 
o Negocios Interiores o credito do 6:850$, 
supplementa.r á verba !)a do art. 2° da lei 
n. 746, do 29 de dezembro de t 900, fazendo 
as nocessa.rias operações o revogadas as dis
posições em contrario. 

E' igualmente approvada a seguinte emen
da do Sr. Serzedello Corrêa: 

Accrescentem-se- 4:350$, para pagamento 
dos seguintes Deputados: 
Manoel Gomes de Mattos........ 600$000 
Sylvio Romero .. :. . . . • . . . . . . . . • 500$000 
Augusto França. . . . . . • . . . . • . . . . 400$000 
Aureliano Pinto Barbosa........ 400$000 
Rodolpho da Rocha Miranda.... 250$000 
José Francisco Monjardim.. • . . . . 150$000 

PROJECTO 

N. 257-1900 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministerio da Marinha o 
credito especial de 6:000$ para pagar os 
vencimentos que, no corrente anno e no pro
ximo futuro, competem n.o ex-secretario do 
extincto Arsenal de Marinha de Pernambuco, 
João Sabino Pereira Giraldes, como funccio
nario vitalício, em disponibilidade até 31 do 
corrente e addido á Contadoria da Marinha 
a contar de 1 do mez vindouro em deante, 
fazendo as necessarias operaçõea e revogadas 
as disposições em contrario. 

Posto a. votos, é approvado em 2a. dis
cussão o seguinte artigo unico do . 

PROJECTO 

N. 165-1901 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministerio da Marinha o 
credito total de 77:521$899, supplementar ás 
verbas ns. 8, 14 e 21 do art. 8° da lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900, para pa
gamento de vencimentos do corpo de patrões
móros, creado pelo decreto legislativo 
n. 695, de 1900; augmento de vencimentos . 
do um capitão de mar e guerra o um de·. 
fragata, promovidos, e os vencimentos de · 
tres medicos de 5a classe, nomeado~. fazendo.
as necessarias operações e revogadas as dis
posições em contrario; sendo: 

Verba n. 8. . .. . . . 24: 399$999 
Verba n. 14....... 15:282$000 
Verba n. 21. ...... 37:839<~~900 

Posto a votos, é approvado em 2a discussão 
o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 903-1901 

O Congresso Nacional resolve: 

Alfredo Ellis. . . . . . . . . . . . . . • . . . . 250i000 
João Hosannah de Oliveira...... 800$000 

Artigo unico. Fica o Poder Executivo au
torizado a abrir ao Ministé"rio da Fazenda 
o credito de 21 :346$456 pa.ra pagar a· A. Ave
nier & Comp. e Corrêa Chaves & Pinto, em 
execução: de ~sentença._ do Supremo Tribunal 

Gabriel Salgado dos Sant~s...... 1.000$000 
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Federal, quQ. condemnou a Fazenda Nacional 
:1 restituir~'lhes a ~omma que de mais paga
ram á Alfandega. desta Capital sobre Ral que 
import<tram durante o a.nno rle 1896; fazendo 
as necessa.rias operaç~ões e revogadas as dis· 
posições om contra.rio. 
, Posto a. votos, é appl'Ovado em la discussão 
o seguinte 

PRO.JECTO 

N. 62 A- 1901 

O Congresso Nacional docreb: 
Art. 1. 0 Nas tariftts das alfantlcgas em 

vigor será feita a seguinte alteração : 
A classe la n. 1, cndescftiz-gadovaccum 

15$000 - diga-se - gado vaccum em pé ou 
. abatido, importado pelos portos ma.ritimos 
da Republica, 30$000. -

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. · · 

O Sr. llodolpbd Paixão (pela 
ordem) requer e obtem dispensa de interstí
cio para que o projecto que acaba do ser 
votado entre na proxi!fla Grdom do dia. 

. E' annunciatla a votaç•ão do parecer n. 53, 
de 1901, opinando pela indicação do Sr. Ger
mano H<~sslocher revogando o art. 18 do 
Regimonto (discussào unica). 

O Sr. But.~no de· And••ada 
·(para encaminhar a 1'olaçt7o)-SL'. Presidente, 

a Oam:tra j:l dovH esLal' ~~onvoncid<t do in
con ycnien l;n de HO . vot:u· PSÜt indicaçào. 

Nós tomos :t mpLwioncia. pra.t.ica. do ·quo 
mosrno som disclli'SOS lidos estamos com 
as sos~õos muito alongadas. · 

Ima.ginc V. Ex. onde il'elnos parar com 
os discursos lidos alongando mais as sos· 
sões. (Apoiados). 

0 Srt. PRESIDENTE- V. Ex. não pódo dis-
cutir. · · 

0 Sn.. BllENO J>E ANDRADA- j~stou enca
minhanlo <L votação. Tenha a bondade de 
me ouvir c v e ·;L · 

Ora, Sr.- Presidente, sendo profundamente 
inconveniente para· o regimen mais um mo
tivo para o alongamentodas t~essões, ou pe
diria a V. Ex. que solicitasse do nobre 
Deputado que apresentou esta · indicação 
que pedi~sse a sua retirada. 

Era o que tinha a dizer.· 
Em seguida é posta a votos e rejeitada a 

- indicação do Sr. Germano Hasslocher revo
gando o art. 18 do Regimento. 

Posto a votos,é approva~o ei)12a discussão 
(salva a emenda) o sBgriinte artigo ur1ico do 

PROJEC'l'O 

N. 173- 1901 

O COJ1gresso Nacional resolve: 
Arti~o unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito oxtraordinario ·de 68:195$189, para 
execução da, sentença em -ultima instancia. 
que condemnou a Fazenda Nacional a pagar 
ao tenente~coronel Procopio José dos Reis, 
por si e como representante da firma com
merciai Pro copio José dos Reis & Cornp., pol' 
prejuízos causados em seu estabelecimento 

.commercial e propriedade em Magé, Estado 
do Rio de Janeiro, po1• occasião da revolta. 
de 6 de setembro de 1893 ; fazendo as neces
sarias operações e revogad~s . as · disposições · 
em contrario. 

E' igualmente approvada a seguinte emen• 
da do Sr. Affonso Costa. 

«Accrescente-se:- quantia que lhe será 
p~ga integralmente» . 

o projecto assim emendado ~ approvàdo. 
em 211 di)cussã0 .e enviado á Commi.)são de 
Ül'çamento-pa:i·a redigil-o para 3a- discússão 
do accordo com o vencido. · 
- Posto a votos, é approvado em · 3a. dis
cussão e enviado á Commissão de Redacção 
o seguinte. 

PROJECTO 
.. 

N. 58-1901 

O Congre~so Nacional resolve: 
Artigo uni co. Fica. o Poder Executivo au

torizado a ahrir ao Ministerio da Fazenda os 
· crcditos abaixo designados, fazendo as neces
sarias operações o ·revogadas as disposições 
em contrario: 
Extraordinario pai·a pagamento 

do aluguel da casa. em _.que 
funccionou- de seternbl'ó a de
zembro .de 1899 a Delega
cia Fiscal no Estado do Rio 
Grande do Sul. ... , ..... ;.... 8:000$000 

Supplementar á verba ga._cai-
. xa de Amortização - da lei . 
n. 746, de 29 de dezembro de 
1900, at·t. 28-Assignatura. de 
notas .•....• •..... ..• . • • . . • • • 20:000$000 
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Posto a votos, é approvado em 2a. discus3ão 
o següinte artigo unico do . · 

PROJECTO 

N. 132-1901 

O Congresso Nacional res,Jlve: 

Artigo uni co. Fie.~ o Podet· Exe~uti v o au
torizado a a 1)l'Íl' ao Ministet'io da Marinha 6 
credito de 100:000$, supplem3ntar :o,o ;u·t. so, 
n. 24:.__0bras-da lPi n. 746, de.29 de dezem
bro de 1900; fazendo as necessarias opel'çt
ções e revogadas as di.-Jposiçõ3.3 em con
trario. 

O Sr. Paula Guimarães (pela 
m·dem) requer e obtem dispensa do in~ersti
ciopara que o proj3cto que acn,ba de servo
tado entre na pl'Oxirna oeJcm do dia. 
-. Posto a voto$, é approvado em 3 discus.~ão 
e enviado á Commissão de Redcteção, o se-
guinte " 

I'ROJECTO 

N. 77- 1901 

O CÔngresso Nacional dcceeta: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministef'io fia Guerra o 
credito especial de 8:415$600, abn.ixo dü;cl'i
minado, ·para occorret· ao pagamento dos 

-vencimentos do tcncn te-coi·oncl lnnoceneio 
Serzedello Corrêa, rove1·tido ao se1·viço do 
exercito e de lento aa Escnla Militat·, por 
acto legislativo; í"azend.J as necessat'ÍlL'l opc
raçõ:es de credito o rovoga.das as disposll;ües 
em contrario. 

Exer•cicio do I nno .... 
Exerci cio de lUO I .••• 

l : OHD.'Ji!lO.) 
7:325~(}()5 

quo o prvjecto que acaba de ser votado 
entre na proxima urucm dodia. 

E' annuncia(h a votaçlo do projecto 
n. 122 A, de 1901, que autmiz·t o Governo a 
conceder ao cidadão João Pereira Barreto 
ou <L sociedade que elle ot•ganizar a garantia 
de jueos de 6 % e de amortiz·1.ção em 20 
annos ch quantia de 2.000:000$, para fundae 
em Arac:tjú (Sor·gipe) um banco dG credito 
agrkolu. movei, e dá outras pt·ovidoncias, 
com emendas (b Commissã•) (3' discussão). 

O Sr. Costa Junior (pela o1·dem) . 
-Sr. Presidente, este projecto, que se vae. 
yotar, traz par.1 a Camara do.; Deputados 
grandos responsabilidades. A medida colloca 
principdmonte os que apoiamo Governo em 
coatradição que ou não comp1·ehendo. (Nao 
apoiados) 

Nós sabemos que o Goveeno, com grand~~ 
sacrifim.os tal vez, tem tra,tado do se libertar 
da.s garantias de juros, considerando que 
eram onus pesadíssimo á União. Ora, como 
o pre.'lente projecto trata de voltar ao 
mesmo regimen e crear nova g.~rantia. 
de juros, entendo que é de gra.ve respón~ 
sabilidade c que cad,L um dos Srs. Deputàdos 
deve tomar no!nin:Llmente a responsabili· 
dadll do a.cr.o. (Apoiados~) 

Requoit·o, pois, a V. E;<., -votação nominal 
par a, o pr0sente pl•ojecto.· 

O Sa·. Presidente..:.... O projecto 
e:-)ttL em :Ja d i;-;cm;.;;~io e a ellc foi offcrecida-, 
IIJWL emenda. qne, ntt fól'ma. do regimento, 
deve ~m· vut,ad<t em I o Jogar ;"pergunto ao 
nobl'e Depu ta.do si l'OilllOl' <~ votaçao noniinal 
pat•a. o pr•oje~to on para a emcndtt ·~ 

O Su. CosTA .JuNIOH.-Pal'u. o p"eojccto;. 

Posto a votos, ó approva.do om 2" dis· O St•. Pt•esi<lente-Nesto caso voll 
cug::;ão, o soguinto artigo único tlo procllder <L votaçãp da emenda symbolica-

PROJECTO 

N. 120- 1901 

O Congresso Nacional resolve: . 
Artigo unico. Fica o Poder E:xecutivo au

tol'izado a ab1'ir ao Ministorio · dà. Guerr:.t. o 
credito ex.traordin.ario de 2:40J$gOo para 
pagamento ao marechal José de Almeida 
Barreto, em cumprimento de uma cár·ta' 
sentença passada em seu favor peloSupremo 
Tribunal Federal, fazendo as necessarias 
operações e revogadas as disposições em 
contrario. · 

O Sr .. Silva Mariz (pela ol"clem) 
requer e obtem dispensa de interstício para 

Camara Yol. VI 

mente. · 
E' rejaitada a emenda com o voto con

tr<tt·io <los Srs. Silva Mal'iz e outros. 
Consultada a Cam::tra, é concedido o pedido· 

de vot;Lçã() rromin::tl para o p1·o,jecto n.l77, de 
1901, por 6 t votos-contt'<L 44. 

O_ !Sr. Fa-ust-o Cardoso (pela 
01·dem)-E' ·p u:a dizer á Camara que ha. 400 . 
annos que ~ergipe pi'.Jduz par.L a. União o 
nunca tave Javorés. O nobre relator declarou 
em di;;curso e em seu parecer que era um 
acto de honestidade política fazer pela pri
meira vez e~tefavor a Sergipe. 

B' o que tenho ~t dizet· á Cumar~~,"--~~,.: .. _"" 

0 SR. RODRIGUBS DO RIA - Oo:l favores não 
hão ·de ser só para s. Paulo. 

as 
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Procedendo-se á. votação nominal, respon
dem, sim - isto ê, approvam o projccto. 
os Srs. Gabriel Sa.lgatlo, Arthur Lemos, 
Carlos de Novaes, Antonio Bastos, Hosannah 
de Oliveira, Serzcdello Corrêa, Anüio de 
Abreu, João Gayoso, Thomaz Accioly, Vir
gUio Brigido, Nogueira Accioly, João Lopes, 
Frederico Borges. Sergio Saboya, Gonçalo 
Souto, Agapito dos Santos. · Eloy de Souza, 
Tavares de Lyra, Lima Filho, Trindade, 
Camillo de Hollanda, Silva Mariz, El'mirio 
Coutinho, Celso de Suuza, Bricio Filho, Pe
reira de Lyra, Esmeraldino Bandeira, Julio 
de Mello, Estac.io Coimbra, Pedro Pernam
buco. José Du:Lrt'3, Angelo Neto, Epami
nondas Gracindo, Raymundo de Mlranda, 
Joviniano de Carvalho, Rodrignes Doria, 
Sylvio Romero1 Fausto Cardoso, Seab1·a. 
Castro . Rebello, Neiva, Francisco Sodré, 

· Felix Gaspar, Manoel Caetano, Eugenio Tou
rinho, Paula Guimarães, Satyro Dias, Adal
berto Guimarães, Tolentino dos Santos, 
Pinheiro Junio1•, José Monjardim, José Mar
cellino, Irineu Machado, Nelson de Vas
concellos, Sá Freire, Antonino Jrialho, Deo-

. cleciano de Souza, Lourenço Baptista, Alves 
de Brito, Silva Castl'o, Pereira Lima, Julio 

_ Santos, Martins Teixeira, Oliveira Figuei
rêdo, Theophifo Ottoni, Viriáto Mascare
nhas, Francisco Veig<'., José Bonifacio, João 
Luiz, Monteiro da Silveira, Esperidião, Al
fredo Pinto, Adalberto Ferraz, Leonel Filho, 
Lamounier Godofpedo, Antonio Za.carias, 
Lindolpho de Magalhães, Carlos Ottoni, 
Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, Rodol
pho Paixão, Lamat•tin~. Padua Rezende, Mo
reira da Silva, Dinü Bueno, Luis Piza, 
Azevedo Marques, Her:IUenegildo de Moraes, 
Teixeira Brandão, Alencar Guimarães, La
mefiha Lins. Francisco Tolentino e Luiz 
Gu.alberto ( 93) ~ 

Respondem nao, os Srs. : Carlos Marcel
lino, Joaquim Pires, Francisco Sá, PePeira 
Reis, Soares Neiva,Gomes de Mattos, Augusto 
Françn., Costa Junior, Edmundo da Fonseca, 
Cajado, Pault1 Ramos, Mn.rça.l Escobar, Soa
res dos Sa·ttos, Germano Hasslocher, Fran-
cisco Al~ncastro, Victorino Mon teil·o, Ri v a
da via Corrêa, Aureliano Barbo.~a. Vespa
siano de Albuquerque, Alfredo Varella, Cas
siano do Nascimento e Diogo Fortuna ( 22 ). 

sociedade que elle organizar a garantia de 
juro do 6 •; o e de amortização em 20 annos, 
da quantia de 2.000:000$. par: ~ fundar em 
Aracaju, Estado de Sergipe, um banco de 
credito agricola movei, sob o titulo-Banco 
Ag1·icola de Sergipe, tendo por fim : 

a) auxiliar o::; lavradores, de pret'erBD· 
cia os de canna e algodão, fazendo-lhes 
emprestimos mediante penhor de productos 
armazenados, e adeantu.mentos mediante 
penhor de safras futuras, ao juro maximo 
de 9 °/ 0 ; -

b) abrir uma secção commissaria que 
estabeleça relações directas c,)m as prF ças do 
norte, atê Manáos, e do sul, até Rio Grande, 
para. nellas vender os productos dos mutua
rios e consignantes 'que o quizerem, de 
conta delles, mediante commissão que so não 
eleve a 3 o I o. 

·c) promover a navegação a vapor do porto 
de Aracajú ao do Rio Grande pelo de Santos, 
caso o governo do Estado mantenha a lei 
n. 392, de 23 de outubro de 1900, que a sub· 
venciona com 60:000$ annuaes. 

Art. 2. 0 0-concessioriario fica obrigado: 
1 • o A depositar com antecedencia na De

legacia Fiscal do Thesouro em Sergipe 
lett1·as assignadas pelos mutuarios, · na im
portancia de 163:000$, valor da garantia de 
juros e amor·tização dada. pelo Governo, e a 
resgatar essas lettras ao passo que se liqui
darem as operações que as tiverem origi
nado. · 

2. 0 A limitar a importancia dos empres
timos e adeantamentos sobre saf1•as futuras 
ao mínimo de 6:000$ e ao rnaxirno de 24:000$, 
e o prazo dos mesmos a 18 mezes, no ma-
ximo. . 

3. 0 Não effectuar novos contractos com os 
mutuarios antes de cumpridos e saldados os 
anteriores. 

Art. 3.0 O banco crea1•á um fundo espe
cial do integralização de 3.000:000$, do qual 
serão sub~criptorcs os lavra.dored do Estado 
e o proprio Estado de Sergipe; este si so 
mantiver u. lei n. 386. de 18 de outubeo de 
1900, que o manda subscrever 300:000$ do 
capital do banco que ahi se fundar. 

O Sr. President.e- O projecto 
n .. 122 B, de 1901, foi appro-.:ado em 3a dis
cussão por 93 votos contra 22, e vae ser en
viado á. Commissão de Redacção, cujo teor 
é o segumte: · 

§ 1.0 Üd mutuarios subscreverão para este 
fundo um valor equivalente a 10 °/o da im
portancia de seus contractos.' 

§ 2,0 O banco emittirá cautelas das en
tradas que os subscriptores realizarem, e, 
sobre estes titulos emprestará dons terços, 
levando os luc1•os que porventura resul-

PROJECTO 

N. 122 B-- de 1901 
, O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1.° Fica o Govel'no autorizado a con
oeder ao cidadão João Pereira, Barreto ou á 

tarem des;3a operação ao .credito do fundo 
especial de integralização. 

§ · 3.0 Ess:~s cautelas serão títulos de depo
sito e representarão. acções a integralizar, 
mas só serão tra.nsmissi-veis por heranÇ,a, 
cabendo aos ·herdeiros, la vra.dores ou não, o 
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direito de as integralizar e se tornarem 
accionistas do banco. 

§ 4. 0 A integralização do fundo especiãl 
far-se-ha por chamadas annuaes de lO o/o, 
Para ella concorrerão ainda, além dos lucros 
resultantes dos emprestimos sobre cautelas, 
as quotas de 10 °/o de seus lucros líquidos. 
que o banco para isto abonará. 

§ 5.0 Os valores entrados e destinados á 
integralização do fundo especial serão redu
zidos pelo banco a apolices e outros títulos 
de credito publico, cujos juros pertencerão 
ao fundo. 

§ 6.0 Si antes~de passado o prazo da ga
ranti~ de amortização o fundo especial es
tiver integralizado, o banco liquidar<t a ope
ração a que ella der origem, e logo que o 
fundo estiver integralizado, convocará os su
bscriptores delle para organizarem um novo 
banco com o capital de 5.000:0~0$, o qual 
succederâ ao primeiro com · o mesmo ti
tulo. fins e com os mesmos direito!'! e obri-
gações. . 

Art. 4. 0 O Governo nomeará um fiscal de 
sua confiança, e lhe fixará, com as attri
buiçõe:~ que entender, honorarios,que o banco 
pagará. . 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. ' 

O Sr. President,e-Estão findas as 
votações. 

Passa-se á materia em discussão. 
E' annunciada a continuaç-ão da la discmsão 

do projecto n. 113 A, de'l90l, autorizando o 
Governo a abrir o. credito de 16:060$, para 
pagar ao bacharel Umbelino de Souza Mari
nho os seus ordenados, como juiz de direito 
em disponibilidade, decorridos de 22 de 
abril de 1894 a 81 de dezembro de 1900. 

ao Poder Executivo e continuou privado dos 
seus vencimentos. Bateu ás portas do Poder 
Judiciario e este, por sentença lavrada em 
ultima im;tancia, reconheceu o direito que 
assistia ao referido lJacharel. 

Collocada a questão em taes termos si) 
tem a obedecer á decisão do Poder Judi
ciario. 

Quer que seja realmente uma verdade a 
independencia e autonomia dos poderes. 

Tem ouvido fallar quo elles gyram livro
mente em sua esphera de acção, que são 
equipolentes ; tem ouvido dizer que nenhum 
delles deve fazer incursões nos domínios de 
qualquer dos outros. 

Tudo isto émúito bonito de fallar,mas não 
é o que se executa. A cada passo, o Poder 
Executivo vive a se intrometter nas delibe
rações dos demais, principalmente do Poder 
Legislativo, até. mesmo nas verificações de 
poderes, acto da exclusiva competeocia do 
Congresso. _ 

Não está invent::mdo, pJis amigos intimbs 
do Governo annunci:1ram essa in';ervenção, 
já por telegrammas,. já por declarações for· 
muladas em assembléas estaduaes. 

E::~sa.s e outrás pratic·:t.s condemnaveis le:
varam o orador a não nutrir onthusiasmos 
pela actuat adminh;tra.ção. Em todo caso só 
rompeu em opposição quando foi praticado 
o grave. attentado, o inaudito cscandaJo 
conhecido sob a den()minação de arrenda
mento das estradas de ferro do norte. 
· Mostra o sou . papel quando apoiou o Go
verno do Marechal Floriano. Não obstante 
ter batalhado em favor da Republica que, 
por occasião da revolta de 6 do setembro, . 
·era representada pela bravo soldado, votou -
contra o adiamento das sessõe3 do Con
gresso, medida que se apontav.a como dese
jada pelo Marechal. 

O Sr. President,e-Tem a palavra Sabe . que ha presentemente muita gente 
o Sr. Bricio Filho. arrependida de haver votado no Sr. Doutor 

Camp3::; Saltes par<~ Presidente da Rt~publica. 
O Sr. Bricio Filho vem continuar O ot•ador não tem tal remorso. No activo 

o seu discurso, interrompido, na sessão de 14, do sua vida politica não figura urna tal falta: 
para que fossem realizadas as votações das não votou em S. Ex. 
matarias constantes da ordem do dia. De um lu.do est:J.va o nome de S. Ex., lem-
. Accedeu ao convite da Mesa para inter- brado como um dos prJceres da Republica · 
romper a sua oração, mas confessa que m<ts cujos acto.~. já no governo provisorio, 
pouco se adeantou naquella occasião, pois já no p3riodo em quo representou S. Paulo 
não houv-e numero para as votaçõe~. no Senado FederalfP não conseguiram en-

0 dia de hoje foi maid feliz : houve nu- thusiasmar o orador. Do outr.o lado era iil· 
mero bastante p~wa votar o orçamento e . dicado aos suifragios o nome laureado de 
ainda os varios projectod que pendiam de um moço republicano, cheio de serviços á: 
deliberação. · _ · propaganda, que administrou um Estado 

Acha que o projecto em debate está em com tal superioridade,_ com tamanho tino e 
condições de ser approvado. O bacharel Um- orientação, dentro de taes normas de honra
belino de Souza. Marinho, juiz de direito em dez, que o deixou prospero, feliz e adeanta
disponibilidade, deixou de perceber os seus do, recebendo as maiores ovações ao findar . 
ordenados, durante o periodo de 22 de abril o seu periodo de go'Vernador e levando a. 
de 1894 a 31 de dezembro da 1900. Q:tecorreu P1·ovinâa do- Pard, importa.nto jornal do· 
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S1•. Antonio Lemos, a declara.r quo seu nome 
era tão grande que a Amazonia so tornava 
pequena para c,mtel-o. · 

Já todos percebem quo so r\Jforo ao mni~ 
nente Dr . . L1.ur.:> Sodré. 

Está certo do qua a qu~tf>i totalidade dos 
brazileiros pensa q ue_o Ol'<Ld• n• andou bom 
avisado na pl'eforencia do ontã:J . 

Entra em con.;ideraçõe,~ de ordem pJ!i tic<t 
e mo ;tra a ingt·a.tidão du Sr. Pre,;;idcnte da 
Repuhlica que ao tom<n' cont<t do :-;cu logar 
cJncebcu c executou o plano de de;,;truiç:ão 
do prvpl'io pat•tido que o elegeu, aquclle 
dentro do qual olle, em um manifo.:Jto que 

.corro mundo, annunciou desejar acabar os 
seu.; dias. 

Pür ultimo declara e.;perar que o Guvcrn·:'.> 
mande pagar, sem akttirhento, o credito. do 
projectJ, não só po1•que a lei, que permittiu 
os abatimentos, já findou <\ 3 I do muço do 
corre11te anuo, como tambem porquea Ca
mara, na sessão de ho,je, · votou a emenda. do 
Sr. Affon.:1o Costa, mandando pagat•, sem 
abatimento, o credito devido a Procopio Jo.Jé 
dos Reis, tambem portador de sentença. 

E:;te facto deve ter contri:::tado bastante 
aos agenciadorc.:l de negocio.:J que peeam· 
bulam em · t'Jrno do St'. Mini ;tro da Fazenda, 
mas é altamente significativo c representa 
um profundo golpe vibrado contra ·a cam:1.-

. rilha de S. Ex. · 
. .E' pJr is,;o que se retira· da tl'ibuna, .tlando 
pezames á advocacia administeativa.. (Muito 
bem ; muito bem. o oradm· e compyimentado',) 

Ninguem mais pediu lo a palavra., é encer
rada a discussão c adiada a,: votação. 

E' annunciitda. a. l" discussão do pmj0.cto 
n .. l06 A, de IDOlrautorlzahdo o Governo a 
abrir. ao ~Iinistcrio da. Justiç·a o Ncg.:>eios 
Intm·wres _o credito nece::>sario para. }Jaga
mento do premio de viagem, do que tra1;a. o 
art. 221 do Codigo do Ensino, conferido a 
Pedro Demosthenes Rache. 

cxtraordinario de 4:225$800 p;~ra pagamento 
do ordenado a que tem direito o almoxarifo 
do extinc~o At·scnal de Guerra de Pernam
buco, João Climaco dos $antos Bernardes. 

Ninguem pedindo a palavra2 é encerrada 
u. diseu:-;são c adiada a votação. . . 

E' sem del!atc encerrado em 2" di.;cus:-;ão 
o êtrtigo uni~o do· projecto n. 17ô, de 1901, 
autorizando o Governo a abr·il' a.o Miní.Jterio 
da Gucna o crodHo oxtrttordimtl'io de 
2:860$207 para occol'l'Ol' a :1 pa.gamonto do 
ordenado que compete ao escrivão d()-almo
xarifado do extincto Arsona.l de Guc1~ra de 
Pernambuco, Francisco Mauricio de. Abreu,_ 
fi·cando ad-iada·a votação. 

E' annunciada a la di::>cu3são do projecto 
n. 197 A, do 1001, autorizando o G,Jverno à 
abrir ao Mi.nis'erio da Iud.u-;tria, Viação e 
Obras Pnblicas o credito especial de 60:000$, 
para occorrer ás de3peza.s de representação 
dos pro:luctos braziloiros na exposição de 
Buffalo. 

Ninguem pedindo a palavra é encerrada a. 
uiscussão e adiada a votação, 

E' annnuciada a 3a. discussão do projecto 
n. 205, de 1898, autorizu.ndo o Governo a 
mu.nda;r pa.gar aos Dr.;. Francisco Antunes 
Maciel e Arthur Antunes M;~ciol a qui1ntia 
do :~85: 500$, impJrtá.ocil1 do gJ.do vaccnm o 
cavallar fut>necido· ás forças lega.cs durante 
o periodo r~volucionJ.rio do 18~13 a. 1895. 

O Sr. Germ.ano. Hasslocl-.er 
-Po<;~o <~ p~thtYra. 

O St·. I .. rcsident.e--Ficêt a discus
sã.u <tLliu.da p3 1~t !tom. 

Vão a. impr·imir• os seguintes projcctos: 

N. 146 A-1901 

Ninguem pedindo a palavra., é encerrada Institue regms pa1·a o estabelecimento de Em-
a. discussão e adiada a; votação. p1·e::ms de A1·mazens Ge1·aes, determinando 

E' annunciada a p discussão do projccto os clireilos e as obrigações dessas emp1·ezas 
n. · 11 A, de 1901, autorizando o Poder 
Executivo a abrir um credito da quantiu. de 
2.638$045 ao Ministerio da Fazenda para 
pagamente> de forrag~8, agua e objectos de 
expediente fornecidos pela Companhia das 
A~u.as d_e Maceió e outrus, por conta do 
Mimsterw da Guerra, durante o.3 exerciciós 

···de 1894, 1896, 1897 e 1898. 

~ingu~m pedindo 1). pa.lav1'a, é encerrada 
a d1scussao e adiada a votação. 

E' annunciada a 3a discussão do projecto 
n. 46, de 1901, autorizltndo o Poder Executivo 
a abrir a.o Ministerio da Guerra o credito 

•, . 

No projecto n. 146, . do corrente ann~), o 
illustre Sr.Doputado Serzedello Corrêa, auto
l'izando o c.;tabelecimento de Emprezas de 
Armazens Gm·acs, dá as regras par<:~. :mn. 
crcação determinando. ao mesmo . tempo 
quaes as obrigaçõei:l c di1·citos dessa.:! em
prezas. 

O assl:lmpto, qu~ é 9a maior. importancia 
econom1ca por YlSi1l' a movJmentação de 
valores p<:~.ralyzados e repee.3entados por mer~ 
C::l.dori3.s em d.eposito,desde muitos annos, tem 
mcre~?ido a solcita attenção do legislador e 
do GOYft'llO Brazileiro •. 
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o art. l 0 , § 6° da lei n. 1.146, de l'l de 
Ot~tuhro de 18119, cliz: 

«Podel'ü, o Govm•no concutÜJl' ;i.; eotnp~~n ilias 
de docas a faculdade de emit·iir titul:); de 
garantL!. da; merca.•Jorias depósHadas noB 
respectivos a.c:rmazens, 'conhecido.> pelo nome 
de war1·cmts. 

. Em regulamento especial deverá estabe
lecer as regl'as para. emis.;ão desse.; títulos e 
seu uso.» 

Esse preceito legi.sla.ti vo - foi rcgnlamen
ta;do, em lSiO, pelo illu >tro vL;conde rle 
Itabora.hy, de honrada e saudo.::a ' memoria, 
como :1e vê -do decreto n. 4. 450, de -8 de 
janeiro d::1quelle anno, o qual, embora ainda 
timidamente e sam a ampiitude· que, mai; 

· tarde, foi l'..:conhecida como util, sinão neces
saria, foi o pi'irneiru acto governamental 
compendiando as regras -funt.lamentaes :la 
util instituição. 

Em 1897, o iilustrado Senador Bernardin;:> 
de Campos, entã.o :Ministro d:.J. Fazenda, 
attondendo que, não obstante o regulamento 
Itabora.hy já. c iiJtar cerca de 3:) annos, .ainda 
não ti Ycs::;e cll'ecti va cxccuf,:ão c, e.mseguin
temente, não tinham . <lÍJH.la, · conseguido os 
elevados intuitos da citacla. lei d.e 13 de ou
tubro do 1869, regulamentou d(} novo osta 
lei, expedindo o dcceeto 11. 5,502, de 2-1 de 
'abril daquelle anno em ·o qíi<~L,-c sob moldes 
mais ' largo.:l, coin'pondiou toda 3 as meclídas 
que-lhe pareceram conveniente3 para que a 
instituição se aclimasse entr·e nós proshndo 
a.o nosso C)mmercio e á.:l nossa.s indu::;tria.s os 
inestimaveis se:viços que pre.3ta ás princi· 
pFJ,es praça.s cJmmeeciaes dos povos cul-
tos. -

Decorridos j<i. qua,tro armo.3, ele pois da. pro
mulgaç1o do mencionado -decreto n. 2.502,e 
apezar de suas disposiçõc::: nmis amp'as do que 
as do regulamento anterior, ainda a ~ins;i
tuição dos wa1·rants nã) entl•uu no::- nossos 
habitos e costumes cofnmcrciaes. 

Provavelmente no patl'iotico empenho de 
remediar este mal, o digno rcpr.::scntante do 
Pará confeccionou o projccto n. 146, em qlie 
co.m grande, deo;envolviment"l, e visando 
estender e facilitae o uso dos Wc'wrants no 
Brazil, autoriza· o est:tbelecimento de Em
pr<.'zas de ArmazensGeraesdeterminando-lhes 
os direitos e ma.rt::ando-lhes as obrigaçõBs, 
bem como dando as regras que se devem 
obsel'var nas autorizações e concedidas, em 
ordem a acautelar c garantir todos os inte
resses legitimos . . 

Sendo; portanto, o pen'ln.mento tlo operoso 
e illui!tracto autor do proj.!cto, conseguir por 
moio de súas disposiçõe3, o deside1·atum lw. 
tantó almejado, e que de tamanha. utilidi1de 
s.erá para o nosso desenvvlvimento eco
nomico, é a Commissão do Orçament~ de 

parccet; que o referido projecto entre em 
tliscussiio p:tra ::;er appt•ovado CJll1 as cment..las 
q uc p~~t·ecel'em acertadas á :-;abedoria. da. 
c~nuara. . 

Sala.da'3 Commtssões, 15 de outu1n'o de 1901. 
-Paula Gu·imm·aes, p~·esidGnte.-FJ·ancisco 
Veiga, rela.~or. - Francisc:J Sá. Nilo Pe
çanha.-Serzedello Corda. 

N. 1{6- 1901 

O Congees.D Nn.ci.onal resolve: 

Dos armazms geraes 

CAPITULO I 

ESTABELECIMENTO, OBRIGAÇÕES E· DIREITOS 
DAS EMPREZAS DÉ. ARMAZENS GERAES 

Ar.t. 1.0 As pessoas natnraes ou jurídicas, 
aptas para o exercicio do commePcio, que · 
pretenderem esta;b:;lecer emprezas de arma
zens geraes, tendo por fim a guarda e con
serviLçi'í.o de mercadorias e a emis ãe> rle 
títulos espcda.es. qtu a~ representem, de
vor.lo declarar à .Junt<t Commorcial dn ri!SP3-
ctivo dist1·icto : ' 

1'', a sua fil'ma., ou, si se t:n.t,~r de SJcic
dado anonyma, a designação c;_ue· lhe fJr 
propria, o capital da empreza e o domi~ilio ;. 

2°, a denominaçã.o, a situação, o num,:ro, 
a capacidade, a commodidade e a segL1ra.nça. 
elos armazen3 ; · · 

3°, a nu.tureza das mercadorias· que rece-
bem em deposito ; 

4°, as opJrações e serviços a que se pro-· 
pocm. 

A essas declarações juntarãe> : 
a) o regulamento interno dos armazens e 

da sala de vundas publicas; 
b) a ürifé.l. remuneratol'ia · do deposito o 

elos .outros serviços ; 
c) a certidão do contracto social ou estatu

tos, devidam:mte regis~rados, si se tratar de 
pessoa _jm:idiea. . 

§ 1.0 A Junta Commercial, verifi.cantlo que 
o regulamento interno não iófl'inge os pre~ 
ceitos da preJenta lei, ordenará a matri
cula do prebnden ~e no re~isteo dJ com mor
cio e,. dentro do prazo de um mez, con· 
tado do dia desta matricula, fará. publicar, -
por edital, as declarações, o regulamento in
torno e a tariftt. 

§ 2.0 At>chivado na. secretaria da Junta. 
Commeecial um exompla.r das folha.s em que 
se fizer a publicaç~n.o, o cmpPcz:Lrio as
signat•á terlllo ele l'e.:lponsabilitlade, como 
fiel depositaria do§l genot•us e mercador·ias 
quo rec~ber, o só depois de preenchida. cst.a. 
formaliJade, que se f,u•â couhecitla de t_et'· 
ceiros por novo edital da junta, pode~ão ser 
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niciad oe os serviço,; e operações que consti- postos e trapiches alfandegados poderão 
tuem oobjecto da. empreza. solicitar do Governo Federal autorização 

§ 8. 0 As aHerações ao regimento interno para emittirem sobre Ii:wrcadórias em depo
. e á tarifa entrarão em vigor trinta dias de- sito os - títulos de que trata o capitulo li, 
· pois da publigação, por - edital, da Junta declarando ~\s garantias que offerecem á. 

Commercial, -6 não se applicarão aos deposi- l<'azenda Nacional e apresentando o regula
tos realizados até á vespera do dia. em mento interno dos armazens e a tarifa re
que ellas entrarem em vigor, salvo si muneratoria do deposito e de outros serviços 
trouxerem vantagens ou beneficios aos depo- a que se proponham. 
sita.ntes. Neste regulamento serão estabelecidas as 

§ 4. 0 Os administradores dos arma:-ens relações das companhias de dócas e conces
geraes, quando não forem os proprios em- sionarios de entrepostos e trapiches alfande
prezarios, os fieis e outros prepostos, antes gados com os empragados aduaneiros. 
de entt•arem em exercício, receberão do A autorização para a emissão dos títulos e 
preponente uma nomeação escripta, que fa- a approvação do regulamento e tarifa serão 
rão inscrever no 1•egistro do commerc10 .(Co- dadas por decreto expedido pelo Ministerio 
digo Commercial, arts. 74 e lO, n. 2.) da Fazenda. · 

§ 5. o Não poderão ser emprezario's, ad- Nenhuma alteração será feita ao ragula-
ministrü.dores, ou fieis de a.l'mazens geraes monto ou á tarifa sem as mesmas formali
os que tiverem so:ffrido condemnação pelos çlades, prevalecendo a disposição da segunda 
crimes de fo.llencia. culposa ou feaudulenti1, parte do § 3° do art. lo. • 

· estellionato, abuso de confi.a.nça., falsidade, Paragrapho unico. Obtida a autorização, 
roubo ou furtó. · as dócas, os entrepostos particulares· e os 

§ 6. o As publicações a que se refet~e este trapiches alfandegados ficarão .sujeitos ás 
artigo devem ser feitas no Diario Officiat da disposições da presente lei, adquirindo a 
União ou do Esta.do e no jornal de maior cir- qualidade de armazens geraes. 
culação da séde dos arma.zens gera.es, e á Art. 5. 0 Na porta. principal dos entrepos-
custa. do interess<~do. tos publicas ou armazens das alfandegas e 

Art. 2. o O Governo Federa.l designará as das estações de estrada de ferro da União 
alf<\ndegas que estiverem em condições de (arts. 2° e 3°), na dos estabelecimentos man
emittir os títulos de que trata o cttpitulo li, tidos e custeados por emprezas particulares 
sobre mercadorias recolhidas em seus.a.rma..;. (arts. 1° e 4°) e nas salas de vendas·publicas 
zens, e, por decreto expedido pelo Ministerio art. 28), serão affixadas, em logar visível, 
dn Fazenda, d<trá as instrucçõcs sobre o re- as instrucções oifi.ciaes ou o regulamento 
spectivó serviço e a tarib.. " interno e a tarifa., e exemplares impressos 

P<~ragr.~pho unico. Os titulos emanados destas peças serão entregues, gratuitamente, 
destas repr~ ,·tições serão em tudo equiparJ- aos interessados que os solicitarem. 
dos aos que as emprezJ.s particulares emit- Art. 6.0 Das mercadorias confiadas 11. sua 
tit·em, e as mer.!adorias por ove.~ repre.-;en- guarda, os armazens geraes passarão recibo 
tadas ficarão sob o regimen dil presente lei. declarando nelle a natureza, quantidade, 

Art. 3. o Nas est .ções de estr•~da de ferro numero e marcas, fazendo pesar, medir ou 
da União poderá. o Governo, por intermedio con~j1r, no acto do recebimento, as que 
do Ministe1·io da Industria, Viaç~ão e Ob:as forem susceptíveis de s0r pesadas, medidas 
Publicas esta belccm· arm<~zens goram;, expo- ou contada'l. 
dindo as neces:mrias instrucçõos e a ta.rifa, No verso desta recibo serão annotadas 
sendo applicada ás merc,~durias que tiverem pelo armazem geral as retiradas parciaes das 
em deposito e aos títulos que emittirem a mercadorias, durante o deposito. · 
disposição do par<tgr<lpho unico do art. 2°. Esta. disposição não se applica ás merca-

·Pari:1grapho unico. As companhias ou em- do rias estrangeiras sujeitas a direitos de im
prezás particulares de estrada de ferro fica- portação, a respeito das quaes se observa
rão sujeitas ás disposições do arL to si_qui· rão os regulamentos fiscaes. 
zerem emittir os tltulos de que trata o ca- ParagPapho unic:o. O recibo será restituído 
püulo li, sobre mercadorias recolhidas a ao <J.rmazem ger.~l_ c1.ntra a entrega das mer
armazens de suas este1ções, devendo ~apre- cadorias ou dos títulos do art. 15, que, a po
sentar, com as declarações a que se refere dido do dono, forem omittidos. A quem ti
aquelle artigo, autorizi:1ç5.o especial do Go- ver o direito de livre disposição das merca.
verno que lhe.:J fez a concessão. darias é facultado, durante o prazo do depo-

Art. 4.• As emprezas ou companhias de sito (art. lO), substituil· eases títulos por 
dócas, que recebem em séus armazens mer- aquelle re-cibo. 
cadórias de importaçãoeexportação(decreto Art. 7. 0 Além dos livros mencionados no 
legislativo n. 1.746, de 13 de outubro de art. 11, do Godigo Commercial, as amprezas 
11369, art. 1 °), e os concessiona.rios de entre- de a.rma.zens gera.es são obrigadas a. ter, ~e--. 
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vestido ·das formalidades do at't.I3 do mesmo 
codigo, e escripturado rigorosamente dia a· 
dia, um livro de entrada esahiJ.a de merca
dorias, devendo os lançamentos ser feitos 
na fórma do art. 88, n. li, do citado codigo, 
sendo annotadas· as consignações em paga
mento (art. 22), as vendas e todas as circum· 
stancias que occorr.:lrem relativamente ás 
mercadorias deposita das. 

As docas, entrepostos particulares e tra
piches alfandegados lançarão naquelle livro 
as mercadorias estrangeiras sujeitas a di
reitos de importação sobre as quaes, a pe
dido do dono, tenb.arn de emittir os títulos 
do art. 15. 

O Governo, nas insteucções que expedir 
para as alfandegas e armazens de estrada 
de ferro da Uníão,de;termirará os livros desti
nados ao serviço do registro das mercadorias 
sobre as quaes forem emit&idos os títulos do 
art."' 15 e seus riquisitos de authenticidade. 

Art. 8 Nãc podem os armazéns geraes : 
§ 1. o EstalJelecer preferencia entre os de

positantes a respeito de qualquer serviço. 
§ 2. • Recusar o deposito, excepto : 
a) si a. mercadoria . que se deseja. armaze

nar não é tolerada pelo regulamento in
terno; 

b) si não· houver espaço para a sua ac
commoda.ção ; 

c) si, em virtude das condições em que ~lla 
se achar·, puder damnificar as já deposi
tadas. 

§ 3. o Abater o p1•eço marcado na tarifa 
em beneticio de qU'll.lqper depositante. 

§. 4. o Exercer o commercio de mercado
riat~ identicas ás que se propoem recub3r em 
deposito,e adquirir, para si ou para outrem, 
mercadorias expostas á venda em seus es
tabelecimentos, ainda ·que seja a pretexto 
de consumo particulL~r. 

§ 5. o Empl'estar ou fazer, por co11ta pro
pria ou alheia, qualquer negociação sobre os 
títulos que emittirem. · 

Art. 9. 0 Serão permittidos aos intere:l
sados o exame e a veri:fica.ção das· merêado
rias depoaitadas e a conferencia das amo3-
tras, podendo, no regulamento interp.o do 
arma.zem, ser indicadas. as horas paJ?a esse 
fim e tomadas a.-; cautelas convenientes. 

Paragrapho unico. As mer·cadurias de que 
trata o at·t. 12 serã.o exa.minaLlas pelas 
amostras que deverão ser expostas no ar
mazem. 

Art. 10. O prazo do deposito, para os 
efi'eitos deste at'tigo, começará a correr da 
data da. entrada da me1•cadoria nos armazens 
geraes e será de seis mezes, podendo ser 
prorogado livremente por accordo das partes. 

Para as mercadorias estrangeiras sujeitas 
a direitos de importação e sobre as quaes 
tenham sido emittidos os titulos do art. 15, 

o p1•azo de seis mezes podm'â sm• prorogado 
até mais um anno pelo in~;pector da alfan
dega si o estado das mercadorias garantir ·o 
pagamento integral daqudles dil'eitos, ar
ma~enagens a as despezas e adcantamentos · 
reforidos no art. 14. · 

Si estas mercadorias estiverem -deposita
das nas docas, nos entrepostos particu1al'es a 
trapiches alfandegados, a p1•orogação do 
prazo dependerá tambem do consentimento 
da. respectiva companhia ou concessionario. 

§ 1°. Vencido o prazo do deposito, a mer
cadoria -reputar-sc-ha aba.pdona.da., e o arma
zem geral dará aviso ao depositante, mar
cando-lhe o prazo de quatro dias improrog~
veis, para a retirada da meeca1oria contra 
a entrega do recibo (ar~, 6) ou dos titulo3 
cmittidos (art. 15). 

Findo este prazo, que correrá do dia em 
que o av~so for registrado no correio, o ar
mazem gera.l mandará vendel' a mercadoria, 
por corretor ou leiloeiro, em leilão publico, · 
annunciado com antecedencia 'de tr.es dias 
pelo menos, observando-se as disposições do 
art. 28, §§ 3, 4, 6 e 7. 

§ 2° .. Para prova do a viso prévio bastarão 
a. sua transcripção no co piado r do armazem 
geral e o certificado do registro da expedi
ção pelo correio. 

§ 3°. O producto da venda,. deduzidos os 
creditas indicados no art. 26, § lo, se não for 
procurado, por quem de direito, dentro do 
prazo de oito dias, será depJsitado .judicial-
mente por conta de quem per_tencer. -

As alt'andegas reterão em seus coft•es essa 
saldo e a administração da esteada. de t'erro 
da União o reCOlherá a. repa.rtição fiscal 
designada pelo Governo nas instrucções ex
pedidas na conformidade do art. ~-

§ 4". Não obstante o processo do art. 27, 
§§ 2 e 3, vet•ificado o caso do § l 0 do pre
sente artigo, o armazem geral, ou a compe
tente repartiçãq fedei·al, t'ará vendOR,a mor- . 
cadoria, scientific<mdo com antecedencia de 
cinco dias ao juiz daquello pl'Occs..:;o, 

Deduzidos do prot.lucto da venda os cre
ditas indicados no art. 26, § 1 o, o liquido 
se1•á posto á disposição do juiz. 

E' permitido ao que perdeu o 'titulo obstar 
a ventla, ticando prol'ogado o deposito por 
mais tre.'i mezes, Si pagar O~ impostos fi.SCJ.e3 
e as despuza.s decl<m.tda::; no art. 23, § 6°. 

Art. ll. A..:; empccza:; de armazens go-, 
raes, além das respon.>auilithtdes especial
mente esGalJeleciUa:-: ne.~:;a lei, respondem : 

1°, pela. gu~trdtt, consorva.çà.o e prompta e 
fiel entrega da.::~ mot·c.Ldotüs que tiverem 
receuido em deposito ; pena. dl3 serem proso3 
os empt•czarios, gerentes, suporintendontea 
ou administradores sempre que não eire
ctuarem aquella entrega dentro de 24 horas 
depois que judicialmente forem requeridos,· 
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Cessa a responsabilidade nos casos de a va
rias ou vícios provenientes da. natm·cza ou 
acoudiciona.mento ua.s . me;·cadoria :, c uo 
fvrç:t maior, salvo a dispo.;içi'io do art. 37, 
paragl'apho unico; 

2°, pela culp.t, fl'aude ou J.olo de :)cu; em
peegadt>s e pt·e po.~ ~o; e pelo.; furto.;; acon te
cido:3 aos geaerJs e mer·c:1doria_; dcntr·o do3 
armazens. 

§ L o A lndemniztLç1o devitla p::llos arma
zen.~ geraes nos casos refeddos ne.ste artigo 
será corre.;pondente a.o pr•cço da mercadoria 
em bom . eJtado no logar· e no tempo em que 
devia. ser entregue. 

O direito á indcmniza.çã.o pr·cscreve em 
tres mezeJ, conhdod do dia em que a mee
cadoria foi ou devia, ser eti.kegue. 

§ 2. o Pelas alfandega.s e estl'ada.-; de ferr·o 
da União re3p)nde diractamente a Fazenda 
Nacional com acçã.o repr•c.~ :iva contt•a. :,teus 
í'unccional'iod culpados. 

· Art. 12. Nos at·ma.zcn3 geracs potbm ser 
rí3cebidas mcrcadoria.s da. me>mtt naturez:t e 
qmlidade, pertencentes a. diversos donos, 
guardando-se misturad;~s. 

Para c:-Jto genol'D do deposito deverão os 
armaicns goraes cliSl)Or lle logar·e.') propl'ios 
e se a.pp;u•elh;tr pa.;·a o bom desc ~npcnho do 
serviço. 

vimcnto das vendas publicas, onde existirem 
as sa.LLs de que tl'a,ta, o capitulo Itr. 

Até o dii.L 15 1le lllH' ÇJ a.::; cmpt'e:t,<H apra
sentwãJ o balanço d-JLalllil/Jv de todas as 
operações e s:~rviço,; rcalig:ados, du:ante o 
anno a ·tt3rior, nos aemaz :ms.ge1•aes e· sahs 
de vendas publicJ.s, t'az mdo-o acompanhar 
dc1 um relato1'io circumstanciado, c,mtendo 
as c~msiderJ.çõJs que julgarem uteis. 

§ 1.0 As alfandegas, docas, entrepostos 
par·ticulares e tt·apiChes alfandegados ficarão, 
pol'ém, sob a oxclusi v a fiscalização do Mi
ni~terio da Fazenda, e os aemazens das es
tações de estradas de ferro da. União sob a. 
do Mi:1istcrio d:1 Industria, Viação e Obras 
Publica-s. 

O.l insp3ct::>;·es das alfandegas, emprczas 
OU companhia~ de uocas, COllCJS5ÍODarioS de -
cntr>ep.)stos c teapich.=-s alfandegados e di.; 
rector0~ de es~ea•las de forrJ federae> en
vial'ào na.s époc:1s acim:L designadas os 1m
lanços tl'imcn.:;~tcs e o - IJal:tnç~o o relatoeio 
annuacs ao respectivo ministerio. 

§ 2. o O Ministel'i:J da. Fazenda, o da In- . 
dustria, ViaçãJ e Obras Publicas e as junta~ 
commeeciaes pJderão, sempre que acharem. 
conveniente, mandar . inspeccionc1r os arma· 
zens sob suJ. fiscalização, afim de vcrifical'em 
si os ba.lanr}os apt'esen~a.,los esti'j,o exactos, 
ou si toem sido fielmente cnmpddas as· in
strucções ou ú rogulamento interno e a 
t-.trifa. 

A's declarações de que tratn. o art. Jo jun
tará o emprezario a descl'ipção minuciosa de 
todos os aprestos do armazem, c a matricula 
no registro do commcrcio sô:ncnb sor:L feita 
depois de exame matHl:ulo procedcl' p3la Art. l-1. As emprazas de armazens gcrae3 · 
Junüt Uommct\:in.l, pot• pt•o1i~sionaos e á tcem o dit·cito de retenção para garantia do 
ctistn. do intcrcs;:~ado. · pagamento das armazenageas c despezas 

§ l. o · Neste dep::>sito, a,1•~m ~a.s disposições com a con.3Ct'Va.ção e com as operaçõe;>, be
e.3peeia.es na presente lei, observar-se-hão as neficíos e scr·vrços presfiados ás merca.derias, 

· t a pcJido tlo dono ; dos aJeantamcntos feitos sogum c.;: . 
1
- · -

ll", o armaz.)m gcrn.l nio ó obl'ig.ulo a. re- . ~om fr·0tcs o seglll'o, e <a~ C.)mmxssoes o 
stituir a propt•ia mm•cadot•üt recebida,, ma.s .JI_lL'OS, qnan_do a.; merc~tdorx~s l~1es. tenham 
pótb entregar m3t'cadoria da. mcsrru quaH- srdo ~omottulas em con.:!Igna.~;ao {Cod1go Com· 
da.de; . -mcrcml, art. 189). . 

2~~., o a.rmazem gor.~lrosponde pelas pcrd:~s Esto direito do retenção pútle ser opposto 
e avat'ias da ·morcaduritt, a.inda mesmo no á massa fttllida. do devedo1•. 
caso de força maior•. 

"'§ 2. 0 Relativamente ás doc1s, cntl'ep::>:;;~os 
plrti::ulare.3 e trapiches a.lfandeg,\dos a ·at
tribuição acima. conferida á Junta Commer
cial caba ao Govorno Federal. 
, · Arj. 13. Os armazens geraes ficam sob a 
immediata fiscalização_ d<LS juntas commer
ciaes, ás quaes os emprozario.:; remetterão 
até o clia 15 doJ mezes de abril, julho, outu
bro e janeiro de cada. anno -um balanç), em 
resumo, das mércadol'ias que, no -trimestre 

_anterior, tiverem entrado e sahido o das 
que existiram, bem como a, demonstração do 
movimento dos títulos que emittil•cm, a im

, poi't:~ncia dos valores que com o.> mesmo.~ 
, títulos forem negociatlos, as quantias cotHi

g!ladas, na conformidade do ar' L 2.2, e o mo-

Tambam toem a~ emprozn.3 de armazons 
gerao.~ uireitO· de ind.emnização polo.i pre
jUÍZOS que llles venham por culpa. ou dolo do. 
de posi tan ~e -. 

CA,PITULO li 

EMISSÃO, CIRCULAÇÃO E EXTINCÇÃO DOS TI· 
TUWS EMITTIDOS PELAS EMPREZAS DE AR
MA.Zl~NS GERA.ES 

Art. 15. Os arma.zens ge'l'a.es m:nHtir·ão, 
quando lhes for p;;didJ pelo deposita.nto, dous 
titulo . .; / uni,los, ma.s separaveis á vontade, 
denominados - conJ~ecimento de deposito e 
wanant. 
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§ 1.° Cada um destes títulos deve ser á 
ordem e conter, além ·da sua designação par
ticular : 

1°, a denominação da empreza do armazem 
gei·al e a sua séde ; 

2°·, o nome, profissão e dQmicilio do depo
sitante ou de terceiro por este indicado ; 

3o., o logar e prazo do deposito; 
4°,a natueza e quantidade das merca(lorias 

em deposito, designadas pelos nomes mais 
usados no commercio, seu peso, o estado dos 
envoltorios e todas as marcas e indicações 
proprias para estabelecerem a suo. identi
dade; 

5°, a qualidade da mercadoria, tratando-se 
daquellas a que __ sé refere _ o art. 12; · 

6°, a indicação do segurador da merca-
doria e o valor do seguro (art. 16); · 

7°, a declaração dos impostos e direitos 
fiscaes, dos· encargos e despezas a que a mer
cadoria está sujeita, e do dia em que come
çaram a correr as armazenagens (art. 26, 
§ 20); 
· 8°, a data da emissão dos títulos e a assi

gnatura do emprezario ou pessoa devida
mente habilitada por este. 

§ 2. o Os referidos títulos serão extrahidos 
de um livro de talão,· o qual conterá todas 
as declarações acima mencionadas o o nu
mero de ordem correspondente. 

No verso do respectivo talão, ó deposi
tante, ou terceiro por este autol'izado, pas
sará. recibo dos títulos. Si a empreza, a 
pedido do depositante, os expedir pelo cor
reio, mencionará., esta circumstancin. e o 
numero c data do certificado do rcgisti:\) 
postal. 

Annotar-se-hão tambem no verso do talão 
as occurrencias que se derem com os titulos 
delle extrahidos, como substituição, resti
tuiÇ'.âo, perda, roubo, etc. 

§ 3. o Os armazens geraes são responsa v eis 
para com terceiros pelas irregulp:r:-idades o 
inexactidões encontradas nos t.itulos quo 
emittirom, relativamente á. quantidade, na
tureza e peso da mercadoria. 

Art. 16. As mercadorias, para servirem 
de base á emissão dos títulos, devem ser 
seguradas contra riscos de incendio no valor 
designado pelo depositante. 

Os armazens geraes poderão ter apolices 
especiaes ou abertas para este fim. 

No caso de sinistro o. armazem geral é o 
competente para receber a indemnização 
devida pelo segurador,e sobre esta exercerão 
a fazenda nacional, a empreza de . armazens 
geraes e os portttdorcs de conhecimentos do 
deposito e wa1·1·ant os mesmos direitos . c 
privilegias que tenlH.tJil sobre a mercadoria 
segurada. . 

Paragrapho unico. As mercadoria:5 de que 
trata o art. 12 serão seguradas em nome da 

Cam:wa Vol. VI 

empreza do armazem geral o qual fica. 
responsavel pela indemnizaçã.o no caso de 
ministro. . · 

Art. 17. Emittidos os títulos de que trata 
o art. 15, os generos e mercadorias não 
poderão soifrer embargo, penhora, sequestro 
ou qualquer outro embaraço que prejudique 
a sua livre e plena deposição, salvo nos casos 
do art. 27. · 

O conhecimento de deposito e o wa1·rant, 
ao contrario, podem · ser penhorados, arres
tados por dividas do portador. 

Art. 18. O conhecimento de deposito e o 
wan·ant podem ser transferidos, míidos ou 
separados, por endosso. . · 

§ 1. o O endosso póde ser em branco ; neste 
caso confere ao portador do titulo os direitos 
de cessionario. · · 

§ 2. o ·O endosso dos ti tulos unidos confere 
ao cessionorio o ·direito de livre disposição 
da mercadoria depositada .; o do war1·ant se
parado do conhecimento de deposit'B o di
reito de penhor sobre a mesma. mercadoria 
e o do conhecimento de deposito a faculdade 
de dispor da mercadoria, salvo os direitos 
do credor, portador do war1·ant. 

Art. 19. O primeiro endosso do warrant 
declarará · a. importancia dó credito garantido 
pelo penhor da mercadoria, a taxa dos juros 
c a data do vencimento. 

Esta.s declarações serão transcriptas no co-. 
nhecimento de deposito e assignadas pelos 
endossatarios do warrant. 

Art. 20. O pol'tador dos dous títulos tem 
o direito de pedir a divisão da mercadoria em 
tantos lotes quantos lhe convenham, e a 
entrega de conhecimentos de deposito e 
warrants cot•respondentes a cada um dos 
lotes, sendo restituídos, e ficando annullados 
os títulos anteriormente emittidos. 

Esta divisão sómente será facultada si a 
mercadoria continuar a garantir os creditos 
pt•eferenciaes do ~rt. 26, § 1 o. 

Paragr<~pho unico. Outrosim, é p9rmit
.tido ao portador dos dois titulos pedir novos 
títulos á sua ordem, ou de terceiro que in
dicat•, em substituição dos primitivos que 
serão restitui.dos ao armazem: geral e an
nullados. 

Art. 21. A mercadoria depositada será 
retirada ·do armazom geral contra a entrega 
do conhecimento de deposito e· do warrant 
correspondente, liberta pelo pagamento do 
principal e juros da divida, si foi negociado. 

Art. 22. Ao portador do conhecimento do . 
deposito é pormittido retirar a mercadoria · 
antes do vencimento da divida constante .da 
warrant, consignando no armazem geral o 
principal e juros até ao vencimento e p~ 
ganclo os impostos fiscaes, armazenagen
vencidas e mais despezas. · 

39 
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~ Da quantia consignada o armazem geral! §' 4. 0 Si o arrematante não pagar o preço 
pa~-.;ará reei bo, cxtrahido ' de u~n livro de d~ ~onda _ c applicar-se-ha a disposição do 
talao. _ art ..... R,§ G. 

§_1:~ O ~rmazc1_nger~l dará, p;n' ~arta §5. " Aperdaouextraviodoconhecimento 
r~gJsn·a.dlJ:, l.J~lmc<lw.to aviso de_;; ta. cons1gna- de deposito (c~rt. 27, § 1°), a falle!!cia, os 
çao ao prn:ne1ro Pndoss::tdor da tcarran~. meios preventivos de sua dcclar&,çao e a 

Este av1so, quando contestado, ser;.t. pro- morte flo devedor não suspendem nem in-
va~o nos termo.s do ~rt. lO ~ 2o. _ tet·~·ompem a venda annunciada. 

§ 2:0 A cous1gnaçao eq_mva~e a 1:eal e § G.o o devedor poderá evitar a v~nd~ até 
effectlvo pag::unento, e a q_uant1<t consignada ao momento de ser a merca.doria adJudicada 

/ s~rá promptai?ef:lt~ cntregu~ _ao credor me- a9 q_ue rn,aior Ia:nço o1ferecer, ·pagan~o imme
d~ante ~ r~stJtmçao da wa11 ant com a de- dw.tarncnte t~ divida do toa1-rant, og 1mpostos 
VIda. qmt~çao. _ fisc<1es, despezas devid<1s aoarmaz;em e todas 

§ 3. 0
• SI o •wwTant _ na? for . apresm~tada. as mais q_ue a execução deu logar, inclusive 

ao armazem go1:a~ até oito ~1as dc.J.?OlS do custas do protesto, commissões do corretor 
vencunento da dtvl~<1, ?- q__u~nt1<1 consignada ou agente de leilões e juros da mgra. 
será levada a deposito JUdl.C~al, por conb de § 7.o o portador do 'U)[m·ant quo, em 
quem :pertence.r. . tempo util, não interpuzer o protesto por 

·Nas alfandegas .e estradas ~e ferro fo- falta de pagamento, ou que, dentro de dez 
deraes, essa quantia teea o destmo declarado dias contados da d<1ta do instrumento do 
Jlo ·art. 10 § :3o in fine. . · protesto, não promover a venda da merca
. · § 4. o. A Rerd<1, ? ~oub_? o_u extra-y-1? do doria, conservará tão ~ómente acção contra 

·.Wf!?"?:ant nao preJU~Icarao · o. e~erciClO do 0 primeiro endossador do wan·ant e contra 
.dire1to que este artigo confere ao portador os endossadores do conhecimento de depo-
··do conhecimento de deposito. sito . 

. Art. 23. Q portado_! do tom-rant q_ue, ~o Art. 24. Eífectuada a venda, o corretor ou 
dHl. do ven~1mento, nao for pago, e que ~ao lciloeirD dará a nota do contracto ou conta 
ac~ar c~nsignada no a~·mazm~ geral, a I~n- do-venda ao armazem geral, o q_nal r_ecc
poitanc~a do seu credito ? Juros (ait. 22), bcrá 0 preço e enirecrará ao comprador a 
deverá mterpor o respect1vo protesto nos . , d .· ~ · 
prazos e pela forma applicaveis ao protesto merca oua. . . 
das letras de c<1mbio, no caso de nãO';paga- § Lo O arr~mzem geral, 1mmedtatamente 
niento. _ · após o recebimento do producto da venda, 
···· O official dos protestos ontre()'ará ao pro- fal'á. as deducÇões dos · creditos preferenciaes 
testante o respectivo instrumen~, dentro do do <1rt: 26 §lo, .e, com o líquido, pagará ' o 
prazo de tres dias, sob pena de rcsponsabili- po~·t<t~lo_r do war1·ant nos termos do art. 26, 
'dado é de satisfazer' perdas o' damnos. · prmCipl~ · . . . . 

§ 1.0 _O portador do warrant farí1 vender § 2.o (:)portador d~ wan·ant quo fica.r m-
em loilã.o, por intormcdio -tlo . corretor ou tegt'a.lme_nto pa.go ent~·egttrá ·ao armazem 
leiloeiro, quo oseolher, as rnoreadorias ospc- gel'<~l o tltnlo com a q_u1taça.o; no. caso .con
cificada.s no titulo, indopondcnto do formali- trarw, o aemazcm geral_ mc:~cwnara. n~ 
dados jndiciaos. _ w0:n:ant o pa.gamentu parcml fCJto e o resti-

§ 2. 0 Ig11al direito de vcnutt calJc no pri- tmm ao p:Jrtadur. 
meiro endossador que PM~at· a. divid<1 do §_.é.o Pa.go .o credor, o excedente do preço 
warrant, t;em que seja neccs~ario'· constituir ua v~nda ser<t entregt;t.e ao portador .do .cQ
em mól'a. os endossadores do conhecimento nhccnnento de depo~:ato contra a restitmçao 
de deposito. deste titulo. ·· 

§ 3. • O corretor ou leiloeiro, enca1~regado §·4.o As quantü~_s reservad.as ao pqrtador 
da venda, depois de <1vizar o administrador d_o uarrant ou _ao do conhecimento de depo
do armazem geral ou o che.fc da. competente st_to, qua~do nao reclamadas no p~a~o d_e 30 
r~partição federal,annunciai'ápela imprensa dias_ depois da venda da mercad~r~~ terao o 
o leilão, com antecedencia de quatro dias, destmo declarado no art. 10 § 3 . 
·especificando as mercadorias con'forme as Art. 25. Si o portador do warrant não 
'deClarações do ·war?·ant e declarando _o dia e ficar integralmente pago, ·em virtude da in
hora da venda, as condições desta c o logar s-ufficiencia do prouucto liqui_do da vençla da 
onde podem ser exam~na.das aq_uellas merca- mercadoria ou da inderrmiiação do seguro, 
dorias. · no caso de sinistro, tem acção para h<1 ver o 

O agente da venda conform<1r-se-lta em saldo·contra os endossadores anteriores soli
tudo com as disposições do regulamento in- dariamente, observandó-se a esse respeito as 
terno dos armazens e das salas· de vendas mesmas disposiçõos substanciaes e proces
publicas ou com as instrucções officiaes, tra- suaes (de fundo e de fórma) re~ativas ás 
tanc!o-se de repartição federal. . letras de· càiíl bio. · ·-· · . · · ' ·• - • 
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O prazo para a prescripção da acção regr~s
siva corre do dia da venda; 

Art. 26. O portador do/warrantserú. pago 
do seu credito, juros convencio'naes e da 
mó r a. á razão, de 6 o f o ao anno o despew,s do 
protesto, precipuamente, pelo producto da 
venda da mcrcadoría. 

§ 1 • o Preferem, porém, a este credor: 
1?, a Fazenda Nacional; pelos direitos ou 

impostos que lho forem devidos ; 
2°, o corr·étor ou leiloeiro polas com missões 

taxadas· em seus regimentos, ou reguladas 
por convenção entre elles ·e os committentes, 
. e pelas despezas com q,nnuncio da venda. 

3°, o. armazem gorn.l por todo,s as dl3spe
zas declaradas no art. 14, a respeito das 
quaos lhe é garantido o direito de retenção. 

§ 2.• Os creditas do§ 1° ns. l e .3 devem 
sel' expressamente referidos. nos tüulos 
(art. 15 § 1° n. 7), declarando-se a quantia 
exacta dos impostos devidos á Fazenda Na
cional e de todas as despezas liquidas até 
ao momento da emissão daquelles titulas, 
pena de I>erda d«, preferencia. 

Todas as vezes que .lhe for exigido pelo 
portador do conhecimento de deposito ou do 
warro,nt o armazem geral é obrigado a liqui
dar os creditas ·que preferem ao war1·ant e 
fornecer a nota da liquidação; datada e assi
giiada, referindo-se ao numero do titulo e 
ao nome da pessoa á ordem do· quem foi 
emittido. 

Art. 27. Aquelle que perder o titulo avi
sará ·o armazem geral e annuncütrá o facto 
du1•ante tres dbs, pelo jornal de maior cir
culação da séde d<tq uelle · armazem. 

O armàzem geral terá sciencia do dia e 
hora da justificação, e para esta, si o war
nmt foi negociado e ailll1êJ, não voltou ao 
armazem gural, será citado o endossatario 
deste titulo, cujo nome de v in. con;;tar · do 
cor1•csponden·te conhecimento de deposito 
perdido (art. 19, 2"' parte). 

O juiz nq, sentença, que julgar procedente 
a justificação, mandar(t publicar editaes com 
o pra.zo de 30 div.s paea. reÇ!lamações. 

Estes edHaes reproduzirão todas as decla
rações constn,ntes do taliio do titulo perdido 
o serão publicn.dos' no Dia rio · Official e no 
jornal onde o interessado annunciou a refe~ 
riLla. perda e affixados na porta do armazerh 
e na sala de vendas publicas. _ 

Não havendo reclamltção o juiz expedirá 
mandado conforme· o J.'equerido ao armazem 
geral ou depositaria. 

'Sendo oedenada a duplicata, della constará 
e::, ta circumstaneia,. 
/ Si, porém, apparecer reclamação, o juiz, 
mn.rcari o prazo de dez dias para prova, 
e, findos · estes, arrazoando o embargante 
e o emba.rgadG em cinco dias cada, · um; 
ulgartí afinal com appellação sem elfeito 
suspensivo. 

E:)tcs prazos se6io improrogavcis e fataos 
e correrão em ca,rtorio, indcponucnte lle lan
çamento em audicncia. 

§ 3. 0 No caso do perda do ww·mnt, o in
teressado, quo pl'ova,r a su:.t propl'iedado, 
tom o dirolto do rocoboe a importancia do 
credito garantido. 

Observar-se-1m o mesmo processo do § 2° 
com as seguintes modifica~<ões: · • 

a) Pam justillcaçii.o summari:.t, orão ci-

§ 1. o Si so tratar· do conhecimento de de
posito o correspondente warmnt, ou só do 
primeiro, o intoressa(lo poderá obtcr.dupli
cata ou a ent1·oga da mercadoria, garantido 
o direito do portttdor do warrant, ~i csto foi 
negociado, ou do saldo á sua disposição, si a 

. mercadoria foi vendida, observando-se o pro
cesso 'do § 2°, que correrá perante o juiz do 
commercio em cuja jurisdicção se achar o 
armazem geTa~. 

tados o primeiro cnt1ossa<lur c outt·os quo 
forem conltccidos. O a.rmitzorn será. avisado 
do dia o hora da, justific<tçã.o, c notHica.do 
jmlicialmontc da pot'll:.t uo titulo. 

b) O manuauo judicial de pagamento será 
expedido contra o pl'lmoiro endossador ou 
conttia quem tiver em consignação ou depo
sito a importancia correspondente á Q.ivida 
do warmnt. 

§ 2° O int~essado requ~rerá a notificação 
· do armazem geral para nao entregar, sem 

ordem judicial, a mercadoria ou sn,ldo dispo
nivel no caso de ser ou de te1' sido eUa ven
dida na conf'ormidade dos arts. lO § 4° c 23 
§ ·lõ, e justificará summariamcnte a sua 
propriedade. · 

O requerimento d.cvo ser instruido com 
um oxeinl)lar do jornal em que for annun
ciada a perda e com a cópia 1iel do tn,lão do 
titulo perdido, fornecida pelo armazem geral 
e por este authenticada. , 

O referido .mandado, se a divida não est<t 
vencida, ser<:1 apresentado <tquelle primeiro· · 
endossadoll no dia do vencimento, sendo 
applicavel a disposição ·do art. 23 no caso 
de não pagamento. . ' 

§ 4.° Ccs.ja a responsabilidade do armazem 
gcra.l e do devedor quando em virtude de 
ortlem judicial cmiüir duplicatt- ou entregar 
a mercadoria ou o sa.ldo em.sel·. i-ocler ou 
paga,r a, divida,. O prtJjudicado terá acção 
somente comrtt quem indeyidamente dispoz 
da merc<;~.doria ou enrbol:-:lou a tlUantia .. · · 

§ 5. o O que fica disposto so llra perda do 
titulo applica-se aos casos de roubo, furto, 
extravio ou destmição. 
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CAPITULO lii 
SALAS D8 VENDA~ PUBLICAS 

Art. 28. Annexas aos seus estabeleci
cimentos as emprezas de armazens goraes 
poderão ter salas apropriada;; para vendas 
publicas, voluntarias, dos genm·os e merca
dorias em deposito, observando-se as se-
guintes disposições: · 

§ 1. o Estas salas serão ft•anqueadas ao pu
blico e os depositantes poderão ter ahi ex

. posição de amostras. 
§ 2. o E' livre aos interessados escolher o 

agente da venda dent-re os corretoreil ou 
leiloeiros da respectiva praça. 

§ 3. o A venda será. annunciada p!Jlo cor
retor ou leiloeiro, nos jw·naes locaes, (le
clarando-se o dia, hora e condiçõe:; do leilão 
e da. entrega da mercador·ia., numer.:>, na
tureza e quantidade de cada lote, arma.zcns 
onde se acha, e as horas durante ás quaes 
póde ser examinadá. · 

Além disso, affixará a viso na praça do 
commercio e na sal<1 onde tenha de effectuar 
a venda. 

§ 4. o O publico será admittido a exami
nar a mercadoria annunciada á venda, sendo 
proporcionadas todas as facilidades pelo ad
ministrador do armazem onde ella se achar. 

§ 5. 0 A venda será, feitn. por atn.cado, não 
._ podendo cada lote SOl' de valor inferior a 

dous contos de réis, calcula.do pela. cotn.ç~ão 
média, da mercadoria. 

§ 6. 0 Si o arrem;\ta.ntc não paga.r o preço 
no prazo m<1rcado nos annuncio3, c, nn. fa,lta 
destes, dentro de vinte e qun.tro horas depois 

• dn. venda, será a mcrcadol'ia.Jcvada <t novo 
leilão por sua conta. e rist~Ó, fica.ndo obl'i· 
gado a complebr o preço p:Jt' que a. com· 
prou e perdendo em beneficio do vcwloclot· o 
sign;ü quo houver dado. · 

Para cobrança da di1l'orenç~a ter;t a parLo 
interessada a a.cç~ã.o executiv;t dns al'ts. :mn 
e seguintes do decreto n. 737, do 25 do no· 
vembro de 1850, devendo a. petiç~ã.o inicial 
ser instruída. com C(Wtidã.o oxt;rahicta dos 
livros do corretor ou agente de leilões. 

§ 7. o Trat:mdo-sc das. mereadol'ia8 a que 
se refere o art. I2, observar-se-ha o disposto 

. no§ I0 , n. I, do mesmo nrtigo. 
Art. 29. Onde existirem sn.las de vendn.s 

pul)Iicas serão nellas effectuadas as vendas 
de que tratam os arts. lO § 1° e 23 § 1°, não 
sendo então applicavel a dispo;;ição restri
ctiva do art. 28 §5° 

CAPITULO IV 
DISPOSIÇÕ~S FISCAES E PENAES 

Art. 30 São sujeitos ao sello :fixo de tre
zentos réis : 

I o o reei bo das mere<tdorias <leposi tadas 
nos <1rmazens geram; (a.rL O) ; 

Art. 2° o_conhecimento de deposito: 
O mesmo sello das letras do cambio e de 

terra pagará o warrant quando, separada de 
deposito, for pela primeira vez endossn.da. 

Art. 31. Não podem ser taxados pelos Es
ta.dos nem pelas Municipalidades os depositas 
nos armazons gcra.eil, bem como as compras 
e vendas realizadas ntts salas annexas a estes 
armazens. 

Art. 32. lncorrêrã.o na multa de 200$ a 
5:000$ os emprezarios de armazens geraes· 
que não observarem as pt•escripçõea dos 
n.rt:>. 5°, 7° e 8°, §§ 1° a 4°; 13, 22, § 3°, 24, 
§§ l 0 e 4°, 26, § 2°, ultima. parte. 

Paragrapho unico. A multa será imposta .. 
por qncm tiver a seu cargo a fiscalização do~· 
armazem, e cobrada ex.ecutivamonte por 
intermedio do Ministerio Publico, si não for 
paga dentro de oito dias depois de notifi
cn.da, revertendo em beneficio das miseri
cordias e orpha.natos existentes na séde dos 
armazens. 

Art. :33. Será cassada a matricula (art. 1°, 
§ 1°) ou revogada, a. autorização (n.rt. 4°);· 
por quem a ordenou ou concedeu, nos casos 
seguintes: 

1°, fallencia c meios preventivos• ou liqui
dação da respectiva. empt•cza; 

2°, cessão ou transferencia dn. omproza a 
terceiro som prévio avi,;o á Junta Commor
cial, ou, sem n.utorizn.ção do Governo, nos 
casos em quo esttt for necessa.ria ; · 

3·•, inft•a.cçã.o do rr.rrulamcnto intorno em 
pl'ojuizo do coinme1 r iq on dn. Fazenda Na
cion;kl. 

Par;~gt·;~pho unico. A dtsposição dosto ar
tigo niio prejudica a imposiçü.o r'as multas 
comntitúul<ts no art. 32, nem it applieu.çii.o 
d<~s outms penas om que, pot• vontur•a, t;o
nlnm ÍIICOI'l'ldo OS Olllpl'OZat'ÍOS tiO l~l'llllLWnS 
o suus pt·opost;os. 

Art;. :H. As pnnas cst;theloeitl:ts p:tra, os 
casos tios ill'l~. :·t! o :3:l, ns ~u o :3", só poderão 
ser impostas dopois tio ouvido o ompreza.J'io 
do :Lrlna.zcm gel•ttl, o go1•ontn ou Sllperinton
don to cl<ts t~o1np tnhi:Ls de doeas c oi! conces
siona.l'ios dn cmtrepostos o tmpichcs alfande
gados om prazo razoavel, ütcultando-so-lhe 
n. leitura. do inquel'ito, rela.torio, denuncia e 
provas colhidas. ~ · 

Art. 35. Incorrerão nas pcn:as de prisão • 
cellnlar por um a quatro annos c multa de 
1 00$ a. l : 000$000 : 

I. o Os quo emittirem os títulos referidos · 
no capitulo li sem que tenha.m cumprido as 
disposições dos arts. I o 4 desta lei. · 
--2. o Os orilprezarios ou administradores do 
arm_azens geraos que emittirem . os llito~ tí
tulos sem que existam em deposito as mer..:. 
cadorias ou generos nclles especificados, ou 
(l'IC emittam mais de um conhecimento de 
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deposito e de wa1·rant sobre as mesmas mer
cadorias ou genGros, salvo os casos do 
art. 20. 

3° Os emprezarios ou administradores de 
armazens geraes que fizerem emprestimos 
ou quaesquer negociações, por conta propria 
onde terJeiro, sobre titulos q_ue emittirem. 

4° Os empresarios administradores de a,r
mazéns geraes que desviarem no todo ou em 
parte, fraudarem,qu substituírem por ouGras, 
as mercadorias confiadas á sua guarda, sem 
prejuízo da pena de prisão de que trata o 
art. ll n. l. 

5° Os emprez:1l'ios ou administradores ele 
armazens geraes quo não entregarem no 
devido-tempq, a quem de direito a impor
tancia das consignações de qne trata o 
art. 22 e as quantias que lhes sejam con
fiadas nos termos desta lei. . . ~ 

§ 1° Si a empreza fõr sociedad~ anonyma, 
on commandi taría por acções, incJrrcrão
nas penas acima cóínminadas os seus admi
nistradores, superintendentes, gerentes ou 
fieis de armazens que pé~l'a o facto criminoso 
tenham concorrido directa ou indirecta
mente. 

§ 2° Si os títulos emittidos pelas repar
tições federaes, de que tratam os m•ts. 2 e 3, 
incorrerão nas penas acima os fieis ou quaes
qucr funccionarios quo concorram para o 
facto. 

§ 3° Nesses crimes Cétbe ·a acção publica. 

CAPITULO V 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 36. Ficam c::>mprohendidos na. dispo 
sição do art. n. 19, § 3° do decreto n. 737 
do 25 de novembro do 1850, os depositas no 
arma.zens geraes e as operações sobro os ti 
tulos que as respectivas emprezas omilitirem 
e os contractos de compra e venda. a que se 
refere o art. n. 28. 

Art. 39. São nullas as convenções ou chw
sulas que diminuam ou restrinjam as obri
gações e responsabilidades que, por esta lei, 
são impostas ás emprezas de armazens ge
raes e aos que figurarem nos títulos que 
e lias emi ttirem. 

Paragrapho unico. Ao contrario, podem 
os armazen:i geraes se obrigar, por conven
ção com os depositantes e Inediante. a taxa 
combinada, a indemnizar os prejuízos acon
tecidos á mercadoria por avarias, vícios in
trínsecos, faltado acondicionamento e mesmo 
pelos casos de força maior~ 

Esta convenção, para. que tenha effeitos 
para com terceiros, deverá constar dos ti
tulas de que trata o art n. 15. 

Art. 38. A presente lei não modifica as 
disposições do capitulo V, do titulo III, da 

parte l do Codigo CommerdaJ, ctue conti
nuam em intoir·o vigor. 

Art. 30. Revog11m-so as disposi~ões em 
contrario. 

Sala, da, Camara, 7 ·ao agosto de 1901.-
Serzedello CorTêa, 

N. 241-1901 

Autm·iza o Gove1·no a concede~· um anno 
de licença corn todo o ordenado ao prepa
?"aclor effectivo da cadei1·a de ope1·ações e 
apparelhos da Faculdade de 1vfedicina do 
Rio de Janeiro, D1·. Iíem·ique de Toledo 
Dodsworth 

Foi confiada ao exame da Commissão de 
Petições e Poderes a pretenção do Dr. Hen
rique de Tolodo Dodsworth, preparador effe
ctivo da cadeira de opcr·ações o apparelhos 
da F<tculdado de Medicina desta Ca.pital, 
solicit<fndo do Congresso Nacional um anno 
de licença, com oedenado, pa,ra cuear-sc 
onde lhe convier, da molestia que soifre em 
sua saurle e o obriga a tratamento prolon
gado, fóra do suas occupações h<11lituaes. 

O peticionaria. prova com certidào da se
cretaria da Faculdade de Medicina, em que 
lecciona, que exerce nesta o :seu magistcrio, 
ba mais de 12 annos sem ter nesse período 
gosado de ~icenÇa alguma, int~rromJ?enuo ~t 
sua assidmdade apenas por Cinco dtas, om 
razão de molestia e mais 28 por serviço 
obrigatorio do alistamento eleitoraL o justi
fica <t molestia que motiva. o sou pc(lido de 
licença com o testemunho do dons í'u,cultu.
tivos, prestado nos ().ttcstudos eom fJUO in
struiu a sua petição, os quao11 amrmam quo 
esse funccionario publico solfrcndo do aortite, 
mole;;tia quo cxlgc tra,tamonto rognlttl' o 
conveniente rogimon, sondo indispensavol o· 
urgente o seu recolhimento ao repouso phy
sico e me.nta,l, por longo tempo. 

Entende a Comrnissilo de Petiçli.ios o Pode
res quo semelhante testomunho constituo, no 
casJ, prova sufficionte da raúio úo pedido _e 
o justifica para o fim de set· concedtda a li
cença requorida. Para este o1foito oll'erece 
á considet·ação da Camara dos Sr:'l. Deputados 
o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: . 
Artigo unico. O Governo é autorizado a 

conceder um anno de licença com todo o 
ordenado ao Dr. Henrique de Toledo Dods~ 
worth, preparador effectivo da . cadeira. de 
operações e apparelhos da Faculdade de Me
dicina do Rio de Janeiro, para tratar de sua 
saude, onde lhe convier; revogadas as dis
posições em contrario. 

Sala das Comrnissões, 16 de outubro dt 
1901.-Espéridia:o, Presidente. - Trindaqe, 
relator,-Tavares de Lyra.- José Euzebio, 
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. . -·--.-~-~ ....,.,_ ces~ario SD torna solicitar-se do Congresso 
. N. 242 -P90l •. I Para attender-se a esse pagamento. ne-

Autori.z-a[:o Poder6Executivo~q, .<bt'i?·~ aà'•fJji;1i;- Nacio~al tt COll?CSS[O de um cee.dito dacluella 
teno da Guen·a o credtto ext~·aM·dinario quantH1, o assnn submotto o as.~umpto 4 
de 992$000 par~. occo1·re~· ao pagamento do vo.~~a esClarecida attençã.o. parét quo vos di-

• tenente honora·n.o do exe1·cito Joagt~im 1ln- gnors rcsolvol·dos como Julgardes couve· 
tonio de Oliveira Baduen. · nionto. 

Em mensagem de 30 de dezembro }}l'Oximo 
passado, solicitou o Sr. Presidente ua Re-

Ca.pital Foleral, 20 de . setembro de 1901. 
- J. N. de Medeiros Mallet. 

N. 243-1901 
. publica o credito de 992$000 pa1•a occorrm' 
ao pagamento do tenente honorario do ex
ercito Joaquim Antonio de Oliveira Balluen, 
pedagogo aposentado , da companhia de 

. aprendizes artífices do cxtincto Arsenal de 
Guerra do Es1;ado de Pernamhucc, nos ter
mos da exposição do Ministerio da Guerra 
abaixo publicada ; e coüformando-se a Com
miilsã.o de Orç<~mento com as razões alie- • 
gadas, é de parecer que seja acceito o se
~uinte Pl'ojecto : 

At1tori.za o Pode1· Executivo a abrir ao 1Jfi
niste1·io da Fazenda o credito . ext1·aordina
r1:o de 3:000.)000 pm·a · attender à restitui· 
çc7o do deposito feito po1· Adolpho Gonies 
Netto 

Conformando·se a Cornmissão de .. Orça~ 
monto com as razões expostas na . monsagem 
do St'. Presidente da Republica de 24·· do mez 
proximo passado, abaixo . publicada, é· de pa
recer que seja auoptado o seguinte. projecto 
de lei: 

O Congresso Nacional resolve : 

Artigo unico. Fica o Poder ExccutivJ 
autorizado a abrir ao Ministerio da G11Grra 
o éredito extraordinario 'de 99il$000 para. 
occoner ao . pagamento ao tonentc -honorario 
do exercito Joa.quim Antonio ue Oliveira 
Ba~uen, pedago.go a.pos~ntn.do da compa
nhia de aprendizes artlfices do extincto 
Arsenal de Guerra do Estado <le Pernambuco, 
de ordenado relativo ao periodo decorrido 

-da da.ta d.a sua dispensa do serviço por oli'ei-
. to da extincçã.o do mesmo .Arsenal á data. de 

sua .aposontadoria ; fazendo as neccssarüts 
opera-ç~ões e revogada,:) as dH:;posiçõe" em 
contrario. 

Sala_das Commis;-;õos O uo outubro do 1901. 
-:-Paula Gt~iman!es , presidm1to. - JJ:fayrinh, 
relator. - Serzedello Cor1·êa. - Ji',·ant.:isco 
Ve-iga. -Francisco Sà. - Nilo Peçanlw. 

·: Sr. :Pr9sidonto da Ro1mblic~- O . tononta 
honorario do Exercito Jo<.l.flUirri Antonio do 
Çllivoira Baduon, pedagogo apowntado da 
Comp.anhia do Aprondizo> Artificos do ex
tiilcto Ar.;en;.ü do Guort·a do Estado do Per
nambuco, pede paga.monto de voncimmitos 
relativos ao perioclo dccorr·ido .dn 19 do jtt
noü:o da 18\:19, om que foi didpensado do ser
viço ., por. o!Toito da extincção do l'Oferido 
arsenal,.al7 do novembro seguinte, em que 
so aposentou. 

.. O req_riorente deixou de receba{ os venci
It!-ento::: daquolle logu.l' por effoitd da; ·extih
cçã.o do ar::;onal; mil.s, tendo adquir·ido di
reito . á apose11ta.doria por eontar mais do 
dez annos do serviço c o::;tar inv<üido; do 
jucltiça seria. o a1Jono do ordonado no podo
do citado, ua___impot·~a.ncill. do 99.2$000. 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir a.o Ministerio da Fazenda o 
credito cxtl'aordimtrio de 3:000$000, para 
attendol' {L restil.üição do . deposito de igual 
quantia, feito em moedas do bronze por 
AdoJplw Gomes r-.'etto para g<Lmntia. da rcs~ 
pons:tbilidatle do lugar de tinl do arma.zem 
da. Alfa.nduga do Riq de Janeiro; fazenclo as 
·ncces:mrias opm·c.wücs e revogadas as dispo
siçõe::; om eontt·ario. 

Sala das CommiS:-lÕO:'l, a do outubro do l!lOl. 
-Pa11la Ouimw·rTt·.~, vro::;iclenl;o.-.Muyi'Úll,, 
relator .-&1·:;cdc/.fo 0o1'1'êa.-l•1nmcisco Vei
ga.-Nilo Peçanlw.-F1·ancisco Sei. 

Srs. Membros do Congrcs;;o Na.cionaL-
1\.dolplto Gomes Netto, fiel do arma.zem ela 
Alfandoga. elo Rio (le Janeiro, a.lloga.ndo t~r 
depositado em 1888, para garantia da, res~ 
ponsa.Jiliclad.e da.quolle ca.rgo; então : fixac!-?t 
em tres contos de r éis, igual quantia em 
moedas de 1Jronzo. e haver _su bstituido~ em 
l89i.) os ;e deposito por tres í1l)Olices, ~o por.~ 
tador, dq.clivida publica da União, do váloi; 
de um conto de réis cada uma, req_u!Jreu ,ao 
Mini::;terio da )!'azenda, em 9 de ::;etei:nbrô 
des:>e ulLimo . J1nno, O leYri.htamento de SUá 
fiança presta.da em dinheiro. . 

Não consta.ndo da escripturação do The-· 
souro a entrada do deposito cujo lévanta
rncnto ora _pedido, mandou o dito Ministro 
que o requerente exhibisse o re.3pe~tivo co.
nhecimento oxpetli~o pela Thesoura.ria Geral 
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N. 24:4-1901 visto ser este o documento probatorio do re
collümento de valores aos cofl·es daquella 
repartição. Autoriza o Poder Executivo a abrir ao }(fi. 

Replicou o interessado, em lO elo janeiro 
de 1"900, que tal conhecimento não lhe fôra 
dado em 1888 o oxlübiu o documento com 
que provava o deposito das referidas apq
lices e uma certidão do termo relativo á sua 
primitiva fiança, lavrado na. Directol'ia do 
Contencioso em 27 de dezembro do mesmo 
anrio .de 1888, o qual, como· aqnelle outro 
documento, declara expr~ssament0 que as 
moedas em questão haviam sido depusit<tdas 
na Casa da .. Moeda. 

Ouvida a .re.,;peíto, informou essa r(3pãr
tição, em offi.cio n. 138, de 28 de março do 

. anno proxüuo findo, que. por intermedio da 
Thesouraria Geral do The::~ouro e desJ.com
panhadas de guias ou quaesqner dizeres que 
ind.icassPm a sua procedencia, recebeu em 
difi'erentes ·épocas, diversas partidas de 
moedas do cobre do antigo cunho, na impor
tancia· total de trinta e nove contos oito
centos e sete mil novecentos e qnaL·enta e 
seis réis, conforme consta do respocti vo ba
lanço de maio de 1892, as quaos foram em
pregadas na l!ga de n,ovas Ip.o~das. 

Den.nte dessa ínformãção, deante da decla
ração constu.nte do termo de ftança a que me 
rofol'i deante, principalmente, do parecer 
do 13 de d.ezembro de 1888, em que o b~~rãu 
do Pn.t•anapiacu.b<~, ontáo diroctor do Conten
cioso uo Tho.~om·o Nacional, opinando no 
sentitlo do entt•at· o dito fiel no oxcrciciú do 
Hou cat·go untos do Úlíiunar <t pt·cstaçã.o da 
I'OBpoctiva liauç:~. atlit·ma. catcgoricamcn~o 
quo jti. ostu.vt~ oll'octnado o llopnsito om ques
tê'w, fo-rçoso ü rocuilhoc.cr que na . tdludüb 
quantia de 3D:tl07$94ü, u.provcik~da paru. 
lig<L de mooclu.s, o.::~Gá incluiua <t do 3:00(1$ em 
moedas d.o bt•onze doposHadu. por Adolpho 
Gomos Netto e que, portanto, . tem elle di
l'oito á. res&ituição d.a mesma, uma vez quo 
â ~ub~Stittiiii pôr apolices. 

Cómo, porém; essa. restituição nãó possa 
ser offectuctda pelo côfre do « Dopositos e 
Canções», porque, como ficou dito, não foi 
esci'ipturada a. entt·a.da d0 dinheiro por e.->to 
cófre, nem possa tamuem, a ttenta a sua 
peopria. natureza., constituir de.;poza de 
qualqQ.er d~ts verbas do Orçamento do Minis
terio da. Fàzenda, cabe-me solicitar-vos para 
tal fim a. concessão de um credito especial 
da importancia de tre.3 cvntosde réis, moeda 
papel. 

Capít<il Federal, 24 de setembro de 1901 
13° da Republica .. -.M. 1/eh·a~ de Campo~ 
f3alles; 

_ nisterio da Guerra o credito extra01·(linario 
de 1:178$567 para pagar o _ordenado de
vido ao 1nestre de mU:sica aposentado da 
extincta companhia de ap~·endizes artífices 
do Arsenal de Guerra do Rio G~·ande do 
Sul, Lourenço Francisco da Cunha 

A Cqmmissão de Ül'Camento, conformando-. 
se com as l'i1ZÕJs-a.llogaclas na exposição do 
Ministcrio d<1 Gueera, ::tbaixo publicada, que 
acompanhou a Mensagem do Sr. Presidente 
da Republic;~, da.ttt<la de 13 do proximo pas• 
sado, é de pa.recer· que seja adopt<.tdo o se· 
guinte projecto de lei : . 

O Con,gresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Minis&erio da Guerrá 6 
credito extraordinário de I: 178$567 para 
pagamento do ordenado devido ao mestre de 
musica aposentado da extincta companhia de 
aprenuizes al'tifices do Arsenal de Guerra do 
Estado do . Rio Grande do Sul, Lourençó 
Francisco da Cunh<.L, no periodo decorrido 
daquella ex:tincção . á data de sua al2_osen
tn.dorla ; fazendo as necessal'ias operaçoes e 
revogadas as disposições em contrado. 

Sala das Commissões, 9 de outubro de lÓOi. 
-Pat<lq, Guimara:es, pee:>idente.-lvfayrinh, 
relator. -Se1·zedello Cordc~. -Nilo Peçanha, 
-Francisco Sâ.-F1·ancisco Veiga. 

Se. Presidente d<t Republica- Lou!'enço 
Franci . .;co da Cunha, mestl'e de music;~ apo
sentado da compa.nllia de apt·cmlizcs a.rti
ficcs do Ar;3cmü Je Guct·t':t de Pur~o .Alegre, 
rec1 uet· pa.gamcn to de vencimontvs a. contar 
de 10 de fovOl'eiL·o do 1890 t~ 15 de t~liril de 
1900. 

Tendo sido cxtincta aquella companhia, 
foi elle dispensado do soev~ço a 11 dú f<we
reiro do referido anno ae Hl99, sendo ,a.posori
ta.do nesse logar por decreto de 30 de In,arço 
de 1900, por seu estado de inva.lidez e teriljjci 
de serviço, recebendo os vencimentos de iu-
actividade em abril seguinte. . _ 

Havendo sülo rec1nhecido o seu direito á 
aposenGad_oria, e de justiça qüe seja elle cofi; 
sideraílo addido ao. mencionado arsauu.l, dii~ 
rante o periodo intermediaria d(l, extincçaÔ 
da' companhia e da. aiwsentadoria. _que lhe foi 
concedida, pagando-se-lhe o respeêtivo oi'~ 
denado, durante esse tempo. , . , _.·· . . 

Assim, pois, rogo que vos digrieissol.i~it# 
do Congresso Nacional a concessão ao Mims:; 
t9rio d.a Guerrt~ de tim credito especü:i.l da 
quantia. ue um conto cento e setenta·, o ojto 
mil quinhentos c ses~enta e sete (1:178$567) 
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para pagamento do referido funccionario no 
alludido periodo. 

Capital Federal, 13 de setembro de 1901. 
-J. N. de }tfedeiros Mallet. 

O Sr. President.e- Tendo dado 
a horat designo para amanhã a segLünte 
ordem do dia: 

Primeira parte (até 2 l/2 horas ou antes): 
Votação do projecto n. ll3 A, de 1901, 

autorizando o Governo a abl'ir o credito de 
16:060$ para paga1' ao bacharel Umbelino de 
Souza Marinho os seus ordenados, como juiz 
de direito em disponibilidade, decorridos de 
22 de abril de 1894 a 31 de dezembro de 
1900. (l"' discussão); 

Votação do projecto n. 103 A, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Mi.uisterio 
da Justiça e Negocios Interiores o credito 
necessario para pagamento do premio de 
viagem, de que trata o art. 221 de Codigo 
do Ensino, conferido a Pedro Demosthenes 
Rache (la. discussão); 
. Votação do projecto n. 11 A, de 1901, au
torizando o Poder Executivo a abrir um cre
dito da quantia de 2:638$015 ao Ministerio 
da Fazenda para pagamento de forragens, 
agua e objectos de expediente fornecidos 
pela Companhia das Aguas de Maceió e ou
tros, por conta do Ministerio da Guerra, du
rante os exercícios de 1894, 1896, 1897 e 
1898. (l"' discussão) : • 

Votação do projecto n. 46, de 1901, auto
rizando-o Poder Executivo a abrir ao Miniil
terio da Guerra o cr·edito extraordinario 
de 4: 225$800 para pu.gamen t"o do ordenado 
a quo tem dit'eito o almoxarife do ex
tincto Arsenal de Guerra. de Pernambuco, 
João Climaco dos Santos Bcrnardes; 

Votação do projecto n. 176, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Minis
teria da Guerra o credito extraordinario 
de 2:860$207 para occorrer ao pagamento do 
ordenado que compete ao escrivão do almo
xarifado do extincto Arsenal de Guerra de 
Pernambuco, Francisco Mauricio de Abreu; 

Votação do projecto n. 197 A, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Industria, Viação e Obras Publicas o cre
dito especial ·de 60:000$ para occorrer ás 
despezas da representação dos productos bra-

. zileiros na exposição de Buffa1o (la discuss5.o); 
2a discussão do projecto n. 206 A, de 1901, 

com o parecer sobre as emendas para 2a. dis
cussão do projecto n. 206, desto anno, que 
1ixa a despeza do Ministerio da Justiça e Ne· 
gocios Interiores para o exorcicio de 1902. 

Segunda parto (ás 2 I/2 horas ou antes): 
Continuação da 3" discussão do projccto 

n. 205, de 1898, autoriz:.mdo o Governo a 

mandar pn.gar aos Dri:!. Francisco Antunes 
Maciel e Arthur Antunes Maciel a quantiado 
385:500$, importu.ncia do gado -vaccum e ca,
-vallar fornecido tis força'! legaes durante o 
período revolucionaria de 1893 a 1894; 

2a discussã.o do projocto n. 218, de 1901 
11utorizando o Poder Executi-vo a. abrir a~ 
Ministerio da. Marinha o credito deô:l2l$70l, 
supp1ementar á. -verba ga. do art. sa. da lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900, para pa
gamento de soldos que competem aos offi
ciaes transferidos p:wa o quadro da reserva 
depois de annulh~das as respediva reformas· 

3a. discussiio do projecto n. 264, de 1900' 
autorizando o Governo a prorogar o praz~ 
concedido á Sociedade Montepio Geral de 
Econo.mia. dos Servidores do Estado para in
demmzar o Thesouro Fedet·al da quantia de 
que lhe é devedora, até quo essa instituição 
regularize sua situação, podendo mesmo re
le-val-a tio pagamento da importancía em 
que ficou alcançadc~ no anno de 1899; 

3a discu~são do projecto n. 112 A, de 1901 
autorizando o Governo a. abril· o creilit') dÓ 
100:000$ ao Ministerio da Industria, Viação 
e Obras Publicas com o fim de ser entregLte 
ao Sr. Alberto Santo:J Dumont, como premio 
pelo l'esultado de sua experiencia de um ba-
lão dirigi-vel ; ·. . 

sa discussão do projecto n. 166, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio ela Justiça e Negocios Interiores o 
credito de 13:300$ para pagamento do pre
mio e impressão de 1.000 exemplares da 
ob1·a-Theoria do Processo Civil e Commer
cial- composta pelo Dr. João Pereira Mon-
teiro ; · 
· 3"' discussão do projecto n. 132, de 1901 
autorizando o Poder Executivo a abrir a~ 
Ministerio da Marinha o credito.de 100:000$, 
supplementar ao art. 8°, n. 24- Obras
da lei n. 746, de 29 de dezembro de lUOO; 

3a discussão do projecto n. 120. do l!JOl, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Guer o credito ext11aordinario de 
2:401$80 1.a ra pagamento ao marechal José 
de t\.lmei Harreto, em -virtude de sentença · 
do ~11-pre , Tribunal Federal; 

D. ,, nssc~-o unica da emenda do Senado ao 
pr "le,Ho n. 45 A, de 1901, que autoriza o 
Pl d. ·r F'!'ecuti-vo a abrir ao Ministerio da 
GUl .. , 't o credito que for necessario para 
paga1 a gratificação de exercicio a qne 
teem direito Camillo José Monteiro dos 
Santos e Joaquim GonÇ\alves da Costa, contra
mestre e mandador da extincta officina de 
corroeiros do Arsonal de Guerra da Capital» 
Federal; 

2•tli~cusstio do projccto n. 131, de 1901, 
<mtorizando o Poder· Executivo a al1rir ao 
Ministerio da. Fazenda o credito extra.or-
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dinario do 1:132$ para pagamento adiver.~os 
oporarios da Casa da. Moeda; 

3•• discussão do projecta n. 121, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o 
credito de 100:000$, supplementar ao n. 14 
do art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro 
de 1900; 

3a. discussão do projecto n. 232 A, de 1900, 
com o parecer n. ~2, do 1901, autorizando o 
Poder Executivo a tran::;formar as 1a, 2" e 3a 
turmas da Sub-Directo1·ia dos Correios em Ja, 
2:1. e 3:1. secçõe.3 da DirecGoria Geral, passando 
os chefes de turmas a chefes de secçao, desde 
que preen~ham a') condições regu1amenbres, 
e dando outras peovidencias ; 

2a discussão do projccto n. 62 A, de 1901, 
alterando a classe I a, n. 1, das Tarifas das 
Alfandegas ; 

3a discussão do projecto n. 127, de 1901, 
dispondo sobre a contagem da anti-guidade do 
posto dos officia.es do exePcito a que se re
ferem os arts. 1 o e 2• da lei n. 350, de 9 de 
dezembro de 1895 ; 

Ja discussã:o do projecto n. 229 A, de 1900, 
determinando que na confecçã-p das tabellas 
de distribuição dos creditos a que se refero 
o art. 162 do regulamento n. 2.409, <lo 23 
de dezembro de 18Q6, dever-se-ha entonder 
por dotação de uma verba a somma exacta 
das suas consignaçõe.~ e sub-consignações ; 

Discussão unica do projecto n. 147, do 
190 l, concedendo ao Dr. Amaro Ro1lrigues 
de Albuquerque Figueiredo, 2° tonente ci
rurgião contractaU,o da armada, uma pensão 
de trezentos mil réi;; mensao.1 o autorizando 
o Governo a abrir o noces:;ario credito ; 

2·• discnssão do pr·ojecto n. lH9, de UJ01, 
ct·cando varias ca.r·~os n· ~ RoparUc;ã.o Geral 
dos Cot•rclos o mal'cant.lo-lltos os respectivos 
vencimentos ; 

Discussão 1mica do peojoct1) n. lG?., de 
elo I8U!J, c,mcetlondo :1 Yittvt~ do jt; :·iscon
sulto o ex-Senador Joaquim Folicio do:; San
tos a pensão mensal de 500$01JO ; 

1& discussã.odo projec~o n.1:39,A, de 1001, 
estabelecendo que as etapas dos officiaos do 
exercito e da armada nunca serão inferiores 
a 1$400, qualquet· que soja a guarnição a que 
pertençam, salvo as excepções da, lei; 

la discussão do projecto n. 6 A, de 1901, 
declarando abolida a accumulação das ca
doii'M de logica e de lítteratma do Internato 
e do Externato. do Gymnasio Nacional, sob a 
regencia de um só cathedratico, e mandando 
pôr em concurso as cadei:i'as que vagarem 
em conscquencia des:;a disposição; 

Discussão unica do projecto n. 169, de 
1901, autorizando o Poder Bxocutivo a, con
ccdm· nm anno de licença., com o ordenado 
a que tiver direito, ao bac)larcl Manuel 

Cmnnt·a Vol. YI 

Ignacio Carvalho de Mendonça, ,juiz seccio~ 
nal do Estado do Paraná ; 

Discussão unica do projecto n. 201, de 
1901, autorizando o Governo a conceder ao 
Dr. Fernando Terra, assistente da cadeira 
de clinica dermato-syphiligraphica da. Fa- ,; 
cu1dadc de Medicina do Rio de Janeiro, 
mais um anno de licença, com todo o orde
nado, pal'a tratar de sua saude; · 

Discussão ~mica. do projecto n. 186, de 
1901, estabelecendo que ao engenheiro Aris
tides Galvão de Queiroz, aposentado ·no 
cargo de director da Secretaria do Ministerio _ 
da Agl'icultura. Commercio e Obras Publicas, 
compete, desde a aposentadoria, o ordenado 
do engeheiro-fiscal de 2a classe, correspon
dente a 25 annos de serviço; 

.1adiscussão do projocto n. 174, de 1901, 
mandando quo o Governo da Republica 
indomnize, com a quantia do 70:000$, a 
Victor Moirellos de Lima, pelas dospezas 
que fez com a pintum, montagem o custeio 
do Panorama da Descoberta do Bra.zil (com 
substitutiv.o da Co nmi.1são de Orçamento ao 
projocto n. 261, de 1900) ; 

Discussão unica d.) projecto n. 267, de 
1900, <mtorizanclo o Poder Executivo a· con
ceder uma pensão do 1$500 diarios, a contar 
de a.bril do 1898, ao me-empregado da Estrada 
de Forro Central do Pernambuco, Luiz 
AH'onso Forroim ; 

Discussão. unica do projccto n. 100, de 
do l!JOO, elovu.ndo a 1$ cliarlos a pensão o 
soldo quo percebo o lo cadete rof'ormado, 
com honras do u.ll'ot·e3 do oxm•cito, Orozimbo 
Cítrlos Corrêa do Lemos ; 

Discussão unkê~ do projocto n. 190, do 
IDO I, ;w torizando o Governo a, conceder ao 
machinistn. do 2:1. classo d;t E::~tl'a<b do Fo1•ro 
ContPal do Brar.il, Achilos At•Iiauú Coutinho, 
um anno tle liconç:t, com ortlonado, pn;ra 
tratar de sua sawlo on<lo lho convim· ; 

1 ~ diseussiio do 1n·o.iecto n. 72, do 190 l, 
declarando qun goz~trã() du. rl·anq uia. postal 
~~ co ·respondencitt o as revistas dos ln:'ltitu
tos Historicos c Geographicos do Bru.zil, do 
Pará, Ceará, Bahia, S. Paulo, Paraná o 
Santn. Catharina e dos Institutos Archoolo~ 
gicos de Alagôas e Pern.:tmbuco; 

1 a discus•ão do projec to n. 22 A, de 1901, 
mandando dispensar dos exam1·s praticos de 
que cogitam os arts. 28 e 29 do regulamento 
de 31 de março de 1·851 os o(tlciaes e praças 
do exercito habilitados com os curso::; das 
armas a quo pertencom e derogando a lei 
n. 39 A, de 3r1 de janeiro de 1892, na parte 
referente a este·a::;::;umpto; 

Nova discussão do projecto n. 153 E, de 
1900, additivo destacado na 3a. discussão do 
projecto n. 153, em virtude do art. 133 do 
Regimento Interno, autorizando o Governo 
a tt'<tni:lferir pa.ra Manoel Maria Vellez a 

~o 
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concessão feita a · Julio Benevides pelo de- guidade da data da. promoção áquelle posto' 
ereto n. 99, de 7 de outubro de 1892, podendo em 26 de abril de 1890; 
prorogal-a por mais cinco annos ; Discussão unic:t do p1;ojecto n. 242, de. l8~5, 

Dbctissão unica do projecto n. 71, de 1901, elevando a 100$ memaes a }Jensão q\}~ p~r
autorizando o Poder Executivo a conceder a cebe D. CylJele de Mendonça Souza :Monteiro, 

"' · An~oniq de S<tnta Cecilia Junior, fiel cio the,; vi uva do tenente horiorario do exército He-_ 
soüreiro da Delegacia Fiscál do Thesout•o F e- leodoro A velinb de Souza Monteiro ; 
derál rio Estado de Minas Geraes, uni an,no .. . 
d.e licença para tratar de :ma saude onde Di:;cussão unica do projecto n. 191; de 1901, 

concedendo a D. AmeLia Cavalcanti de Albu- - · 
.lhe convier; querque, viuva do capitão de e!lgcnheiros 

Discussão uriica do projecto n.-184,de 1901, Antunio Cavalcanti de Albuquerque; uma 
autorizando o Poder Exec~itivo a conceder pensão mensal de 100$000 ; 
dÔ\ls annos de licença, de accordo <!om o dis- · . · 
posto no § 2o ds art. 1o do regulamento 2a discussão do pPojocto n.l60 A, il.e l90i, 
publicado na ordem do dia 11 • . 495, de 17 de conferindo privilegio yiàra pagán;whto . ~e 
janeiro de 1866, ·ao ca.pitão do corpo de divida proveniente de sli.larios de trabalha
engenheiros Alfredo Soares do Na:;cimerito doi' rural; 
para tratar de seu:-3 iilteresos ; Discussão unica do projecto n. 204 A, <lo 

Discussão unica do projecto n. l$,8, de 1901, 1901, concedendo um anno . de licença; co·m 
relativo á emenda do Senado ao projccto n. ordenado, n.o Dr. Zacharias do. Rego: Moo.-
171 B, de 1900, da Camara dos Deputa,dos, toiro,jniz do Tribuna.l Civil e Criminal, para 
que autoriza o Governo a mandar pagar ao tratar de sua sa.ude onde lhe convier ; 
capitão de fragata. honorario e 1° tenente · 2a discussão do projectô n .. 217, de 1901~ 
reformado, Co !latino Marques de Squza, a autorizi.Lndo o Governo a contractar com os 
quantia de 1:837$680, dill'erença de soldo que engenheiros At;rgl_lsto do Bittencoürt Carvà
deixotf deyeceber desde 1870, data, de sua lho Menezes o Alfl'odo Rozoi1do d<i Siln, ou 
reforma, até 1897,de accordo com a doutrim compcmhia que organizarem,_ o furnocimento 
contida no avisq do Miriisterio da F<Lzenda de" c11rtõo:; pustaes illustmdos. e dá outras 
de 7 de janeiro de 1869 ; providencia.s ; 

P· discussão do projecto n. 157 A, de 1901, ta discussão do projecto n. 87 A, dó 1901, 
declarando que, no caso de licençn. a um instituindo ·um premio anriiial, intitulado 
lénte catl_1edratico da Escola Nri.viLl, set•á a «Prerilio Feder<tl», de 5:000$, papa sor confe~ 
cadeira regid<•. pelo lente substituto a quem rido ao dub de rogatll.~ que obtiver victoria 
corri'petir na occasião o exercício das funcçõe.~ no pareo «Campeonato», abrindo o Governo ó 
de repetidor dessa cadeira, coni vuto eril necessario creuito ; . 
separado ; :. . 1"- discussão do pt·ojecto n. 101 A, de 1901, 

DiSCUSSãO UflÍC[I. do projqcto n. 23::.:, de 189;~ I pBrmittillUÜ U,Q capitão de mar . 6 guet•ra 1'0,
COnCedendO a D; Juliana Morel Garcez Palha, ·formado José Duarte da Ponto Ribeiro con
viuva do tenente do exercito . Diogo Garcez ti' i buir para o monte pio. do posto de c~mtra
Palha, a, pensão annual de 96U$OOU ; · a.lmirante, com as vantagens do .meio-soldo 

correspondente ao mesmo posto, pela tabella 
Ia discussão do projecto n. 158 A, de 1901, vigente; . . . . 

tornando extensivo ao Ministerio da Marinha. 2a discussão do projecto n. 222, de 1901; 
o decreto n. 2:~~. do 7 de dezembro de 1!)94, determinando que os oificiaes üo exercito; 
na parte que organiza. os estados maiores do armada e cL.tsses annexas, refor.mados ou que 
Ministro da Gucrl'a e do ajucl<mte general do se venham a reformai'; de accol'do ·com os 
exerciGo, e dando outras providencias; decretos ns. H;i8 A; ,de . 3Ci de dezenil;>ro de 

1 a discussão do projecto u. 142 A, de 1901, 1889 e 193 A, de 30 de janeiro üe 1890, ~o-. 
reprganizando o corpo de engenheiros navaes hintarin. ou compul~oriamento, teom direitQ 
e tixan~o·o pessoal do respectivo (Iuàdro qrdi- ás vantagens exara:d.as no alvar.a de 16M 
nariô (com iJareceres das Cbmmissõês de dezembro de 1700 ·e resoluçãó dé 20 de de-

. Mirirtha e Guerra e Oi'çàmento ) ; zembrode 1801 ; . . . . . . . ··· .. _ ... 
Discussao unicà do projecto .n. 200, de . Discus~ão ~Iiicàdo ph)jectó n. 105 E, , d~ 

1901, autorizando ó Poder Executivo a con· 1901 • corri. pareyer sobre p.s emend.às o~ei•ó
cedei' urri arino de licença ào .. coriductor de cidas na 2"' ctisc~ssão ctoprojec.to h; 1f:l5 A 

.• trem da Estrada de Ferro Central do -Brazil, (do Senado), que de:i. no DlstriG~o . 1~ed.~rà;l 
Fr_ancisco Alyejj; da Silva Prado; . mais um offlcio de . registro de liypothecas~ 

com a designação· de terceiro ; . . . . . 
DiScussão unica do projecto n. 148, de 1901, ga discüssiio do projecto n. lb3, de 1001~ 

-·autorizando o Governo a mandar contar ao marcamlo os casos e a fórma dâ revislío das 
capitão de frag<~ta Francisco Carlton a aüti- condelÍinaÇões. 
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Vem a mesa a seguinte· . 

DECLARAÇÃO 

ti\3claro q~e votei contra a emenda que 
aboLiu o imposto sobre os subsídios dos 
Deptítados. 

Sala çla~ .s~ssõe~, l6 de outub~o de 1901. -
Sylvio Romero. _ 

Lev~nta-se a sessão ás 4 horas da tar<ie. 

122a SESSÃO EM: l'i DE OUTUBRO DE 1901 
"' 

P1·esidencia dos Srs. Vaz de Mello (Presi-
, sidente), Satyro Dias (2° Vice-presidente), 

Vaz de Mello(Presídente),-e Cados de No
vaes (1° Secretario). 

·Ao znei() dia procede-se á chamada a. que 
respqndern. os Srs; va:z de.. Mellp, ·Carlos de 
Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
~uiz {):tialberto, · Serzedello · CoPrêa, Cunha 
Martins, NogJ1eira Accioly, .Fredm·ico Bor
ges; Sergio. s,~boya, Gonçalo Souto, Elóy de 
Souza, Tavares de Lyra, Pereira Reis, Soa-

- res Neiva, Lima Filho, ·suva Mariz, Celso 
de Souza, Gomes de Mattos, Bricio Filho 
João Vieira. Julio de MeUo, g8tacio Coim: 
bra, José Duarte, Epaminondas 1racindo; 
Raymub.do de ~Iirand.a, Joviniano de Car
valho, Fausto Cardoso, 8cabra; Francisco 
Sodré, Mu.Iiool Caetano, Satyro Dias, Rodri· 
gues Lima, Pinheiro Junior, Celso dos Reis, 
Deocleciano do Souza, Nilo Pcça.Iiha; Lou
renço Baptista, Silva Castro, MartiDs 'Fci
xeirti., Oliveii'a Figüeiredo, TheophHo Ottonl, 
Josó Bonifacio,. Juãp Luiz, Esperiuião, Al
fredoPintoi Antonio Zacârias, Carlos Ottoni, 
Olegarib ·. Màciel, Lá.mar·tine; Dino Bueno, 
Costa Junior, Cincinato Braga, Hm·megildo 
de Moraes; Teixeira .Brándão, Paula Ramo.:l, 
Franc~scp Tol~ntino, Germano, Hasslocher, 
Aurehano Barbosa, . Vespásiarlo de Albu
qúêrquà, casshi.no ··do :Nasêi:hlen+,o e Dio&o 
Fortiirià; ·o 

.Abr~-se a sessaõ; 

-~'Jidâ. e ~~m debate ~pprova.da a acta da 
sessão ahteceâ.ehte. 

o.sr. F'resld~nt:e .,.--. N'[o ha-vêncio 
numero legal para se proceder. ás votações 
das ma ter las indicadas ; n~. ordem do dia, 
passa-se á mataria em discussão. 

,. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a 2a discussão, . do projecto 
n. 206 A, de 1901, com o parecer s•Jbl'e as 
emendas para 2a discussão do projecto 
n. 206, deste anno, que fixa a despeza do 
Ministerio da Justiça e Negocias InterioreS 
para o exercicio de 1902. 

. ' 
O. Sr. Presidente - Ten:i a pa

lavra o Sr. João Vieira. 

O Sr. João Vieira.......:. Sr. Presi
dente, entro nesta discussão - com muito 
eeceio, maximo iniciando o debate do Orça.
mento da. JusLiça e Negocios InterioreS· 
parece-me mesmo . que não poderei. fazer 
uma exposição muito calma, muito metho- · -
dica, dos assumptos de que me -vou occupar, 
principalmente porque. sou um profano (nãp 
apoiados), e não é daO.o aos que não estão 
iniciados nestes seg),'edos, . e,speciálniente das 
nossas finanças, adeantarem idéas sobre â 
materia.. · 

Entretanto, conservo umás. fracas. remi- ·. 
niscencias do rrieu tempo de. professor substí.:. 
tut9, em que parecia que á. cadeira ,dó 
Ecorwmia Politica era uma esphinge cie qÚ~ 
ninguem,sin.ão a contragosto,s.e atrevia q1;1,a~í , 
a occupar tcmporaria ou eventualmente, -
sendo que,na fa~uldade a que t.enh,o a honra 
de pertencer. sómente dous lentos· tiveraiD. 
occasii.o de occu:PàHt nos tempos . a . qu~ 
alludo, como sub.oJtitutos, cri e o íneu illtistr~ 
collega, cujo nome peçci licença. para.declinâ~; 
o Sr. So:.tbm, um dos mestres da; Facül.:; 
dad~ do Rdcifo. Pódo ser que estas refui
niscencias mo ailimern a fazer umas obser
vações muiw gcraessobre a parto financeirâ; 
do projecto, depois do qtie,_me occupal'ei coi,n 
outrod assilmptos que fazem objecto do orÇa~ 
monto. . -

Antes do tudo devo exprimir a minha o~i· 
nião, ombot·a sern autol'iuado nom compe
toncia (nao u.poia(los), sobre o sysi;ema gel'a.l 
que se a.dopton aqui nu. C:~mara de f:tzm• pre-
cedel' tt receita á de:'lpoz:t. . , .· . . . , 

Este gystema ú combatido e comb:itido 
viyamen.~e p:<lQS m_ais uutorizaflós firiaii
ceir:os lo, discutindo ligeiranient\3. o Orçam~nto 
da)ustiça e Negociqs_ In~eríores, não poss<> 
ftizer. uma prelecção :fitianc.x~ira.. sobre, o 
assumpto ; masle.reilJ.. opiniito çl.e ürna aütô~ 
ridade .indiscutível, que, a. tem, iriccíirtesta'" 
-v.elrp.ente! superior' á. de' um _outro e$p~
(:Jiaüsta citado sempre entr~ p,ós e a:o qual 
chamarei o Flammarion das fi.nànças; . . ... 
.. PorJôe-me a Ca1nara .esta Ãipehla.dê d.â 
offender OS.· Ql'Oditos . scienti:fiCOS de um· 
economista fra,:o.cez de. ta:nt(),r~nqz.iie ,e, <iii.~.~ · 
cada passo é cltad.o entre nós para justificar 
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certos actos, certas medidas do Governo A situaÇão do_ particular, é jushmente 
actua.l. contraria á do Estn.do que vive das suas ren-

Eis a opiniáo do sr. Léon Say: das patrimonia.es ou, e principalmente, dare
ceita votada pelos seus roprosontantes; só se 

«A despeza. é a causa e a recaita não é podendo comparar aquella do particular á 
sinão o nieio nos orçamentos do E;tado. A situação dos gove1·nos absolutos; dos governos 
despeza é necessaria, mesmo si a. receita é despoticos. Neste caso os bens, as rendas, etc. 
insutnciente e excede desde logo a. primeira.... pertencem, não a. o Estado, mas pertencem 
. Não recebendo sinão }Jara despende1• e não ao rei, ao chefe absoluto; e porta.nto a eUes é 
podendo nada receber além de su.a. despaza., indifferente que se calcule primeiro a das
o Estado declara assim, em principio, qua.e:. peza,_depois a receita.. 
são as suas necessidades para que em seguida Por isto Léon Say conqlue: «os· par
os representantes do paiz votem o subsidio lamentos livres não apt'opl'iam ou attribuem 
na conformidade dellas.:. as receitas ás despezas sinão depois quo as 

E' verdade que 0 Sr. · Léon Say explicou despezas teem sido todas objecGo do seu 
porque estes princípios não teern sido sempre ex~~::eguintemente, proferidas estas pala
rigorosamente ob::;ervados, corno deviam ser, vras, eu quiz ju:'ltifica.r 0 - que acabei ·do di
mesmo em França. zer, isto é, que sou inteiramente contrario 

· Elle cita por exemplo: o orçamento fran- ao systema de votar-se primeiro a receita e 
cez que em alguns annos tem feito preceder depois votar~e a despeza. (Pausa.) 
não o projecto, mas a lei da despeza á da Agora passarei propriamente ão projocto 
receita. Mas elle dá a razão explicativa; e é do Orçamento que ora se di.mute . 
. porque ás vezes a providencia orçamen:.aria, Sr. Presidente, não me occuparei de pontos 
conhecida ou chamada Douziemes p1·ovfsoires secundarios, de detalhes do Orçamento ; me 
que são os taes duodecimos prouisorios que referirei a poucos a.ssumptos, principal
entre nós se ·cha.maria prorogativa do orça- mente aos relativos aos pareceres ou expo
mento,não é sempre suffi.ciente.A's vezes,ape- sições de ~ativos que precedem, quer ao or
zar desta prorogativa do orçamento, ~na çarnento,quer ao juizo sobre as emendas apre
precisaria ser repetida si a receita não fosse sentadas aü ,mesmo orçamento. Primeira
logo vutada. mente~ tomarei em globo as considerações 

Por consequencia são factos que podem quE', na exposição de motivos, faz a Commis
ser justificados por circumstanci:.ls especia- são ou antes o seu honrado e illustre re
lissimas. Mas regularmente~ votada 'á des- !ator. 
peza e depois é que se vota a receita, não Penso que as observações, que precedem o 
tendo havido nunca inversão nos projectos. Orçamento da Justiça e Negocios Interiores, 

Dá-se o caso justamente cont:J:ario do que que aliás me merecer_arn detida attenção,poi~ 
so dá com o balanço ou orçame·nto dos par· que asjulgG muito interessantes, não se coa
ticulares. dunam propriamente com o . systcrna quo 

O particula.r ou individuo que é prudente, nós adaptamos aqui na CamarJ. com rol_ação 
que é previdente, devo primeiro calcular a ás discussões do Orçamento. . 
sua receita, .porque si não a e<tlcula e uis- A Carnara. sabe que nós discutimos soto 
pende maiil do que as sua~ rendas lhe for- orçamentos, e, elaborando-os, nós temos por 
necem, neste casu tom de c:ontrahir di· fim conseguir fixar a dospoza e orça.r aro-
vidas. ceita. · 

No Estado dá-se justamonto o systcma Os orçamentoa, depois do sanccionados, con-
inverso. stituem ·duas leis: da rocoita o da despoza. 

"Léon Say cita exemplos da historia finan- Mas ollas são estuda.das, preparadas, or-
ceira franceza. ganizatlas, apresentadas . o votn.das em sete 

Refere-se, por exemplo, a Napoleão I que leis ou projoctos. 
exigia a receita, fosse como fosse, porque . O projecto do receita é um projecto uno; 
queria uma lei que o habilitasse a cobrar nelle estão encerradas todas as providencias 
impostos para despender em gue1•ras, para concernentes á arrecadação ou cobrança de 
os fins que elle tinha em vista. E a respeito impostos, nelle estão encerradas, arrollada8 
d<.J. despaza, isto para elle lhe era indiffe· todas as taxas ou impostos e comprehenda · 
rente, porque não dava conta dellas, não as disposições complementares com relação 
havia systema fiilcal de tomada e pr.ostação á arrecadação da renda e providencias re-
de contas. etc. lativase adequadas. 

Elle se fazia creditar provisoriamente, diz O Orçamento da Despeza, porém, se divide 
· o mesmo autor, e não deixava discutir mais _em seis orçamentos c corresponde á divisão 

tarde os documentos justificativos da des- dos seis depa.rtamantos do Poder Executivo 
peza. ou dos nossos ministerio::~, que, póue-se dizor 
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dos orçamentos dos Ministerios, é o Orça- que em poucos annos conta quatro edições; o 
mento da. Despeza, porque o orçamento que que é já bastante para recommendal.:..o. Re:.. 
corresponde a cada Ministerlo ou aos diffe- firo-me a. Renê Stourm que diz na sua obra. 
rentes Ministorios é um orçameito feito por L~ Budget: «0 orçamento geral do Estado 
porçõe3, secções ou fragmentos. deposto sobre a. Mesa da. Camara, tem neces-

Ora., o honrado relabr lembra um metho- sidade de um prefacio que o explique; o Mi
do orçamen_tal'io quo só poderia ser exequi- nistro das finanças redige só e;:;te prefacio, 
vel, si o orça.mento fosse uno, si fosse uma no quales~e comment ~ - as propostas dos seus 
só lei, um só projecto que encerras3e o orça- collegas e ;:~.s suas proprias. A confecção da 
monto em sua totalida•lo. exposição de motivos, já se sabe, constitue 

E' justamente isso o que não acontece entre um de seus privilegios; ella assegura em 
nós e h:J. até uma. di::;posição constitucional um::1. certa medida sua preeminencia.» 
do art. 51,§ 2°, que diz: Nesta exposiçã.o de motivos, o Ministro 
' c Os relatorios a.nnuaes dos Ministros serão aprecia em geral as condições da marcha da 

dirigidos ao Presidente da Republica e dis- fortuna publica, porque entre esta e a acti
tribuidos por- todos os membros do Con- vidade commercia.l e industrial do paiz ha 
grosso.) inteiea cori'elação, p:tra que seja necessariõ 

Em virtude dessa disposição constitucional, . insistir sobr0 a conveniencia que ha de um 
os Ministros informam ao Presidente da tal exordio. · 
Republica. sobre todos os nogocios conccr- Depois o orçamento nesta parte compro
nentes a cada uma das suas p:1stas, reparti- hende tambem a conta da situação dos exer
cões ou departamentos, como · quizorem cha- cicios anteriores que ainda não for.lm apu
mar e ao mesmo tempo se refm·om ás rados o igualmente do exercício corrcn te, 
deapezas ou pelo menos publicam um resumo tambem examina-se ahi a divida fiuctuan
do orçamento das despez11s necessarias para. te, a somma total dos · creditos necessarios 
o desempenho dos serviços respectivos., a cobrir os deficits; os movimentos dos ser-

O Ministro da. Fazenda, justamente pela viço'1 especiaes são passados ta.mbem em 
importancia Q attribuições da sua pasta,con- revista, assim como os diversos meios do 
sidera a situação do Thesoueo e tambem as Thesouro destinados a assegurar a exacta 
finanças do ponto. de vista máis ger~l e mais applicação das receitas ás despeza'). 
completo e é com esses elementos, com as Umn. vez estes elementos prévin.mente 
propostas que o Pode-r Executivo envia ao examinados, o Minist,ro entra no ponto cn.
Congresso que são elaborados esses orçamen- pital da suu. obra, que consiste em levantar 
tos parcia:es. · o quadro completo das previsões relativas 

Aqui, na Camara, nós sabemos qual o pro- n.o exercício futuro: avél.lin.ção das receitn.s 
ce3so que depois se segue. - o das dcspozas, cquilibl'io tlnal do orçn.-

A Commissão de Orçamen~o dl::lh'ibue por mento, meios do supprir o deficit, si ella 
diversos dos seus membros as propostas do existe, emprego do excesso, si hu. oxcos.io. 
Executivo o os orçu.mentos são organizados E' a pt~rto mu.is oxtonsn. do tr·a.balho a. 
pelo respectivo rclator,que lê o sou trabalho exposição do motivos. 
perante a. Commissão, a qual o assigna para Emtlm, quasi sempre, divorsas disposições 
poder ser a.presantado o te.r o necessario an- addicionl\os tendem i~ ap"rf'oiçootn• a legisla
damen,.to. Nessa occasião, os rcln.tores fazem ção fiscal ou orç<Lmcntaria.. 
as suas exposições de motivos, l'.3latorim;· ou gstas ultimas oxprossõos,a. quo cu ainda hoi 
pareceres, como (lueiru.m chamar tu.os do- elo me·rofLWÍl', sor'VPm para. clomonst.rn.r qne 
cumcntos legislativos. no ot•çmnonto fl'<~ncoz ha. cli~p~>siçõos n.ddl · 
· E' just:~mcnte a, cxposiçã.o de motivo.~ do cionacs o com1'lomontaros, mas no intuito do 
projecto do orç<.~.mcnto que ou estou discu apod'oiçou.r a logislaçr~o 1lscal ou orçamon
tindo agoru.. t.at·ia; mu.s ali i nã.o so cncontt•a esta. cauda 

Ora, isto 6 muito ditrerento do quo so do autori<mções e ct•oação tlo serviços, ma
passa em outros pu.izcs, como, por exemplo, teria inteiramente estranha ao orçamento. 
em França, onde o orçamento não é fragmon- e que parece que o illustro relu.tol' deseju.Ta 
tado .como entra nós, ao contrn.rio, o Mi- ver restabelocida outro nós, si é que de todo 
nistro das finanças concentra toda esta. ta- de3appareceram. 
refa. ou serviço no respectivo Ministerio, Ora, por ·estas poucas observações, que 
elabora o orçamento e faz · um trabalho a acabo' de fazer, creio que mostro, com as au~ 
uma parte do qual se dá a. maior· importan- toridades que citei, que nem o systema da 
cia. Essa parte de tal trab:-üho é .a. que se precedencia da receita é admissivel ou pre
chama exposiçã.o do motivos. ferivel, como se tem feito entre nós, e que 

Eú não desejando dizer osGas cousas por tambem não podemos adaptar esse systoma 
mim só, lerei um trecho do um autor nota- do orçamento francez e outros aos nossos 
bilissimo que cscreyou um curso de finanç<\S, orçamentos. 
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Eu vou deixar este ponto, porque tenho de pernianente, íixo ou estavel,e um Ol'çamento 
occupar-m:e de outros e não desejo abusar volante, extraordinario. .. 
dâ attenção da Camara. · Ora, em primeiro Iogar, éste systema não 

Na exposição de motivos do Orçamento da poderia ser· adoptado entre nós, porque 
Justiça e Negocios Interiores fazem-se algu- discutimos o orçamento, fragmentadaüiente, 
mas considerações attinont-:\s a d(•monstrar e esta medida suppõe unidade de orçamento, 
que o systema actual dos orçamentos não é .D isto é, um orçamento só. · 
melhor ,porque se reduz a b;tlancear a receita Depois não conheço paiz, a não ser a Ingla
éom a despeza, e o illustrado relato!', depois teel'a, onde haja orçamento permanente 

,dê-. fazer varias considerações que, talvez eu e orçamento não permanente, orçamento 
ainda as leia para chamar sobre ellas a es- orâinario e orçamento extlaordinario. · 
pecial attenção da Ca.mal'a, em algumas pa-- O SR. PAULA RAMos-Apoiado'; orçamento 
lavr·as pat·ece <tue estabêlece o seu program- fixo o orçamento movei. · · 
ma, quando diz: «as ultimas reformas... 0 SIL JoÃo VIEIRA-Conheço (1 Inglaterra',· 
que fizemos:na lei intet·na da Camara limi- quo faz u:m orçi1mento íixo o outro movel. 
ta.ram por completo o horizonte do nosso Isto é1 cer··tos serviços, como por exemplo, 
direito parlamentar~. a lista civil, a dotação do rei, que é marcada 
· O Sr. relator, sem duvida, refere-se ás quando elle ascenqe ao thron:o, como acon-

. reformas do Regimento da """Camara, do que teceu agora com Eduardo VII; e só é altera
nós temos uma disposição mais enorgica ou da por successão do rei-._ 
mais accentuada. no at·t. 132, paragrapho Ha tambem a dotaÇão ·de certas cô1•tes de 
unico em que se diz: «Nenhuma croação ou justiça superiores, o serviço da divida, e, 
suppressão de emprego, nenhum augmento emfim, um rol de despezas que, constitue 
ou diminuição do ordena.do póderá ter logar propriamente o serviço permanente. _ 
nas leisannuas, assim como nenhuma dis- Mas, devo notar- que ·esté orçamento da 

· posição de caracter permanente será nellas despeza é largamente dotado por taxas ·e 
incluída>>. ' - impostos que provéi:n perfeitamente á sua 

Em vez de censurar este direito parla satisfação, que dão mesmo saldo; e isto 
mentar, sou b primeiro a. applaudil-o. Acho constitue uma.grande parte do ·orçamento 
que é esta uma disposição do RegimenJo inglez, que elles chamam-fundo consolida• 
muito previdente. A ella já se ·referiu o do-que corresponde a um terço da, receita 
nosso collega meu illustre · conterraneo o total do orçanrento da Ingla.terra. · 
Sr •. Paula Ramos, occupando-se do Orça- Ha uma cousa que se parec~ com o orça
i:nentó da Receita ; por consequencia, sub- mento de parte permanente na Allemanha: 

.... !crevo nesta parj;e a opinião de S. Ex. é o q-ue _elles chamam de--::- septennato mio:, 
.· .. • Não comprehendo CJ.'!le todos os annos. litar. ·· · 
:por occasião da discussão dos ... or·çamentos, · O orçamento militar não depende do par-

. se ponham em causa todas as insti- lamento sinão .em pontos -muito restrictos; 
tuições, todos os estabelecimentos, todas as o· exercito é numeroso, razão ppr que o aú~ 
repartições, todos os serviços de admi- gmento do numero a votar· -é muito- pe
ríistração de toda a ordem, todo esse pessoal queno. · ··· 
que· nellas funcciona, creando-se ou sup- Isto os allemães estabeleceram ·para faci
primindo-se empregos, augmentando-se ou litar no parlamento as grandes despe~as roi
diminuindo-se Ol'donados, o te. Acho que estes litares, avultadissimas, do. exercito allemão, 

_.as:mmptos devom ser tratados em projectos e por isto é que Bisrnarck chegava a dizer: 
especiaes, porque a Camn.ra terei tempo de «O nosso exercito deve ser do imperador 
examfnar, de vm' si a reforma é pensada, e, ou do parlamento? Eis aqui à' questão.: O 
por consequencia, tomar as providencias elfectivo do paiz deve ser discutido ·cadâ 
mais convenientes; mais adequadas que exi- anno? Não; isto não pôde Sei'.» . •. · 
girem os serviços de que se- tr·atar. Bismarck dizia isto no parlamento allemão, 

o SR. PAULA RAMOS- Muito bem. porque a constituição attribuiaao imperador 
·uma faculdade d iscricionaria;.- a respeito.· do 
exercito. O SR.Jo:A:o VIEIRA.-Entretantq, eu sei quo, 

pelo menos, nos paizes de primeira ordem 
não se incluem no orçamento disposições 
com esse caràcter de permanencia; 

Nos especialistil.s que consultei, não encon
ti·ei a mínima referencia; parece que lá. 
nem se cogita de crear serviços permanentes 
em leis do orçamento. . 

A Commissão que subscreveu o parecer, 
indicou o alvitre de fazer-se um orçamento 

Na Allemanha, assim como se tratou tam
bem de se aúgmentar a armada; por outro 
lado foram creadas disposições para·o fim de 
restringir a acção do parlamento em relação 
á despeza com· a armada e com a força 
naval. A instituição relativa. a despezas ·mÍ'
l,itares cliama-so septcnnato. militar, e a re
lativa a despezas navaes denomina-Sê se
xennato naval;-· 
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Dlz -~Stourm a respeito : «Esses sopton
na.tos e sexennatos não são sinão program
ma de despeza a eifectun.r durante muitos 
annos:.. 

Ora· nó.~ não nos pode moa comparar absolu
mente a t<1es paizes,financeirarnente, o ::,oria 
isto até irrisorio; a nossa situaçãofinanceira 
por f;lxemplo,com a da Inglaterru.,com os seus 
fundos consolidados; edeante de instabilidade 
da nossa legislação, mesmo D<J.quella parte 
em que ella. deve ser estavel o permanente, 
eu não sei si nas verbas do orçamontõ que 
1e discute se poderiâm: considerat· perma
nentes as verbas que direi apenas pelo nu-

. mero, escrevendo-as depois no meu discurso: 
I. Subsidio do Presidente .. 

da Republica .......• 
2. Subsidio do · Vice-Pre

sidente da Republica. 
5. Subsidio dos Senadores. 
7. Subsidio dos Deputados, 

11 . · Justiça F'ederal ....... . 
17. Junta Conímorcial. ... . 
38. Magistrados em ,dispo-

nibilidade ..........• 

120:000$000 

36:000$000 
567:000$000 

1.908:000$000 
832:834$L 18 
31:346$118 

400:00Q$000 

devem ·ser coordenados, harmonizados com 
os princípios jurídicos. 
· Em -vil·t;ude do art. 34, n. 1, da Consti
tuição é . que votamos os nosso . ., orça
mentos ·. até pelo modo por que a. Consti
tuição se exprime, dizendo que «compete 
privativamente ao Congres~o Nacional orçar 
a receita, fix-ar a despeza federal annual
mente e tomar as contas da receita e · des:... . 
peza do cada exm•cicio ·financeiro». 

Estabelecendo a Constituição · este princi
pio e ao mesmo tempo separando, por dispo
siçãõ que colloca muito adeante no mesmo 
art. n. · 25, a fi1cu1dade de «crear e supprimir 
empregos publicos fedéraes, fixar-lhes as at
tribuições e cs.tipular·lhes 011 vencimentos» 
parece que o propl'io legislador constituinte , 
qUiz fazer destas attribuições causas mu1to 
differen tes ... 

0 SR~ PAULA RAMOS-Perfeitamente. 
0 SR. JoÃO VIEIRA - ... porque SÓ pelo 

facto da Constituição declarar que o Con
gresso Nacional fixará a despeza e orçará a 
recoita, etc., não se pódo dizer que o Con
gresso póàe fazer urna só lei que compre~ · 

T t I · 3 89"' 180:fi236 hendatodos os serviços annualmente. 0 a · · · · · · · · · · · · • · o: '' Si esse fosse o pensamento, não havia na-
Estas verbas som ma in 3 · 895: 180$236 • ccssidade do legislador estabelecer mais ade-
Á qu.arta parte do t 0tal do ·orçamento do anto a u.ttribuição 'distincta de érear e sup.-

15.'935:123$656 viria a ser 3.983:855$914. · primir empregos. 
Portanto, o orÇamento fixo viria a ser me: 0 SR. PAULA RAMOS _ Marcar venci-

nos .~e um· quarto qo seu total, que, si fosse mantos, etc . · 
augmentado para figurar como_ orçamento 
_movei; daria em resultado .converter o fixo · O SR. JoÃo .VIEIRA- Depois e~se systema 
ém úma quinta ou sexta parte do orçamento é combatido radicalmen,tc por autoridades 
total. . . muito competentes, quer poe juristas, quer 
· ·Por conseguinte, vê-se por ahi que esse por autores que se teem occupado aliás de 
systema de fundo consolidado do orçamento materia-economica e financeira e de modo 
jnglez não póde ser praticado ou· executado tão radical qU:c, tratando elles aliás de ma
entre nós. teria fiscal, ma teria ligada {t arrecadação de 

Eu, para _não gastar tempo, não li essas impostos e outros, desde que· se · f<~ça es
verba.s a que so refore o orçamento o tender os preceitos a assumpGos que podem 
que são o subsidio do Presidente da ·R.12- ser regulados pelos princípios do direito pri
publica, que não soll't•e alteração sinão com vado, isto é, civil ou commcrcial, reprovam 
certos intervaUos, subsidio do Vice-Pro- o systema. ·. · · · - · · · · · : 
sideote da. Republica, dos Senadores, dos EUes opina.m que é um pessimo · systema 
Deputados, a Junta Comi:nercial, a Jus- legislar nas lei~ fiscaes sobre taes assumptos . 
. tiça Federal, os magistrados em disponibi- . Eu, fazendo um ligeiro estudo para escrever . 
lídade,. porque as alterações são quasi nullas, um relato rio SJbre .cont?'actos ditferenciaes 
mas ficariam as despeztl.S lJeíores, as mais para o Congresso Jurídico Americano, que· se 
perigosas como· qualifiCo, pot' exemplo; a reuniu aqui no Rio de Janeiro o anno pas-. 
policia· do Districto Federal e outras, como sado, tive occ:' sião de emittil• a mesma opi
despeza.s moveis~ nião. Tratam, pot• exemplo, os autores da· cri-

Depois,enca;rando,debaixo do ponto de vista. tica de uma lei italiana do 1'876, u:ma lei fis- . 
juridico,esse systema da honrada Commissão, cal que impunha certa:-3 taxas e dava certas 
-não possso dar-lhe o meu as.;;entimento, e, proYiqencias sobre os contl'actos di~ereil- ' 
si em alguns casos,,os princípios de economia cüte3, contl,'actos a p1•aso que tom uma lm
politica; o; consegtiintemente, das fin<.i.nças, portancia e uma ·connexão innega;vel com 
pareçam poder alongar o campo á activi- a alta e baixa dos valores nos mercados o 
dade individual ou social, em outros domi- bolsas, é -. un'l.a cousa, emfim, que está in ti- . 
nios, ·os princípios _ ~conomicos e financeiros mamente ligada ao ass~mpto ·das :finanças. 
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Esta lei, por outro lado, taxava. este~ 
contractos, ·estabelecia certos impostos, como 
algumas leis de orçamento tcem fdto cntr~ 
nós. Por conseguinte parecia que uma. lei 
fiscal era justamente a. mais propria para 
tratar do assumpto. . 

Mas, apezar disto, tra.tan(lo-se. de uma. 
ma teria que ó muito controvertida perante 
os economistas, perante moralistas mesmo, 
e muito discutida no dominio do direito, 
entendiam aquellas autoridades, a que alludo, 
inclusive economistas, que isto se devia. fazer 
como objecto de uma lei especüll,que tratasse 
exclusivamente deste assumpto,desde que elle 
se ligava ao direito civil c commercial. Ora, 
seria muito peior que nós fossemos tratar 
deste assumpto e de outros· que nenhuma 
connexão teem com as finanças, em uma lei 
de orçamento. 
. I::Ia ainda urna face da questão peh~ qual 
eu penso que o systema lembrado na expo
sição de motivos . do Orçamento do Interior 
não póde ser acceito. 

Eu entendo que o funccionario publico (e 
eu sou funccionario publico,embora não possa 
ser demittido ad nutum), mesmo demissível 
ad nutum, muitas vezes tendo sido nomeado 
pa1•a o seu logar em virtude de um con
curso, ·desempenhando as suas funcções, 
com perfeita inteireza, tem um certo di
reito a ser conservado, salvo si puder ser 
aposentado, o que não é possível ou facil, 
porque é preciso, na fôrma da Constituição, 
que e.:;teja invalido. Por conseguinte, nesta.s 
condições. ·acho q_ ue a. lei deve ser· inexora.
vel parn. com o funccionario que não cumpre 
os seus deveres, m;~s elle deve' ser gn.rantitlo 
em seu emprego, desde que proceda. bem. 

Ora eu acho que esse direito da parte doe 
funccionarios publicos é muito respPitavel 
e, desde que se permi&tisse quo annualmentc, 
nas leis de orçamento se pudesse diminuir 
ou augment::tr o numero de ·empregados, 
esta disposição do caracter annual iria pre
judicar muito_ essn. classe,por is.:lo mesmo que 
ia matar o estimulo de bem cumprir os seus 
deveres desde que não haveria mais segu
rança nem estaiJilidado no ]JrOpl'io pessoal 
das repartições, nessa numerosa classe quando 
aliás, nem os serviçós, nem as funcções 

· publicas constituem materia fiscal e orça
montaria. 

Depois, este orçamento movel suppõe uiua 
~ situação financeira em que nós não nos acha

mos, exige que os serviços permanentes es-
/ tejam bem dotados, que não haja falta para 

satisfação das re.;;pectivas despezas e, por 
outro lado, que sejam tambem bem providos 
de recursos todos os serviços novos ou esses 
serviço moveis quo ficarem sub~;;istindo ou 
forem creadqs. 

Em taes condições,parece que só se poderá 
fazer i;;to quando a receita puder du.r ensan
chas par~~ fa.zcr um orçamento cujas despe
zas fiquem inteiramente cobel'tas. 

Nós temos. é verdade, um orçamento que 
não exprime a fidelidade na despeza porque, 
ou estes calculos não são bem feitos ou cir
cumstancias occorrem · posteriormente á :ma 
confecção ; o certo é que vemos as ordens do 
dia cheias do projectos de creditas para pagar 
despezas que tinham sido prev'istas no orça
mento (apoiados), mas cujas verbas não foram 
sufficientes para satisfazel-as. De modo que 
no sentid~ deste abuso ou extensão de cre
ditos, podemos dizer que temos um orça
mento extraordinario ... 

O SR. PAULA RAMos-Um outro orçamento 
votado pelo Poder Executivo. 

O SR. JoÃo VIEIRA-Ora, \aes - orçamen
tos extraordinarios são combatidos com vi
vacidade por todas as autoridades compe
tentes que só querem que hn.ja um orçamento 
unico, .ordinario, normal e que· até dizem 
que só se póde considerar, quando muito, 
como orçamento extraordinario, em rigor, 
as despezas inadiaveis, como as de guerra; 
elles. consideram tambem como despozas fa
cultativas a.s que são feita.s com as obras 
ou trabalhos publicos que podem ser ou 
deixar de ser feitos c despezas ahusi vas 
aquella.;; que, a pretexto de orçamento> ex:. 
tiMrdinarios, são feitas sem dever sel-o. 

Sobro systemas de orçamentos esquecia
me dizer que o -chamado do fundos consoli
dados, já se t~ntou em França estu.belecer e 
a idéa cahiu. · · 

0 SR. PAULA RAMOS- Bismarck tentou 
na All('manha em 1888 por dous annos t' não 
proseguia. · • 

O SR. JoÃo VIEIRA- Justamente ; quiz 
fazer o orçamento ·. biennal e não con-
seguiu. · 

Por emenda de Lafflte, ha muitos annos, 
sob a Restauração, quiz-se adaptar este sys
t<>ma de, orçamentos permanentes mas a 
emenda foi rejeitada e Stourm diz : 

< Conforme a opinião do autor da emenda, 
o Sr. Laffite, as camaras se poupariam 
assim passar em revista, pela decima.quarta 
ou decima quinta. vez: despezas cujá convo
niencia já tinha sido demonstrada. Ella.s ga
nhariam um tempo consideravel, consa
gr<.tdo mais utilmonte ás despezas novas. 

Esta emenda não tendo sido adaptada, o 
orçamento francez continúa a reproduzir 
todos os annos columnas de cifras que os 
ministros e os relatores recomeçam conti-
nuamente a commentar par<t acabar pela 
sua inscripção inevitavel.~ · 

Em França, diz o me:; mo autor, os impo:-;tos, 
não obstante a sua lei con~titutiva, não po-
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dcriam ser cobrados sinão em virtude do 
orçamento annuu.l. 

·· E muito a. proposito, observa Léon Say 
sobro este ponto: 

« Entr•e n?s ~s impostDs são pmmat1entos, 
~as u. autorw:J.çao de porcobel-os é unnual». 
E deve sel-o. 

I-Ia, porém, entre. nós um inconveniente 
que Leon Say o outros . mostra.m que não 
ha. n;.~. Fru.nçn., onde os impostos ::;ão per-
manentes. . 
· Entre nós são alterado.~ cÓnstantemente, o 

quo é um grande mal. · 

0 ~R. PAULt\. RAMOS- E mesmo aquelles 
que sao permanentes como os de consumo, 
crcados por lei especial, são altel'a.dos an-
nualmente. · 

O Sn.. JoÃo VIEIRA:...... Ora, hu. os impostos 
de Alfandega, por exemplo, votados annual
mcnte ; . mas a tarifa deve ter alguma. per
manencu~., porque não ha para o commercio 
externo nem pu.rn. o commercio nacional 
pos~ibi1idade de C<~lculo, de previsão com a 
V<maçao e alt!H'<.~ção constante das tarifas, 
porque quer um. quer outro, é feito sobt'C 
urn-ea.lculo de probu.bili<lados que deve as
sentar om base corta na tarifa aduaneira. 

Já. lm muitos <~nnos, que um ministro 
~osso do grande talento o do competencia 
~rrecusavel, o Barão de Cotegipo, <lir.iu. que 
ISSo oPa um abuso, um absurdo; c então 
allndia aos conflictos do govomo o-m•,Ll c.:>m 
~s <.J.ssemb Ua.:, t-~rovinciacs qüo vot<~~u.m como 
~mpostos de c.: 11 .:-umo, verdadeiras ti~xas de 
Importação, quu alteravam as taxas sobre 
os <~rtigos das tarifas das Allhndorras. 

Eu peço desculpa à Ca.nmra do ter-mo 
mottido nBsta questão. 

0 Sit. PAULA RAl\IOS- Oh ! l~sttL tra.t.n,ndo 
cor~ J~uita compctencia. 1lo uma. 1la.8 'luc:;tõos 
mu.1s uuportanto . .; quo tumo::;. 

0 SR. JoXo .. VU:IltA- Ag-ora vou pas::il.tl' á 
outm parte do Ol'Ç!amonto. 

Apresentei umtL omlliHla, que vou justi
. fica1·, JllitS pl'ociso fa.zel' eon::;il.loraçüL'8 un1 

pouco 1losonvolvida~. 
J•:u digo (lendo)« P<M'tt o e~ta.bclocimcnto o 

custeio du. colonin. correccional creadti pelL 
lei n. 145, do ll de julho dJ 189:~- 100:000.~. 
Rmluzu.-sc om l OO:OOO.;i: a verba 14a (despez ~t-> 
secretas) da. l?o~licia do Districto I•'edoi·td », 
uma emonda. identica, embora va1'io no 
qua~~tum a despender, foi apre::!cn tath 11or 
varws collega.s. 

A Commi~são deu pat'ocer contraria, que 
ana.lysarei depois. . . 

E,;ta. lei a. que me refii'o, n. 145, do ll do 
julho de 189:{, foi a. que creou uma colonia 
correccional entre nós. Farei um ligeiro lli:l-
tm·ico deste . assumpto, : 

Camara Vol. VI 

Em 1892, a Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça <tprescntou á Camu.ra. 
um projccto crcando uma colonia corroccio
nal ; mas e~se projecto estava concebido 
emtaes tormo::l que constituíam a maior das 
ameaças. á lWcrda.dc individual. 

Tendo vindo &·di::;cu::;sã.o , alguns Dep11 taL1os 
a elle se oppuzeram, logo desde o começo, e 
eu fui um delles, uma vez que não fo::;se al
terado o me::;mo projecto,de modo que as du
vidas muito sérias ievantadas contra a sua 
adopçãc pudessem de::;apparecer, ·porque 
o prc•jecto como foi redigido dava. á. polici~ a 
attribuição díscricionaria e perigosa de man
dar prender e metter na colonia correccional 
os indivíduos que lho parecessem vagabun
dos, capoeiras, cafGens, jogadores, etc. 

O Sr. Badaró, então Deputado por Minas, 
occupou-se logo do projecto e eu igua.lm~nte, 
e então eu dava a JUinha opinião proferindo 
na sessão de 27 de agosto de 1892 estas pala
vras que extraio do meu·discurso: 

«Acompanho o nobre Deputado por Minas 
nas consü.leraçõe::~ que fez, dizendo que nos . 
termos om que o projt3cto está formulado, 
ameaça a liberdade individuu.l.. • · 

O Sr. Bada1·ó-Apoiado. 
Q Sr. Jocio Vieira-Acho que se pôde es

tabelecer uma colonia penal,, agrícola ou in
dustrial, para os condemnados, em virtude 
do Co(llgo Panat; e nem se póde dizm• que o 
novo codigo é deficiente a este respeito, por
quanto elle commina penas.para a vagaburi:
dagam, para a ociosidade, para a capoei
ragem, etc. 

Convenho em que a taes colonia'l sejam 
L'Ocdlhidos os- condemnados em virtude de 
hos delicto~; m<i.s não pJ':ISO conviL' em quo 
fique ao arbitrio do Poder Executivo por 
~cus agentes pt·endor o recolher sem pro
cesso o nom conJemnu.çã.o penal qualquer 
individuo a. ossos o~t,~bolecimcntos.» 

I~to o o ma.is quo cntã.o eu disso na. occ;\
si;i.o o nã.rJ hei do repetir occorrou na pri
moir•u. disctts::;ão do projecto. 

Na :-{Cssi\o do 16 tle setembro do mesmo 
anno do 1892, o projccto cntl'oU om 2a dis
cussio c cu apresentei um suustitutivo au· 
toriza.ndo a l'undaçã.o de osttLbolccimontos 
col'l'cccionacs o dando outras providencias, 
tn.l's como, a montagem do ::;ot·viço de photo- ' 
gr·:tpilia. o a~ügn :damonto antl1l'opomctrico 
tlc ül tmWlc tçi~o dos criminosos, e outras. 

Quando !'oi u.nnunciad<t esta. discussão do 
pt'o,jecto quo se conv,)r.;oucm 1893 na lej 
quo acabo d ~ cit<tr, ap1·esontei o meu substi~ 
tutivo ao mesmo projoc to, justifiquei-o um 
pouco longu.mento, mas elle não foi appro
vado,·embor<L ttlg·urnas idéu.s netlo contidas 
fodsem apL·ovcii;ad<ts, p:.>l'ém m<ü a.proyei-
tadas, porque mesmo nf~o se podia.m coadu
nar com a~ uo prc•jecto. 
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Não hei de reproduzir agor~ o discurso 
quo proferi em 1892 em quo apresentava 
esse meu substitutivo, nem os estudos em 
alguns trabalhos que já tonho oscripto a 
esse respeito, assim como expuz o systema 
penitenciaria estabelecido n,o Codigo Penal, 
conforme esses estudos feitos, a que alludo, 
comprehendendo o de creação de colonias e 
asylos industriaes necessarios á sua reali
zação pratica e que até hoje não tove Jogar. 

Depois citei uma variedade extraordinaria 
de instHuições desse genero em todos os 
paizes civilizados e mostrei as vantagens que 
esses paizos tinham auferido em relação á 
vadiagem, quer em relação á mendicidade, 
quer como meio preventivo dos crime.) , 

Citei o exemplo da Inglaterra, paiz cln.s
sico da liberdade, onde todo e qualquer ha
bitante ou cidadão encontra nas leis c na jus
tiça o necessario amparo, não obstante o 
que a lei ingleza estabelece neste principio: 

«Toda a pe~soa suspeita que frequentar 
o~ ladrões que vagueian~ ás margens dos 
rws, canaes, nas docas, squm·es, encruzilha
das ou avenidas, com intenção de commetter 
furtos, será. considerada ladrão e vagabundo 
e condemnada. a tres mezes de prisão.» 

Citára eu então tQ.mbem exemplos de ou-
tros paizes da Europa e dos Estados Unidos 
da Arnerica do Norte em que tarnbcm essas 
instituições não nos deviam passar desper
cebidas. 
· Mais tarde não abandonei o estudo destas 

questões e depois, passando a lei citada, refe
ri-me a esta lei. mostrando os muitos de
feitos que ella tem, defeitos q~e foram apon
tados mesmo aqui na Camara, mas que não 
puderam ser corrigidos. 

Lembro-me, por exemplo, dos discursos 
dos Srs. Badaró, ex-Deputado por Minas, 
Milton, ainda agora no~so illustre collcga, 
De~utado pela Bahia, e Jacques Ourique, os
peClalmente sobre colonias militares, mas 
na occ~sião em que se discutia. a lei n. 145, 
de 1893. 

E~treta.nt.o, tratando eu do nosso systcma 
pemtenc1arw, notava a.s falhas da nossa lei, 
porque ella não foi bem éoordonada com as 
disposições do Codigo Penal. 

Procurarei publicar nas observações que 
estou fazendo, para tornai-as mais claras, 
essas referencias que em diversas épocas 
tenho feito á mesma lei, á instituição que 
ella creou e assumptos correlatos. 

Assim, commentando logo depois a parte 
ge1·al do nosso Codigo Penal, occupando-me 
d.o nosso ~ystema penitenciario, íiz uma cri
twa da lm, comparando as suas disposições 
com. as do mesmo codigo e mostrando as 
duvidas que neste ponto surgiriam na pratica 
para. execução uot> artigos da lei que alterou 

os do codigo, seni se refei'ir a elles e ainda 
menos coordenai-os. _ 

Destaco do meu trabalho este trecho: 
~o citado decreto é uma lei defeituosis

sima, na fórma e no fundo, depondo muito 
contra os creditas jurídicos da "Garoara dos 
Deputados onde a discussão della devia tel-a 
melhorado ao menos quanto á redac-ção que 
peiorou, peiorando o Codigo Penal nas dis
posições respectivas dos arts. 48 e 399 e 
seguintes . » 

Recentissimainente,porqueme referi a este 
assumpto em um estudo que posso dizer inerli
to,porque não sahiu do prélo aindn.,eu repito 
estas palavras da exposição de motivos do 
projecto de Codigo Pena.l de 1893, referin
do-me aos vadios e mendigos : « A mendi
cidade é um problema que não pôde ser dis
curado, a caridade particular e o asylo não 
resolvem inteiramente a situação que ella 
representa. 

E' uma fórma do vicio, da immoralidade 
e do crime, generalizada como muitos não 
suppõem, pa:-;sando-lhes despercE'bido o phe
nomeno. 

A sancção penal, especialmente com o 
caracter de trabalho para o mendigo valido 
o o asylo olJrigatorio para o invalido, são 
ind ispensa v eis. 

Assim, para os vadios e mendigos, o pro· 
jecto consagra pc>na alternativa de detenção 
ou de trabalho especial na colonia penal, 
uma vez que o·decreto n. 145, de 11 de julho 
de 1893, não póde estar ainda em execução, 
e, uma vez executa~ o, é de crer que os juizes 
p1•efiram decretar .a pena mais adcquadi1 a 
tal classe do indivíduos». 

Então, accroscenta.va : « Sobre esto ponto 
o que se póde dizer está. coinpondiado no dis
curso do relator deste parecer, pronunciado 
na. sessão de 16 do setembro do· anno passado 
(1892), sobro o projccto convertido naquelle 
decreto. » 

Nl1 ultima parto do meu trabalho a quo 
alludi disse : · 

« A proposito do capitulo já citamos nesta 
parte a nossa. exposição do motivos sobre os' 
vadios e capoeiras, referindo-nos a um dis
curso nosso sobre creação de uma colonia. 
penal, que, aliás, depois de· inaugurada. e 
funcciona.r está .hoje extincta.. » 

Em outro logar, digo : 
«A me~dicidade é um problema teme1•oso 

e · na phrase de Garraud se póde dizer mo· 
derno. 

Mas não é aquio logar de discutil-o, eomo 
faz este autor longamente. · 

E, sob pontos de vista. os mais elevados 
Florian demonstra contra a opinião de outros 
que a. I?endicidade é_ uma. fórma do que elle 
denomma., na theona que creou, o pcwas-i~ 
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tismo antisocial, a vagabundagem, ou um 
meio ou modo porque este se externa.» 

Este livro, isto é, a ultima parte da obra. 
I uagabondi, de Florian e Ca.vaglieri, acaba 
de ser publicada agora mesmo, em 1901. 

Sob o aspecto da vida real, pratica dos 
mendigos de profissão que Puibaraud clas
sHic:J.- entre os malfeitores de profissão, é 
digna de ler-se a interessante monographia 
deste autor. 

Tambom Adolpho Prins, no seu precioso 
·livro sobre a parto geral do <!ireito penal, 
occupa.-se magistralmente do assumpto, con
ccitun.ndo o problema da mendicidade e tia 
vagabundagem sob o ponto de vista his
torico, conforme os princípios correntes 
n.ctuaes e de accort1o com o systcmri d:1 lei 
belga de 27 de novombro de 18\:H, já morli
ficada nos seus arts. 725 e 30 .peh de 15 de 
fevereil'o de 1897. 

No Congresso Juridico Americano, mesmo, 
o problema não foi discutid_q, ma.s ha um 
interessante rela.torio elaborado por um in
telligente e joven aclvogado, o Sr·. Dr. Car
valho Mourão, sobre estas questões proposta.) 
pelo Congr'esso : · 
-«Qual a maneira mn.is efficazde combater, 

sob o· ponto de vista preventivo, a mendi
cidade e a. vagabundagem~ Quaes são os 
factos que precisamente devem ser conside: 
rados como constituindo o delicto do mendi
cidade e vagabundagem? Em que limites e 
por que meios convêm reprimir factos desta 
natureza ~ » 

Para deixar o meu estudo a que alludi e 
qu~ é a ultima parte do meu trabalho inti
tulado CODIGO PENAI, INTERPRETADO- Parte 
especial, vou repetir um resumo que fiz da 
opinião dos citados autores: 

O primeiro elemento não tem valor, pqr
que o facto Je não ter domicilio, andar 'de 
logar em logar, o sm' gyrovago som escopo, 
por si só não é punivel. 

Subsistem os outros dous elementos para. 
caracterizar o parasitismo anti-social, parque 
o simples parasitismo dos ricos, dos doentes, 
dos inaptos, dos desoccupados sem culpa pro
pria, não póJe ser punido. 

Eis u. theoria juriuíca dos citados autores, 
que nós quasi que reduzimos a uma simples 
these.» 

As autoridacles mais competentes no assum
pto ;:üvitram diversos meios para ao mesmo 
tempo prevenir. e reprimit· o crime ela vaga~ 
lmndagern c monuicidade, especialmente 
quand<.~ se trata (le menores. Assim, Florian 
e Cavaglieri a.consclham dentre esses meios 
alluuidos a collocaçã.o mt fmnilht cxtranha e 
honestn.; lembra, por exemplo, as dispo· 
sições do direito inglez, destinando os me
nores <to serviço do exercito e da armada, a · 
educação forçada, nos rcfol'matorios,conforme 
tom logar na Allemanha, as escolas agrí
colas de que tratamos o os navios-escolas, 
onde o individuo se educa pela, aprendizagem 
e a pratica, não. só para a vida do ma,r, pro~-
priamente dita, isto é, para a vida de mari
nheiro, como para. outros mistéres, como 
se faz ainda na Inglaterra a resp(:lito de 
serviços do criados e outros empregados de 
bordo. 

Esses mesnws autores dizem: referindo-se 
aos menores, definindo a situação destes ou, 
molho r, classificando-os peLas suas qualidades 
ou caracteres : 

«A ·vagabundagem é um J?l'OlJloma tão 
vasto e tão complicado que aqPJ não pode· 
mos nem apontu.t· a.s multiplas questões <1ue 
elle suscita, tu.l é a variedade de aspectos sob 
que póde ser considerado. 

Já alludimos á estupenda c rocentissima 
obra de Florian e Cavaglieri, neste momento 
é a ultima palavra. sobre o phcnomeno indi
vidual,social e cconornico da vagabundagem. 

« Os condcmnados o os absolvidos por 
falta de discernimento 1·epresontam a crimi
nalülado precoce; os viciosos, vagabundo:-f, 
dis ~o los e rebeldes <í auLoridade paterna ou 
tutellar, aquella, condi~,~ão de dcpl·av<~ção o 
elo desm·dem moral ClU0 app:wellut e pre
dispõe ao crime; os ab:mdonatlos repl'Cilonta.m 
a dol' o a desventura.» 

Occupando-se ainda do assum1)to, os mos
mos autores, fóra mesmo do commum, por
que nós não somos conhecidos fóra do Bra ... 
zil, citam com certa benevolencia o nosso 

Pondo, porém, de parte tudo, e conside
rando só o aspecto jurídico, vamos citar a 
doutrina de Florian na sua synthese ou 
antes como conclusão dos princípios de sua 
ob1•a. 

O conteúdo da vagabundagem é o pa~·asitís
mo, que póde ser social ou anti-social, sendo 

·este o .punivel; a vagabundadem por sj só 
não é punível. 

Os elementos da vagabundagem sã.o a falta 
de domicilio, a falta de occupâÇ}io e de meios 
de subsistencia, c a repugnancia ao tra-
balho, · 

paiz, exaggerando talvez o que temos feito 
em matería de assistencia publica a filol'Or de 
doentes, orphãos, expostos etc., publica e es
pecialmente de beneficencia. Quanto aos 
meios a empregar nos dHferentes casos, di
zem ainda eiies: 

«Quanto aos meios para activar a funççãó 
da educação anti-criminal e de idoneidade 
social, cremos que não se poderia determi
nar todos de modo preciso. Ainda aqui é so-. · 
berano o criterio da relatividade; isto é, a 
tradição, os costumes, as condições moraes e 
economícas dos diversos p<\izes são os ele.,. 
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nwn tns l)l1l'il <ttUn g;it· o fim rle preferir a.s 
_medida::; e pl·vvirloncias mai~ opportünas. » 

Bu não posso deíxa.l', nào qucren<lo mu ti
lar o pensamento do~tes antures, de let· a l
gumas paJavra.,; ainthl" com rolaç~ã.o á va.<lh
gom, <"t ocio~idadc dos Jncnorc:-:;, que n ào lhes 
pódc ser :~ttr- i lruida. como crirno c, an t,os, 
devemo~ dizer, 6 mais uma. ucsgraç~a ou 
uma, dcsventur<L. 

Elles dizem: 
« Por lei natural e civil, pol;t 01·dom impo

recivcl do~;; aifectos, por· necessidade . das 
cousas, <ts crianças e jovonzinhos ní:í.o pro
voem por si mesmo::; ás proprü~s nocessida.cles: 
elles obtcom os moios precisos de subsistenci~ 
e do educ:tçã.o uc seus paes (' parentes. 
E ' este tambcm um dos deveres m~üs nobres 
da. sociedade familiar. Dahi vem que os 
menores não teem nem podem tor o dever 
social de trabalhar para vivel'. Por out. t•as 
pallwras, a f<~lta de . moios propl'ios <le 
subsistencü~ é ll i1,tural c necessarh~ nollos ; 
ella pois n5,u lesa, nenhum dircHo, nom indi
viduid, n('m colloctivo ; não S(} converte em 
fór'm;~ ;J.lgnma <le pill'iLSiLismo. 

-- E isto vor du,·,::; razúcs, untes üe tu( lo pd;t 
inc;.qmcid:Lde pl 1 y :,; ict~ o moral de tr<1h<Lllt :~r 
em qne por donl•~ i!> os rnon ur·os so achã.o . 
.Do ti~.c to, ;i, ju rt.e <.~ inroriori·htde physica, 
o sentimon ~o do t ralmlho se desenvolve uo 
l1omeü1 pouco ;t pouco, progees;:;ivamentc. 

· A outr<~ razã.u consisto no a!to dever de 
. assiste.nci<1 quo incumbe aos l)arc_ntc" c ond(~ 
estos fu.ltom, ou nã.o possam ou nã.D devam. <i, 
sociedade. Do:-;do quo.· pois, o menor não 
tonh<l. <L(l<luirido a fo1·ça moral e physic;~ do 
tra,balllar, ni'io se pód.e impiltiLI'-lhc como 
crime o nã.o fazc>l-o c por isso entendemos 
que o homem nCio 6 impui;avcl do p ;~r;~siti:->mo 
anti-soci:.Ll (ou do um crime afnm) si oHe 
Di'i.O tom <Üting-idu <LO 111CI10S <L idatlC de 18 
anno~.>> 

Tr:;l.l1ndo tl<L I'CPJ ' O::.~iiO destes lhetos quo 
podem <tutoriza1· :L crcat;Il.o deste.-:; in::ltltutos, 
olles d it.em :dndll.: 

«Quasi por toda. a p:LJ·tc a. scpar;Lc,~ão ont1•o 
as vari<LS mLtt!gol'ias de mcno1·cs <lolinqucn
ies, · V<~gl1bundus o u.b::tndonu.clos rept·escnta. u 
mot:1 iduia.l dos legisladores, mas a, reali
du.de m<tl corresponrle ao desn.jo; em logar. 
nenhum a separu.ção é applica.da rigorosa
mente. 

Mas, entretanto, que tal condição de cou
sa.s representa para a: maior p a.rte dos 
paizes uma falta deplomvel,, na Belgica a 
distincçâo , segundo a categoria jurídica, é 

.propriamente evitada.» . . 
Elles . aliá:s elogiam a Belgica por causa da 

·. ;sua loi de 109\ a que j;1 me referi, 
Qu<.ttldo trv.t<Llll dos , meios preventivos 

se t·e.fercm·aos d.i1t'e rcnte.'; paizc::::, o que não 
poderei Ü\zcr. pOl'{lUC scriu. uma citação 

mnHo lung<~ e cu não que1'o ab:1~<1r da, 
a t t on<;ão da · Camar<L ; lerei, porém, as al
luditl<~1 referencias, por causa, tlos algal'is
mvs, quo toem ceeta import•mcii.~: 

«P;u·a, os Iücnurcs, m.~ Inghtcrra, se tem 
<lifl'undido o syHtcm:,, dos reformatorios e das 
e.-;colas ínüustriiLes, nas qua.cs, nu fim: de 1892, 
c::;tavam intermulos 28.292 repazcs, além 
do::; acolhidos nas secções das w01;ldwuses ou 
soccorridus no domicilio e daquelles admit
tido::: mts communidr~des e nas escolas in
dustriaes p<~rticulares niio reconhecidas. 

Aos meninos m oralmente abandonados se 
•~pplica na maiot· p;wte dos l~sta;dos germa
nicus a cducnção 1orça.da, com perda d<1 au
toridu,de pu.tern;~ dos lJrogenitores ou tu
tores; os meninos são em geral colloeados no 
seio de famílias honestas n:1 cidade ou no 
campo e mais ra.ramento em instituto;~ offi
ches ou particulares. 

Na, P1•ussia, no ftm de 1892, estavam sujei
tos <.t educ;tç:ão força.rla 10.857 meninos (0.3 
por 1.000 lw.bitantes) com uma despeza de 
cerca tlc um milhão c meio de marcos, ou 
sej:nn 1.500:000$ d <~ nossa, moeda pelo 
ca.mbio a.ctmü(.<.S 0,06 por habitante o corca 
de ~~ 0,50 poe dia e por cabeça do menino, ou 
seja 50 réis por habitante e 400 réis por ca,.. 
beça. · 

Ntt Austria, nii.o ha para as crianças dis
p osições preventivas especiaes : ellas são 
acolhidas, conforme os caso3,nos hospicios ·de 
expo~tos ou ab<tndona.dos, ou nos varios insti
tutos de educação. 

Os hospícios de expostos, em 1892, soecorre
ra,m 10.013 crianças no hospício c 29.518. 
cullocando-as em C<~sas particula;res ; os jar
clins üo inf"itnci<1, orpllelina,tos o roformato
rios aloja.ra.m 12~).358; um tota.L de lô8.880 
cri<tn~~as , ás quacs so dou assistcncia, ou soja, 
70 pul' l . OOO habitantes. 

N<t Snís~a. <t rospoito <l<L inf'ancia, algumas 
vezos sP Pl'<Lticu.' a colloca.ção no campo c 
uu t;ras vezes o intermunrnto ,nos institutos ; 
alguns Cantões te('m votado Leis sobt·c a -
per·du. do patrio poder. Uma <'::ltatisticu. do 
1870 da vu. d.as pes;;oa.s soccol'ridas na Suissa 
o tohl do 216.134 indivíduos, ou seja 8,3 
por cento dos cidadãos, com uma dospeza 
gorai ou complPxa de frs. 14.228.140 (réis 
(11.38.2:512$) ou fts. 5.65 (4$500) por cida
dão. 

No totai os m eninos soccorridos eram 
122.957 ou 4,88 por cada 100 habitantes do
miciliados nos varios Cantõe.'.;. 

A Suissa não tem quatro milhões de habi
tantes .. Em França a assistencia não é obri
gatoria sinão pal'ét poucas catogorias de in
digentes, mas a lei não a impõe ospeciftca
damtmto sinão a respoito das crianças aban-
donadás. · 
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Não obstante isto, o nnmoro do pessoas 
soccorridas é aJtissimo. 

Acerca das criançu.s ou menores, no fim 
de 1892 eram permanentemente assistidas 
79.975 e tomporariamente soccorridas 45.222 
com uma despeza, para o~ primeiros, de 
mais de quinze milhões de francos e de cerca 
de seis milhões para os outros (l2.0JO:OOO$, 
4. 800:000$000 respectivamente). 

Na Belgica se pratica para a assistencià 
o mesmo syiltema · que _ em Feança ; ella é 
obrigatoria sômente para os doentes pobres; 
as autoridades proveem tambem os meninos 
orphãos e abandonados, mas em menor es
cala que em FranÇa; o re::>to é deixado á ini-
ciativ.a privada;. ' 

Ha escolas de beneficencia para os me-
n~~. . 

Na Italia o direito ao soccorro é admit~ido 
parcialmente para os enfer•mos, os loucos; 
os menores abandonados e-os inJLptos para o 

· trabalho; ás outras categorüts de iJ?.digentes 
proveem as obras pias e os particulares. _Em 
1893 havia nos asylos infantis 302.754 crian

. ças; nas commu:n,idades (convitti), pela maior 
parte gratuitas ou simigratuitas 110.267 
'jovens e nos rcformatorios,,em 1894,. outl'os 
5.963. 

Para menores h:t numerosos asylosinfantis, 
orpheliii.ato:~, con7)ervatorio~ educandatos c 
communidades que existem na. Italia; m:ts 
tambem, prescindindo disto, {t custa das mu
nicipalidade::; são educadas em_ institutos ou 
no seio das í'amilia.s no campo 144.757 cri•m
ças com uma despeza media diaria para ca<la 
uma clellas de c orca de ·r. O. 030, ou $240. 

Est:ts estatísticas são eloquentes ·; e pot' 
outt•o laclo nn.o ha duvida de que todas esta.s 
provi<loncias, que tendem a estabelecel' taes 
instituições, só são bem e!Iicaze;-; quando 
ontre as propt•ias crianças aclolescentes e 
meninos se l\Lzcm sepat·ações, separam-se os 
criminosos precoces, os vagabundos propria
mente dos que estão apenàs ·.:noralmente 
abandonado;.;, mas que não são dolinquentos 
precoces, nem viciosos, nem vagabundos, e 
que nós podemos cla.s::>ificar simplesmente 
como desgmçados. · 

Mas todas estes ideaes não são conseguidos, 
não são realizados sinão á custa de muitos 
sacrificios. :E, conseguintoméü to, a primeü·a 
classificação que se deve fU:zm• é a de maiores 
e menores simplesmente. . 

Um dos defeitos da lei vigente é a promis
cuidade. 

por lei, isto é, não foi extincta propriamente 
n. instimiçã.u; Sllppt·imitHJO a vel'b : ~, conce
deu-se mesmo uma v m•l)a, pa.ru. que se pu- · 
desse remover os corrcccionaes que lá se 
achavam para outros estabelecimentos. 

A lei é defeituosa, não ha duvida, mas 
presta-se ao fim perfeit<J.monte, uma vez bem 
executada, hem regutmwntad~t. E' justa.;. 
mente visando ostl.L r ogulamontaçã.o ade
quada que entre as emendas soqre quo versa 
o parecer do projecto do orçamento figura 
uma. autorizêmdo o Gove1•no a regulamentar 
a lei n. 145, do 1893. Om, respondendo ao H
lustre relator, posso dizor quo não :.;e trata -
de executar esta loi totalmente, mas de . · 
considerar a colonia, agrícola ou industrial 
corno uma espocie de correccional, mesmo 
creada como foi tambem para os quo fossem -
.cqgdemnados, como vadios, cn,pooiras, joga:... 
dores, podendo sm· aproveitad<~ uma parto 
destinad<1 agora aos monor·es o que .deve 
ser convenientemente rcgula.monta.da pelo 
Poder Executivo. · 

Acho uma certa contradicção entre a expo· 
sição . de motivos do honrado relator e opa
recer contrario -a esta omencla, porque no 
projecto primitivo o honrado rela.tor diz o 
seguinte: 

«Uma cidade, como é a do Rio de~Janeiro, 
carece, com urgencia, de uma colonia cór., _ 
recCionq.l para menores. Nos cubículos da. ' _, 
Detençã.o amontoam-se todos os dias 30 e 40 
criança.s, simi-nuas, -quasi famintas, pre- · 
coceinente culpadas de furto, que é um-
symptoma soci<tl tristíssimo; não é possí
vel, entretanto, ct Commissão de Orçamento 
uma providencia, crcando uma · escola. agri~ : · 
cola que, na hypothese, seria mais propria 
que uma escola industrial, e onde o Estado · 
gastasse mesmo duzentos ou trezentos contos, 
quan tia que, ao critet•io mais intransigente
monte ecónomico, si nos afigur;t precisu;, 
tratando-se de obra tão altamente imprescin
dível. · 

Mas como fazer no orçamento~ 
Em mensag.:ns o Podm• Executivo reclama 

providencias legislativas sobre certos ser
viçQs, e a ,exporioncia tem infelizmente de-
monstrado que olbts nã.u teem sido pos-· 
siveis.» 

'Entretanto, ao contrario, dando S. Ex. 
pm·ecer sobre a emenda 'tendente a resta~ ' _·; 
belecee a coloni<L corrcccional creada., m(l,S >' 
sómcnte para menores, a isto so oppõe. ~-· ' 

0 SR. NILO PEÇANITA dá Ulll aparte. 
o SR. JoÃo VIEIRA- Não é autorização; 

além de que este~ (). ttrilmição pertenqe ex:clu~_ 
sivamento ao Poder Executivo, ·de regula- ··· 
montar o systcma. penir.enci<Ll'io, e accresce 

Quando apresentei a. minha emenda , que 
agora estou justificando, citei a lei, porque 
sabia que nós não podütmos, om fa.êe da 
disposições regiment<J.es,crear despoz;ts ; ma.s 
essa colonia - correccional que funccionou 

-algum tempo, e a redpeito da qual não tonho 
· a. mfnima informação, foi _depois oxtincta 

que nós, pel<~ Constituiçã.o, vemos que .o :.: 
p ocler Execu:t1 vo tem a f a cu ld aqc de exped11" · -
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regulamentos para n boa 
leis. 

execução das disposições da lei n. 628, de 28 do outubt•o 
de 1809.» 

0 SR. NJLO PEÇANIIA-Est,a colonia dos 
Dous Rios tem custudo muito dinheiro, e:rn 
um anno ..• 

Est;t é uma lei recentemente vota<la pelo 
Congresso. 

O SR. JoÃo VIEIRA-Isso terá. sido devido 
a, abuso ou a falta defiscalização. 

O SR. Nrw PEÇANHA-Não é assim que se 
resolve o problem<t da infancia. 

O Sn.. JoÃo VIEIRA-Mas o Governo nessa 
parto relativa ao problema dos menores de: 
linquentes, vagabundos o abandonado.; póde 
fazer exocuta.r o serviço e executar a 
lei. 

O nobre Deputado por Minas manda coor
denar as disposiçõe.) do novo regulamento quo 
o Governo houver J.o expedir, com as desta 
lei, e cita o decreto legislativo n. 145, om 
virtude do qual cu pensava c penso que pódo 
ser resi;abelecida a colonia, dosde que a 
instituição não foi supprímiua. Em 1896 foi 
supprimida a repartição, a crea.ção do esta
belecimento propl'iamcnte, mas i..;so é cousa 
muito dillhren·te da instituil}ão. 

Não acho razão na. Comnii::;são, principa-l
mente quando olla diz: 

«A colonia col'reccjonal para mcnore;, 
como convém ao Rio de Janeiro o de accordo 
com a experiencia de outros paizes, será 
submettida ao Congresso, em projccto espe
cial.» 

Isto não passa de um:.~ simples pro
messa. 

O SR. NILO PEÇANHA- Prometto fuzcr 
o espero a colla.boração do meu illustre 
mestre. 

O SR. JoÃo VIEIRA- Mas esta promessa 
não parece estar de accqrdo com a oplniãe 
que V. Ex. externa na exposição de orça
mento, com um certo sccptismo, porque o 
Governo pOde mandar oxccuí;ar esses servi
ços mais urgentes o in adia. v ois. 

O SR. Nrw PEÇANIIA-E' o unico meio que 
tenho. 

0 SR. ,JoÃo VIEIRA -E mais não se trata 
de colonía de um ou dous rins; trata-se d<t 
instituição quo deve sc1· regulamentada c 
dos mews quo nós rleemos no orç~a.mcnl,o 
rara que o Poder· Execut;ivn )JOS;,ii1 colloc:tr a 
coloni;~ mn 1'nncr;.õos. . 

Si :1 lei f'oi m:Ll nxocntad.:t, desde que 
o nobJ•o 1Jop11t:ulo diz. que no~!;:~ cdo1ihL 
exit~Liam <tdul t,os o moiiOl'üS, d<tr·o ost<í. IJ1lü 

a lei foi m:~l inl,flJ'jJJ't!Lada., JWl'(JIW niio devo 
oxistil' essu. JH'omisc;Jid:ule, eonclornnad;J, não 
só pela, scicncíu, como Jlclos mais vulg:~t·cs 
princípios. 

O SR. NrLO PBÇANHA - V. Ex. ainda ba 
pouco citou a.utori<bd.es muito competentes 
a respeito. 

A lei de Or~~arnento da, Despnzn., n. 429,de 
10 do duzomlJIIv de 1896, art. 2°, n. 15, votou 
a verba do 30:000$ para a remoção dos cvr
ro3ccionaos. 

o' art. 2° clm;í;a lei ái:r.: 
« § 5. 0 E' oxtincta. a Colonia Correccional 

dos Dous Rios. Cum us recursos consignados 
n:1. -presente lei, o Governo removerá para 
log;~r convcnícnto os corrcccionacs exis
tentes. 

E' o Govo!'no autorizado a vender ou ar
rendar, mediante concurrencia :publica, como 
julgar rn<.tis conveníonto, a dita colonia. )) 

Não obstanto a rcdacção, que não é clara, 
a lei não foi revogada, nem podia sel-o em 
uma lei annua.. -

gsta colonia póde tm· um duplo fim, desde 
que, na clas:3e de menores podemos fazee 
uma. suMivlsão, de menores delinquentos, 
vagabundos, viciosos; c de menores simples
mente a.bandonados; c assim ser conside
rado o estabelecimento atd certo ponto 
como cstabelecimen to re:pressi v o , pn:ra 
nclle darem entrada os menores delm
qucntcs que fossem condernnados, ou mesmo 
;tbsolvidos por falt<:t de discernimento pa.ra 
alli :;ercm oducados, aprenderem um officio, 
arto ou mh;tce qualquer e a1lquil"irem os 
conhecimentos nocessa.rio:-> Jlal'<1 poderem vir 
a ser lwmAns utcis, bons operados; os 
rncJJOJ es abandonados <thi teriam enteada. 
con1o ~~morna. eseolct pat·a r·ecebcrem <\ cdu
ea(;ã.o- qnc l:í. fót·u. nã.o podem colher. Este 
osl,alJelt·cimonl;o provcrüt,assim, em parte, ao 
nosso systema. penitenciaria, que só exisl;e 
no JW,pc!, na _lettra pura. do Codigo Penal, 
1nas que nunca foi. realizado por falt11 do 
ostabolecimcnto apropriado. . 

O SR. JoA.o VmmA-A outra emenda (l uo 
nosso distincto col'I'eligionario, o Sr. Alfredo 
Pinto: 

Em 18\J:~ levantou-se a idéadecoloniaf:l cor
reccionaes, reclamadas pek cbefe de policia 
de então e os rela.toríos do Ministerio 
da. .J ustiç:t, que deJ'eJ1diarn a idéa., mostra
vam os inconvenientes que re:-mlturia.m si 

«Acere:-:cente-se, onde convim· : 
Art. Fica, o Governo a.ui;odza,do a expedir 

novo regulamento para exe(:w;ão do t.lecroto 
n. 145, de ll do .julho de 1893, observadas as 

essas colonias corroccionae.1 não fbssem os
taiJehlcidas. 

l::>to deu logar ú. lei defeituosa (1ue,em· 
hora defeituosa, como ú, teria dado bons ro· 
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sultados si tivesse tido uma execução regu
lar, hem orientada e honesta. 

o honrado relator do Orça.mento, em 
aparte disse-me que chegou-se a gas~:Lr em 
um anno 1 . 000:000$000 com a coloma, mas 
eu direi que, si a colonia . fosse entre15ue a 
uma pessoa de toda idonetdade e e? h v esse 
sob a vigilancia do autoridades que tivessem 
certa responsabilidade, não podia deixar de 
produzir bons resultados porque os tem I?ro
duzido em toda _a parto, nos outros pa1zes 
da Europa e da Ameríca.. . 

Não é dizer que nós_ seJamos refr_act::m~s 
ao ensino e á educaçao: <to con trar10, mUI
tos desses indivíduos quo se entregam á 
ociosidade, á vagabundagem e 1!0 vicio-o 
que n5.o é mais que a preparaçao para_ o 
crime-fazem-n'o por f,.t.lta de educaçao 
e de disciplina, o muitas ':"ezes são os m?
nos responsaveis pelos crtmes. que ma1s 
ta1•de praticam. Mesmo as autoridades co_m
petontes quo attribuem _a pratiCa ~o crime 
a uma verdadeira fatalidade quasi, e que 
opinam que é uma illusão a emenda ou 
re~~'eneração dos criminosos, reconhecem que 
a 

0

criança, ainda mesm.o que revele um 
caracter criminoso precoce, é capaz de re
generação e de emenrla, póde. s~r ed~cada, 
póde ficar perfeitamente c~rrrgtda, pode se 
tornar util á sociedade e a s1 mesmo por9.ue 
o desenvolvimento mora!. aco~p~n~a o <1~~
cnvolvimento physico. E a dusCJpll.na, sao 
os meios de educação que podem macular 
nas cria.nças os ha.bitos do . trabalho e t?enul
a.s honestas, uteis e dosvial-as d<1 carre1ra do 
crimo. 

Tendo apre:;cntado esta omenda ;para rea
lizar uma. idéa, que roputa.va o amda repu~ 
í;o de grande alcance, eu como 9-uc me sen~1 
muito animado, porque este eslorço de m1· 
nha pa.rtc e depois pela. do outl'os collegas 
foi bom rccchido, fóra. mesmo do Congre~fJo. 
Sinto não porler ler um i_n teress•~.~tts~tmo 
artigo ll'O Pai.::: .que, refermdo-se _a ptoJ?a: 
o-u.nd<.t. orn r·olaçiio a. ess:~ 1déa o a.os ru01os 
quo toem sitio lembr<tdos p:~ra.. rea~1zal-o, {~0-
monstl'a que é uma. rolürma w:~dta.>:el, m
disponsavel, que nós nU.o podemos deixtH'. de 
fundar um estabelecimento capaz. do abrrgar 
esse numero oxtraordinario de crianças que 
vivem na ociosidade e vagabundagem e para 
as quaes não ha mister, DOf!l occupaçao, e 
ás quaes não se póde dar destmo porque csso 
destino não existe. E então es3~ f?l'ande or
O'ão de publicidade se refere a. í~lta entre 
~ós da iniciativa. individual, o asSL!Jl é. 

Si para. empregos, para ne~oc10s, p~ra 
cousas que podom trazer pro.ve~to pesso~l, 
pocuniario ... esta iniciativa p~rt1culai', ou 1~
dividual é vacillu.nte e mmtas v.e~e~ ~ai 
orientu.da; o quo diremos nós da lntct~ttva 
individual para fundar e fazer. funcc10nar 

instituições cujas condições de exercicio são 
uma boa organização e urna vigilancia espe
cial c, por outro lado,o sacrifício da.':l despe
S:J.S e dos gastos que só poderiin ser fcir.os por 
quem tem rccur'sos p:tra · despender e tem 
mesmo sentimentos altruístas muito ele
vados 1 

Si em outros pa.izes o Estado vac ao en
contro desta iniciativa individual P<tl'a fur
tifical-a, si muita ve~ a despeza posa em 
sua maior parte sobre o"'Estado e não sobre 
os particulares, quanto mais entre nós, onde 
esta iniciativi.l. é fraca, mesmo quando os in
teressados podem auferir lucros imme
diatos 1 

E' nesta:~ condições que o nohrc relator so 
rerero a um projecto especial. 

Mas nós estamos no tim da sessão, c, de
pois, si o illustrc relator quer um systoma 
do orçamento especial para nós, para que 
nello fossem v.otadas dcspezas para sel'viços 
que não podiam ser croados por lei especial, 
vindo o or•çamento a ser uma lei não só
mente fiscal c financeir·a, mas que com
prehcndesse serviços novos para scr·om rea
lizados, como foi até reJeitar a minha. 
emenda e a que apr·esentar-am os meus H
lustres collegas ? 

Que nocossidado ha de uma lei especial 
para creaçU.o do taes colonias? 

O serviço dosta.s colonias é muito conhe
cido ; ellas podem ser muilio bem ot•gani
zadas mediante regras estabelecidas em re
gulamento do Podei' Executivo, a. quem per
tence essa. attribuição do fazor funccionar 
c.~sas colonias. 

Em tu.es condições nã.o vejo uma. l'u.zU.o 
siquer pu.ra. que n. emenda. sEja roj~itada.; 
u.o contr;trio, me parece qno sao m;us pro
textos do que razões <~s quo deu a honra.da. 
Commissão, polo orgão do seu illustre rela
tor, P<~r•~ suppl'imir a dcspeza.. 

Na. emenda que eu ofl'creci mand<wu. re
duzi!• a. vorbu. de 400 conto .~ destinada. ás 
dospoza.s soere t;~s lit~ P'> li ci<t. _ 

l•:st;~ despnzu. quo era do 5~ contos, n<Lo hn. 
mui1;os annos, c~l;;1. lwju em GOO contos, ou 
qut~st com os crcdit'Js sompro pedido:;, isto ti, 
no dccuplo, c u. p ~Jliciu., embora. todos os 
u.nno .~ se ;wgmentc o numero de sol~u.do~, do 
agentes, de dolega.dos, se ÜJ.Ç<t orgamZi11}oos e 
rcorga.niza(}ÕCS, não molhoru.. . 

Nostu.s eondiçõe . ., creio quo ora mtus n.cer
tn.do empl'eg<~.r pU.rte de~t:J. verb<~ em uma 
instii;uiçã.o utilíssima do quo ompregal-i!- em 
um serviço quo nã.o te~ cprrespondtdo á 
espoctu.tivt~ o nem ;ws sacr1~CIOS que se tem 
feito pu.riJ. molho ral-o. ( Apowdos.) 

UM SR. DEPUTADO-Apoiado. A Verba de 
diligencias policiu.es vae Cl'l'Sccndo todos os 
annos. 
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O !llt. JoÃo VIEIRA -Se. Presidente, em 
18rl2 cu Ci>ta.vn. nn, mcsm;t situ:tçií,,) que agot';l., 
isto é, em opposiçií.o. Nilo sei. si por esta. 
circumstancia nilo logr.:wa um voto m1 Ca
mara, nas a.tterações c:i. lei que eu lembeavn.. 
Não sei si agor~~ succedcr:i. o mesmo. Mas 
não sn trata de objecto politico; t rata-se de 
cousa. que não tem a. mínima. rolação com a 
politica ; tra.ta-so de um sm·viço urgente, de 
um serviço que ·não entende com a. politic<t, 

-ll.em mesmo com n. ftolícia; pódc-:,;c dizer que 
é um serviço quo pertence á jus(;i<,;.a, ou 
ai:J.tos, á sociedade; é uma. instituição socia.l 
o economica.. 

Mesmo qu<mdo se tra.tas.')e d0 política., nós 
não fariamos opposiçã.o systt>matica; temos 
feito uma opposição brm orienta.lh ( apoio.dos), 
:porque nos limit<tmos, discutindo os assum
ptos, a pronuncia.r..:.no.-; contm aqu0llas pro
videncias quo são contrarias, om nos . .;o t>n
tender, a:o bem publico, quo achamos que 
não devem ser sanccionudas. · 

Nestas condições, não preciso dizer:- sou 
plonamcntr solidario com os meus amigos, 
esj)ec~almt>nte os mou-; compa.nhl.'it·os do ban
cada. 

O SR. Bnrcro ___ FILHo-Os st>ntimC'ntos de 
V .. E)t. são muito conhecidos. 

. . O SR. JoÃo VIEIRA-Sr. Prl.'siclente, er,t o 
. que tinha (~ dizer solm.l o orçamento; e~tou 
, .ta1nbe~n muito fatigado C' por isto de1x~ a 
>Ji'ibuna. (Jiui to be11t; muito bem. O 6wador d 

cumprimentado.) 

Fica · a discussão adiada pela hora .. 

Compa1•ecem mais os Srs. -'' urbano San· 
tos, Carlos Marcellino, $á .Peixoto, Arthur 
Lemos, Hosannah de Oliveira, Antonio Bas
tos, Luiz Domingues, José Euzebio, Anizio de 

'Abreu, João Gayoso, .Joaquim Pit•e.~, Tliomri.z 
Accioly, Virgílio Brigiüo, João Lopes, Trin~ 
dado, Ermirio Coutinho. Teixeil·~ de Sâ Pü

. reira de Lyrn., Esmcwaldino Ba.nrleira, P~clro 

Dnixam de Cl)mpn.t>ecel' .:om · ca.us~ partici
pa.da. os Sra. G:astã.o rla. Curiha., .Josr• Boitenx, 
Pcrh•o Cltcrmont. Indio <lo Bra.zil, Rodrlgues· 
Fernandes, Clu·istino · Cruz, Augusto Severo, 
Malaquias Gonçalves, Moreira Alves, Corno~ 
lio da Fonseca., Elpülio Figueireclo, Tosta, 
Vergne de Abreu, Alves Barbosa, Para.nhos 
Montenegeo, Ma.reolino Moura, Dionysio Ccr
qunira., Augüsto de Freitas, S<tmpa.io Fer:raz, 
Henrique Lagdcn, Martinho Campos, ~ereira. 
dos Santos, Aut·oliano dos Santos, Rangel 
Pestana, Estevão Lobo, Monteit'O de Bal'ros~ 
lldefonao Alvim, Penido Filho, Bueno de 
Paiva, Carneiro de Rezende, Necosio Tava
res, Mayrink, Arthur Torres, 1hnoel Ful
gencio, Nogueira Junior, Lindolpho Caetano, 
Rodolpho Paixã:l, 11ieanda Az:wedo, Gustavo 
Godoy, Domingues de Castro, Oliveira Bra
g<~. Valois de Castl•u, Rodolpho Mir<tn~a. 
Paulino Carlos, Alfr•0do · Ellis, Antonio Cin
tra, Ma.noel Alve:::, Xavier do Valle, João 
Candido, F1;ancisco :Mou!'a., Angelo Pinheiro 
e Pinto da Rocha. 

E sem. caqsa os Srs. Albuqueeque Serejo, 
Gabriel S~lga.do, Guedelhn Mourão, Raymun
dó Arth~r, Fran~iscq Sá, Camillo de Holln.n
da, Affqnso Costa, Araujo Góes, Arrq~ella:s 
Galvão, Sylvio Romero, Eduardo l~amos, Irt· 
neu Machado, Nelson de Vasconcellos, Oscar 
Q-•)doy; A-ugusto de- Vasconc~llos, Sú. fl'~ire, 
Bart•o,; Franco Junior, Antonino FialhQ, .Joa
quinl I3revés, Mont~ü·o da Silveira, Francis
co Sli. l!es, flellrique So.lles, Lll,ndulpho de Ma~ 
galhães, Fel'nando Prestes, Adolpho Gor~o, 
Joaquim Alvaro, Edmundo dn. Fonseca, Lm· 
dolpho Serra, Carlos Cavalca.nti, B_arbosa 
Lima. "Ma.rçéil Escop~r e Campos CartiCr-. 

Passa-se á 

SEGUNpA PA~TE DA ORDE~ DO DIA 

Continuação d_a 3a. discussão do projecto · 
n. 205, de 1898, autorizando o Governo a 
manda1• pagar aos Drs. Fr·ancísco Antunes 
Maciel o Arthur Antunea Mi1c.iel a quantia 
dn 3b5:500$, importanéia do gado.vaccmn o 
cav<.~lla.e fJmccido <ts forç;ts lega.es durante 
o põriodo r~voluciona1'io ~e 1893 a 1895. 

Perna.mbuco, Rourigues Lloria, Castro ltebel
lo, · Ncív•~, Augtfsto França, Milton, Fclix 
Gaspar, Eugenio Tourinho, Paula Guiinarãcs 
Adalbet•t;o Uuirnarães, Tolontino do~ Santos' 
Galdino Lor.eto, Josó MonjarJ.im, iosé M<.tr: 
cellino, Heredia d.e Sá, Raul Bal'roso Alve:-J O Sr. Presidente~ Tem a pa
de Brito, Pereira Lima, Custodio Coelho JU- lavra oSr. Gerniano Hasslocher. 
lio Santos, Viriato Mascarenhas, Fra.n~isco 

· Veiga_, Adalberto Ferraz, Leonel Filho, L<t-:- o Sl'. Germano Hassloeber 
moumer Godofreuo,Eduardo Pimentel Padua -Sr. Presidente,· viridO occupar a attenção 
R~zi:mde, ·Moreira d<t Silva, BÚeno de' Andt-a- da Camara, para àrialysar em ultima dis" 
da,_ ~uiz Pisa,- Caja.do, Azevouo Marques, C11ssão ~ pedido de ct·cdito para pagar ao 

- Ovldlo :Abra.!ltes, Benedicto de Souza., Alcn- Sr. De. Francisco Antunes M. ~ciol o ao seu 
car GUimaraed, Larncnh~L Lins, So;ires dos! diano irmão a qua.ntia tle 385:500$ IJ.Ufl os 

:· santos, Francisco Alenca:stro Victorino m~smós rccla.mam a tLulo tlo indcmnizac;.ão 
. IY.(onteiro, Rivu.du.via. Corrêa o 'Alf1·edo Vn.- por fornecimentos á.s tropas Jegacs duranto a 
.· rena , . . revolução no E~?taq.o do Rio Gra.nliQ do Rui, 
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cJ•ola V. Rx. e ereian{torlos of:l qun J11(\ 011 - ela . rn ~ wi'í.n do..; 8l's. i\laciois ni'ío se exigindo 
vem que tüo obedeço a mesquinho senti- como sn exigiu dn todds os outl'os, que 1'ossem 
monto partid1.l'io ou a odios políticos que, aos teiuunae;; ortlinados, ama.nhã., p:w cohe
porventura, me levem a. suifoear direito:-! rcmda, por no~:s ~ propria digni,ln.de, não 
legítimos, n ~t violoncht de paixões ainda não poderemos ovibt' que outros venham aqui 
adormecidas. Venho disc1.1til' com a impar- reclamar indcmnizações por este processo, 
cialid<~de propl'ia de urn julgador um::t pre- nem podormuo;; aegar v:1lor probante aos 
tonçito injustiticavel, umn, -pectcnçã.o qno, po;• documentos gracios:JS qu 1 aprosenheem 
mà.is. que se tente, nunca encontrará nm só como gracioso-J são os que foram ar1ui oxhi· 
a.rgumonto quo a justifique, tão ocliosa, til.>, 'bidos neste caso em discussi'ío. 
infundada clla é, tão sem proposito, vcrd:t- Vou discutil• a qucstil.o, Sr. Presidente, 
deiramento descabellarla! sob os va.rios pontus do visl;a por qnc deve 

E · eu qnizm'a ~'ue 03 que possam ter a ser encâ.rada. Peirneiro, sou ,, ponto de vi:-Jta 
mi.nima duvida a respeito, mas que prcten- jurídico. · 
dom ser justos c que quarem a defesa do Parto do um par·ecer que foi dado pelo il
erario_ publico, ouvissem a discussã,o fria, lustrado Sr. Lucia d:} Mendonça, na qualí
calma, serena, desapaixonada déL :-Jituação d.ade de peocurad·Ji' gerai da Rcpublic:t,tendo 
para não ser.e1n leva.dos poe impressões fals :ts funccionado-p3l'mitt<t-sc-mc rp1e o diga
a decreta.r uma verba, Um pagamento fJUC nã.o sei a teo~o de quo, nest:1 reclamação. 
importarâ em uma vcrd<~deiea. extorsiio a.>s Não sei porqtw foi pt~vido o procurador gc
cofres publicos, entregando-se á ümilia Ma- ral d<t Republica em <1s.~umptos que nã.o se 
cicl dinltoiro a que olla não tem <.tbsoluta...;. aclnvam ürfectos aos tribtma.cs. . 
monto direito. Esm parecer, q ti e tel'mina pela accoitação 

Quizora que apparecesse uma conscien- da recla.m<tção, consigna a seguinte opinião: 
cia sã, conhecedora do ~ssumpto, par.t vir (d~m t1tool'ia não pa.rlece duvida quo o Go
offerecer aos meus argumontos cont.ostação; verno de ui).J.a na.çã.o policiadn. é obrigado a 
e asseguro,como homem de bém, que a noJssa. indemnizal' da.mnos causados â p~'oprieclado 
bancada inteira,-si sentisse ab<dada a pro.- particulae por motivo o occasi.ão (le guerra, 
funda convicção em quo estamos uo que isto mórmentc a pl'OprieJade particular cxpeo
não passa de um assatto ·ao The;:;ouru, nós priada em taes occasiõos. Nom é .monos certo 
capitulariàmos par~L darmos aos Srs. Macieis que o l~'lta.lü re.3l_)onde etc. etc.» 
a importancia a que se prova::;se terem di- Eu começ:) po1· dizer com rcla.çã.o ao que 
reito. avança o illm;trado Sr. procurador geral ela 

Mas não o tem ; absolutamente não o tem. Republica que discordo de S. Ex. qua.nto 
E' preêiso que a Camara antes de tudo a csh affiema.çã.(j, qu •.nto ao modo de pen

obedeça a sentimentos de igualdade, atten- saL' attl'ibuido aos theol'istas. Ao contrario, 
dendo ao que vou invocar. · em theol'ia o ctue todo3 sustentam é que o 
To~os aquelles que, sob pretexto do pro- Estado não é ob1•igado a indemnizar. 

juizos soffri~los, em razão _ de guerra rio Rio E, si para d0fender está doutrina precisasse 
Grande,acharam que tinha.m o direitJ de rc- de 'mtoee3 incontcstaveis na materi:t cllos 
clamar da fazend,t public<t, for<Lm pleitear não me faltariam. 
nos tribunaes, fizeram despcz'.ls com ad v o- Com Jç:1t'ei por citil.L' a opiniit~) do Vattol 
gados, com vistorias e o mais, hão t0ndo os que é um<t da.s autoridades mais importan
Srs. Macieis, unicos excepcionalmente, que· tes s·)IH'J o assumpto. V;~t'.ol, no sou tra
rido recorret• a ostos tramites l~aos peL.L tado DI'Oit eles Gents, livro 3°, capitulo 15 
razão muito simples do que não pudoriu.m, § 2:32,com 1Jate em fôt'ma. brillnnte a nito re;;
por mais escandttlosa quo fosse a. jus r. iç~a l'e- ponsctbitidaJ.e cl0 Est;td.o p~ lol males. dam
deral do Rio Grande,dat• siquot' peesumpçi:bs nos causadu~ om occasião d;J guert·a, consi
em seu 1àvor para justificarem qua.lquor pc- derando a guerra como c.'tlamidade iguál 
dülo de indemnização. · aos ;plwnomenos n Ltura.cs c em igualdade de 

Pois, si to.dos os rio-grandenses que recla- condições com os cat<tclysmas, como chuva.s 
maram taes indemnimções dos cofres pu- de gra.nizo, inundaçõ(}s,cmfim, com todos esses 
blicos -precisaram litigar, dando á fa.zenda males qu~ apanham aquclles a. quem a fata.
do Estado direito tão lato de produzir a:> Lidado collocou em cu.minho ·dos desastres o 
suas provas quanto lato foi o direito de as c"nsidcri1 em et·eo aquellcs qu:J assim não 
p1~ocluzirem elles em ravor-de suas atlegaçõcs, pemmm, poque, si deve;;se o Estadu COI?Ceder 
porque abrir uma excepçfi.o em thvor do con- indemnizaçõ3s pelo;; damnos á pl'opeted<\de 
selheiro Maciel~ Niio é justo, pOl'LlUe a. etc., que o individuo sutl're d~1·ante os mo· 
Camara, eni um caso deste. constitue-se em mentos de guerm, algtLm;~ cousa m<tis va.
tril>nnal; e um tribunat p :Lra da.r valor a. liosa. do quo <t . proprimlalle teria iguaJ di
suas sentenças, precis<t so1' uniforme no seu t•eito a set• indcmnizada--a vida. No emta.nto 
modo do julgar. E si iló.s attendermos á re- ninguem sustenta qua o Estado s~ja. obl'i· 

Co.mn.ra Vol. VI ~2 
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gado a. indemnizar a vida daquellos que suc
cumbem na guerra; e nada mais precioso 
póde haver do que a vida.E si ninguem sus
tenta quo o Estado sojaobrig<tdo a indemni
zar a vida daquelles que morrem em cam
panha,e isto pela consideração de que si assim 
se sacrificamo fétzom em defesa dapatria,que 
é um::~ causa commum,em dcfe::a dos.interes
ses naciDnaes, da collectividade da qual re
cebemos as vantagens e com a qaa.l deve
mos supportar os ençargos de todas as con
tingencias, succumbü• ou solfrer na pl.•oprie
dado, é da contingencia da viJa; e no en
tretanto não se vae exigir da sociedade, da 
Nação, do Estado quo nos indomnize da 
perda dos nossos pa1•en tcs quo a f a. ta lidado 
derruba no meio da guerra. -

Encontro em autores modernos, sob1•etudo 
em um dos mais notavei::;, a defesa destes 
mesmos princípios. 

Pcsca.tore, em seu livro:«Del risarcimento 
di danni di guorrJ.» sustenta as mesmas 
opiniões de vVatte1, indo buscar no Direito 
Romano subsidio para a sua sustentação. 

Ainda nesse sentido, defendendo a não 
responsabilidade do Estado, escreve na. 4Re
vue Critique 71, 417, Collet l.Dn magistral 
estudo sob o titulo: «Dommages provenients 
d'invasions. » · 

Ainda sobre o mesmo assumpto, susten
tando a mesma ordem de idéas, lembro o que 
se lê no Journal du Palais, Repertoire, 
Guen·e, ns. 34 e 37. 

E si dos expositores doutl'inarios passar
mos ao direito escripto, encontraremos as 
leis francezas de 20 do abril o 4 de m<Lio de 
1816, lO. de julho de 1891 o U de agosto de 
1892, estabelecendo os casOs restrictos em 
que o Estado é obrigado a indemnizar os 
da.mnos causados por necessidades do guerra. 

Po1' exemplo: a. destruição de um<t pi'O· 
p1•iedadc para a passagem de tropas, are
quisição de ttnimaes, mü.ntimcmtos, etc. 

E si re~orrermos (L ttpplicação da pratica 
destas doutrinas, oncontr;wemos exGmplo 
a.pplicavel n<t conduct:t seguida nos Estados 
Unidos, após a guerra da Secessão. 

Ella; vingou na America do Nol'te logJ 
após essa guerra, em quo surgiram lá, como 
aqui, os pedidos de fortes indemnizações, o 
entretanto não houve um trilimnal norte
americano quo não julgasse de <tccordo com 
estes .princípios, entendendo quo o Estado 
não era obrigado a dar indemnizações resul
tantes de damnos cau.~ado::~ em um pcriodo 
do latrocínio sem nome, sondo cad<t cid<L<lã.:J 
obdgado a canegae eum a p:11·to que lllo 
C<LllilL no inl'urtunLJ gcrallh patria. Nã.o lm, 
portanto, nem siquor nnt antoceuonl;o ViL

lioso quo possLt vir ÜLVOl'CCOl' a opinião ox
ternada . pelo illustra.do Sr .. Dr. Lu cio de 
Mendonça., quando sustenta que em theorüt 

os Estados são obriga1os a estas indemniza~ 
çõos. 

Mas, quando a doutl'ina jurídica favore
cesse as peetenções dos Srs. Macieis, ha em· 
direito uma cousa que está oscripta em todos 
os codigos das nações civilizadas e acceita 
por todos os jurísconsultos-é o direito de 
reconvenção, o düeito que tem a parte. 
contra a qual so demanda de allegar contra. 
o demandista direito liboratorio. E, si ao~ 
Srs. Macieis os soldados das forças legaes, 
no Rio Grande do Sul, pa1•a dominarem a re
volução tivessem deva.st~o a propriedadf:', 
podia a Nação Brazileira dizer que estas 
forças agiram então contra a revolução pro
movida pelos proprios Srs. Macieis. Pois 
seria uma verdadeira especulação que nós 
viríamos animar, si estabelecemos que se 
devia pagar indomnização pelos damnos que 
as tropas do Estado, no exercicio da sua. so
berania, causassem áquellos que contra essJ, 
soberania se houvessem rebellado. 

O Sr. conselheiro Maciel ora um dos di
rectores mentaas da revolução, era o braço 
direito do ch~)fe da. revolução, tinhl sido 
designado até para assumÍL' o governo da 
nova situaQão creada em Sil.nta Ca.tha.rina. o, 
si não tomou conta desse posto, foi porque 
encontrou uma facção revolucionaria, scin.,.
dida do grosso do partido, governando por si, 
facção quo tinha por chefe principal o com
mandante Lorena., com quem não se .pôde 
harmonizar. 

Em vista disto, o Sr. conselheiro Maciel 
voltou~ de Santa C.-ttharina dcsanimadG com 
a de~união que sa dava no seio dos proprios 
elementos revolucionarios, q1as todo o seu 
empenho era exactamente fazer. triumphar 
naquellê instante o movimento revolucio
naria que havia sido cmprehendido palo 
Sr. Silveira Martins. Seu irmão Arthur, 
socio na pro~cnção a essa indemnização, era o 
<tjudante do Gumurcindo S<traiva, e o nome do 
Sr. Arthur Maciel ficou assignalado por t'Jdos 
os pontos Q.o Rio Grande do Sul, do Paraná. 
e S:1nta Ca~tarina por onde. atr<1Vessou a di
visão commn,nda.da pelo caudilho Gumercindo 
Saraiva. ' 

Travou . combates, assaltou povoações, 
saqueoU como si fosse o direito da guerra 
c depois de haver implantado a desolação 
por toda a parte, o depois de haver pro
voca<lo como que uma reacção naturalíssima 
da lei contra o b:mclitismo, porqw.e, para a lei, 
aquelle que se rehnlla contra olla á mão ar
malln. não pn. . .;s:t de b:tndiclo, o Sr. Arthur 
Maciol vem pe<liL• <L indomnização daq uillo 
<pie nii.o pas:-;u. do um:L eonsnr1ucncia da sua 
pt•opritt ohr:t. Não tivcs:-;o ello foito a rovo· 
luçã.o, não tivesSQ <.t:-! . .;alta<Lo populações, in
vadido cidades e villas; não lwuvo::;so elle 
atravessado Estados sobre Estados, prcton-
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dendo fazer vingar uma outra política, 
outro domínio e, com certeza, não teria 
havido necossidade de mandar· forças legacs 
que atravessassem pelo mesmo terreno que 
elle atravessava, afim de lhe dar batu.lha o, 
si desastres dahi resultavam, eram tão na
turacs e logicos qun.nto eram naturaes e lo
gicos os desastres que cau-:~ava.m as suas 
tropas por onde passavam. 

Consolam-se então em tirar desta Repu• 
blica o que podem tirar, e quem sabe mesmo 
si, talvez, no intuito de desmor-ali.sarem as 
instituições, n~ostrando que vingam aqui em
preitadas desta natul'eza. 

Já mos',rei que, em theoria, não ha quem 
sustente que o Estado seja rcspon:m.vel por 
damnos causados pela guerra. 

E é fóea de duvida que, quand,o existisse 
essa rcspJnsabilidade, haveri<.t ainda assim a 
reconvenção contra aquelles que ti vcssom 
iguaes re 'POJ?.Sabilidades a liquidar. 

Por isto, em vez de se apresentarem nos 
tribunn.es, de c~tbeça erguida, com suas pro~ 
vas expostas á discussão, para serem esmeri
lhadas pelo.3 representantes __ da fazenda pu
blica, preferem vil• com estas, graciosas, e 
empenhando solicit.açõe.; juntó dos membros 
desta, Casa, falla.ndo em velhas amizades, em 
relações antigas, imploram pelo favor o que 
não pódem obtcr•pelo direito. 

Mas ainda o Sr. Dr. Lucio de Mendonça 
devia recordar-se de que, no seio daquella 
corporação~ de que S. Ex. faz parte, houve 
um julgado mostrando que, quando em casos 
como este, da allegação do Sr. Maciel, cabe 
ao oll'endido pedtr ao ofi'ensor dirccto a repa
ração do mal causado .e não ao Estado. 

O coronel Patrlcio Vieira Rodrigues, com
mandante do um destacamento de forças em 
Camaquam, arrecadou, quando transitava 
para a freguezia das Pedras Brancas, uma 
irop<t pertencente ao commendador Ignacio 
Xavier de Azambuja, o fel-a vender, apu
rando 16:000$, que empregou na compm de. 
fardamentos, de ponches, de munições para 
seus soldados. 

Finda, a guerr<t civil, o commendador Igna
cio Azambuja accionou o coronel Patrício 
Vieira Rodrigues, reclamando a indemniza.çiio 
do valor dessa tropa. 

Fui eu o advogad-o do coronel Patrício, e 
procurei fazor cJm quo sobro o Estado viesse 
a rccahir a responsabilidade_ dessa obrigação, 
porquanto se tratava de uma t1·op:L, cujo 
product.o fOra todo ollc empreg-ado na manu
tenção do força~ que estavam, naqullllo mo-
mento, em defesa (b Ropublica. _ 

'Os 'Gribunacs. _ clecidieam que niio, qne a 
rcspons;LbiliLl:ulG c~bia. ao cot·onel Pu.t.t·i t.~io 
Vieir'<1 Rodrigues, c o- Supr·emo Tl'ibumd 
assim conJirmou, unanimemente, declarando 
não haver violação da lei que orclená.m in
demnização regular pelo prejuízo verificado 
durante a revolução. 

Vou demonstrai-o. 
Sr~ Presidente, em primeiro logar, quem , 

se diz proprietario de uma estancia e reclama "' 
prejuízos soffridotl nessa estancia, deve co
meçar por juntar os titulo3 de sua proprie
dade. 

Os Srs. Maciejs se dizem proprietarios de 
duas estancias em Santa I~abel. . 

Não nego quo clles tenham essas duas CS· 
tancias em Santa Isabel; mas, eu, juiz, não · 
julgo pela~ minha.s convicções, julgo deante 
das provas. 

Si cu n.llego que, em uma propriedade mi
nha, soffri este ou aquelle d<unno, devo co
meçar por provar a cxistencia de minha pro
priedade. 

Mas não convinha aos Srs. Macicis tocar 
nesse ponto. Não convinha, porque elles 
allegam o relacionam os prejnizos s;ffridoJ 
com o gado existente nas suas fazendas e 
mencionam 5.826 rezes de cei<.t, 510 rezes 
mans<.ts,. 79·4 novilhos, :L060 ovelhas, 450 
eguas, 302 ca vallos, 92 pôtros o mais 600 
rezes com a marca. do ~apataz da fazenda. 

Ora, o Sr. conselheiro Maciel e seu irmão 
allegam quo solfrorn.m_" depredn.çõe;;, todas 
ellas, pril1cip .•,lmente camadas pelo coronel 
Juvoncio Nunes; mas nã.o quiwram accio
nal-o, quizol'am reclam<Ll', pelo meio pur que 
o estfi.o fuzendo, urna somma cxtt·:wrdinn.ria,. 
que não oxprimo siuã.o a ganancia, a fome 
de dinhei'ro, pa,r·a se compcnsarmn dos pt'e
julzos qu<l soJfr·eram na vida publica, vendo
se apeados das posições que occuparam 
outr'ora no Rio Grande do Sul. 

Direi como explico porqno não ,junt.aran~ 
os titulos de sua propriedu.ue. Foi porque, s1 
estes titulo~ f'ossem exhihidos aqui, nós co
moçu.riamos por mostt·ar qual a, extensão tle 
ca.da uma ÜÓS.3<ts du<LS cstm1eias, e quem co
nlwce um rwueo o que ó um cu.mpo de crla
çã.o e tlt~ inv9mada., veria logo que é imp?S
sivel em esta.neias, que medem c1uando muno 
üuas lcguas e meia on tre':l, ha.ver essa 
ê1uantidaue de gado. Não convinha, portanto, 
aoa Srs. Macieis trazer os titulas de suas 
proprieili1.des, porque desde logo ruiria por 
tel'r·t~ a :ma pretonçã.o. E' como si alguom 
viesse allcgar que tl'azia no holso de seu · 
colleto a, torl'e da Candelaria. Seria. absurdo, 
lmstaria a Córma dessa allegação para o to
marem lJÜr um lonco ou pot• um mentiroso. 
Nã.o erá. p·ossivcl trazer om um continente 
tão pequeno um cont;oúdo tão grande. W 
uma das 1•azõo3 por quo não exhibiram os tí
tulos do smt propriedade, p:Jrqua,nto as cstan
cias pm·toncentos aos St·s. Maciei:~ em Santa 
Isabel são conhecidas . pelo nome ridículo de 
-vivei1·o de sangue-sugas, porque de facto 
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· ficam em.nma. J'•."lgtao baixa, a.lag<l.da con
stantemente pelo extraV<lSamonto do l'io 
S. Gonçalo e da. lagôa. dos Patos. SãJ cs
tancias de nenhum valor pela. sua ·natureza 
especial, onde se amont0am as sangue-sugas, 
que sã.o um flagello dos ceiadores. 

Agora, para se vet' como o:,;ta roclam:l.ção 
foi prep:lra.d;t, não p~t.ea um juiz lmbitu;J.ilo <1 
pczat• documentos. habitnaúo a examinar 
rigorosamente . provas, mas sim para. im
:Pr.essionar a quem não concede a e5.:>es as
sumptos a mesma attcnção que lhes consa
gra um ,julgador, para SJ ver como se teve 
em vista iUudir a benevolencia de· velhas 
amizades, para se obter poi· meio de solici
ta.çÕ JS insistentes uma verda'ioir· <~ extorsão 
dos cofres publicos. vou fazer a· analyse rlr> 
documento basico des~a reclamação. 

Diz o conselheiro Maciel quê, no anno do 
1893, quando circulavam pelo Ri1J Grande os 
rumores de uma proxima. invasão, o seu ca
pataz, em marçô desse anno, quando se de-. 
via dar a revolução, viu que a estancia do 
Santa Isabel era um magnifiqo ponto ostra-: 
tegico, onde as força; do Estado se degla
diaria.m e, homem providente, tratou de-to
mar meclidas para resgual'<hr futueamente 
os' direitos do seJ.l patrão. · 
·· Vão ver os meus collegas o que fez esse 

c().pataz, segp_ndo expõem o,; reclamantes. 
·· Convidou pessoas ás quaes perliu que pt·o
ccdessem a uma vistoria nos alambrados dos 
campós e <t contagem do gado. 

Ora, imag'~he a Ca.mara. um capataz de 
es-t.ancia no Rio. Grande que ordill.a.riamonte 
é um bomelll que conta mç:J.rcando eritzes7 
quasi analphabeto! · · 

J1~ste homem dirige as fazendas de Santa 
Isabel o logo apanha do uni gdlpe de visttt 
t:.>do o Estado e diz, fixando os olhos na cs
tancia dos p(!.trõos: este é urp. pontó estra·~e
gico; aqui vão se tt•twar batalhas, ~ho.car
se as forças e é · bom desde j<L tomar provi-
d~ci~l . . 
· Veja-se o absurdo para. justificar a provi

dencia que ninguem tomou ! l':ió o capataz 
dos Srs. Macieis foi o uni co homem no Rio 
Grande qll.!} imaginou a pos8ibilid<~de -da in, 
vasão trazer-lhes pr~juizos, e enj;ão quiz 
m-unir-se de documentos para uma reclama-
ção futura. _ _ · 

Está aqui o documento, quo peço á. Cama.ra 
licençr.J. para ler e 'pelo qual se vê quo os 
Srs. Macieis não poderiam fornecer Pl'ova 
mais eloquente de que não sofl're~·am .sinão 
prc\juizos imagina1·ius, p:tra. os qua.es inven
·~a. t·a.m 1H'OVI1S. (Lô.) 

Poç~o <t m<d::> Cúlttp'eta attcnçã.o tln. Ca.ma.l'n. 
paPi1 i1 publica-fúl'lll1L <.los:la cha.nta.tla vis
toria, o documnn to nascido da. pJ·ovisfio do 
~stratcgico ca.patu.z das ostancia~ dos Sr~. 
Macieis. 

E~tamo:r em ma~ço de- 1893 c o capataz, 
pa.l'a :wautclar os mtet·e~:>ses- c9nfiados á. su·a 
guarda e ter um documeoto ·para futuras 
reclamações convidou amigos seus para 
uma vistoria toda. pi1rticular, toda intima. E 
e>tos cid11rlãos declar,~m que, em dous ·dias, 
a · 5 e 7 de março, neste curto espa.ço de 
t3mp0, parcol'rcra,m todo o circuito de duas 
ostaQcia.s, examinando ala.mbi\tdos, parando 
-rocleios e eontando todo o gado da recla-
mação! · 

Mas não é isto cousa que valha a pena 
dea.nte do quo este documento registra ainda. 

· A ttenda bem a Cama r a.: os taes cava
lheiros_, convidados para uma vistoria a que 
e~tão peocedendo e de q_uc lavrara!U o auto 
re:specti vo, vão registr-ar ·· neste documentq 
que os Srs. Macieis dão como feito :.em março 
de l8D3, dat<t que ellc consigna; factos que 
nã.o se podiam tee d~do ainda e que apenas 
eram pt•evistos pelo estrateg~co capataz. 

Com effeito, este queria rogistrar o es
tado da fazenda, <L quantidade de gn.do nella 
existcn&c·, an tos, notem bem, ante; da in
vasão e procedeu á. tal vistoria, de que se 
la v r ou o respectivo auto. 

Pois bem, ouçam agora a declaração. final 
dos peritos: · · 

«Certificamos mais que as fazendas foram 
militarmente occupttdas · por· forças . teg_9.es.» 

Oh! No auto de vis toria, no documento- · 
precaução, anterior a ess:t occupação, já. se 
consigna o qu~ devia estar no fllturo ! 

I.~to prova que tal vistoria é um documento 
gracioso, falso, . forgicado pelos interessados 
e ante-datado pelos comparsas na comerlia. 

0 Sr-: AURELIANO J31}.R'Q()SA ....:_ E111 março 
não houve e3ta invasão. · 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Agora, OSt!3 
hon1om, este administrador do fazenda, que 
revela t.q.nta scioncia estra~cgiaa 9 tanto zelo 
pelos interesso~ (~OS Seus patrões, pr.:>eede 
a uma vistoria ~estas, gr•acios:t, quando o 
mais natm·al era quo lwuvesso t·equerido ao 
juiz a nomeação ·do porito$, com todas ~s 
tormalidados legaes. 

Mas, como era. impossível obter juiz que 
fizesse visf,qrias anto-riatil.rlas, recm'I'(m-se a 
este proc~sso, pre3tando seus seryiç~s alguns· 
indivíduos que moravàm em Pelotas e que 
se prestaram~ naturalmente ·ganliando a sua 
parte na in4emnização. · . · 
- cauteloso o atila.do administrador teria 
feito as co·usas completas; a ter de proceder· 
a vistoria e éontagem do gado, faria cousa 
legal, regular, ta.nto mais q_ue isto era facil, 
possível, uma voz . que se dava an-tes da 
invasão e nada ,podia impedir semelhantes 
diligencias. - .. 

Depois disto fizeram varias inquirições dt:) 
testemunlms, mas naturalmente sem cit::tÇãO 
da Fazenda Nacional, nem audiencia da parte 
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coritra1·ia. Escrcvhi:in c;n·tas neste e,;;tylo: Mas não apresentam. Porque? 
~<o meu amigo queira informal' si _em data Porque t;ü\<ez lhes fosse i:sto difficil. E ar-
de tu.ntus e tantos esteve V. S. em minha. gumentemos com o simples bom senso. Os 
casa, sr ma.tou tantas rezes.» E o amigo reclamantes dizeJH que o seu cap:ttu.z, dcante 
respondia.: «Sim, estive, matei c comi tu.ntas dos bo:ttos da proximttinvllsão, pa;ra deixar 
rezes.» · extreme de duvid:ts as reclamações que fu-

. Ora, por este processo, asseguro ú. Camara turamente tivesse do fazer, acautelou-se com 
que posso ama.nhã vir fundamentar um pe- vistoflias e contagem de gado. 
dido lO vezes superior ào do Srs; Mu.cieis, pot• Tomos o tino,. a providencia eloste homem 
que não faltará fluom se associo a mim ou u. próveninelo os successos. g os senhores Mu.-
quem oll'ereça partilhar uma grossa somma· cieis? · 
que por taes meios se consiga arrancae dos Estes não eram suggestionados por boatos: 
cofres puhlicos. sabiam que u. invu.são se daria, pois elles 

Entretanto, quantlo se tru.ta de obter do- mesmos a prepu.ravam. Homens, demais, 
_ cumcnto:'lvalíosos, os Srs; l\1aciois naufragam. com outra cultura que não tinha-o seu ca
E vae ver a Camara si pódo haver nada que pataz, deviam saber que essa invasão poria 
destt·ua nmis hrilhantmncnto est.e protcnção em ri~co a prop1·icd~ em geral e espe.cial
do que u. informação ela Secretaria da mente exp::>ria ás reprcsalias os bens dos di-

. Guet•ra . rectores da revolta. 
Diz isto a Contadoria, na informação que E não se moveram ? Não tomaram provi-

dou ao Governo : dencias ~ Pois q nc provem que na tahlada 
« Não tem fundamento a reclamaÇão, os não entrol). o gado dessas estancias situadas 

document.os que oil'm~ccc são_ graciosos, as longe da fronteira, onde a familia Maciel 
testemunhas, tomadas sem audicncia do rept·e possue-os seus melhores campos o de onele, 
scntanto ~el <t fazenda. A~ tropas que acam- é publico, fizeram em tempo emigrar seus 
ptn·am na fazenda alluclidu. ro<;aberam ctttpa. gados para, o Estado Oriental. E as estal)._
Sómento const<t <ILte o coronel Juvoncio lá se ciola.s de Santa Izabel, _tão povoadas como 
apossou de luuÇu.s o de alguns couros, tudo dizem, com per•to de 400 contos em gado, 
no valor elo um contos de réis mu.is ou ficavam esquecidas, entregues á revolução 
menos .» que os Srs. Mu.cieis estavam apparelhando ~ 

Ora, como se vê, as informações ela repar- Em vez do documentos graciosos, porque 
tição oíficial são estás : «que de facto o co- não exhibem as notas da tablada, justlfi
ronel Juvencio Nunes, eomm:wda.nto das catív<ts do movimento destas duas fazendas? 
forças civis apos;on-se de louças quo cxis- Seria talvoz o unico documento digno do ser 
tia,m na esta,ncia. e de comos de rezes di:{cutido, porquanto pl.lr elle só se póde 
carúeadas.· 1:-;to não constitue motivo para. o verit1car que de taes estancias não sf~hiram 
Estaeloin<lemnlzu.r, porque,si nós quizcsscmos kopas vara serem vondieltts aos X<trqueaelo
sor rigorosos n;t aprccia.çfio. desto facto, isto rcs, sem pl'ovar ainda assim que nas ditas 
seria apenas tt tirada de ol1,jectos perlon:- esi;ancius ficára o gado relacionado no pc
centos a. outrem, c cabiu. ao conselheiro Ma- dido de indemniza,ção. Mesmo vendiela.s por 
ciclo ao snu irmão proceelerom contrtt quem A B ou C as tropas são registradas pelas 
os retit·ara. . m<Lreas das e.;tancias de quo rn·oceflom e, 

A Contadoria da Guerra assegura CJilO as t~ssim SOJ1do,a procedencia de tunr.os milhiues 
tropas que accidoni;aLmen te · estiveram dos- de cabeças seria conhecida si <trrcbanha<las 
t<wa.tlas nessas fazendas furam scmpro sup· por ;dgucm foram vendidas, como dovbm 
pridas do recuJ·sos. _ . tm· sido na tablada, tilÇt proximo de Santa 

E, ele üwto, quandoestcs contmgontes so Isabel. 
punham om movimento, iam supprülos ele Nada- elisto preoccupa os reclamantes. 
dinheiro e, sempre que procisav•~m de gado, Elles bem sabem porque. A sua emprcza é 
mandav.am compr.~r; e só se utilizavam uma aventura e fogem da, discus::;ão, das 
delle sem pagar quando encontravam as provas que esclareç<1m a situaçã.o occultando 
fazend<.l.s abandonadas ou então não tinham tudo· qúe a analyse séria revelr.ria como 
c,om quem trâtar. Mas, no càso de Santa prova contral'ia <.'t:'l su!ls ambições, para 
Izabel, nunca se deu isto. • . só exhibirem documentos graciosos, do-

Os Srs. Macicis -bem podimu ter offorecido cumentos de amizade, documentos de favor, 
aqui 11m documcmo de natureza. nega. ti v a, informa,ções solicitadas em cartas, publicas
em favo!' da pretenção: bastava que tiv-essem fõ.rmas de documentos não sujeitos á contra
til•ado da tahlada de Pelotas, que é a ·bolsa dieta, documentos esses em que aquelle que 

· .official das vendas de . tropa de gado, um procurou consbituir uma prova em seu· favor 
att~stado de que nesse período não foi . ven- andou tão desastradamente,que destruiu com 
.dida tropa algurri.a com a marca de suas a sua inepcia as proprias provas que . for· 
estanchi;s. · · gicou. 
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Sr. Presidente, de torlos aquelles que, com 
a guerra civil do Rio Grande, tiveram p1·e· 
juizos, e muitos houve que tiveram prejuízos 
reaes, justamente os que menos soffrel'am 
foram os Sr~. Macieis. Calculado rigorosa
mente o que estes homens dcviám ter sof
frido, os seus prejuízos ma.teriaes creio que 
não subirão a 10:000$000. 

na,vam, passando esses gados para o E:>tado 
Oriental. 

Mas por outro la.(lo as cvmpensações que 
tiveram, as vantagens que autcriram com a 
revolução colJrem largamente esses 10:000$ 
ou 20:000$ que fossem, de pre.iuizos que, por
ventura, pudessem ter soffl'ido. 

Eu não sei até onde vac a justiça desta 
accu:;ação e só consigno o que so ouve dizer. 
lVIai-l não ha. voz publica no Rio Grande, nem 
dos amigos dos Srs. Macieis, que apregoe 
que elles tiveram prejuízos com a revolução, 
pois todos sabem que em tempo acautelaram 
o que podia S31' exposto a riscos, senhores 
como esta.va,m da, cortaza da invasão, que 
afinal era obr~~ em que collabora.vam. 

A~ propriedades dellcs em Pelotas foram 
respeitada~; os seus palt.tcio.; nunc<~ ninguml'í 
invadiu paea destruir as preciosidade . .; que 
alli se encerram. Entret::mto, ao passo que 
isto se dava cum ellos, bem 'liversll.mcnte 
agiam com os advcrsarios. Em a,parto, disse 
ha 1Jouco o meu illustraclo collcg<:t, represem
tanto pelo Rio Grande, Sr. Aurclit.tno Bar
bosa,, que teve a suu. ca.sa dev<tflLI.da, e incen
diàda ~sua bibliothoca pelo Sr. Artlmr 1\'fn.
ciel, sacio no pedido da. indemniza~·ão <1ue CS· 
tamos di:>cutindo. 

Dirá este senhor que o seu a.cto era um (li
reit:.> do guerra, ent1'ava. nos planos pa.ru. a 
victoria,. 

Tudo se cohoncsta por uma tal fórma, e 
Attila, talvez, estivesse convencillo de obe
decer á moral de sua ~poca,, <levastanclo, ma
ta,ndo mulheres, velhos e crianças. 
· Acredito que o Sr. Arthur Maciel, C;)ffi os 
processos de destruição da propriedade dos 
adver;:;arios, p:.>r elle usados, tivesse em vista, 
vencer a energia da resiste.ncia,, destruir a 
força moral daquelles que :combatia e f;.tci
litar a sua victoria. 

Mas o quo este senhor não devia espei·ar 
era que não fos.,;e victima, G.e rcpresalias e, 
como a. guorm é isto mesmo, nada mais 
justo do que negar a quem assim procedia 
que pudesse contar que mais tard.c os cofee,; 
da Nação rcpararia,m os prejuizos que a sua 
acção guerreira lhe acarretava, como reacçã.o 
justa, natural e logica. 

Os Srs. Macieis, Tepito, foram os que menos 
sofi'reram e, si fossemos invocar o testemu
nho da voz publica, porque V. Ex. o meus 
collegas sabem que a voz publica é um .dos 
testemunhos importantes, ella ·só deporia 
contra estes senhores. 

Ordinariamente, nos processos, o individuo 
que depõe falia pelo quo ouviu, de sciencia 
propria, de ouvir dizet·, por ser voz publica, 
ser o éco da opinião que circula om torno 
de si. 

Querem um bom negocio, o eis tudo; assim 
se explica o 11edido em discussão. 

E traballlam, esforçam-se para consc
guÍI'Cm o sr.u fim, manho.-;amente, tentando 
ainda illudir. 

No momento a.ctu:ü, a habilidade com que 
jogam pa.ra vencer essa (lemandi1-nào direi 
lutbiliLlade (porque clles nã.o são habeis) mas 
a· tonacida<lo que empregam para a victoria, 
é bastante pa,ra provar ú. Camara como 
ellcs são. 

Pois havol'á quem acredite que, no mo
mento politlco actuctl do Rio Grande do Su.l, 
o Sr. Ma,ciel se conserve indiiTerente, alheio 
a, todos os interesses que se entrechocam oro 
minha torra~ 

Será possível que S. Ex., intellectualmente 
tão ha.bil como o Sr. Gaspar, rocus3 a suc
cas.)ão da chefia, do partido federalista? 

E' verdade que este partido está dosaggre
gado por cqmpleto, mas pretende recon
struir-se. O Sr. Maciel, si não olha mais para 
suas ambições políticas/é isto devido a esta 
somma que quer apanhar e recêia compro· 
metter reentrando desde já na n:ctividado 
politicia. , . · 

Naturalmente não convinha, no momento 
actual, que elle apparecesso chefiando a, op
posição á Republica o ao Governo actual, 
porque S. Ex. faz circular que o Governo 
ampal'a essa prctcnçio quando não é isto 
verd.ado. 

O Sr. Dr. Cam}los Salles não a.mpara, a 
prctcução do Sr. Maciel, 'não deseja que a 
Camara tomo esta ou ac1uelht deliberação e, 
si ou não digo a verdade, ahi está quem me 
dove contestar, o leade1· da, maioria. 

Julgo-me sufficientemente autorisado a 
declarar que não é verdade que o Governo 
desejo que a Camara vote esse credito. 
Ne~ o governo do Sr. Pruuente de Mo

raes pediU credito para pagamento do Sr. 
Maciel. · 

A voz publica no Rio Grande, justa ou in
justamente, accusa os Srs. Macieis de ha
verem feito farta :provisão de gados na fron
teira, onde as forças revoluciona,rias domf-

A mens,),gcm que veíu á Camara não foi 
pedindo um credito pãra assumpto que, no 
entender do executivo, estive,:;so liquido, mas 
sujeitando â deliberação do Congeesw o pe
dido, deixando-lhe a responsabilidade do 
caso, que seria por elle apreciado e re
solvido. 
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Não deu o Governo o caso :por aclarado, 
não fez, como faz, como costuma fazer, em 
termos positivos, o pedido de credito, limi
tando-se sómente a enviai-o á Camara para 

só depende da autorização da Cama1'a? Estou 
desanimando, vendo que não est<í. tão arrai-· 
gada a convicção de que a época não é de 
aggrv,var os compromissos do Thesouro. 

que resolvesse. .. . · 
E o nosso dever é estudarmos o assumpto, 

decidindo-o com justiQa. A · bancada rio
grandense estudou-o e traz as suas obsel'Va
ções para o debate. E' o -que e~tou fazendo. 

Hontem votámos uma garantia de jueos a 
um· banco, iilto é, creavamos um onus da 
natureza daquelles quo foram resgatados <:-m 
nome da política financeira. E digam dt?pois 
que não é a Camara que crea difficuldades. 

Eu nã.o estou nesta tribuna para ferir os 
interesses dos Srs. Macieis, mas para defen
der os intc1•esses da Naçã.o, para defender o 
seu Thesomo, para me oppor á sabida de 
seus cofres do tão avultada somma. 

0 SR. ESTACIO COIMBRA- Com O voto do 
leader do Governo. 

E lembro á Camara que, ·quando justifica
vamos, nãõ ha mu~tos dias, a nossa posição 
em face do Governo, nestn instante da vida 
politica da Nação, explicamos que isto re
sultava da convicção em que estamos de 
apoiar sobretudo o seu :·plano financeiro, de 
economias, de escrupuloso emprego dos di
nheiros. Sempre o Rio Grande do Sul pro~ 
testou contra os esbanjamentos, e a voz auto
rizada do grande pa.triota que lá dil'igc o 
parlido republicano apregoou a pratica ua 
moral administrativa como essencia do ro
gimen pelo qual nos batemos. E o peimeil'o 

'íiever dessa moral é exn.ctamentc impedir 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER- Si O Go~ 
verno achava necessario libertar-se do pa· 
gamento de garantias de ju.ros, porque 
creamos novas ~ 

O SR. ESTA CIO CoiMBRA - Mas o leacler 
tarnbem votou. 

que os impostos que o povo paga sejam usur
pados pelos empreiteiros de negocias illici
tos. 

Traçando }lara a bancada esta linha de 
conducta, o benemerito chefe que nos dou
triná com a sua suporioridadó, quiz dar á 
polltica das economias, da escrupulosa appli
cação dos dinheiros da receita publica o sou 
apoio, sem embaraçar improficuamente, 
talvez, nesta hora, a vidagovernativa liqui
dando divergencias talvez embaraçosas p<11'a 
n. reconstrucçã.o financeira si as agitassemos. 
Não queríamos assumir a responsabilidade 
de embaraçar um plano de que dependia a 
dignidade de nossa patria, a vida· dfl. Repu
blica, porque ora o seu credito que estaYa 
em jogo. 

Não demos, combate ao Governo na ques
tão do arrendamento das estradas, que o Go
verno declarou necessario para o seu plano, 
para desobrigar-se mais facilmente dos com
promissos que pesam sobre a nação. Sem 
entrarmos sobretudo na analyse da fórma 
porque taes operações foram levadas a cabo, 
deixámos ao executivo a maxima liberdade 
de acção. 

E, como nós, assim tem procedido a grande 
maioria desta Camara. 

No emtanto, a opposição, que não poupa 
o Governo e o diz autor dos desastres que 
ella aponta, affirma que a. Camara não é so~ 
lidaria com os esbanjamentos. Mas quem 
será o responsavel por este sinão o Con
gresso,si elle deferir a pretenção Maciel, que 

0 SR. GERMANO I-!ASSLOCIIER - Tal VOZ O 
voto do leade1· · tivesse determinado o voto 
dü. Camara, mas não creio que o honrado 
Sr. Campos Salles estivesse de accor(lo com 
este projecto ; creio mesmo não errat· afUr
mando que estou COJ'to quo S. Ex. negaria 
sancção a este projecto l>i o Snna.do tive:;se o. 
mesma conducta quo nós, porque o Sr. Pl'e
sidente da Rcpnblica nã.o qucbr<trtL assim 
tão depre;:;sa. a linha (1 ue se propoz seguít•. 

0 SR. l~STACIO COIMDRA- Acredito que 
V. Ex .. tom razão ; acho quo o Sr. Campos 
Salles nã.o sanccionat·á, mas o quo é ver
dade é quo a maioria. votou com o leade,· á 
fronte. 

0 SR .. GERMANO HASSLOf;J!I.~. - 1-Iontem 
votámos contra osila garanti<. c" juros, por 
coherencia, put• principio, e hoje,\jlmbatendo 
a indomnização Maciel, estamos no nosso 
·posto como estivemos hontem, defendendo 
os cofr·os da Nação contra. negocio:;, doftln
dendo os intet'O::lses publicos contra as injus· 
tiftca.veis protonções quo os amear;.am, que 
tentam assaltai-os. 

E' em nome da nossa cohet•ottciu., do nosso 
dever que aqui estou. Nào é meu pr·oposito 
ferir aos Srs. Ma.cieis, impedir que SS. EEx. 
adquiram mais algumas centenas de contos 
de réis que avolumem os E.eus grandes ha
veres, tão dignamente amontoados e tão 
surnptuosamente empregados. Mas os Srs ... 
Macieis não teem direito ao que reclamam, 
e por isto m.e opponho á passagem do pro· 
jecto. t 

O SR. SILVA MARIZ- E no emtanto o. 
parecer.da Commissão de Orçamento é una~• 
nime. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER - Pois estou 
aqui para exigir da Commissão de Orçamento· 
que venha fundamentar o seu parecer, justi
ficar, dar as razões por que opina pelo paga
mento, 
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O SIL SEttzrwgLLO Con.H.ÊA- V. Ex. fi.lz· 
o obsequio de dizer quaes os membros da 
Commissão que deràm e.:1:-Je ptu•ecer. ,, 

0 SR. SILVA MARIZ-Foram os Srs. FJ'an
ciscq Veigà, Felisbello Frcir·e, Augusto Se
vero, Alcin(lo Guanaha1·a, Mu.yrink c Luiz 
Adolpho, aliüs um dos Dcputa(ios mais es
crupulosos. (Apoiados.) 

como está que clles foram os causadore~ 
da. guerra, solidarios com ella, pu.rto nella. 
Deixei prov<tdo que dos dons reclamantes, 
um, o Sr. Francisco Maciel, foi membro do 
comitd rcvolucionario o o outro, o Sr. Ar
tlmr M;~ciol, commandou forças, devastou -
propeiedad; s, preg;tndo por toda u. pat•tc a 
l'Cbeldia. · 

· Terceiro, que não est<t provado c1uc os re-
0 SR. GERMANo HASSLOCHER- Mas não clamantes sejam proprietu.rios do estancias 

fundamentaram o seu pn.recor, porque em em Santa I.~abcl. 
isso impossivcl,e eu quero ver ·quem ousa E disse qua.ndo discutia osso ponto que 
analysar . os documéntos dos Srs. M:J.ciei;-; elle importava muito para o debate, pois 
para fazer uelles armas em favor destes se- pelo mcno3 demonstraria que o pedido ora 
nhores. contrario á verdade, um voz que ficasse pa-
-o Sn.. BUENo DE ANnn.AnA-V. Ex. di~se t.ente que a extensão ue seus dtJminios alli 

ha po~co quo tem certeza quo o Se. Campos era insulliciente ·. paJa conter o gado que 
Su.lles não ~anccionará o projecto do garan- dizem arrebanhado. 
tias do jut'Os ao banco de Sergipe. Pe1·gun- Quarto, que a vi~toria era um documento 
tD: si s:mccionar; qual :-.;erá u. attitude de óvidentomeni;e viciado e post factum, anl.i-
_vv. EEx? uata.<lo, tu.nto q11C regi~trava como occor-

. · ., - ddos facto .~ quo nn. data de sua confecção 
OS~. GERMANo l-IA~sr".ocHER-~~0 te~ho ainda nU.o sn tinham dado. Que essa.vistoria, 

que pwver consequenc1a~ elo quo 1 opu to lffi- constante (le exame do alambrado de duas 
posstvel. . . . . · I ost:wcias, tla contagem que de muitos. rni-
. Vou terrr:mar. ~usttfi~um a gue.rra qu~ lha.res de cabeça de gado fôra feita. em <lous 

faço <l:IJ pro.Jecto, patenteando qt~e e~sa esta dL.IS só mente um para cada.estancia quando 
n~s ll~has ~oraes de nossa .a~t~tu~~ nr.~ta seria isto m~terialmonte impossivei si com 
Carnara •. ~e accord~ co1;t.:t pohtic,L flnancc~ra, eifcito a popuLaçií.o animal des~es campos 
que apommus. FI.IZalm bc.m os pontos em fo .,;.;e a indicada na reclamação. 
t.~rno <los quaes gu·ou a ~mnh:L ar.~u.m~nt~- Qninto, que a Contadol'ia da Guerra se/ 
9ao, .. po:q~e.que_r~ que .l~~ ·~ ~s aprecie a Cu.- oppoz u. essa indemnização por julgai-a. não 
~ara :v,ara 1.n~?n.'t co~~;wnct.t-~o voto que fundamentada, allegando que não podiam 
vao dar· . NI~., U<. ~<.: (~tr •L t' uo .8.~ · louvou no~ ter sido rocglisitados provimentos pa.i•a as 
parec~r da ?om~L~:1_0, clo, ,O.tC.:·tmento :-lo~ tr·opas qno a,carnpar.J.m accidentalmente rias 
que es~e J_nl.l_e~m ftJ.)~c. ~e~.truulu pola n.ntL· cst.anciu.s, ]Jorquo toda) elbs levaram sem
lysc. da sttu.tçao ~o C..t.~o. _ pt·c <linlteir·o p:tra se suppt•irem de mn.ilti-

Nmg.uo.rn pod~r·u. allogar qtw nao tnvo sn- mentus. E <L Contn.dor'ia precisa o tempo 
g~u·a~ IDiormaçoes sob r~ . <t ver·da.cln, _ TH~m l[UO lá o ;tiveram esses continrrentes tempo 
que I~norava que espoew do ·~pt·ovas. :mu ... as limitado c nil.o dous annos o m~iu inlnterru
quc m~trnom .O pedtdo do mdernnJzaç'!-0 • pta.mento como allea-u.m ós senhores Ma-
Quclll: ti v.or a lraq ueza .d_o votar P?lo ped tdo citJis. ' 0 

t.e~á mtou:a _res~on~abJlJ.d_:~u<; c;o 1a':~r ~u~ Se:d;o, que estes senhores não provaram 
~az, co~ .. ?:::; ~lllh~t.rus ~~t.l.llc~IS .. 1 eç~J !;OJ~cntc com os documentos. quo po;leri:.trn ob·tor n<L 
a Cam~t ~· :t~.s sen hut c::; D.cputl~rlo~ flt_.H> ':~- Tu.l,lada quo u sou potlido. cstribtwa.-so em um 
tom neste <L~-1~rmpt.~ com u. mesma JU8 tlc,.a ;o;ó documento ao menos dia-no de considot·u.-. 
corr: quo a~pnam s1 se trc.L!.u.sso de seus ne- çü.u. • o . 

gomos partLCul~res. Finalmento, scnltor•cs, eu appellci para a 
Eu dcmomtrm: ec1uidade dtL Câmara. A lei que garu.ntiu 

- Primeiro, que em theoria o E::;tado não rc- inúomnizat"o que fosse justamente reclama
sponde pelos damnos de guerra c qnc <tpra- do c justamente fundamoiltado, não abriu 
tica o confirma. Só nos casm; c;,peciacs, nas exccpç;io· par<.t os· Srs. Macieis mandando 
provisões regulares, esslt obrigação existo, dar-lhes o qu(~ pedissem, com documentos 
deixanuo demonstrado quo os :;enltol'es ?\1a- gracioso..;. Todas a,;; indemnizaçõos que t .em 
cieis não tlzerarn fornecimentos regularmente sido pagas o fo1·arn deu.n~e de sente.nç<!-S.Por-

• requi.':iitados, tanto que não provaram isto quo uma excepc,:ãci em iavor uoH Srs: Ma-
seriamcn te. c i eis ? Si ()S outros e algum; bem pobres 

Se;.mndo, que a rec:onvonç·ã.o é inconte.->ta.- demandaram, pol' qué estes não o hft.ó de 
-vel di r·eHo daq uelle que ú demandado c q uc f'azm· ~ 
no caso, tratando-se de pedido de indo- . E consül~ro-se mu.i8: O:) Srs. :Mac:eis 
illnização de damnos U:c guor-1-a,o Est:tdo póde sã.ú ricos, instruidus ; o Sr. conselheiro é 
:ttfcon vir coutr(l. os l'OCh~m;.mtes, provado juri.,~a. nu.tumlmcnte pozou o valor de sua 
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pretenção, das pt•ovas que possuía c viu r1uc 
era tolice demandat• em um juizo mesmo 
como o do Rio GPan\lO, porque nã.o vingaria 
o sou plano. g no cmf.anto viu dczcna,s 
do p:·otcnções Sei·om acolhidas favoravel
mente pelo juil de secção no nosso Esta<lo 
o assirnrnosmo não se aventurou. Pelas 
dospczas ~ Isto não o do moveria. Rico como 
é, que seria uma moia duzilt do contos do 
réis pa1•a disputar c1uatrocontos, de~do que 
tivesse a comciencia de que era ,justa a sua 
1n·otenção ? E' que teve medo das vistoria:-; 
legam, dos depoimentos expostos ~~ contra
dieta e achou mais facil vit· mendigar fa
vores, invocando 'velhas amizades, certo 
<.le assim obtee ess<1 somma om que arbi
tr:•.rü,.mento [tvaliou imaginarias prejuízos. 

Estoa certo de que a Carnara,ainda mesmo 
cgH.~ suspeito J.as intonçõe::; quo me trou-

_,xcram ú. tribuna e de que por muit•J que 
se arraigue no :-;eu e,;pirito a convicção do 
quo obedeço a intuito politico, não poderá 
deixar de cê'der á logica e <L verda<.le do que 
o3tou expondo, c para isso pouco importa a 
paixão quo porventura me anime no seu in
justo entender. 

Não vem ao caso inrlaga.r da natureza dos 
meus sentimentos pessoacs, si fu.llo por odio 
011 ou~ra qualquer razão. O que a Camn.ra 
deve é pezar o que digo, .medir a. força dos 
meus argumentos para não ser levada a de
cretar levianamente um pagamento indevido. 
A ve~dade deixará. do ser verJade porque 
saia da bocca e.3pumanto de oJio, porq11e 
seja dita n::~ meio da explosão <las paixões 'I 
E estou .diznndo a verdJ.do, p.Juco impor
tando que se acredite quo só mo movo o do
sejo de conét'itriar• um adversario. B tanlio 
assim é, quo provoco a discmsão, desa,flo a 
que venha. a.lguom dof'end(H' o parecer fu.vo
ravel a este credito, porque assim scr-nos-lta 
dado ensejo de refutar o que em seu favor· 
so alloguo. 

0 Sn.. ADALBERTO GUil\IARÃES-Poço a pa
lavra. 

0 SH.. GERMANO HASST"OCIIEH.-Assoguro a 
V. Ex. quJ acceHo a discussão c com a maior 
c:1lma; com a :-;ercnidade indisponsavel à.n
nuUarei os esforços quo forem tentado.:; para 
legitimar este credito. • 

Hade triumphar a verdade que se paten
teia dos mesmo3 documentos com que se 
tentou dar vida, a. tão desarrazoad<.t preten
ção e que são como um veneno inoculado. no 
proprio organismo que està matando. 

JSão é tudo, Sr. Presidente, no comeco, 
para os pedidos de imlomnização, havi<t um 
certo rotrahimento porque, de facto, não 
eram roaes os taes damnos. 

:Mais tardo foram appa.rocendo, avoluman
do-s,J com as facilidades que <1 justiça fodot'al 

Cam:~ra VoJ. \l 

no Rio Grande dav11 aos P~'ctemlentos, ani
mo.ndo os quo viviam rott'ahidos pelo Estado 
o quo julg11vam não valer a pona. reclamar 
por meia. duzh de cabeÇas tle g:tdo extL':1,. 
malhado durante. a agitação revolucionaria. 
V(jn<lo, porém, que o juiz fechava os olhos, . 
favo1·ecia certos phLnos, auxiliava os pec
tcndentos, contlavn, a vorda(leiros procnra
dore3 ad-lwc a defes::J. da fazenda pu!Jlica, 
foram Cl'eando audacia e então com habili
dade forjavam provas o davam um certo 
caracter do Cl'edi bilidadc ás suas allogações. 

A empeoitadt~ das indomnisações desenvol
veu-se om lal'ga escala o encheu muitas 
algibcieas. 

o.~ Srs. Maciois, porém, Mo se animat'<tm 
a vir a juizo. 

E' qui;} as testomunha.g que arrollam em 
sou requerimento, estas tGstemunhas quo in
dict\m como pre;enciacs do seu prejuizo, si 
porventura compaeece.;som perante o juizo, 
ao representante do minbterio publico seria 
facíl provar o ctlibi, pot•que nenhuma dellas, 
ab;.;olutamente nenhuma, se achou nos luga
res om que .se diz quo se deu a clopredação 
pela qual reclamam in<lemnização os Srs. 
Macieis. 

Tão de'3astrados sã/J os reclamn.ntes, que 
l'ola.cionando o gado de sm\s fazendas, a.s es
pecies do mesmo, fallam na existoncia de 700 
novilhos. 

Para quem conhece a industria pastoril, 
iilto c1um· dizm· que a pre.~ença alli do 700 
novilhos, indica quo foram invernadas; 

1~ es~a novilhada, ó qUB nos dá mais ou me• 
008 ;~ pl'0!10l'Ç[O do gado qUO a,lli d,cvia OX ... 
istir. 

Si. o Se. Ma.ciol deelara quo tinha 700 no· 
vilhos n:~. ocmt:-;i5.o em quo procedeu (L visto .. 
rLt em ::~cu ca.rnpo, seguo-so quo ollo não 
pJlliu. tol' mnnos do 7.000 ca.beça.s do gado do 
ct•ia, pJr•quo o::~tos iOO novilhos l'Cprescnta· 
J•iarn om taos campos a m(Jdia. U.:t producção 
do 7 .oo:) caboça,;. 

1~tltrJtan(;o, o· Sr. Maciel tem tt infclicid;ulo 
do estrop<w-so até no fornecimento destos 
uocumcnto~, só para. fazer :1 conta de chegar, 
ímra dizer que. foram tantos' os contos de 
réi;-; de seus pre,iuizos. 

Veiu seguro ..:.e si p:~.ra a Cama.ra, cm·to 
de que todos o-; protestos da. ·bancada rio· 
grandenso fossem suífoca.dos na. occasião da 
discus ;ão, porque ostn. va no Governo o 
Sr. Prudente de Mora.os o a bancada. ·rio
granden.;e fazia-lhe oppol:lição, o natural
mente naquelte instn.nte scrht a opposição 
tla b:mca.da. rio-gra.nclensc a este projecto 
attribui<la ao adio, ;1 paixão, considerada 
como uma cll.mpanha contra o adverilario 
c como mais um acinte ao Governo, que 
havia mandado subrnetter 1,1,0 criterio da Ca
rnttL·a. esta pt·otonção. 
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Ma,s quiz a sorte quo o projecto andasse 
per(iido pela. Sec:rctal'i:L e quo só agol'a re
surgi::;so o nos fosse d:Ldo,em sua, 3" '-lis..::us::lão, 
discnr.ü· o quo elle pede. 

Não é mais o mesmo o Governo, pois este 
qu~ . ahi está tem o nosso a..poio e não se 
dirá portanto que tomos em vista, comb<1· 
tendo o projecto, combater o Governo, mesmo 
porque o projecto, repito, não tem o apoio 
do Governo, como espalhn. o Sr. conselheiro 
Maciel. 

Estamos convencidos de que não devea 
N?>ção um vintem siquer aos Srs. Macieis. E 

O Sr. Carlos <le No~raes (1° Se· 
ctetario) procede á loitur·a do :;eguintc 

EXPEDIENTE 

- Officios : 
Do Ministeeio da I11dustria, Viação e Obras 

Publicas, de 16 do corrente, enviando a, se
guinte 

MENSAGEM 

si não fosse esta a nossa. convicção e antes Srs. Membros do Congl'e.:~so NacionaL
só premeditassemos ferir com a injustiça o Verificando-se que a despeza pela sub-consi.;. 
adversario no seu direito, n.mesq:uinhariamos gnação -Gratificação addicional a carteiros 
com isto o prestigio moral que pt•etendemos e diaria addicional a serventes- votada na 
para a nossa bancuda, que deve ser a expre&- tei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, im
são do caracter rio-gra.ndenso, nobre, valo- portará até o fim do exercicio em 28:492$912, 
roso, cheio de generosid<1de e · sobretudo e que a dita lei votuu 3:000$ para os dous 
justo. · amanuenses da administração dos Correios 

A pratica da justiça é · vulgar no Rio do Espírito Santo, quando elles percebem 
Grande do Sul e amigos como adversarios 3:200$ ou 1:600$ cada um, peço-~os que con
não recebem favores uns, nem são repellidos ced.aes á- verba -Corr"eios~ capitulo -Pes
outros, a todos dando-se o que é de direito. soal- um credito supplementar de 3:962$912~ 
Não l)OSso deixar de citar um caso para nos termos.que vos dignareis ver da exposi
exemplo. · ção que nesta data me é apresentada pelo 

Um contractante, o do· serviço das lote- Ministro da Industria, Viação e Obras Pu
rias, no Estado, ' adversario politico do par- blicas. 
tidó dominante, reclamou uma indemnizn.ção Capital Federal, em 14 de outubro do 1901. 
a que provou ter direito e esta lhe !'oi paga _ M. Fen·az de Campos Saltes.-A' Uom-

- sem discussão. E porqtle seríamos agora os mis;)ão de o1·çamento. 
perseg]lidores dos SL's: Macieis ~ A somma que 
elles recebessem não augmentaria sensi- Do Ministerio · da Fazenda, de hoje, satfs
velmente os seus haveres, tão grandes são fazendo a requisição dl3dta Camara no otncio 
estes já. Ella não viria dar a, estes nossos n. 183 de 9 de setombt•o ultimo- A quem 
adYersn.rios maior força p-ar<l. nos co!nba.tc- reza requisição. (A' Commissã.o de Fa.zemla 
rem. Nem nüs nos preoccupamos com os e Intlustda.) 
haveres dos Srs. Maciois porque não é mais Do Ministcrlo da Guerra, de H\ tlo cor· 
a época d<~ pülitica do dinheiro, da:l eleições ron~o. satisfazendo · n. rcquisiçi'Lo dosta. Ca~ 
feitas por meio dolle. Si considerassemos o mara., no olficio n. 2 l 6, do ·:3 do col'J'Oil to.
assumpto pelo lado material c não tivos- A quem f'oz a requisição. (A' CommissU.o do 
semos escrupulos, o nosso empenho seria. OJ·ç;tnlCnto.) - . 
par;~ que o.-; dinhoiros da, Unii'í.o,p Jl' q nalquct' Fic:t sobro a mo:>a até ultcl'ior delihorw~ão, 
modo que fos~o. toma~sem o rnmo do Rio ~ 
Grande, comi> se fez em faYor ele Se1·gipo, •0 seguinte 
com a g::tran tia de jnros dtula ao ba.nco c1 uc 
lá se V<W crcar. Sm·-nos-ltia Dteil favorncot• 
to,Jas :.ts explora()Jc.~, ~i nntros fos~mn os 
nossos scn tímoni;1;S, . ma.~ nã.o pa.trccin:~mos 
negociatas indigna,s, rxpolhções indncol'osa.s. 

O Sr:.. SoARBS nos S.\NTos_:__Apoia.do. 
0 SR. GEmiANO HASSLOCHER-Sr. Presi

dente, disse o •1ue convinha a bem d:1 ver
dade. Poço á Camara qno medite nos U.l'
gumentos que oJl'urcei e cumpra o seu dever, 
cvi:;ando qne mais 11ma vez a aventura 
teium}llte em detrimento da União. (Mnüo 
bem. ; 'limito bem.) 

Fic;1 a. di~cnssfio a.diada. pcln. lwra. 
Passa-~~ ú, 1101·a. de~tinada. ao expediente. 

l'lW.JEC'l'O 

O Cougrc;;so Nacional resolve : 
Art. I.o São reconhecidos como de cara

cter ofllcia.l, em todo o territorio da União, 
para os ell'eitos legiws, . os diplomas conferi
dos pelo Curso de Agrimensura, ann.exo ao 
Gymnasio Paes de Carvalho, ho Estado do 
Pal'á. ·· 

Art. 2.1) Revog~m~se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 17 de outubro do 1901.
-Hosannah de Olivei1'a.-Antonio -Bastos,
Carlos de NO'I)CJ.Cs. -A,·V~tw Lemos. 
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o Sr. Gomes de 1\'latt.os- Sr. pirava o requeria ao Congresso Nacioual 
Presidente, para estabelecer o nexo ás mi- uma lei de discriminação. . 
nhas ob.-;ervações, sou foeçado, apczar da Em 6 do. julho do anno passad,'), o illustrado 
hora a(le.ant<1da, a fazer uma. ligeira recapi- Deputa.,Jo pelo PaL'(L, cujo nome é uma glOI'ia 
tulação do que h ontem d Llse a pl'oposito de para esta Casa e uma, bom a, para. o paiz, 
uma representação da Associação Commer- apresentou um projecto de discl'iminação de 
cial de Pernambuco sobre a necessidade de rendas, procedendo-o do um luminoso dis
se fazer a di::;criminu.ção das renQ.as. cmso, om que mostrava a necessidade ur-

Expuz em primeiro logar as luctas conti- gente, palpitante, do se cuidar deste as
nuas e constantes entl'e os co!ltribuintes e sumpto promptamente. 
os-pode1•es locaes das províncias, pela deere- A Associação Commercial da Bahia foz um 
tação de impostos inconstitucionaes. appello ao Congresso, afim de que fosse con- . 

Mostrei que, proclamadá a Ropublica e es- vertido 61)! lei es::;e mesmo projecto que ella 
tabelecido o estatuto de 24 de fevereiro, em considera. consubstanciar a. verdadeira dou~ 
q1w, parece, se teve o cuidado de .evitar trina constitucional; e agora, em represen- .. 
essas luctas, sem duvida mais prcjudiciaes á tação de 23 de agosto, que aqui foi apresen
Republica Federativa do que á monarc):J.ia, tada pelo illustrado Deputado, o Sr. Tosta, 
ellas continuaram e continuam do mesmo sustent.a essa mesma opinião e faz o mesmo 
modo, havendo q_ueixas todos os dias pela pedido. -
invasão de attribuiçõecl entre municípios e . O Congresso.Agl'icola, que acaba de func
Estados .. e entro Estados e a União. cionar nesta Capital, inicio para mim do 

Demonstrei que os impostos, . Clner munici- desenvolvimento das forças individua.es, da 
iniciativa particular, tão necessaria em um 

paes, quer estaduaes, sobre· importação ou paiz em que todos vjvem a olhar para o " 
entrada de mercadorias, nacionaes ou es- Governo e a esperar delle até o sol e a chuva, 
trangeiras, eram clara e evidentemente in- o Congre.-;so Agrícola, que foi considerado 
constitucionaes, e demonstrei-o primeiro em como uma esperança, que foi olhado por 
face dos textocl positivos da Constituição, se- todos aquelle3 que se interessam pelos me~ 
gundo, em face de arestos do nosso Supremo lhora.mcntos da Nação como uni aconteci .. 
Tribunal de. Justiça., e terceiro, em face da mento auspicioso, ao terminar os seus tra
decisão clara desta pl'opría Camara em re- ba.lho.>, resumindo todos as suas aspirações· a. 
!ação a.o projecto do Deputado pela Bahia, conclusões claras, diz na 37a: ·· , 
Sr. Eduardo Ra.mos. <~0~ impostos abuoivos inter-estadnaes ,e 

Procurando nessa demonstração fazer so- inter-municipaes, assim como as taxas de 
bresahir o procedimento correcto e p'at.rio- transita, precisam sor completamente ex
tico do commerclo de Pernambuco, quer tinctos. 
qur~ndo foram suspensos os impostos do con- «O regimen do livre cambio interno. a que 
sumo, no tempo elo Imperio, quer em rela- o paiz se havia h<~bituado, os seul:! merC<tdos 
c;fto aos termos de sua rapreso~tação de 1897, interiot1es sabia e praticamente manejado~, 
11z notar, com 12ezar e sentimento, . que a a facilidade com que essa franca mobilização 
p<~r t.Jes_to pr·oceõlmento que eu quahüco de dos productos alimentava o seu commercio, 
patrwtlCo e corr~cto, houve s~m.l?re da pu.l'te tudo isso leva os agricultores brazileiros a 
dos podores publJCos, na provmc1a o_u no Es- conta.r que os poderes competentes saberão 
tado, um ~csamor, uma Cl'~ICld.ade ~norme _ reprimir e corrigir tão perniciosos abusos, 
com rolaç:ao a_ UJ.?-Hl. corporaça~ d1gn~;t, Impor- promulgando uma lei quo detlna e discrimine 
tr~nte e patr10twa, porque nao ha melhora- a natureza, fôrma o assento do imposto es
mento nenhum ~aq~wl~e Estado a que seu tadua.l e municipal e que estabeleça uma 
concurso tenha Sido md1Iferente. sancção pratica o etiicaz p~n'a os que cxor.:. 

Apresentei o pedido da Associação Com- bitarem.» · . . 
mercial desta, Capital contra o imposto de Pois bem, a As.wciação Commercial ]3ene- . 
6 °/o, mencionado no orçamento do l?crnam- üccnte de Pernambuco, em face de tudn-isto 

' buco, em 1897, e, apreciando o intuito da e animada po1· ver partir do seio desta Ca
Assoc_iação Commerci;\l Bene!iconto daquelle mara, do. ~eio da Commissão de - Orçamento; 
Estado, expostos em sua representação de e pelo seu orgão mais competente, o gl'ito 
23 de agosto, mostrei que não pedia, como do alarma contra. essa desordem o balhurdia, 
a do Rio, que se procurasse o meio do ~li- e vendo por toda a parte o pedido incessante 
minar aquella imposição do orçamento do I para se procm'al' uma discriminação .séria 
Esta.do, que ella proclLunava a necessidade que evite essas invasões, volta ao mesmo as
da eliminação dos üüposi;os inconsl;itucio- sumpto, pndindo, na represonta<,,ão r]ue vou 
naes, vexatorios, . imprudentes o impoliticos I envJar ü. Mc:;a_, . (1ue seja po:->to em dt:scus:-;ã.o 
em todos os Ol'<,~<truento:-> do:-> E:->tauos o mu11i· o projecto apresentado pelo huura.do Depu
cipios da HepubJica, qn~ ella desejava, as- tado pelo Parü,, Sr. Serzedello Correa, alim 
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de-tcl'tlünar est·.t questão que hnto perturbJ.j blic:1das plt\L e:{a~Jçã.o do§ 5o do a.rt. 1° da 
e t::tnto incommJtla. a agricultura, a indus- lGi d:J orça.mento om vigo1· nes~c Estado, 
tria. e· o co!nmercio naciona.os. em.que so man(la <wrec<vlar oib pQr cento 

O SR.. EsrA.cro COIMBRA.- FaçJ v Jtos pu·a sobro o valo1· official U.ós productos nacionaos 
que esse grito de a.la.rma S3ja. ouvido. ontt·ados para C'111Sumo, c que · tenham simi-

« A As.:;Jciação 0Jmmct•l!ial Bollofi.ctnte laras aqui fa.brica(\os. Junto a. este relueri
do P,wnambuev ai.nda. um<1. vez SJlici~a a mento encontrarão VV. EEx. taes insku
illustra.rlp, a.ttonçi1o do VV. EB;x. p:tra assum- cçõos. Dallas se vê claramente q uc em Per
pto da . ma.i-3 olondn. importancüt, poi> quo nambuc,-, ha. uma n.lfanuega estailual ao la.do 
intol'Ossa intimamente, nãJ só á lwnrada d<1 fodct·al, o muito ma.í3 exigente do que 
classn qne a petici:Jnaria om parte representa, e.sta., e vi denciando-s~ igualmente que na. 
mu::J a toda. população bt•a:dleira. -T1•a.h-se, praça dJ Recife são onerada'3 por direitos de 
Ex:ms. Srs., do fb.gra.nte o do.3 :J.buzada vio- consumo as propeias mercadol'ias de outros 
lação da lei fundamon~al d:1 Republica, e Est<.vlos destinadas á exportação, quo o. tanto 
om rnn.toria, quo aétingo pJr igual a vüln. monta o de vor imposto ao exportador <).c 
economica. o 0.3 do ;tinJ.3 p_:>liticos e momos pa.gal·os, embot·a sub promessn. de uma res
da. na.cionalidado par<t que VV. El~x. logis· tituiçã'> hypDthetica e em todos os casos 
g·om3.E não pn.r"te, infolizrn :mte,es3e accusado difficilimt1. Esta. e.~pecie legislativa se ~-ia. 
desp<'OZJ polo no3SJ direito publlcJ deste ou excepcional pel<1 inconstitucionalidade, si a 
daqueUo cidn.U.ão monos e3clarocido e cJn- ji cita.Lla lei orçamentaria não . violasse c.:;
victo ácerca. do quo pó:le na bJa ordem, candalosamente o oltatuido nos arts. Ü". § 2° 
fodun:t e r enom;} dG um:1 cJmmunilade e 11, n. I da Con.>tit.uição da H.epublica, ·· 
c i vil o illllüfoctivol respoito do todos os seus metlia.nte as seguintes disposições (art l. o 

Iaembl'JS p 3la loaUdade que ella instituiu. § ll) : 
Ssmelhu.nte dosa e - é triste cJnfessn.l-o- «Sello propo r0ional, a titulo de expediente, -
recalw sobr•e os pJcleres politico.3 da ma.ioria osta.tistica e fiscalização, nos despachos do 
dos Estados d<t Uniã. ·J, p:>is quo a t'lles se rc-expor·tação, por terra; U.e produc~os simi
dsve o estabelecimento do imposto> tão con- 1al'cs sujeitos a) imposto a que se refer·e 
trarios ao b3m gern.l do paiz, co In::. á lettra o arG. 1 o, § 5°, á razã.o de 5o f o sobro o valor 
o ospirito do peincipal estn.tuto pé!r que este official. 
se governa... · · «Sello proporcional, sobre o mesmo titulo, 

« •.. ·á prop Jrçã J que . os Estados se f o- nas guin.s de mercadorias vindas por terra do 
ram c.mstituci r>natmento orga:üzand.J, ore- outros EstadQS, e que por este transitem,. i1 
novou-se dosrlo logo entro grn.nde numero ra.zão de 6 o lo sobre o vaLor official de cauros, 
dellos n. cruol guo~·ra !le tu.rifas, quo tanto e cominhos o solla, c 2 °/o s-::b1•e as demais 
tão geaves nulos caus:.>u, á ecvnomia d<ts mercadorin.s.» 
n.ntiga.s provinei<ts, p"r irripenit:mte irrevo- «: i1 . foi um largo passo nosso sentido o 
renc·a pae<1 c:.>m as disp:Jsiçõos m<1is expros- excellentc projecto que o distincto Deputado 
sas do acto addicional á Constituição de Serzedollo Cor·rê.t, uigno representante do 
1824. Par•<.í. , ap1·esentou á consideração d:.t Camara 

«E tão dosn.piod~tdocombato tem-se t:Jrn::tdo U.o que faz pu.ete, mt scs:Jã{) do anno pro
dia a dia mais geral o acorrirno. Não só ximo findo, depois do havel-o .justificado 
cada E:3~a.do tributa inllevida. e posadamento. com o brilhantismo do seu reconhecido ta
em sou torritol'io a peoducç~ão üo.~ outr'os, lento c üo sou amor pa.tl'iotico, traduzid'J 
mn.s cada mnnicipio V<LO cxm·cond'> <t mo:1m1 nc::;tas cl'itel'iosas palavras: 
pressão, empregando a. m :1sma lwstilida.tlo «~' sou fim regular ::11 discriminação das 
rolativamcnt•J ao.~ sous vizinhos. rondas fecl.cr·aes o e;taduaes, de modo n. 

«Dahi resulta o augmonto conshlel'i.1Vol do evitar· os grandes abusod que se tem prati- · 
preç:J dos gonoros nn.cionaes, o, consequente- cado o quo se ostã.o pt•aticando, com prejuízo 

1 
mentG,a diminuição forçad<.L do seu consumJ, do desenvolvimento e pt·osperidade da Repu
bem como o enfre1quecimento do commercio blici1 e com a quebra doploravel dos laços de , 
interno, quo mal pôde ma.nter-sa através dos intima solidaeiedade que deve existir entre 
~uil embaraç:.s craa.dos pelos regulamentos in- os diversos Estados nos seus intere:>ses eco
quisitoriaes do fisc .J , regulamentos em que as nomicos, laços que não são inferiores aos 
multas avulta.m pela. exaggerada impJr- quo sl3 f{)l·mam pela. solidariedade da niesm:t 
tancia, pelo numero . e pela facilidade cJm . religião, da m3sma. língua e da mesma 
que podem ser applicadas auto o mínimo raça ... » 
descuido ou equivoco, por qualquer incidente Infelizment9, Se. Pre.:~idonte, sinto impl."
isent9 de in1enção dolosa por pn.ete do nego· riosa necessidn.de de entrar neste -iissumpto, 
ciantc importa<lor. . • pJrque desejo premunir o espírito dos que, 

« ••• Hn. p r·ova irrccusavol de.1to asserto nas (lentro em pouco, tonhn.m de ostu<lar a 
oppressivas instr·ucc;ões ha poucos dias pu- questão, pam que o façam· com o inaximo 
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criterio, afim de evitai' novas desordens: tros ramos da ind.ustria nacional: fi:thricos de 
infelizmente para o commercio _.de Pernam- luvas l: OJ0$000,etc., etc. 
buco, a questão tem um lado excepcional-
mente grave, além da gra-vidade que tmn Se. Presidente, não é o nome que faz o 
para todos os outros Estados. . impos~o · O imposto do industrias e pro tis-

O imposto de industrüts e profissõe3, que .sõe.3, como foi no lmperio, e como é em 
no tempo do Imperio pertencia ao poder quasi todos os Estatlos,baseia-se em uma quo-

. centl'al, pelo estatuto do 24 de fevereiro pas- ta fix11 sobre os estabelecimentos como uma,-
sou a pertencei' aos E::l tado.L patente, como unia licença, para poderem 

como já dis3e, para minorar as difficul- funccionar; e para estabelecer melhor a equt
dades em que se achou a província de Per- dade, porque a quota fixa seria muitas vozes 
nambuco na occasião da suspensão dos im- uma desproporção clara. o visível entro os 
postos de consumo, para evitar a ruína que poquenoil e os grandes estabeleCimentos, no 
se manifest.~ova, porque o mínísterio Parana- ll;nperio como em alguns Estados accrcscen
guá, acceitando o alvitre dos 10 o,r

0 
addicio- tou-se uma quota proporcional ao valor lo-

. naes, applicou-osâ receita geral, deixando cativo dos predios, para assim contrabalan
a provincia ab:;olutamente-- sem recursos, 0 çar molhol' forças diversas e fazer desappare
commercio .lembrou como medida de occa- c0r essa aspereza e injustiça resultante de . 

· sião ·um imposto que seria deduzido de seus urna cmtribuição unica para grandes e pe
lucros, imposto a que so denominou- de quenos. 
dasses- e que foi . baseado sobre·a impor- Em logat' disto, que se faz em todos os 
tação. Estados e se fliz no Imperio, em Pernam-

Calculando-se qual era a importação do buco, ·11a muiGos annos, se procurou estabe
commercio da capital, sobre ella estabele- lecer uma quota fixa sobre as diversas 
ceu-se uma quantia, que foi dividida em classes, e se eleva essa quota ao ponto de 
quotas proporcionaes á importação entre as que os negociantes não 'podem pagal-a pelos 
diversas classes, que, por sua vez,. a divi- seus proprios lucros do modo quo não toem 
diam proporcionalmente ao movimento de remedio sioão fazel a computar no calculo 
cada um entre os diversos individuas que das mercado1•ias. Já nã.o é, pois, um imposto 
compunham cada classe. . de industrias e profissões, é um imposto de 

Não ora um imposto de industrias e pro- importação que aUi se paga . 
. Jlssões, que como tal não poderia figurar em UM SR. DEPUTADo-Em regra é assim. o 

um orçamento, porque, como disse, elle per- eommorCio nunca paga imposto, quem pag~t 
tencin. ao Poder Central; não era umirn- é 0 consumidor. _ 
post') de renda, p8rquo eUe nãó era baseado 
nos lucros dos indivíduos quo o tinham .de O Sa. GoMEs DE MATTos- Para tornar· 
pagar, mas, sim, no movimento bruto das mais saliento o que acabo do oxpondor, 
transacções; era alguma cousa de tudo isto peço p:::rmissão paN fazor a compa,ração ou
ao mesmo tempo, um remodio de occasião, tro o que pagu.m algum<tS casas commer
ditado pelo patriotismo do commercio para, ciaes deste município quo teom uma receita 
subst~tuindo o que tinha cabido, .dar os re- de 20.000 contos, o que é um grande im-

. curdos que eram necessarios no momento. porio commercial, o as quotas quo cabem. 
Promulgada.a Constituição de 24 de f~vo- ~í.s casas commorciaos do Recife em um 

vereiro, passando o imposto de indus~eias e orç:tmento do 9.000 contos. para o Estado. 
profissões ao Estado, os legisladores d,e Por- Como não qut'ro mo referir á.s quantias de 
nambuco ent9nderam que, uma vez que não cada classe, mas ;.'Ls quot<tS de cadu. csta.ho
precis..Lvam mais de subterfugios, podia.m .lecimento, não tenho romedio sini1o rccor
d;tr uma: elasticidade ta_l a e~te, a que asphy- rer ao orçamonto ele 1809, cu.jtt distribuição 
xtou-, dmxa,ndo, por ass1m dizer, sem movi- tenho om meu poder. 
mento o commercio de Pernambuco. Para a Ca.pital Federal me basoio' no 

As lêis orçamentarias de Pernambuco, D, projccto que está publicado. 
P~'etexto de imposto d.o industrias e profis
soes, ostabolece~-tabella A, ta.xa.s olevadi:s
simas sobl'e ·os diversos ramos de neo-ocio 
para serom dividirias proporcionalménte ao 
movimento commeecial dos mem~bros de cada 
~!asse: 200:0005 para armazens ou lojas de 
fazendas oni grosso, etc . , etc ... 
. . 0 SR. ESTACIO CoiMBRA-De accordo com . 
a cla~s3 que não achou muito. 

0 SR. GOMES DE MATTOS ... taballa-B, ta
xas _ftxa'l tambem muito eleva(las sobre ou-

Agencias de Bancos 

Aqui cada uma 2:000$, no 
Recife, para 5 casas ..... . 

B ancos 

Aqui cad<t um 3 : 000$, no 
Recife 4:700$ aiié ..... : .. 

70.000$)00 . 

17:600$000 
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Calçada a ;·etalho 

Aqui cada ca.s:1 1.20.$, no 

26 Por dieecéor ou agente de 
C)mpaulüa,, etc. remunerada 300$000 

Recife 266$ até ....... _ .. . 

Ca1·ne seccc! 

Aqtli c:~.dn. casa 20.~, no 
Recife 450$ a tê ......... . 

_ F'a:;enda~-gi·osso 

Aqui cà.J.a ca.sa 300.~, no 
Recife 2!0;5 até ........... . 

Fazendas-1·etalho 

Aqui cada casa l2J$ _no 
Recife 100.~ até ........•. 

J{m·o;ene 

Aqui cada. casa 200$, no 
Recife para. 2 cas,ts ..... . 

Bacalluto no Recife pa.ra 2 
casas ................... . 

Farinha de trigo, no Recife, 
para 4 casas ............ . 

2:062$000 

7:550$00:) 

2:3: 853$000 

1:860$000 

30:000$000 

50:000)000 

50:000$000 

Para que não pareçn. exaggeração o que 
estou affirmando, leio alguns excerptos da 
lei do orço.mcmtó · que aqui tenho entre a.s 
mãos; 

Art. 1°, § 4°,-Impost'J sobrJ industria e 
:profissão: 

N. 1-,-Taxa de repartição, conforme a t<\
bella A, no Municipiodo Recife, etc., c>tc. 

TADELLN n 

I Armazem ou loja.s d~ faz:m
das em grosso .............• 

2 Hem de f<tzond<LS a. l'.!blll') 
• 2 Idem de ferragens o miude-

zas ...•.•............. _ .... 
4- Idem do go no r·o do cs ~i v a 

en1 geosso ...•............. 
5 Idom- do :..;;u·quo em g-r·o,;"J o 

a retalho ...............•.. 
6 Idem do comn11~soJ.L .. 
9 Idem de :l.'>su:::a.r .••••••. 

23 Fa.bricas elo su.bfLo ....... . 
44 Taverna.s, etl!., etc., ... . 

200 :000-SOOO 
50: 00(').~000 

9:):00$0)0 

·1S: OO ;).~flOU 
18): 000.$000 
G!J: I l00-;'0!)0 
lG:OO,O.lO() 

I 00 : 00().~00 : 

Somma ................. 1.635:000$000 

A 2-Taxas fixas conformo a. tabella BO 
etc. no município do Recife. 

TABELLA B. 

1 Fabrica de ga.z carbonico do 
. Recife ........... , ......... . 
4 Idem de rapé ..... · ....... . 

16 Idmu de luvas ........... .. 

30:000$00 
500$000 

l:OOJ$0ô0 

:i4 Por distillar'ia e mina que 
dei t<Ll' resíduos ou caclmça 
directa. ou indiractn.mente 
Il<JS l'io3 ou riachos corren-
t(}S ....... · .. · · .-. · · · · · · · • · · · 20:000$000 

N. 3-50 % sobl'u o valor locativo da casa 
ele commercio,industda c pt>ofi:::;siio na cidade 
do Recife não comprohcnr.lidas nas tabolla, A 
o D. 

N. 5-10 °/o sobl'e a quota que na distri
buição do3 impost'Js da tabclla. A. coube~ a 
qu1lquor estabecimcm~o commerctal ou ~n
dustrial para que pos,;;a vender mercador~as 
estr,mhas a seu principal ramo de negocio. · 
( Emb ·n~a n(ío vinda.) , 

§ 30-Pa.ra. a S<Lnlia, Cas:t ele Miscr~cot~dia 
do Recife: lO o/~ addicionaes a t'Jdos as Im
po3içõe.3 de.~ta. lei, etc., etc. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. go Immecliatamente após a publica
çao d.e.3t::í. lei o adminL:liradol' da Rec.ebcdcJ-:
riJ conviJ.~n·á por edita.es c carta.s etrcula
ros as ass Jciações commercia.es pa1•a. que 
dentro elo prazo impt·orogo.v.el . de. 30 dias· 
façam a dist1·ibuição da quota destmada_ á 
classe respectiva. · 

§ 1°. Terminado o prazo, acima a .Recebe
doria annunciará. dentro de cinco dtas quo 
vae proceder á distribuição dos impostos de 
rap:.wtição, sendo nes.:;e caso a quota el~vada 
amai~ lO 0 /o• - . 

§ 2°. Feita e publicada immetliatament~ a 
distl'ibuiçã.o; m:wcar-se-ha o prazo ue oito 
tlias pn.ra. a :tp:·e;;entaç.'io doi! roc~l'sos quo 
poderão ser-interpostos para o Tribnn:tl do 
Thc.-;onru que ouvirá. aos mcmhros das diver
~as cla.-.;so~ :lU julg,_tr conveniente. . 
· § 3°. E~·.,.,Jtado es:'!e prazo, o Tribunal do 
Tlio.'3our·o cf:,nteo de 15 dh\S docidirà sobre as 
eor~la.maçiJes apresentann.s. . . 
~ ,to. l~intlos os jH'-LZ:>:=J.pt•cv tsi;n~ ~~s p<u:a

gt·a.plw!'l pt'tle,}tion t;o~,a Rcc.eh~d 11'1<1 unmo<lm
ta.nunto clt:Lmtd. os contrthrun:.es para recu
Lhot•urn :t~ flmtntia.-3 pol:.ts quacs tivot•om sido 
tt'ibutados em quottts S..Jmestra.es, sendo p~gas 
dcntt·o uo pr,tzo de oito dias dos rcspecti vos 
sJme.stre~. · . _ 

§ 5°. A Recebodol'la. dentro do_pr~zo ~m
pl'orogavol de 30 dias remettera n~o ~o os 
competerrto;; certificados uos contrtbmntes 
da tab3Ua A em debito com as multas de 
50 o f o ao procuradJr ~dos feltos para inic~al' 
as respectivas ex:ecuço3s, . como as relaçoes 
dos mesmo::: contribuintes ao Thesouro paro. 
S3rem escl'iptura.clas .... » 

Combinando as quot1.s de 1893 com as do 
1809, cu encontrei os seguintes argumentos: 
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«Para as casas de estiva e forragens 360 %, 
para fazendas 500 °/o, para bacalhau 600 °/0 

e para farinha de trigo 680. 
Sr. Presidente, não quero entrar em mais 

desenvolvimento, cito as cifras. 
Ella.s são mais eloquontes do quo tudo o 

que se poderia dizor ; mas penso e medito a 
Camara. si a. pretoxto do industrias o pro
:fi.ssõe_s podo-se ~axat• desto modo o com
mercw de uma Cidaú.e . 
.. Sou obrigado a concluir porque a Camara 
Ja está cal:4Sada. ( Nao apoiados.) . . 

O ~elator da Commissão de Orçamento, 
dop01s de ter feito a brilhante expoBição das 
condições fi_I1ancoiras do paiz, lembrou a ne
c~ssi~a~e U'::._gente e palpitante de se fazor a 
discr1mmaçao das rendas como uma medida 
financeira., · 

Eu considero que a discriinjnação das ren
da~ não opera só como medida financeira, 
mas tambem o podol'osamenta como medida 
oconomica. 
. Roml?am-so _es:,;oslaços que prendem a nossa 
mdustria ; ellminem-se estes impostos in
ter-estaduaes que asphyxiam e matam a 
nossa producção, muito mais fortemente · do 
que os impostos de consumo, e estou certo 
de .que ellu. ha tle revigorar e mo:>trar-sa 
forte no paiz. 
. Pois b~m, poço licença para, á voz va

hosa do ll~u:;trado relator, juntar a. minb~''• 
fraca em SI, mas tambem valiosa como éco 
dos quo para aqui me mandaram e em- nom~ 
do commercio, cujo movimento diminue a 
olhos visto, om nome da. industria nacional 
que se oxti'ngue e morro ti falta. de mercados 
para sous productos, em nome da lavoura 
~oribunda porque o seu tl'abalho já não tom 
compon::;ação,om numo ern.fim dos quo pagam 
para trabalhar o dos que ·pagam pu1•quo tra
balham, poço como medida urgente a dis
cussão do projocto sobre a disc1•iminação do 

moraes d<~ nacion;~lid . •.de para que VV. EExs. 
legislam. E não parte, infdizmonte, essé 
accns,,.do desprcso pelo nosso direüo pubHco 
deste ou d;~quollo cidadão menos cscbreclrlo· 
e convicto áccrc_~ do que pódc na. boa ordem, 
fortunn, e renome tlc um'~ communid<~de 
civil o indcJl'ectivel respeito do todos os seus 
mcmlJros pcb lega.lidadc que ell;.t instituiu. 
Semelhante do.-:;ar-é triste confessal-o-re
cahe sobre os poderes políticos du. maioria 
dos Estados da União, pois que a elles se 
deve o estabelecimento de impostos tão COil
trarios ao lJem geral do paiz, como á. lcttra 
e espirito do princip:tl estaGuto por que este 
se govern: ~. 

Allucle-se · esp3cialmente aos impostos in· 
ter-estaduaes e inter-municipaes de impo1·· 
tação ou consumo, consr.Hutivos de um 
abominavol expediente financeiro, que, a 
começar de 1836, fez ó torn1ento de todos os 
estadistas do imper•io, e ainda agora reduz 
uma nação onde o regimen federativo dos 
Estados Unidos da America do Norte foi 
theoricamente adaptado com a maior fideli, 
dade possiver, á. desgraçadissima situaçfto 
fiscal da. França, antes da crise revoluciona
_ria dos fins de seculo X VIII; da rtalüt, antes 
ue l'e:üizada a aspil•ação de C~tvom•; de~ Alle
manha, antes do famoso Zollverein ou liga. 
alfandegaric~. . _ 

Em odio ás barreiras internas, levantadas 
pot' província. contra provincüt, lutou deno
dadamente esta Associação desde 1874-época 
em que a assembléa. provincial de Pernam
buco inaugurou de:-;atinadamente esse pre
judicai. e condernmwel systema-até aos ul
timas dbs da mona.rchia entre nós. Os 
artigos que nesso .sentido fez publicar pela 
imprensa d<Lriam muitos volumes, e os An
naes do antigo parlamento registra.m innu
meras representações, rogos insistentes de 
providencias etiicazos em opposição a uma. 
anarchia tl'ibutaria tã·) prorun(la e tão e'X-rondas. 

( 
tens<t, (1ue o rcspoita(lo Ministro clu Fazcnd<t, 

:Muito bem; muito bem. O orarlm· é cumpri- louvando-se em um paeecet• do C:mselho de 
mentado ·) · Estado. rola ti vo a corta lei do Cear(~ que 

impunlm direitos do impoetação sobre pro
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GOMES duetos de outras pt'Ovincias que tivessem 

DE MATTOS similares naquella {aúl"icaclos, escreveu no 
respectivo reL;ttorio : 

Illms. o Exms. ~rs: Me!llbros d~ Congresso «Pondera ,judiciosamente (a secção de f<L-
Federal-A Assoetaçao Commercl<~l nenefi- .. zenda. do dito Conselho) que, si fosse a.dmis
ce;nte de Pernamb~co ainda ~una vez solicita si vel somolhante system;~ (lc proteget' a 
a 1J1ustrada att.ençao de v_ v. EExs. p:1ra as- indu.-;tria de umas-·com prejuízo de õuteas 
sum~to da m~1s. elevada 1mportancia, pois província,::;, travar-se-ltb, sem duvida, uma 
que mteressa mtuna.mente, não sô á honrad~~ lntu. de interesses muito pn~jwlicial à Un"-{ío 
classe quo. a. peticionarh~ e;n parte rep1•e- e integ1·ülade do i1npe1·io, c ser·iamos are <~s
sento., mas a toda. ~população brazileil'a. tados ao <dJ::;urdo de f'azee estipulações · ou 
Trata-se, Exms. Srs., de flagrante e des- celcbl'ae teatados de comme1'ci'J entre as 
abus:tda violação d<t lei fundamental da Re- provincias !» 
pub~ICa, e em-Il?-ateria que attinge por igual Sob a impressão dessa e de métis ener
a, V1da. econom1ea e os destinos políticos e gicas censuras, condemnatorias da exorbi-
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tancia das legislaturas locaes no tocante ao 
motlo de tributar, no meio dos geraes cla
mores provocados por tão funestos abusos 
nesse s.3ntido, realizou o congresso consti
tuinte a discriminação d :~s rendas publicas 
com o manifesto intento de pôr flm á t3me
rosa confusão e balburdia fiscal de que os 
Jw.bitll.ntes do paiz a.margamento se queixa
V<'..m. Mas apezn,r dessa nobre e leal intenção 
1)atente na, mcritoria clareza drts disposições 
correspondente do Acto de 24 de fevereiro 
de 1891, e, a despeito do precioso subsidio 
que ü. rect:L in telligenci a. desses d isposi ti v o~ 
iam pt·estc~r :~ doutrin:1 e pratica. de iguaes 
preceitos em vigor na fed.eração norte-ame
fic:ina,, não era. difficil,a.intla üos menos pers
pjca.zes, o va.ticinio de que '<1 mesma c 
condemnada. desordem continu:;trin, de que 
os E'3t~dos seguiriam fatalmente o exemplo 
de illeg;:üidade C!Onstitucional e anti-pa.trio
tlcr.~ das ex-provincüts,desde que-continuavam 
a imital-as em um systcmu, de imposições 
radica.lmcnte vicioso, por ,,,ssim dizer, con
temporaneo da exploração do Bl'azil pela 
metropole; desde que os impostos adu;J.noi
ros e de consumo não deixarhm de ser a 
fonte priocipal da receita nos orça.mentos 
loca.es; desde que aos directores politicos 
dos Est;ulos faltava a iniciativa para a ur
gente reforma da base das antigas imposi
posições, pelo alargamento conveniente da 
esphera. das contribuições dircctas ; desde 

·que, finalmente, não se cuidu,va nlls diversas 
unidades do todo nacional do estabelecimento 
deum regimen tributaria compatível com a 
peatica regular, conscienciosa c sincera das 
novas instituições da p~tria commum. 

Com offeito, ú. }H'oporc:ãl) que os Estados 
se foram constitucionalmente ot·~anizando, 
renovou so desde logo cntt•o grande numct•o 
delles a cruel guerrn de tarifas q uc tantos o 
tão graves males e<tuson ;i, cconomi;t da.s ;tn
tigas provinciíl.s, pur irnpnnitcnt.o Íl'l'OVO· 
rencia. pitl'i~ com a.s tlisposit,~ÜIIS mais nx
Pl'cssa.s do ;wtu itdd inional :1. Cunf;i Ltli1,~ã.o do 
lf\.24. 

E tão tlcs;~piod;~.do eomil:d.t~ Í.l'lll-SO f.orn:!,1lu 
dia a dín. m:.tis gt•t·al o aeet'I'inw. Niw 
sú cu.r!a, Esti~du üiiluta indevida o Jlli:O::tda· 
tlamentc crn sou 'ttli'l'it.urio a produeç~ã.o dos 
outl'm;, nms eada. municipio vae cxerconuo 
a mesm:~ lH·essã.o, cmprogando :1 mesma hos
tilidade relativamente aos seus visinhos. 

Da.hi resulta, c augmento considoravel de 
preço do.; generos n<~cionaes c, conseq_uente
mentc, a, diminuiçã,o forç:trla do seu con
sumo, 'hem como o enl'ra.quecimento uo 
commc~1·cio int ~n·no, que mal pôde mn.nter-sc 
atro;wcz <los mil em h ·.r:cços Cr'Octdos P.Ol03 ee
gulamenbs inquisitoriaes do fisco, regul~
mentos em qua a:> multas u,vulhm pela. 
exu.ggera.d<~ importancia, pelo numero c pela 

facilidade com que p ::Hlcm ser applicadas 
ante o minimo descuido ou equivoco, por 
qualqnel' incidente isento da intenção dolosa, 
por parte do negociante importa.'lOl'. 

Ha. prova irr-ecusavel de.;te asserto nv.s 
oppl'essivas Instrucções ha. poucos dias publi
cadas para execução do § 5° do art. 1 o da 
lei do orçamento em vigor neste Estado, em 
que se manda arrecadar oito por cento sobro 
o valo1· offieial dos productos nacionaes on-, 
trados para consumo, c que tenham simi
lares aqui fabricados. Junto a este requeri
mento oncontmrão VV. El!:x. taes Ins
tn-tcções. 

Dellas se vê claramente que em Per
nambuco ha uma a.lfa.ndega e.~tadual a.o, la.do 
da federal, o muito m:üs exigente do que 
esta,evidenciando-se igualmente que na pra,ça 
do Recife são oneradas por direitos de con
sumo as propria.s mercadorias rle outros Es
tados destinadas <i. exportaçã·), que a tanto 
monta o dever imposto ao oxporta(ior de 
prtgal-og, embora sob promessa de uma re
stituição hypothetica e em todos os ca.sos dif
ficilima. 

Esta esp3cio lcgi~üa.tíva sel'ia excepcional 
pela inconstitucionalid.ade, si a já. citada lei 
orçamentaría não violasse escandalosamente 
o estatuído nos art~. 9', § 2", e 11, n. I, da 
Constituição da Rcpuhlica., mediante as se
guinte~ disposições (art. l 0 § ll): 

«Sello propot•cional,a titulo de expediente, 
e::lti1tisticn, c fi::lcalização, no.:! despachos de 
re-exportação, por torra, de productos sími
laro.l sujeitos ao imposto a que se refere o 
[~rt. 1", §5°, ú. razão d.c 5% sobre o valol' 
officia.l. · 

SeUo pl'opot•ciona.l sob o mesmo titulo, 
nas guias cln mercadorias vindas po1• tm·ra 
de ou trus Estados, c que por este transitem, 
[L razã.o de 6 % souro o valor official de 
eourot{, coul'inho.~ e pelles, e 2 % sobre í.~s 
dei nais mm·catlorias. » 

Em Jhcc tlc scrnolha,nte~ facto~, a Associ:1-
~~:Lo Cmnmct•ci:Ll Beneficente de Porm~mlmco, 
sompt·o intm·css;ula p.clo bem ]mblico, n'ã.~ 
podia, f[lli\di1l'··S;) em criminos:t indill'erenç:t, 
np•\z:n· do:> nullos t•esultados de seus improhos 
Lr:tballtos em oppo~i~~fí.o :t igu::ws dosma,ntlos 
pl'aticado3 na perrna.ncncia do regimcn dc
caltido. 

E eis poPquc em 1897, seguindo o nolJl'C 
e salutar exemplo da. bcnomedta Associação 
Commercial do Rio de Janeiro, se dil'igiu a 
e.;se illustrc Congt·esso em busca de seguro e 
prompto remcdio contra os serias males que, 
por urna. e . ..:pecio de fhta.licbde historica,cs~ão 
aJliiginclo <~ RepulJlic:t, a.nte o procedimento 
de muitas legislaturas locaos pelo que res
peita. â dccreta.çlto tl.e tributos. Tal procedi· 
mehto, além de juridicamente incorrecto,nã) 
se compadece com as nccessidarlos do pro-
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grosso industrial e me_rcanti.l d?, Fc~. er.ação, I ma~ absolutamen-te incabive_is. Si ti.vess_e 
nem com os deveres que clla unpoe pé~ra pJJ.1Jo haver a menot' duvida nesse parti~ 
Jna.nter-~e prospera o feliz, c não d.e:<>aggre- cular, em face dos :1rt". 7°, n. 2, e § 2°, 8°, 
gar.-S3, partir-se em fea.gmcntos, como um 0°, § 2°, 11, n. 1 e 34, n. 5 <la Cuustituiçã.o 
corpo sem sufliciente cohesão. Esta, no sen- da R.cpubtica.,tedu. cessado todo o motivo de 
tido das pro:'lontes linhas, nã.o é mais quo o s•ít'ia controver.;it~ depn;s que a jul'ii~pruucn
s.:mtimcuto de frateenida.cle c a mutua. bcne- eia. d.J Supremo Tribuna.l Fe<ler_al,firmad.aem 
volcncia entre populações ethnica, social o cJnsiJ.erJ.vel numero <lc accorclãos uniforme:;; 
moralmente irmà.:'l, c att! hoje confundiLl.as sem algum que os contrarie, declarou a in
no mesmo organi.~mo politico. negavel inconstitucionaliun.ue dos impostos a 

Não foi seduct.or o ex i to de;;se mais recente que se alluue. 
esforço da peticional'ia em hem da boa dou- Segundo as nosms instituições, essa ca.usa. 
trina. ComGudo, porque a não toma fa.cil- o.3tá hoje snbsranamente uociuida, porquo 
mente o desanimo, volta a Associar,:ão Com- entre nós, com:.> na fe1eração pela qual a 
mcrcial Beneticente de PcrnLJ.mbuco, a hon- nossa f0i modelada, aquellc tribunal é a 
l'Oso convi_te dJ. sua illusteJ collega da Bn.bia, prvpt'i::L voz d:j, Cunstituiçã.o, na pkrase de 
a impetrar, d:J pro:!laro Congl'esso Nacion<1.l, notavd jurista nrJrte-americano. Mas como 
uma. lei positiva e terminante de discrimi- ;:~ egeégia cJrpor<~ção judiciaria só julg,t na 
nação de rendas, cujas disposições, reprodu- espccie em que foi ouvi<la, c;)mo não annulla 
zindo exactamento a ~hcoria constitucionn.l dl3 vez a ·lei viciosa, mâs apenas ca.d:J. um 
em tão importante materia,cons!ga.m vence!' dbs actos que do vicio della, participam, o 
a pouco moralizadora resistencia que os po- efl'eito uoss:ms aresto.; não é tão prompto,nem 
deres publicos de grande numero de Estados tão encrgico, c1ue possa vencer a in>istcnci:J.. 
estão oppondo ú. voz sevora do direito o pJucn editlcante dos abusos. Aqui me.mw em 
da. razão. Pernambuco ha uma pL'ova J.e.,;olauora da · 

Já. foi um largo passo nesse sentido o ex- vel'dt\do que .a.ffirmamos. A fttzenlht <leste 
cellente projecto que o distincto Deputttdo Estauo fiJi condornoaJ.a em recurso inter
Di'. SerzC'dcllo Corrêa, digno representante pJsto pelo.:l reilpeitaveis commerciantes desta 
do Pará, apre.;cntou á conside:·u.ção dn. Ca- pl'aça Rodt'igues Lima & Comp., con~r<.t a 
mara de que faz l)~l.I'tc n<.~ srssão do anno scntcnç<.~ porque tin1H~In sido coagidos a pagar 
proximo findo, depois do havei-o justificado direitos pJr i11cn·catll)l'ilts import().da-; da 
com o brilhantismo do seu reconhecido tLt- Bahia. 
lento o do seu amnt• p<Ltt•iotico, tra,duziLlo O Supremo Tribunal, julganclo insubsis-
nastas criterio~as palavras : tente o impJs~o, mn.nclou restituir n.o~ recor-

«E' seu ;fim reguLar a discriminação das rcnGc:~ a qmtntia, quo indevidamente lhes fora. 
rondas foderaes e estaduaes,üe modo a evitar cobrada. T~:ve a sábia. üoci:;ão o nl3rito de 
os gr<mtle.~ abusos que se toem praticado e levar o respectivo Cnngl'esso á revogaçã·) do 
que so estã·) peaUcan<lo, com pt'D.iulzo do texto de lei tflo ::~olemncme1lto comLemnado 
dC'sonvolvimemo e prospc!'idadc da Repu- por anti-constitucional? De nenhum mollo. 
hlica c com n. quebra deiJlo!'aveltlos l:tços de O ot~ç<tmcntr.J em vigor consigna o meMno rc
intima solidariedade que Jovem existir entro provado tributo, e é procisamcnt3 a es;:;a ro
os diversos :Esta.dos nos ~cus interesses oco- otliçio quo se <levem <1.s Insh·ucçües que a 
nomicos, 1 ços que nã.o silo int'ct•iot·es aos VV. E Ex. vã.> ~Lgot•a soe presentes. 
l!UC se formam J)Cia solirh~J·icd:ule th mesma Ma;:-:)bjoGhr-so-ha- si tt Constituição 
roligiã.o,dn. mesma lingua o lia mesma. raça_,>~ Füd.Ot'al, com ser da. p •.tria. a lei supreru::1., 

Bu.stu.rú quo VV. El•:x. sn apressem crn ost:i, Rendo consci:t, c all'contosamC'nto tra.ns
npprovar o indicado JH'OJ.~ct:>, poi::l filiO se g!'otliill, por ta.nto.-3 com obrigação cspcci:.l 
;~cha. olle em o~c l'upulnsa lt'wmon i:t c .. nn os do I'CSl)Oi l;al-u.; si a.s propria~ Llcclsõcs do 
mais elal'os pt•ocoitod <b loi l11'illlcira. <h Poder .Judichl'io, SIJber:mo interprete do 
Uni:"io. Nã.o ti cl'ivd cttW haja, norn de corto I pacto ~u.ndamont~l d:t l~opuu~i~<L, não t.oer:1 
ha do havel',nos.;o onunontc CongPcsso, quem ll1Dl'Octdo attcnQ.oos mats soltcitas e respot
desconheça. a violenein. a esses Pl'ocoi tos foi tn. tosa.s, pol'q no nã.o incort•edt no mesmo clcpri
pelos impo.;tos com que un1 ~stado ou u1n mente desprJzo qualquer acto do vcner<Lndo 
Municípjo í;l'ibuta, muitas vczc.3 a~é com ca- Congecsso federal confirma.tivo da, conhecida 
ro.ctcr p!·ohibitivo, os producto~ llit activi- clout.rinu constituciom~l no ltS:mmptu çl.c quo 
clatle agrícola c industrht dos outros, como se tr;_~ta '? 
si fossmn cstr·anhos outro si, o, alüm tle os- A AssJciaçã.o Commerci,~l Beneflc.:mGo d3 
kanlws, inimigos. Perna.mbueu ab,;i;cm-so do responder á oh-

Seja qual í'Ln' o . <li::;f;Lrce dn.s varictdas jecçi'í.o. Apcmas lem1Jr:u·<i resvoitosa.mcnto a 
o engenhosas denomin:.tçi'jeil q u0 bem tülo, VV. EEx.s., do cujo pres ~igio nas diver~as 
semeLhantes impo1;o~ sã.u,nào só om extremo cücumscripiiões rlo paiz não é licitJ duvidar, 

. nocl v o~ aos pl'opriós E11 ·;a,,!o.s que os adopta.m, quo a. approva.çã.o do j:t indictt<lo pro~e::~to, 

Camara . \'o\. Vl 1.1 
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ou d~;>. outro equiYalento, ter;t, sem prejuízo 
de muitos outros lJannficitJS. o inestima Yel 
valor de exprimir a. nx i ~>Loncia jln nm : ~cc()l•do 
dB todas as iuüucncia.s p•Jii !.ica,; 1los di ll'oroen· 
tes Estados dtt Uli ião em 1w<H d:~ lc~alillatlo 
constitucional a té aqui til• I Lt·i ~~t· mcnto lt~t
milh<ld<l. E sendo ;~ssim, eí~ :~<:hada a soluçao 
para <~s dillicutdades accu~atl.\s no p:•esnnto 
r e•1 uedmcnto. 

Espera, pois, a pe ~icion;•.ria .<file VV. E Ex~. 
se dirrna.rão satisfil.zer as m:ns nobr·e~ o gc
ra.e-; ~spiraçõcs da nacivnaJidade qu~ honr:~.
d •unent~ representam, votando sem demoea 
o refet·ido projocto ou outro üc igual alcance. 
E:R. J.. . , 

P ernambuco 3 de outuln•o de 1 001.-lfMgo· 
li11.n Rodr·P:go Maclw.do d~ Cunlu': pt•esidente. 
-.To.~d P tTei;·a Pessoa; Vlce-prostdcnte .- .Da. 
mingo.~ de Sampaio Fen·f!z, secrctario.
Manocl i\fedeíi'OS, thesom•ou·o .-.J. J. Amo· 
rim SilM. -Torquato J. 8. Guimat·iícs.-[fo· 
racio de .Aqui no Fonseca. -Jo(io Rufino da 
Fonseca, cliroctorcs. 
. Palacio elo governo do E~t;ulo d~ PcJ'n;~m· 
buco, em 28 de agosto de 1001. 

O gover nador do Estado, us:mclo da attri· 
buiçã.o que lhe é confer ida, rwlo óll' t . 1", 11 . 5 , 
das disposições ger;:tes dtt lei n . rí2:1, 1lc ~8 de 
junho ul timo, l'ésoLve expetlir as l'cgum·;es 
instrucçoes pa.rn. n, cobranc,:<t c!.o imposto sobre 
o -valor oilicial de productos nacionn.es en
trados par a consumo e que tenham similares 
neste Estado. 

INSTRUCÇÕES 

Art. 1.0 Os gêner·osc ou mcrcadoriaa na· 
cionaes, constantP.s da· t<~bel la. annexa, que 
vierem de Ol.J,tros Est.a.rlos por mar ou por 
terra, oão poderão ser ·entl'egucs sem o pa
gamento do imposGo deci·etado n~\ lei do ut'· 
çamcnto. 

Art. 2.0 A taxa. será calcml<tda sobre o valor 
offici~l que a mercado:ia similar ti>er na 
tat•ifa. das alfa.ndegas, sempre que se tratar 
de artigos similares fabricn.loR no &-;t:ulo. 

§ I. o Em r elação aus productos agricolas o 
calculo para pagamento do improst.o serlí. 
foi to sobre o "Valor da pauta semana.! p~ra a 
exportação. 

~ 2.0 :si a. mercadoria. submcttida . a. des
pacho não const11.r da tarifa, nem da p<J.uta 
semanal , fa.r~Se~h:\ o calculo sob1·e o v;tlor 
da ·respectiYa factura., que fic1~r<.~ annex<.~. ao 
despacho, deduzidos os descontos nella men
cion~tdos . 

§ 3.0 No caso de du-villa sob1'0 a fact ura ou 
havendo suspeita de fraude, o administrador 
mn.uuará <.u·bi Lt'll.l' o vt~lor da mercadoria. 
·pela. commissãu a que se refere o art. 61. 

.Art. 3.0 O imposto st>rá arrecadado pela 
recebedoria. o collectoria.s limit1•ophes o. 

outros Estn.rlos, mcdia.ntc uma. nota._ em 
duplicata c'.lntcndo as seguintes dectaraçoes : 

,\ data. da. apresentação da. nota.; 
O nóme dO-impol't ador ; 
A procedencia. da. m.f}rcadot•i<l. ; 
O nome da. embarca\.ãu ott da estrada do 

fel'l'o em que veiu; 
A data da. entrada. ; 
O num·ct•o c cspccic do volume; 
Ma.t•cn e contra-marca ; 
A qualidn.dc, peso, quant idade ou medida 

das mcrcadm•ias ; 
o armazem em que se acham ; 
O valor official pel<l. :pauta ou fact~1·c:t 

(quando a mercadoria não estiver meneiO· 
na.rla na. pa. u ta) e o calculo _demonstrando 
quanto paga. . · . 

Ar t. 1." Ao despacl10 se Juntará -o conhecl· 
monto de cat•ga, devidamente sella.do. 

Art. 5.0 O admióistradot• designará me~l· 
salmante um emproga:do para cop.ferencl!l
das merca.dorias, o qual extrahirá. do rn111ll~ 
fcsto a. nota das que tiverem de ser clescar
rc!!adas contendo as marcas e os nomes dos 
COUSi gn~tU.l'Í<)S, afim de serem conferidaS e 
despachadas. . 

Art. 6." Apresentado o despacho, o adm1· 
nistrador mandará. confcl'lr o calculo dos 
d ireitos sendo em seguida. regi~tt·ado no 
liVl'o competente. · . 
, Art. 7.0 Regist r ado o despaclio, setud. entl'e · 
gue á parte para. o paJ?;aroento do imposto .e 
depois remettido ao conferen~e p :1ra a. v~ri· 
fi.cação e· entrega da mercado na.. . 

Art. s.o As mercadorias despachadas para 
consumo não ~ão isenta:; dos direitos de ex
por~ação qUJtndo tiverem de ~ahir para. ou
tros E::~ &u.do8 e as despachadas para. reexpor· 
tá.çã.o pod tHU S J l' subrueL"tida:; a despacho 
pa.ra commmo. -

Art. p. o A'::; morcadoric.tl:l a variadas ou de· 
tel'iura:das em v i ,·tude J.e s ucce~.:~o .> d~ mar 
ou de viagem, occcrridos desdo o om~arque 
até (1, d~cu.rga.,cuncedol'·::IO·h<t um a.bat1mento 
do lO a 25 •/o em seu v·alor offi.ciaL 

Art. 10. Os casus de·ava.ria. set'ão, a reque
r imento d<L parte, "Vflrifi.cadc.s por uma com
mi~5ão nomeada pelo a.dnumstrador,. com· 
posta de um empr C?gado e um · ue~oc1ante, 
antos de ser procos~ado o re:;poctlvo des
pacho. 

Art. 11 . Será. concédida isonção de direitos .. 
mediante de:;pacho do administrador: 

§ 1 .• A's amostras de nenhum ou diminuto 
Vfllor, cujos direito.'! não excederem em :ma 
totalül<~do ;1 quantia do 1$000. ~ . 

§ 2. • A 's mercadorias do p~oducç~·w ou m
dtL'!tría elo Estarlo, quo~ tendo s1do exportadas, 
forem dc>volvida ... '\ dentro de seis mezr..s con-
tado:'! da da ta de rma sahidn. . . 

§ 3 .o Aos ob,jectps ~~s"'dQ~ ~ \:m.commendas. 
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§ .4. 0 A's mercadorias o objoctos cnjo dos- mencionar o peso bruto, si a merca,lor-ia 
pacho liVl'O tiver sido autc,rizauo pelo go- tiver de pagar na, razão desse poso, de ac
verno ou por c ~mtracto colobr<~do com o cardo com a tari!'a e peso lic1uido-si o 
thesouro. pagamento for na. rar,ão do peso Hquido 

Art. 12. Os despachos se dividirão con- real. 
forme os armazens em que as mcrcado1'iu.s Art. 22.Encontrando-sc entre as morca.-
estiverem depositadas. darias acondicionadas em um volume ai-

Art. 13. Não serão aU.mittirlas reclama- guns artigos de quu.lidade di:ffeeente du.s 
ções das partes por erro ou engano de des- declaradas no despacho, que importem ac
p:tcho sobre quantidade ou qualidade das cresdmo 'ao imposto, ficará a parte sujeita 
mercadorias depois de iniciau<~ a .conferen- á multa do art. 40 peht . diiferença verifi.-
cia, salvo a hypothcse do art. 29. · cada: 

Art. 14. Considera-se iniciada a conferen- Art, 33. Si forem encontradas mercadorias 
cia logo que o despacho for entregue · ao <J,c mdicionadas entre outras cómo escondidas 
conferente do ponto, embora não tenha sitio em fundos falsos, dobrado compartimento 
feita a verificação da mercauol'ia. · ou divisã·), de qualquer modo occultas para 

Art. 15. Si dcp .is <lo p~~gos os direitos e se subteahirem ao pagamento do imposto, 
retirada a mercadol'ia <lo uoposito roconhe- o confe1·ente as apprehenderá, juntamente 
cer-se que houve no de~pacho erro de calc\llo com as demais contidas no volume, dando 
ou redacção contra a Fazenda, a ])arte sení scicncia desse facto ao administrauor para 
intima~a a elfectuar, dentro de ·quarenta e que este procega nos termos _do processo 
oito horas, a respectiva indomriização, sob respectivo. 
pena de extrahir-se conta do debito para No caso de condemnação o dono ou con-
cobrança executiva, com multa de 25 %. sigm~tario da mercadoria perder<.'t todas as 

Art. 16. No mesmo dia em que for despa- mescadorias contidas no volume, que serão 
pachada a.mereadoria., a parte apresentará vendidas em leilã.o ou entregues ao appre
ao conferente do ponto um bilhete, requisi- hensor, deduzidos os direitos da fazenua. 
tando· os volumes cujo numero mencion~u·á, Art. 2'1. Ua decisão que julgar procedente 
com as decla1·ações constantes dos des- a approhensão 9u imposição de multa, po
pachos. . . derá a parte recorrer para o thesouro den-

§ 1. 0 Este bilhete será assignado pelo em- tro do prazo de cinco dias uteis. , 
pregado quo tiver conferjdo o calculo dos' di- § 1. o O recurso só poderá ser interposto 
reitos e pelo conferente do ponto e servirá por intermedio da recebedoria. 
de descarga para baixa dvs volumes no livro Art. 25. No caso de reforma ou alteração 
do armazem onde estiverem depositados. . da decisão pelo thesouro haverá recurso 

Art. 17. O~ donos ou aU.ministradores dos ex-officio para o governador, que julgará de-
armazens averbados, encarregaLlos das dos- finiuvamente. · 
cargas de v·apores, navio;:; ou quaesquer Art. 26. Sendo julgada improcedente a 
embarcações, são obrigados a remettor, no apprehensão ou imposição de multa, serão 
principio de cada mez, u·ma demonstração as mercadorias entregues á parte, depois de 
dos volumes ou wercatlorias enteadas e sa- pagos os respectivos direitos. 
hidas durante o mez antecedente, acompa- Art. 27. Em todo e qualquer caso em que 
nhada de uma relação das que exi:;tirem, for interposto l'Ccurso sobre multas, poderá 
sob pena de multa, de 100$ a 500$, qub será a parte concluil' o despacho e dar sahida á . 
cobrada judicialmente. . . mercadoria, pagando os direitos e doposi-

Art. 18.Aos donos e adn:ünh1tradores dos tando a impol'tancia das multas em que 
armazens averbados é garantido o diruito houver incorrido, até decisão final. 
de retenção das mcrcadorjas, sob sua guar- Art. 28. Imposta a multa por diffe1•ença 
da, por todas as despezas de descarga e dé- de qualidade, peso e medição ou qualidade 
posito. _ rcará assignado á parte o prazo de trinta 

Art. 19. No caso de suspeita de fraudo ou dias uteis para effectuar o pêtgamento, sob 
de inexactidão da nota, a conferencia far ·Se- pena de ser :J. mercq.doria vendida em leilão 
ha em-todos os volumes ou peças.· e o seu producto rccolllido aos cofres da 

Art. 20. Si no despacho a pcn' te tiver de- Reccbedol'ia, como renda ordinaria, dedu- · 
claràdo ignorar algum ou alguns dos rcqui- . zindo-se a parte da. multa que competir ao 
sitos essenciaes da mercadoria, para base do conferente. 
calculo - do imposto, incorrerá na multa de Art. 20. Achando-se dilferença para me
expediente, que será de l a 5 % sobi'e o nos entre o declarado no despad10 e a. mor
valor official, conformeas circumstançias do cadoria entrada no armazem e constante do 
caso. manifes~o e conhecimento d0 carga o confe, 

Art. 21. Nos despachQs de· mercadorias rente fará as respectivas declaraçõos no 
sujeitas a imposto por peso, a parte deve1·á, -despacho para serem opportunamente resti-
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tu idos os dieeito 3 correspondentes á di:ffe
rença para menos verificada, deduzida a 
multa de 2 °/o de expediente. 

§ l. o Esta restituição ·será feita pela re
p:ntição a.rreca.dadora, mediante requeri
mento da parte dentro do moz em que tivet' 
sido p:1go o imposto deduzindo-se os addic
cionaes da. Santa Casa de Miscricordia e a 
porcentagem dos empregados. 

Art_ ~3 0. Apresentados os gencros QU vo
lumes p:ua verificaçã.o c sahida, o confe
rente, em presença da parte ou de seu pl'O
posto, depois de examinar si o despacho 
está revcs~ido das formalidades legaes, si 
a reducção dos pesos e medidas e o calculo 
dos direitos estão exactos e si estes fomm 
pagos, facá, na fórma do art. 35, abrir os 
volumes, procedendo á sua contagem, quali
ficação e classificação das mercadol'ias nelles 
contidas, verificando a sua qualidade, medi
ção ou peso e tá1•as. 

Art. 31. Si por este exame verificar-se a 
exactidão das declarações feitas em c<1da 
addição do de~pacho, o conferente la.nçará. a 
verba de conferenoia. e entr·ega. da mercado
ria, da í'órma seguinte: Confe1'em, as mer
cado?·ias nesta data· entregues e os di?·eitos 
pagos, na importmicia de . .. c depois de da
h l-a, a assignará.. 

Art. 32. Rec.:mhecendo o conferente pelo 
exame que fizer· não serem exactas as decla
rações expressas no despacho, relativamente 

-ao peso ou medida, qualidade e quantidade 
das mercadorias, cobt·arã. a multa mediante 
nota por ello rubricada, nã.o consentintlo na 
s::thida da mercadoria sem estar realizado o 
respectivo pagamento; 

Al't. 33. Si a parte não se confvrmal' com 
a opinião do cunfm·ento,, poderá dentro de 
48 hut·as reclamar por• escripto ao adminis
tt·a.dor, quo designar(~ um outro empregado 
p~Lt'a fazct• novo exame, findo o qual e depois 
de proocedet· a quae.Jqnor diligencia>J que jul
gar nece .:sarias rc.;olvcr·ü. como fvr de ju:j
tiça. 

Art. 34. Confedda e entregue a rn<'rcado
ria, o conferente cel'tificará. a entr-ega no 
despacho, quo ficar(~ em seu poder pal'a ser 
recolhido pur protocoUo (~ repartição, decla
rando immodiatamente a sahida no livro do 
at'ma,em. 

Art. 35. PJ.ra verificação não se tomará. 
menos de dons em dez volumes, dez em cin

. coenta c vinte em cem; não exh;tindo accordo 
cn tre o Ycr·ificn.do o as declarações da nota, 
à pt•opot·ç[o ser<í. augmentada. 

§ L. o No.> despachos de fumo deverá ser 
verificado o peso de c<tda um dJS volumes. 

ArG. ::;G. No caso de duvida sobre a origem 
ou cla.;.,;i:flca.ç[o da mercadoria, sorti. o· facto 
levado ao conhecimento do auministrJ.dor, 
que mandar<'~ proceder ao necessario exame 

pela ccmmis.,;ã.o de arhitros de que trata o 
art. 61, a qual será. composta de dous empre
gados e dous commerciantc.> da cl<Lsso sobre 
que vers~tr a duvida. 

§ l. 0 Da decisãl) proferi.cb pelo adminis
t1·aclor lla. verá recurso volnnta.rio, nos ter-
mosdc,s arts. 24 e 25. ', 

Art. 37. -0 serviço de conferencia o sn.- · 
hida de mercadorias nã.o poderá. começar 
antes das lO horas do dia, nem terminar de
pois das 6 ho J'as da t<trde. 

Art. 38. O armazem onde se effectuar :.t. 
descarga e confurencia furnecerâ o pessoal 
para abrrtura dos·volumes, devendo,quando 
tratar-se de caixas, ent.regal-as fechadas o 
pregadas. 

Al't. 39. Das multas em que incorrer o 
dono dP. mercadoria, ou por excesso da qua
lidade além da despachada, ou por differença 
de quantidade, a metade reverterá em favor 
do confercnto. 

Art. 40. As mulGas, a que se refere o 
ar t. 32, serão elo tres dubros dos direitos da 
di!Terença que a p;wte tiver do pagar. 

Art. 41. As mercadorias serão descareo
gadas para trapiches, averbadas na recebe
daria, ou para armazem das companhias a 
que pertencerem os vapores que <~s trans
portarem. 

Art. 42. A conferencia não poderá s:lr 
feita sinã.o depois de recolhidas as mercado
rias ao armazem. 

Art. 43. O dono do arma.zem onde for 
recolhida a mercadoria remetterá immedia
tn.mente ao administrador um -nota das mer
cadorias rccclJidas, numero dos volumes, 
marca e contra-marca o nome dos consigna
t<Lrios, c não entl'egarâ a mercadoria (),fites 
de 'desembaraçada e examinada pela. Rccc
bedoria, sob pena de multa da 50$ até 100$, 
quo l:lerá. imposta pelo administrador daqncl
la repartição. 

Art. 44. Esta mulh d.cvcri sm· paga 
dentro de oito dias. 

Paragrapho nnico. Findo esse prazo, a co
brança será feita judicialmente. 

Art. 4!?. Al:l mercadorias n:Lo cJmprehen
didas na tabella anoexa sã.o isentas do im
posto. 

Art. 46. Quando iniciado qna.lctuer des
embarque ou reembarque, o empregado qtic 
o tiver de assistir pcrmanccertí. no seu posto 
:tté finalizar-se o mesmo . 

Art. 47. Considerar-se-hão abandonadas 
as mercadorias que, estando sujeitas a mul
tas por difl'ercnça de qualidarle, q_uantidn.de, 
peso ou medida, nã.o forem retiradas dentro 
do praz.) de trinta. dias, feito o pagamcntJ 
das mesmas multas. 

Ai't. 48. Findo esse prn.zo,o administrador 
da. :Recnbedorla. fará publicar editaes convi
dando os donos 0 ~1 consignatarios das mor-
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ca.dorias para dcsemln.l'.:tçal-a.s, dentro do 
peazo que lhes for rnn.rcn.Jo. 

Art. 49. Não tendo sido pa.gos os direitos 
c multa no prazo dotermin;vlo no respectivo 
cdittLL, as mercadoria.s serJ.o vendiua.s em 
hasta publica por conta c c1 custa dos seus 
uono.~ ou consigno, ta, rios. 

§ 1.0 Do pr0ducto da arrmmdaçJ.o serJ.o 
deduzidos os dit·citos c mulL::ts, assim como 
as despezas do armazcnagem,sundo o restante 
depositado pJ.ra .ser re:~tituid·J a quem de 
dircit0. • 

§ 2. o Si o pt·odncto não chegat• p:wa pa
g<tm-ento dos direitos, multas e Jespeza.s, 
eobrar-se-b;1· ,judicialmente a, üiifercnç:t de 
quem de direito fôe. 

Ar~. 50. QuanJo os gcneros ou mercado
rias sujeitas ao imposto a que se refere o 
art. L" destas instmcções tiverem de ser 
reexportados por mal' pn.ra outros Estados, o 
dono ou consign::ttario depositará na Reco
bcuorh a importancia tios respectivos di
reitos, o brigando-se por petição a apresen
tar, dentro Je 60 dias, certidão do c!l.:fc da 
estação fi;:;cal do logar a que se destinarem 
a . .,; mercadoria:>, provanuo a descarga d:>,~ 
mo;:;mas; c, si não o fizer, perder<~ o direito 
ti. restituição, presumindo-se outro destino .. 

§ l. o A c3rtidão deverá ser assignada pelo 
chefe da est:,,çã.o tiscn.L do logar onde f'ôe 
effectnaua a descn.rga, reconlleciúas a lettra 
o firma por hhellião publico. 

§ 2. o Conferiu<\ a certiúJ.o com o despacho 
de reexportação, verific~mdo-so que não 
esteja vici:~da nas declarações de peso, quan
titbde, .qualiúa.de dos volumes, que deverão 
ser oscripbs pot• e:d3nso, sem emendas ou 
razuras, seni. daua a baix:•, dl\ respon:;abili
daclo e immecliat :~mente r·estituida pelare
pwtiçã.o r. importancia em doposito. No 
cas;) contt'D.rio, ou findo o mesmo prazo, pas~ 
sará. <J. con . .;tituü• renda llo impo;:;to,_ não 
sendo admittith~ reebmação üe cspecm al
guma. 

§ 3. o Na reexportação por terr2., o dono 
ou con.:~ign<ttario d ·.~ morcé1.dori<1 pagará, a 
titulo de expediente, esta ti;;tica. e fiscaliza
ção, o sello de 5 o f o sobre o· valor ofiicial, 
obrigando-se do mesmo modo pela apre~on
tação da certiJão uo descal'ga, e, não a <:t,pre
sentando, llcat'á sujeito ao pagamento da 
diffcrença, uJ imposto. · · 

·Art. 51. A conferencia,,. no.~ casos de re
expoetação, versa.rá. sómcnte sobre a. iueuti
dado d0s volume.;, pouemlo, cntl'etanto, 
quando houver suspeita de fcaulle, esten
der-se â'l mercatiorias. 

Paragrapho unico. Verificando-se di1Ie
rença on tre o cleclara1o na nota o o existen
te nos volumes, a parto pagi1l'iÍ a multa om 
dobr-o da üiffcronça encont1•atla, sondo 
metallo para o empregado, o não será per-

mittida a reexportaçã') sem o p!•t)vh paga
rnento tb. mc:'lma multa. 

Jur.. 5'2. E' lJCl·mii;tiJa. <1 reexpoi·t<tçã.J 
de qua.lquer numero ue volumes l'ecJlllidos 
do a,rma.zem, fa.zcndo-sc os devidos lu.n
çúnentos no livro de entrada) da RecJ
bedoria. 

Art. 5~. A certidão de que a. mercadoria 
foi üo.-;ca.rregaúa no porto a que era d ·:sti
nada, set•<i junta ao rer1uorimont:J em que 
lWtlir-se a recxportaç1o. 

Art. 54. Qm~ndo a pessoa que pretender 
roGxportll.t' merca.dol'ias n.1.o for c JI1heciua, 
será exigida, juntamente com a sua, a a-;
signatue:t do um tiaJor iJ.oueo na petição do 
rcsponsal,ilidadc. 

At·t. 55. OSJgon~wos naciúnacs quo vim·om 
acompanlntdo3 de guias ou CJnhocim cn to ::~ 
como sendo esteu.ng'eiros já dos pach<td.os , 
pa.r~t consumo, p:1garã.o a multa. de 25 o 1" 
sobro os rospect,ivus J.ü·citos, rovcrtend:J 
metado om fi1 vor do empregado. 

Art. 56. O administrador, sc:mpro quo so 
tornu.r necessal'io, rDCluisitarã da, <tut:.n·iu'lde 
policial a força precisa <t garantia dos intor
,.,sscs d!) fisco. 

Art. 57. Do mo.:~mo modo cabe a.o empl'C
gado reqnisito,r do administrador força poli
cial quo o garanta. 

Art. 58. Os recursos ordinarios ni'ío se
rão admittidos, sem fiança illonea ou 
pagamento do.:; direitos e deposito das mul· 
tas em que a parte ti ver inc::>rriuo. 

Paragl'apho un~co. Nenhum recm·so será 
admittid·> í'ól\~ üos prazo.:; prcscriptos nestas 
instrucçõcs. . 

Art. 59. O aümini .~trador designal'[L um 
empregado po,ra examinar nas estações 
das estrad<1s de ·r~rru que se ligumn a · 
outt·os Estados a rcine.3aa ue mercauorias 
sujeitas ao imposto ; no Cêt~o a.ffirm<ttivo, 
não permíttirá u. su.hid<.t sem quo estejam 
despachad<.ts }Jela fót•ma estabolcciu<t no 
art. 3°, snbstituintlu-se o nome lht ombarc:~
ção pelo ua e.str<t(lil, <lc for~. 

Art. 60 Os armazens a verb:tdos p:1ra de
posito do productos similares aos ütbricados 
no Estauo estão sujeitos ús responsabilidades 
e ás obrigações inherentes aos entreposto:::, 
armaz.:ms c trapiches alfandegados d<1 União. 

Art. ôl No principio uo anno financeiro, 
o administrador da Rocebeloria nomear(~ 
as comníissões para exame e soluçoão de 
quaesquer t1ue.~tões sobre a origem, procc
Liencia ou cla~sificação das mercadorias. 
· Art. 62 Os productos similares vindos por 

terra lle outro; Estados deverão ser acom
panhados de guias, com as quaes os seus 
douos ou consigna.ta.rios peovcm o pagamen
to do imposto na ostaçã.o fiscal da localida.tlo 
limitropho ao Estado da procedencia, 
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Are 6::5 . Ser~í reputadn. apprehensão em 
ilagra,n te: 

§ 1° A que for fcib em acto de desca rga. 
ou desembarque em quiLlquer ponto do lit
toral ou mtu·gens dos rio . .,;, ou na oecasião 

Art. 68. Os donos ou éonsiguatarios das 
mermtdoriu.s são respons<1veis pelos. actos de 
S(;U" prepo,tos. -

e dura,nte o SL'U traj c~cto e tra.nspol'te, :-;em 
que as condições de desembwaço das mer
cadorias tenham sido satisfeitas. · 

§ 2° A. de merca,dorias, generos ou obje
ctos sujeitos a imposto que forem retirados 
dos armazens das estradas de ferro, sem o 
pagamento <los respectivo.;;; direitos. 

§ 3° A de mercadorias, generos ou obje
ctos que forem reíil'ados dos a1•mazens ou 
depositos sem a conferencia e pagamento 
dos direitos. . 

§ 4° A'degeneros, n:ierca.dorias ou obje
ctos que vierem a.con<licionados entre outros 
como escon<liuo~. ·em fund•)s falsos, dobra
do compartimento ou divbão ou de qual
quer modo occultas }Jam subtrahircm ao pa
gamento do imposto. 

Art. 61. Nos casos de apprehensão, si o 
dono ou consignatario das . mercadorias, ge
neros ou objectos. estiver presentes c o admi
nistrador reconhecer, pela exposição do facto, 
interroga.torios e esclarecimentos obtidos 
em acto successivo que a apprehensão evi
dentemente não procede, !no.ndará en tregar 
as mel'cadorias,fundamentãndo a sua decisão, 
da qual dará ooiencia ao governador do 
Estado. 

§ 1.0 Não comparecendo a p <wte, o admi
nistrn.dor decidirá summaria e definitiva
meu te pela procedeneia ,da a.pprchen,ã.o. 

Art. 65. A's partes ficar{L marcado o prazo 
do quinze dias uteis pw~t,independontemeote 
de qmtlquer intimação, rLprcsontarem a sua 
defesa, reqmrercm o que fô1· a bem de seus 
direitos e verem pro~oguir Lodos o:; tet·mo.; 
do proce1so, sendo as mercadorhs a.ppr-ehcn
dida ~ recolhidas a dcposil;o ou vendidas em 
leilão, precedendo cdit:ces por tompo conve
niente ~i f.Jrem susceptíveis do dotol'iot'<1\~ft.o 
ou demandarem tratamento, c o pt•otlucto 
liquido carregado ao Thesout·o para ser ro::;ti
tuido a quem de direito. 

Art. 66. Na. apprchcn;:;ão do merca<lol'ias 
cujo valor vlTicial exccdm· tle mn conto de 
rt~ is (1:000$) o admini:;tratlor dccidit·á. com 
recm>.;o su~pensivo pi.tl'cL o Thesouro, de cuja 
decis5.o ltaverü. l'OCUt'SO ex officio para o go~ 
VCL'IEtdor , nos termos do art. 25 destas in
strucçõcs, 

Art . 67. Julgada definitivamente a ap
prohensã.o, serã.o as mercaclorias apprehen
dida::: ent.reguns n.:) a.pprchcnsor on vencli.d<ts 
em leilão publ:ico, sondo em qualquer dos 
casos· pagos os clircitos dn. fazend.a e dospozas 
devidus, -

Art. 69. Em todos os casos não previstos 
ncstLts instrucções,será. observado o disposto 
na Nov<L Consolidação d : ~s Leis das Alfan-
degas c Me3as de Rcnd.as. · .. 

Art. 70. Revogam-se as dio>posições em 
contr~~rio. 

D1·. Antonio Gonça~'IJes Ferrei1·a. 

Tabellas dos gen eros sujeitos ao imposto de 
8 % e tO% 

Assucar refinado. 
Aniagem' de juta. 
Art•eios de couro . . 
Alcool. 
Aguardente. . 
Agua de Seltz. 
Bahú.s do couro, sola. ou folha. 
Bebidas alcoolicas ou fermentadas c outros 

liquidos. 
Bolsas de qua.lquer qm~lidade. 
Camisas. 
Cl1apéos para cabeça, de lã, feltro ou cas-

tor_·e de pello de seda. 
Chapúo:> de sol do qualquer qualidade. 
Charutos (lO 0 /o). 
Cigarros (lO 0 /o). 
Cervejas. 
Cartas de joga. r. 
Calçados. 
Cestas de palha. 
Cordas. 
Doces de qualquer quali<lade. 
E~pana<loros. 
Espartilhos. 
Fiu do algodão crú, alvejatlo ou de côz:es. 
F~u·ello de caroço de algodão. 
Fulxi. de milho. 
Fogus de a.rtificio. 
Fumo (lO "/ .. ). 
Gt'U.ViÜiLS. 
Liv1·os em brancv. 
Luvas. 
M(jbUilLs de ma.deiea. 
Ma.ltts . 
:Mosaico para la(ll'ilho. 
Mantas. 
MaSSiL de t H na te. 
Oleo de l'icino. 
Oleo de caroço tle a.lg .Jtlão. 
PolVlH'a. 
Phosplwros. 
Perfumarias. 
Pasta. de C<Lrôço ele algodão. 
Queijos similares aos fa.bdca.dos no E8· 

ta.do. 
Roupa feita.. 
Rapé, 
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Sola e couros curtidos ou p. roparadus. I pendida; entretn,nto, o trecho em trafego 
Saccos de panno de algodão ou de aniagem, limitava-se a 20 kilometros. 

novos ou usallos. Eu só tinha dons alvitres a se(l'uir: ou 
Sabão ou sabonetes .com ou sem perfume. proceguir na construcç::io desta estrada, afim 
Tecidos de algodão similares aos f'abl'icados de vr..lol'isal-a, com os recursos da receita 

no Estado. ol'(linaria,· ou dcixa1· expostos á acção dos-
Tijolos para GOnstrucção. truidüra do tempo trabalhos que custaram 
Telhas communs. milharcil de contos, sacrificando om pura 
Taboas de amarello, louro ou outra qual· perda capitaes enormes ahi despendidos. 

quer madeira. Resolvi-me pelo primeiro alvitre, como o 
Tinta para escrever. mais elementar bom senso o indicava. 
Velas· de cêra, stearina ou espermacete. O onus da construcção da estrada, sobre-
Vidros. carregando de modo extraordinario as das-
Vinho de fructas. pezas do K;tado, collocaram-no em outubro 

_Vinagre. de 1899 na impossibilidade de satisfazer ao 
- cottpon da divida externa. 

Oonçalves Fe1·reira. Foi então que o banco de Pariz et Pays 
Bas pagou este coupon e mandou um repre-

0 Sr. :.-José ~.Iarcellino- Sr. sentante seu entender-se com o governo do 
Presidente, a Gazeta de Noticias em sua edi- Estado, afim de fuzer um accordo que, de 
ção de ho,je, com o titulo «Relações Exte- futuro, regularizasse o serviço <la divida . . 
riores» diz que: Ficou coinbinado que o Banco adiantn.ria 

«O Sr. Peretti Della Rocca, encarregado as quantias necessarias para o pag-am(1nto de 
dos negocias da França, .conversou i1ontem tres cov.p:ms e mais a quantia para eompra 
com o Sr. Ministro do Exterior sobre as dos trilhos neces:-3arios para pôr em trafego 
reclamações de subditos francezes que de- a parte da estrada ja preparada, tudo no 
pendem ainda de solução ·do Ministro da valor de dous milhõe.; de fl'ancos, qua.ntia 
Guerra. e sobre a questão do Espirico Santo, esta que devia ser amo1·tisada em oito anhos 
de q,ue se tem ultimamente occup(!.do a im- em pequenas prestações mcnsaes. 
prensa. · Os credores, pam fazerem este adianta-

O Banco Franeez, credor daquelle Estado, mento, exigiram que fosse incluída no con
não faz questão de. tomar por sua conta a tt·acto uma clausula pela qual o me..;mo seria 
arrecadação das rendas estaduaes, conforme considerado vencido, si o Estado deixasse de 
foi publicado ; o qúe deseja é que o Governo sati:;fazee a9 juro do primitivo emprestimo 
Federal se torne quasi :fiador·d~ solvabili- de 700.000, e nr.ste ca13o o Banco sf'ria em
dade do Estado do Espirito Santo no inter· bolsad.,> com a ar1·ocaüação da agencia do 
esse do credito nacional, de fórma que a rondt~s da Capital.· 
União faça a a1•recacla,r;ão da maneira que Ora, Sr. Pr·e:-;idcntc, «Snr embolsado~ não 
melhor entender.» quor dizer at·re :.:a d:~r; lw. muita ditl'oeenç·a 

Como rept·esentante do Espírito Santo, con~ ontro·. roccbet· em paga morno o arrocad~r 
sidero-me no dever do vil' contesta1· o direito impostos. (Apoiados). 
que tem o Banco Francez de art·ecadar os Acceitoi a clau:..;ub a que me J•ofiro polos 
impo:stos do Estado ; posso atnr.mar a esta motivos st~guintes: I<:mcpt!!.lll;o o Estatlo cli~~poz 
Camara que · nenhum contracto existe, con- de roclll'Sos espt!ci;ws pn,ra ·~ constl'Ue•~ã.o dit 
ferindo a um banco estrangeiro este di- odtrada, nunca. deixou •lo sa,tisf'azct· as rospon
reito. sal.>ilidade;~ cxtorn:ts quo ont alguns annos, 

O dever que tenho do oriont<u' os ta Ca· devido a 1;;~xas desthvora veil':l d1l c:Lmhio, at
m<~ra, a. respeito deste assumpto,ô para mim. tingiram :t 1.500:()00,)000. 
tanto mais imperioso, quanto ou me t~(;havn Qnando deixei o governo, o leito tl:t os
na presidencia do Estado, qna.ndo se foz o teáda :~cltava·se próparadoa.tü o kilomctl'o80 
contracto a (ltlü se refere a Gazela de No- e os tt•:tb:dhos limitavam-se ti'io sómentc ao 
ticúts. assentamento do trilhos, ac:~l'l'ctando onus 

Em 1894, o Estado contrallin um: cmprcs- in~ignificante pal'<t o orç:mumto. Este onus 
timo externo de iOO.OOO lb. pai'a o fim es- ora _pouco c:upcrinl' a ecm contos annuaes. 
pecial de construi e a K>trada de Forro Sul Estava, portanto, o Estado na mesm:L situação 
do Espírito Santo. . em que se aclw.vn na épócn. em que satis-

Em 1898, guando assumi o gove~no, .os re- f<.~zia pontualmente as suas responsabili
cur.sos especiaes destinados a esta constru- dede. 
cção achavam~sc esgotados; existia grande Além disto, as taxas de cambio tendiam. a 
extenção de leito preparado; muitas ·obras eleval'-se, de sorte que as dcspczas da divida. 
de arte construidas e grande gu:tntidadc de externa, sommadas ás responsàbilidades do
material quo re>presentavam a quantia. .des,. . contracto de 1899, ficariam no corrente anno 
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a.quem . de 1.500:000$, quantia cs~a. qne o 
Esbdo de3pendh~ annu<Llmentc ~ó com o ser-
viço da divida e~terna. . 

A diminuição enorme das despczas resnl
ta.ntes, de um lado, lb alt::t tlo cambio, de ou· 
tro lado, da supprcssi'i<J quasi complct<i dos 
trabalhos da estrada. o do l'Cdncçõcs considc
ravcis feitas nos diversos ramos Jo serviço 
publico, dn.va-nos :1 ga.ra.ntia. mais complctiL 
de qu3 o Estado nunca deixaria de satisfaz r 
as suas responsabilidétdcs oxtcl'nas. 

Eu tinha, porGanto, os m:.~.is solldos funda
mentos 11ar~1. ac!'cdibr ttuc a. cla.nsuh de 
<1 ne tr<~to nunca. se torna.l'ü~ oft'ectlv<L 

O contmcto foi executado tlnra,nto quasi 
dois annos, c o juro do mnprcstimo externo só 
deixou de sel' pon maJmen te pago em oui;u
bro do cm'l'Cnt~ anno, devido a. um decresci
mento ext1•aordinario da. renda, cil'cumstan
cia. toda. eventual e f6Pa de qualquer :provi
sãJ. 

A rocei t::t. orçada em pouco mais de 
3.,110:000$ attingiu no 1° somestl'e - deste 
a.nno apenas a 754:000.), isto é, menos da 
qnal'ta parte da quantia orçada para todo o 
ex:ercicio. 

Esta circumstancia., qm~ não podiil. ser pro
vi:;ta em 1899, é a razão unicct e exclusiva 
de não ter o Estado satisfeito os compro
misjos ex ~el'll0.3. 

Feita a demonstração do motivo de força 
maior evidente, com o.::; .algarismos ofl1ciao.; 
que ahi estão, creio ter provado do modo 
calnl que no Espírito SantÇJ não se fez con
tracto algum c1ue niio cónsultas.se os 11létis 
legitimas intoeossos do Estado. 

Devo acl'oscentar quo durante o men go
verno o Estado apenas se utilizou de 
l .120.0:)0 franco.~ por conta des~o cont1'acto, 
isto é, do pouco nnis do metade da quantia 
que o Banco se obrigou a adia.nta.l', tendo o 
restante deste adiantamento tt:proveitado a.o 
governo que me succcàeu. 

Além disto, re;g;v;ci obrigações do om
prestimo externo no valor <lo 7;iD.OOO ft·<tn
cos. 

Contrahi uma duvida de 1.120.000 1'ra.ncos 
c amortizei 759.000 feancos, de um:). ouka. 
já existente; o acrescimo real de onus p<.Lra o 
Est<~do é repre~enta.do pela. <lilfo.n·ença
:360. 75') fl'ancos, ou pouc'o mais de 300:000$ 
pelas taxas v.ctuacs de cambio. 

Nas circumstancias em que se acha actu
:_ümente o Estado, parece-me que a União 
deveria favorecei-o do algum modo, por
qua.n to jü. soccorre11 bll.ncos nacionacs quando 

. se achae~m em cri.-;o. ' . 
0 SR. BRICIO FILHO-E V. Ex. acha que O 

gl:!verno fez b<>m em soccorrcé' aos bancos? 
O SR. JosE' MAncm.J,lNo-Nã.o entro nesta 

discussão; o que é facto é que a União soe-

----------------------~------
correu aos b<tncos e com maioria d·o razão 
deve auxiliat' <.L um J~~ ta•lo. (.1poiados.) 

O meu 1im, occupando <1 attenção da Ca.
ma.ra, é unicamente pt'ovar que n:Lo fiz ne
nhum con~r~Lcto da.ndo a. b:1ncos c.:;trangoiros 
dü·eito de :.tl'l'Ccadar, om qualquer hypo
tlte ;;e, impos ;os do Estado. 

O SR. SJLVA :tviARiz-Ncm era. de esperar 
outra, coiila do V_ Ex. 

0 SR. JosE' MARCELLINO_:_El'<1 quant'J tinhJ. 
a dizer. 

O St~. Alrredo '·~iarella-Petli a. 
pn.lavea para apresenta.r o seguinte projecto 
do lei. 

O projodo é acompanhado de consldcran
das c1 no mo dispcnsJ de ler. 

Ficn. sobro a me3a, até ultorior deliberaÇ".ão, 
o ~g~~o · 

T'ROJECTO 

O Congresso Nacional rosalvc 
Art. lo. Fica instituído um registro das 

operações de camllio. · 
§ 1 o. Pn.1'a produzirem todos seus e [feitos 

os contractos de cambio, é nccessario sejam 
inscriptos no registeo. 

§ 2.o . Fa.z-se a inscripção, depois de e lfe
ctuado o deposito da ím11ortancia col'l'eS
pondonte ao solto das lott1·as do contracto. 

§ 3°. As let.&rns podem ser ap1·esent:tllas 
para a n.pposição do sollo, dcntl'o sómonto 
llJ 1w:xzo <lc cincJ dias, c si o não forem, 
conshlm'<~dos nullos lloopleno J.ü·cito os con
teactos rcspe~tivos. As quantias dopositn.üas 
pa.ra o effeite> do sollo d<~s ll'~kas, quo set·ü. 
pago por ver11n., em caso algum serão l'CiJti
tuidas. 

Art. 2". E' o· Govct•no autol'iz:tU.o a, tlxat· 
uma tnx;~ tle rcgist1·o. 

Al't,. ~1". A rcp:11'tiç.ã.o tl:) registro onvi:n•:í. 
di:tl'iamonti} ao Tlwsum·o o · :i. g':;ln.tisLiea. 
Commorcial um (llHtdro <las opol'a~~õos iuscri
pt: ~s. 

Al't. 4n. Revogam-se as disposições om 
contrario. 

Sala. das se~sôcs, 17 Jc outubN de 1901. 
-;ilfredo Va?·ella.-Cassicmo do Nascimento.-
-Barbosa Lima.- 11Ia1·çal E scoba1·.- Atwe-
liano Barbosa.- Soares dos Santos. 

Impressionado com as orgia.s bolsistas de 
nossa Praça, tra.nsforma.da om Mona.co de 
nova. cspecio, o GJVOl'no favoreceu a ad
opçfi.o, nesta Ca.sa., de um projecto de lei 
quo, a seu ver, impedia continun.sse o escan
dalo que arruio11 v a c al'l'uina, mora.l e ma
terit~.lmcntc, o 13l'<J.zil. Rcfol'imo-nos ú. ini
ciativa do um collogn, cxtincto, cujo fino 
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trato muito nos ca.ptivou G loml}l'amos com 
sincera saudv,de-o Sr. Elias Fausto. 

O plano do inuitoso rcin·eReni;anto p;1u
lista era abs,Jlutamentc· inacccitavcl : infeliz 
na fórma o no fundo. Facil domonstrul-o, 
quanto inutil, todavia, naquellc:~ sazão, sa
bido o estado moral da Camara. 

Depois da celebre lei de 22 do agosb do 
1860, nada conhecemos tonha surgido om 
nosso mundo comrnorcial do mais attenta
torio, quo mais golpeie as garantias consti
tucionaes, commummonte dcspresadas nesta 
rccinto,quando é preciso servir a interesses do 
occasião ou contentar os poderosos ... O pro
jecto, ontt·etanto, foi approvado com leviana 
celm•idado, cedendo os mai; refloctidos a 
um arrastámento geral irroprimivel : fôra 
de todo vão oppor-lhe a mínima 1•osistencia. 

A divisão das carteiras não o é·. A Constifo.. 
illif,·ão firmou no art. 72, § 9'\ <~ mais plena 
libordétde profissional, o livre oxorcielo soja 
do quo industria f~_\r, tanto a b:mcaria como 
outra qualquer; só limitou a industria. bm
caria no ctne respeita á emis;:;ão (·artigo 
34°, n. 8 o 7", §to, n. 10), pondo-;1 fóra 
do alcance da ty1·annica. e funesta acção re
gulamentcldol'a do Estado em tudo o mais. 
Esta é a pura doutrina. constitucional. 

Disto capacitados, certos da inutilidade 'de 
qualquer esforço no sentido de chamar á ra
zão um gremio quo decidia precipitada
monto assim, em assumpto de tamanha role
vancia, voltamo-nos para o outro ramo do 
podar publico, de que dependia a decl'etação 
do planejado, dirigindo-sJ um de nós. ao Mi
nistro da Fazenda, cujo prestigio tanto pe
sara em nosssas deliberações sobre a ma
teria. 

Está bom visto que não pretendíamos con
seguir desistisse o Governo do seus propo
sitos, persuadido cJmo e.,;tava das vantagens 
quo ia o'bter com· a pratica de sua idéa; 
apenas attonuar os perniciOS<,)S effeitos quo 
acarretaria o poupar· ao proprio Governo um 
inovitavel desa.ire. 

Perdido o primeiro passo intentado, insis· 
timos, escrevendo um do nós longa carta ao 
eminente gestor do Thesouro publico. «Na 
conferencia que tive hontem com V. Ex., 
dizíamos, expuz meus fundados receios do 
que soja a. loi Elias Fausto considera.rJa in
constitucional, om acção promovida pelos 
h:.tncos estrangeiros, os quao~. a.ffirma-se, 
toem já. advogado em vista. PonderaP.t.o;~ quo 
isso pouco vos impm·tava : que ·o Gover·no, 
accusado de cruzar os ln·aços em face da in
t?·ene jogatina bolsista, ao menos pr·ovm·ia,com 
as medidas daqtcella projeclacla lei, sua úoa 
vontade de acaba1· com a especulação, apezar 
de nisto impedido pela lei fundamental, pois o 
mecanismo m·a imaginado e per·(eitamenle 
p1·atico e capaz, a seu ver, de extirpar esse 
canc1·o. 

Claros, clarHsirnos, os textos citados ; mas 
como que recoiando que interpreto;-; interes
seiro~ tentassem invalidar a pr-eciosa liber
dade que nos legava, o legisla.dor accrescen
tou, no art. 76: «A espocificação das garan
tias e direitos expressos n<J. Constituição não 
exclue outras g<trantias e dil'eitos não enu
merados, mas resultantes da fórma do go
verno que ella. o.;tabelece e dos principias 
que consigna.» Quor dizer que, ao interpre
tar-se qualquer ponto duvidoso relativo á 
libet·dado, a inteeprotação tem de ser exten
siva e nunc<J. rustrictiva, porque a rogra é 
a liberdade em no:'SO adeantado systema, po-
litico. · 

Si este o cl'iterio legal quanto ao que 
ficou duvidoso, como sentenciará digno 
juiz em uma quostã,o que não admitte ne· 
nhuma incerteza, co!Jno é essa da liberdade 
industrial, facu~tada a. naciona.es e estran
goirus, no art. 72, § go ~ 

Até hoje no paiz só tem apparecido quem 
conteste a liberdade proí1ssional. quanto ao 
exercício das chamadas profissões 1iberaes: 
quanto às outras, absolutamente ninguem. 

E a lei Elias Fausto, note-se, não sómente 
sujeita ao arbítrio do Governo o estabeleci
mento de bancos quo não são emissores,como 
regulamenta as operações dos mesmos ... 

Dupla é, pois, a razão do sua indiscutível 
e insa.navel inconstitucionalidade. . 

Dopeis, além de illogal, a divisão das car
teiras ó romedio inutil, o insisto neste ponto, 
por h~wer verificado quo V. Ex. labora em 
equivoco bem sério: nalla impeuo que os 
lmncos es1it'ttngeiros mallogt·om os intentos 
da. loi, cumpt·:tndu um otitt·o qualquer. em 
quo recebam depositos :-naü<l. o pótlo impc-
dit·, porque a. fiscalizt~;~~ão idl}ad:~ não a.br:v,~u. 
os institutos que se entregam a este genero 
de transacções.» 

Mas ... retorquiamos,si a loi pódo sor feita 
ao menos sem as imperfeições quo a tornam 
invíavel, porque não evitar o máo fado que 
certamente a espera, garantindo assim bom 
exito ao principal proposito quo V. Ex. tem 
em mira ? Relevo o Sr.· Ministro da. Fa
zenda, insista nas objecções que produzi. Si 
é possível, porque não procurar uma fór
mula satisfatoria e ao mosmo tempo legal? 

E assim proseguiamos, indicando o que nos 
pm•ccia dever-so alterar no projecto, com o. 
fim de minorar os pemiciosos efi'eitos da 
violenta. reforma: «Tolore ainda V. Ex. que 
faça referencias a outros pontos da lei em 
debate.» 

OÚso lembrar a V. Ex. a substituição do 
art. 2o, por este": <•São prohibidas em todo 
o paiz a.s operações a prazo sobre lottras do 
cambio saccadas contra praças e.,;tra.ngeiras, 
a n_ão ser que declarem sua origem e sejam 

Camara Vol, VI 45 
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acomp<1nhadas dos uocumentos comprobati
vos de embar·quo do gone1·os de oxpol'tação. 
Esras podem ser negociad<tS com o prazo de 
90 dias para. sua entrega.» 

Da fórm<1 por quo está, o a.rt. 2" repre
senta um terrível a1•rocho, limit<mdo o com
meecio unicamente <WS que podem vender e 
compra,r a dinheiro de contttdo. 

E' uma tremenda revuluçio nesse genero 
de industria, jti ~1oje em crmlclissima. si
tuação I 

Gomo, diga-se-me, hão de cobrir suas ope
l'ações as casas introductoras ? - Até <1.gora, 
recebidas as mercatloria::;, compravam cam
bio pat·a a época dos pagamentos e por clles 
faziam seus pl·eços para o mercado in
terno. 

De hoje em deantc, razoavei~ só os po
derão marcar as grandes casas que tenham 
recursos para opJra.r daquello mod·o, isto é, 
comprar e vender á vist<t; <LS que se ar
rojem a vender a pt·azo, imporão peeços 
segmamente elevadissimos,- tão elevados 
que lhes permittam ficarem a coberto das 
consequencias da continua a.lteeacão cam
bial; evitando todo e qualquer prejuizo re
sultante da differença. entre . o cambio dédia 
da importação e o dos pagamentos n,o fim 
dos praso.~ que houverem concedido ao3 re
talhistas, claq ui o do interior.- O que isto 
Yae custa1• á genct•alidade dos consumidores 
empobrecidos, deixo que o avalie o vasto 
espirito de V. Ex ! • • • . 

Com a redacção aqui. suggerida para o 
art. 2°, impede-se a especulação sobre let
tras ficticia~, sem s:1crificio sensivel do com
mercio licito . E admittida. a fórma ora 
preconisada, para que o dis'positivo do art. 
4°, § 3° '? Si são toleradas as operações a 
praso sobre lettra:; reaes, porque limitar seu 
numero ? 

Deixo de referir-me á prohihiç'Ko das li
quidações por <lill'crença, pela intclligencia 
c1ue ouvi V. Ex. d<tl' ao texto da lei. Depois, 
o que faço é pt>opor a.pena~ êtlguns retoques, 
Yistó o empenho flllO se tem n<t adop(,~ão do 
projt!cto c cel'tcza minha !lC que V<LC s~t· 
appt·ovado: não qne acredite na eiiic<LCia 
alJsoluta que o Goveeno cncontr·a nello. 

Parece que um substitutivo quo atton
desse a estas reclamações, fMultn.va ao Pre
sidente da Republica o que clle desGj<t, soln 
sujei tal-o ao dcs:tstrc de uma sentença. tle.3fa
voravel dos tl'ibunaos d1J paiz. E' o fiuc 
pensei peopor a. V. Ex. Explico aqui o meu 
o o modo de entenrler e>ta questão, cvr
rento na paete da b::Lllcad:t que tem as 
mesmas idéas que tenho. 

Amigos livres do Governo, desejamos vei-o 
triumphante c glorioso na solução da me

. donha crise pre.3ente, para cujo termo não 
olharemos a sa.crifi.cios quo a lei nos con-

sinta: até mesmo aquelles que não nos haja. 
pcrmittirio, mas que sejn.m effi.cazes, praticos 
e salvadores. 

Infelizmente, data -veniâ; tal qual a con
cebm·am, não o é a lei Elias Fausto. 

Não se enf<tde V. Ex. por vil· dizer-lh'o 
este humilde correligionario: são os . que 
fallam assim com len.l franqueza os melhores 
a.migos,- os unicos com quem se póde con
tar em todaj as horas c sempre.» · 

Si entendemos,- porém, quo é impossível 
impedir o jogo de c:unbio, do qua.l, mutatis 
mutandis, se pócle dizer como lord Tirawley 
a D. José 1 o, do commercio de metaes : 
« Voss:t magestade pt•ohibiu a exportação do 
ouro, cousa impr<~tic~~vel ; podeis, senhor, 
opprimir vossos subditos, ma:; não impor 
limites ás suas necessidades ;» achamos, to
davia, que se pôde coecen.r o campo de seus 
maloflcios, isto aliás sem violamento da lei
magna, como .o fez o projecto que criti
camos. 

O no.3so, ora submettido ao juizo da C~ 
mara, não só respeita as liberdarles consti
tucionaes do commercio nacional, como não 
prohihe o jogo da bolsa. Apenas, na fórma. 
que melhor se nos antolha, corca de ga
rantias effi.cazes e sufficientes as operações 
que lhe parecem legitimas, e d ~\ixa ás outras
o-livre curso de que na orbita constitucional 
gozam todas as operações que entram na ca
tegoria dos cham~dos jogos illicitos. 

Ao passo que aquelle veda em todo o 
paiz, como dissemos, «as operações a. prazo 
sobee lettra > do cambio sacca.das contra 
praças estrangeiras, devendo toda· e qualquer 
compra ·ou venda ser feita a dinheiro de 
cont:tdo, com ·o prazo de 48 . h!)ras parJ. a on
tl·oga das lettra.s », só exceptuadas as lottras 
·provenientes de embarque de genoros do ex
portação », cujo prazo p<Lra cntrogu, seria, 
do 30 °/o; segundo o nosso plano em nadi!. 
so rostl'ingem a~ fl'anquias do quo frue o 
commercio. E~ ta tuim' s tã.o súmon to umn. 
~olomn i<lad.o r-nn t.ractual, quu h:d>ilit<t n Go
verno o <L Nai;ão <L cUstinguit·om poL'l'oi
t:mwnto as opm·:.Lçõos ficticias d:.Ls opot·aciíos 
ro:.t.es, conhucidas estas pol~~ aprescnt<Lç<'i.u 
d:ts lottrn.s correspondentes, donteo de pt·azo 
eazo<Lvol, neco::;~ario o ba.st:mto p<tra. quo o 
cot•roctor faça. a pPovisão da-8 quo precisa. 
p.Lra s~Ltisfa.zor soa compromi8so. 

Dizemo.:~ «conhecidas estas» porque som 
duvida nenhuma serão as unicas levadas a. 
regi::;tro ; os bolsista::\ não se sujeitam, de 
certo, nas operações peopriamente de jogo, 
a. registrar seis e muitas vozes mais os seus 
contmctod, que, como se sabe, são geralmente 
a 30 dias, reformados quasi sempre por 
mais 30, o, afinal, por outros tantos, fazendo· 
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agora dospoza considera vel, além da grande 
porda do tempo no reuovamenb do contractos 
o respectivas inscripçõG.;. Os negocios a.lea.
torios em quo so ob;3tinem os especuladoras, 
capazes de produzir alguma agitação cam
bial, ficam muito limitado;; : feitos por ·via 
de contractos particulares ir.registra.veis ·
meras dividas de .jogo, inexigíveis em juizo
taes negocias seduzirão a po~cos, reduzindo
se assim, portanto, as vastas proporçõss do 
flagello. 

O illustro representante mineiro Sr. Fran
ciscJ 'de Paula Mayrink, com larga expe
riencia neste al!sumpto, animado dos mesmos 
propositos que geram a actual iniciativa, 
apresentou, sob a fórma de emenda ao or
çamento da receita, no anno passado, um 
projecto, que tem alguma. analogia cvm o 
que suggorimoa, e é assim concebido : 

«Art. Na vigencia. da presente lei o Po
der Executivo estabelecerá o regimen fiscal 
a que devem ficar sujeitos todos os estabele
cimentos que operarem em cambio e creará 
as repartições que julgar nece3sa.rias, afim 
de não ser embaraçada. a marcha das trans
acções sujeitas ao registro de que trata o 
presen.te artigo, sob as seguintes bases: 

á) será aproveitado nes~as repartições o 
pessoal das repartições extinctas, podendo 
ser applicado ao respectivo custeio, si fór 
necessario, o quantum. da taxa arrecadada; 

b) as lcttras, saques e, em geral, quaes
quer documentos em moeda metallica ou 
forte, quer tenham ou não de ser cumpridos 
no paiz, ficarão sujeitos a registro; 

c) o Poder Executivo em regulamento es
tabelecerá, além das obrigações que julgar 
convenientes, as seguinteo: 

Local do l'ugistro; 
T.~xa deste; 

Vae a imprinüe o seguinte 

PARECER 

N. 56- 1901 

A_pp;-oua a eleiçtío 1·ealizada a 29 de agost6 
deste anno, no 1° districto do· Estado do 
Oeal'á, para o p1·eenchimento da vaga dei
xada pelo Dr. José Avelíno Gurgel do 
Amaral e reconhece Di'Jputado pelo mesmo 
Estado o S;·. Thojnaz Oàvalcanti de Albu
querque 

A' Commissã.o de Potiçõc > e Poderca fo
ram pre.5entes o . diploma, as a.ctas e mais 
papeis referentes á eleição que se realizou 
a. ~9 de a.gosto do corrente anno, no 1 o dis· 
tr1eto do Estado do Ceaeá., p:.wa o preenchi· 
mcnto da vaga c.thcda com o fallecimento do 
Dr. José A volino Gurgel do Amaral. 
. Da -acta. geral da apuração consta terem . 

s1do apura,das 79 authenticas com o seguinte 
l'esultado: · 

Major Th0-maz Cavalcanti de Al-
buquerque .. ·~· ...........•. 6.149 votos 

Dr. V<tldemiro Cavalcanti..... 7 » 
Jos~ ~omp2u P~nto Acctoly... • 7 » 
CestdlO C. Martms Pereira..... l » 

A' Secretaria da Camara foram enviadas 
73 authenticas com este resultado : 

Major Thomaz Cavalcanti de Al-
buquerque .................. . 

Dr. Valdemiro Cavalcanti. •.•• 
José Pompeu Pinto ACcioly ..•. 
Cesidio C. Martins Poroira .•.•• 

5.401 votos 
7 » 
7 votos 
2 » 

O processo eleitoral correu com re(J'ula.ri-
Multa por illl'ra.cção; dade, n"fí.o tendo sido apresentada ne~huma. 
Exigoncia da certidão pi1ra inicio de qu&l- contest~ção ·co~tra a legitimidade da eleição 

(1uer acção no pa.iz ou cumprimento de sen- do candtdato diplomado nem perante a junta 
tenças do tribuna.os estr·angeiros, si ella, apuradora, nem perante a Commissã.o de 
acçã.o, teve por baso documentos sujeitos a Poderes. . 
osta formalidade.» · Nestas condições é esta de parecer : 

O projecto do reputado coHega não nos 
parece-dizemol-o com o devido respaito a · lo, que seji1 Olpprovaõa. a eleição realizada 
quem é tã.o competente nestas materias- a 29 de agosto no primeiro districto do Es
logre mais elo quo garantit• ao paiz uma tado do Ceaeã. Píl.l\.\ o preenchimento da vaga 
séria estatística dos ne

0
0'ocios do cambio, mas deixa.da 1mlo Dr • José A velino Gurgel do 

Amaral,· ·· sem modificação (lo estado do cousas quo 
anhelamos remcU.iar, i::;to é, continúe o 2°, que seja reconhecido e proclamado 
vicio, o jogo, acobertado nas honestas trans- Deputado pelo mesmo E:sta.do o Sr. Thomaz 
acções do commercio licito. Cavalcanti de Albuquerque. 

Julgamos havel-o conseguido com o sys- Sala das Commisdüos, 17 de outubro de 
tema ora p1•oposto, de maneira cabJ.l e posi- 1901.-Esperidiao, presidente.- Tavares Íle 
tivamente infraudavel. Lyr(J,, relat.or.-Trindacle.-Jose E%;elJio. 
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Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

n. 74.6, de 29 de dozemln•ode 1900, bem como 
o de 4:350$. para. pagamento de ajudas de 
cqsto aos seguintes Srs. Deputados : 

Manoel Gomos de Mattos....... 600$000 
Sylvio Romero................. 500.~000 

N. 133 B- 1901 

Redacçcio pam 3s. discusscio do p1·ojecto 
n. 133 4., deste anno, que autoriza o Pode1· 
Eu;ecutivo a abrir ao Ministerio ela Jttstir;a e 
Negocias Interio1·es o credito de 11:200$, 
supplementa1· à ·ve1·ba 9a do art. 2° da lei 
n. 74.6, de 29 de dezembro de 1900 

Augusto França. . . • . . . . . . . . . . . . 400$000 
Aurelí::~,no Pinto Barbosa....... 400$000 
RodolphG da. R.o~ha Miranda.. . . 250$000 
José Francisco Monjardim. . . . . . 150$000 
Alfeedo Ellis. . . . .. . .. . .. .. .. . .. 250$000 
João Hosannah do Oliveira...... 800$000 
Gabriel Salgado dos Santos..... I :000$000 O Congresso Nacional resolve : 

Artigo unico. Fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir ao Ministerio da Jm:tiça 
e Negocios Interiores o credito de 6:850$. 
supplomentar á verba ga do art. 2° da ~ei 

Sala das Oommissões, 17 de outubro rle 1901. 
-Paula Guimarc7es, presidente.- Nilo Pe
çanha. -Serzedello Co1Têa.-Francisco Veiga. 
Francisco Sá. 

PROJECTO N . 150 D - 1901 

Redacção para 3a discussa:o do projecto n. 150, deste anno, que orça a Receita Getal da 
Repv.blica para o ea;ercicio de 1902. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I. o A Receita Geral da Republica dos Estados Unidos de Brazil é orçada, para 

o exercício do 1902, em ouro 42.576:666$637, papel ;?57.749:000$000, e SJrá realizada 
com o producto do' que fôr arrecadado ·dentro do mencionado exercicio sob os seguintes 
titulos .: 

ORDJNARIA 

Impo1·tação 

1. Dlrcit(}S de importação para consumo .......•.. 
2. Expediente dos generos livres de direitos de 

CODSUI110 •• , •• , ••••••• • •••••• • • • • •. • ••••••••• 
3. Dito de capatazias ...... -:· ................... .. 
4. Armazenagens ............................... . 
5. Taxas de ct~tatisticas ......................... . 

Entrada, sahida e estadia . de navios 
6. Imposto de pharócs .......................... . 
7. Dito do docas .•.......•..........•.. .. ........ 

Addicionaes 
8. 10 11/~ solJrc o expediente dos generos livres de 

direitos de impol'ta(~ão, pharóes e docls ..... . 
INTERIOR 

O, Renda da Estrada. do Ferro Central do Brazil ... 
10. Dita das estradas de ferro custciadas pela Uniã.o 

·ll. Dita do·CJrrcio Geral. ....................... . 
12. Dita dos Telegra.phos nos termos das leis em 

vigor o do dispo~ to na pl'esente lei ..... : ...•. 
13. Dita da. Fazenda de Santa. Cruz e outras do pro-

priedade da União .......... ~ .............. . 
14. Renda. da C<~sa de Correcçã.o ................•. 
15. Dita. da. Im:prcma Nacional o Diario 0/ficial. .•• 
16. Dita do Laboea.torio Nacional de Ana.lyses nos 

termos da presente lei ..................... . 
17. Dit1 dos Ar.:lenaes .. : . ....................... . 
18. Dit:J. da Casa da Moeda ...................... . 
19. Dit:l.· do Gymnasio Nacional. ........... : ..... . 
20. Dih do lntjtituto dos Surdos-Mudos e Meninos 

Cegos ....... .. ...........•••....•.......... 

Ouro Papel 
33. 000:000$000 123.750:000$000 

. ........... .. 1.600:000$000 . ............. 1.150:000$000 . ....... · ...... 3.700:000$000 . ............. - 270:000$000 

300:000$000 
130:000$000 20:000$000 

. ............. 90:000$000 

••• t •• r •• • • ••• 29.000:000$000 .............. 4:,0: 000$000 
. ............. 6.000:000$000 

I I t • t 1 t 1 t I t t t e 7.000:000$000 

. ............. 60:000$000 

. ............. 15:000$000 . ............. 300:000$000 

. ............. 40:000$000 . ........... '. 30:000$000 

. .............. 25:000$000 

.............. 130:000$000 

. .............. 5:000$000 
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2'1. Dita do Instituto Nacional de Musica .......... . 
22. Dita das matriculas· nos edtabelecimento.:l offi-

cia.e.:l de instrucção superior ................ . 
23. Dita da Assistencia do Alienados ............•.. 
24. Dita arrecadada nos consularlos .••..........•.. 
25. Dita dos proprios naciona.e.~ .•.........••.•.... 
26. Imposto do sello .......••.....•..•............ 
27. Dito de transporte. . ........................ . 
28. Dito nos termos das leis em vigor e do determi

na.do na presente lei sobre o capital das lote
rias federae.s e sobre as estaduaes e mais 
5 %-de sello adhesivo sobre o valor do bilhete 
ou fracção de bilhete de loteria exposto á ven
da, cobrado em estampilhas, ~~endo o producto 
d'este sello adhesivo applicado ás obras do 
edificio e monumento do Lyceu de Artes e 
Offi.cios d'esta CapitaL ...............•....•. 

29. Dito sobre vencimentos, ex.ceptuados os dos 
juizes federaes (§ 1° dJ art. 57 da Constitui
ção) e os subsídios dos membros do Congresso 
Nacional (art. 25 da Constituição) .......... . 

30. DHo sobre consumo do agua ................. .. 
31. Dito de transmis.são de apolices e embarca-

ções ................... ····.················ 
32. Dito de 2 l/2 °/o sobre-dividendo dos títulos das 

companhias ou sociedades anonyma,s ........ . 
33. Dito sobre casas de sport .................... .. 
34. Dito sobre annuncios ......................... . 
35. Contribuição das companhias ou emprezas de 

estradas de ferro .......................... ·. 
36. Fóros de terrenos de marinha ................ . 
37. Laudemios ................................•.. 
38. Premios de depositos publico3 ........•........ 
39. Taxa judicial'Üt .............................. . 
40. Taxa de a.ferição de hydrometros, ............ . 

Consumo 

41. Taxas sobro fumo, de accordo com as leis em 
vigol', modificada.s as taxas para o fumo des
fiado, picado ou migado, a saber: o do preço 
de l$200 por ldlogramma, po1• 25 gram-
mas, 20 réis ............................... . 

Do 1$200 a ~t o kilogramma, por 25 grammas, 
· 30 réis ...........•......................... 

Do mais de 2$0~0 o· kilogramma, pol' 25 grammas, 
40 reis ............ ~ ......................... . 

42. Dita sobre bebidas ..•••••••• ,· ••••..••••...... 
43. Taxa sobre phosphoros ...................... .. 
44. Dita de · 25 réi.s por litro sobre sal de qualquer 

pi'ocedencía nacional ou estrangeira, sujoito 
a elevação de mais cinco réis quando 
refinado ou b3neficiado no paiz .••...•.•.•... -

45. Dita sobre calçados .......................... .. 
46. Dita sobre vela ............................. .. 
47. Dita sobre perfumarias ....................... . 
48. Ditl sobre especialidaues pharmaceuticas na

cionaes e estrangeiras •..••.......•.•••.•... 
49, Pita sobro vinagre •.•. , ..•.....•.•.••.• , ...... 

Ouro 

700:000$000 

. . .............. 

...... , ...... '. 
li I ll,tllt li I I 

.............. 

357 

Papel 

2:000$000 

250:000$000 
200:000$000 

150:000$000 
15.000:000$000 
4.300:000$000 

1.700:000$000 

3 . 128: 000$ )00 
1.700:000$000 

600: 000$003 

1.300:000$000 
20:000$000 
2:000$000 

1.400:000$000 
30:000$000 
50:000$000 
40:000$000 

150:000$000 
5:000$000 

7.000:000$000 
5.000:000$000 
6.000:000$000 

5. 000: 000.~000 
1.300:000~000 

400:000:ti000 
500:000$000 

700:000:1:000 
I50:ooo$ooo 
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50. Dita sobre conservas de carne, peixes, doces, 
fruc~as ou legumes em la tas. caixinhas, 
frascos ou outro envoltorio, de qualquer 
procedencia .•...........................•...• 

51. Dita sobre cartas de jogar .................. .. 
· 52. Dita; sobre chapéos .......................... .. 

53. Dita sobre bengalas ......................... .. 
54. Dita sobre tecidos ...................•.•....•.. 

EXTRAORDINARIA 

55. Montepio da Marinha ........................ . 
56. Montepio militar .....•......•.•....•...••..•• 
57. Dito dos empregados publicos ................. . 
58. Inde1nnizações ............................. ! •• 

59. Juros de capitaes nacionaes .................... . 
60 •. Remanescentes docl premios de bilhetes de lote-

rias ........................................ . 
61. Imposto de transmissão de propriedade no 

Districto Federal ........................... . 
62, Imposto de industrias e profissões do Districto 

Federal. ................................... . 

63. 

RENDA COM APPLICAÇÃO ESPECIAL 

Fundo de resgate : 

1.0 Renda em papel proveniente do arrenda
mento das estradas de ferro dn. União ... 

2.0 Producto da cobrança da divida activa da 
União, qualquer que seja a sua natureza, 
inclusive as sommas provenientes das 
liquidações dos bancos e dos om:prestimos 
feitos ás industrias ... / ............... . 

3.0 Todas e quaesquer rendas eventuaes :perce
bidas em papel pelo Thesouro, inclusive 
a enüssão de ......................... . 

4. 0 Os sn.ldos que se apurarem no orçamento .. 

Fundo de garantia : 

1.0 Quota de 5°/o ouro, sobre todos os direitos 
de importação para consumo: .......... . 

2.0 Os saldos das taxas arrecadadas em ouro. 
deduzidos os serviços que nesta cspecie o 

64. Thcsouro é obrigado a custear ...•...... 
3.0 O producto integral do arrendamento das 

estradas de ferro da União, que tiver 
sido ou for estipulado em ouro ..... · ...• 

4. o Todas e quaesquer rendas eventuaes em ouro. 

Fundo de amortização dos emprestimos internos : 

)

1.0 Receita proveniente da venda de generos e 
:proprios nacionaes, arrendamentos e 

· afora1nentos .••••..••....•.•...•..•...• 
65· Dc:positos : -

2.0 Saldo ou excesso entre os recebimentos e as 
restituições .. .• , , , , , . , . , , . , , , , . , .... , , . , 

Ouro 

.............. 

. .............. . 
90:{)00$000 

8.250:000$000 

26:666$667 
. 80: 000$000 

• t •••••••• t • •••• 

Papel 

800:000$000 
100:000$000 

1.000:000$000 
20:000$00o 

7.000:000$000 

130:000$000 
250:000$000 

. 850; 000$000 
· I:ooo:oOO$OOo 

600:000$000 

15:000$0000 

2.000:000$000 

2.800:000$000 

320:000$000 

600:000$000 

2.000:000$000 
$ 

1.000:000$000 

5 '000: 00 0$000 
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66. Fundo destinado ás obras de melhoramentos de 
portos, executadas á custa da União : 

Maranhão .•...••..•....•...•..••.....•...•..•. 
Fortaleza ..................................... . 
Natal ........•.......•...................•...• 
Parahyha .................................... . 
Paranaguá .................................... . 
Recife ...................•..........•.......•. 
Maceió (Jaraguti) ............................. ; 
Florianopolis .........•....... · ................ . 
Rio Grande do Sul. ...•............•........... 

67. Fundo destinado ao serviço de soccorro naval no 
porto do· Rio de Janeiro: 

10 % addicionaes sobre o expediente dos generos 
livres de direitos de importação,· pharóes e 
docas, cobrados no dito porto; ............... . 

Ouro 

.............. . . 

359 

Papel 

150:000$000 
200:000$000 
130:000$000 
100:000$000 
100:000$000 
800:00:$000 
100:000$000 
150:000$000 
800:000$000 

72:000$000 

42.576:666$667 257.749:000$000 

Art. 2. 0 E' o Govm•no autorizado: 
I. A emittir como antecipaÇão de receita, no exercício desta proposta, bilhetes do The

souro até a sommn de 25.000:000$, que serão resgatado:3 <1té ao fim do mesmo exercício. 
II. A receber e restituir, de conformidade com o disposto no art. 41 da. lei n. 638, 

do 17 de setembro de 1!:!51, os dinheiros prpvenientes dos cofres de orphãos, de bens de 
defuntos e ausentes e do evento, de premios de loterias, de depositas das caixas economicas 
e montes de soccorro e dos depositos de outras origens, os sn,ldos que-resultarem do encontro 
das entradas com as su.hidas poderão ser applicados às despezas publicas o os excessos das 
restituições serão levados ao balanço do exercício. 

III. A fazer as operaÇões de credito que forem necessarias, com exclusão da emissão 
de p<1pel-mocda. · 

IV. A adaptar uma tarifa di:fferencial para um ou mais goneros de producção estran
geira, compensadora de concessões feitas a generos de producção brazileira, quando tra
tados como procedentes de nação mais favorecida ou vice-versa. 

V. A reformar o processo executivo fiscal, de modo a activar o a assegurar a arreca
dação, considerando sómentc incobravel a divida depois de ouvida a competente repartição 
fiscal. . . . 

VI. A mandar adoptar um sello especial com o qual seja porteada toda a correspon
dencia official. 

§ J.o Toda. e qualquer correspondenci<1 de caracter oillcial, que não tenha o refe 
rido sello, não sêrá porteada, salvo si tiv<;'? o sello ordinario correspondente. 

§ 2. 0 Da isenção de tax:as postaes não gosart\. correspondencia alguma a que esse f;wor 
não tenha sido conceuido expressamonte etn lei, ficanuo, desue já., revogadas todas as con
cessões feitas fóra dessa regr<1. 

VIL A cobrar dos navios que se utilizarem dos portos em que forem exeeutadas; á cust<1 
da União, obras tenuentes ao melhoramento das respectivas entrada~ e ancoradouros, a taxa 
de um a cinco réis por kilogramma de mercadoria que fôr por elles carregada ou. descar
regada, segundo o seu -valor, destino ou procedencia. 

O p1•oducto de::;ta ta.xa, quo será tambem proporcionada ás necessidades do serviço, con
stituirá, para cada porto, um fundo especial, destinado exclusivamente ao respectivo me
lhoramento. 

P<1ragrapl1o unico. Para. accolm·ar a execução das obras referidas, podorá o Governo 
acceitttr donativos, ou mesmo auxilios a titulo oneroso, oll'orccid.os pelos Esta.dos, munici· 
pios ou t1.Ssociações interessados no molh<..ramonto, comtanto que os encargos resultantes 
de taes auxilíos não exceuam ao producto dn tax<1 in<licadu.. 

VIII. A despendOJ', 1)01' conLa d.a renua pt·ovonionto das taxas de Ll.l'lllazonageus o C<t}1a
tasias, conformo o disposto na consulirlação o no regulantcnto de 2 de agosto {.[e 1876, o 
que fôr necessario com o custeio do pessoal o maLol'ial das capatazias, guindastes, IJa.rcos, 
postos fiscacs e armazons, que se tornem precisos para o prompto servi<}o de descarga. 
guarda e conservação de mercadorias, 
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IX. A modificar o paragrapho unico do art. lO c o art. ll do regulamen'o sobre im
postos de consumo, na parte referente ao registro, do seguinte modo: 

«Paragrapho tmico. Aos fabricantes, commcrciantos por gros-;o e retaJhistas e aos mer
cadores ambulítntcs do vinagre, velas, phosplwros, conservas. cartas de jogar, sal, perfu
marias, ca.lçado, b3ngalas, cltapéos c e :pecialidadcs pharmaceuticas sBrão f.Jrneciclos gra.tui
tamento os rcgistt\)S, si .i<i. estiverem rogbtt·a.dos p:.tt'êt o f,~brico ou ·commercio de genero 
sujeito ao imposto rle consumo e ti vet•crn pago a maiot• taxa. Sot'ã.3 ta.mbem fornecidos gra
tuitt\mente os registros elos tlep·)Sitos que cJ~ivercm situ<tdo.! dentl'O da cil•cum;;cripção 
fiscal das fabricas. 

Art. 11. Pela expedição do certificado o:t patente do registro cobrar-se-lü'\.o os se-
guintes emolumentos : 

" ) f a brica'i! ............................................ . 
b ) dcposito3 de übrica8 c c;:~,sas commeeáae~ p~t· gt•os-so .. 
c) c:\S),S commot•ciaes retalhist:J.s, exclusivamente dê pro-

dueto tl'ibutado, quando ele la cbssc ................ . 
as deinais ......................................... . 

d ) casas commerciacs rotalhista.'l com outros ramos de ne
gocio além do d.e producto tributado, excepto charu-
taria; ............................................. . 

e) casas commerciacs rcta.lhista.s de ma.is de um producto 
tribui;ado por cada patente até tres ................. . 

f) mcl'ca.dor a.mbutante por conta propri ~ou all1eia ..... . 
g) p:;quenos f:_tbricantes tl'abalhando só ou com um numero 

de ope1·arios que não exceda a sois .................. . 
do mais de ô a 12 ...........................•....... 

200$000 
100$000 

50.~000 
:30$000 

30$000 

20$000 
20$000 

20~000 
50$000 

Paragrapho uníco. Fica isento do registro o pequeno fabricante que nã.o estiver su.~ 
jeito ao imposto de industrias o profissões.» 

X. A modificar a tarifa interioe vigonte da ReparLição Gera.l dos Telegraphos. 
Concedendo : 
a) uma reducção de 30 a 50 °/o subre a3 taxas ordina.rias para os telogrammas 

particularos que trag.m1 a. indicação-preterido-os quaes serão transmittidos depois da. 
terminação do serviço sujei to ás taxas norma.es ; . 

Essa reducção será otevada. a 75 °/o sobre as taxas ordinarias para os telegrammas 
do impr·cnsa ; 

b) t•oduzindo a tarifa. n;ts :propor1,:ões ncccssarias em zonas em que o Telegrapgo 
Federal som·et• concurrcncia na explol'a.çã.o do sel'viç;:, ; _ · 

c) a cntender-~e com a, Weslem '.l'eZ.egraph sobro a effectividade do pagamento om 
ospocie da contribuiç-ão 1lo que t1·a.ta a. cla.mmla III do contracto de 30 de julho de 1893, 
eliminando-se a clausula IV do me.smo contracto ; 

d) a offectua.r em francos ouro as liquida.çõos das conta.s de deposito proveniente de 
trafego mutuo tolographico com as administra.çõos estrangeira.s. .. . 

XI. A regular a extracção o serviço das loterias fedora.es, por prazo igual ou equi
valente ao do actual contracto, do mod.o quo julgJ.r mai:3 convonionte, dovonuo toda.via, 
a.ttonder á8 seguintes bases : 

a) os imp::>stos serão elevados a 3 °/o pJ.ra as loterias fofl.era.cs e a 5. 0 /o pa.ra as 
estaduaos com extracção ou venda nesta Ca.pit;J.l ; e os onus a que estão sujeitas presen
temen to, o cuja distri bnição con tinnará a. ser feita de accordrJ com as leis actualmen te 
em vigor, serão considerados como um minimo, podendo o Governo augmcntal-o::l si 
pelo exame do actual contracto julgar conveniente ou possível; · 

b) as loterias estéLduaes só poderão ser vendidas na capital nos te1•mos da legisla.ção 
actualmente em vigor, sondo, porém, os respectiv:os planos em tudo iguaes aos planos 
das loterias fedel'aes, os quaes deverão ser approvados pelo Govel'no ; 

c) uma vez estabelecidos pelo contracto os impostos e onus, nos termos da presente 
lei, e acceito c firmado o referido contracto, não poderão durante a vigencia. do mesmo 
ser modificados a porcentagem da quoti1 pa.ra premios, sua. distribuição e bem a:ssim os 
onus e impostos est;:~,belocidos, quer em rolrção <ís loterias fedoraes, quer em relação :ts 
ostaduaos cuja venda esteja ou venha a ser autorizada nesta Capital. 

d) 1)elo contracta.nte será. feito no Tllcsouro o deposito de 500:000$000 om moeda cor
rtmte, ou em apolices da divida publicá, quo sorão recebidas ao par. Uma vez roscinclido 
o contracto, quu.lquor que seja, o motivo, ou terminado o seu prazo, essa importancia será 
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di vididtl. em pétrtes iguaes cedidas para furhlccer os patrimonios dos institutos dos 
:Meninos Cogos e dos Surdos~Mudos, exonerando-se o Estado das respectivas despezas. 

P;wagra.pho unico. O contractante fará o deposito dn. seguinte fôrma: 230:000$000 no 
acto do contracto, e 250:000$000 em prestações trimestraes de 52:500$000. · 

e) será mais cst::~,bolecido, além de outeos onus que o Governo julgar possíveis, o 'im
po:ito de 5°/ o> qu'J será dedL1zitl1) do valor dos prcmios superiores a 200$0UO, o qual será 
assim distribuído : lo I o destinados ao montepio dos scrviJor<Js do Estado, lo I o ao Lyccu 
de Artes e Officios, 1°/o á liga contra a tuberculose, l 0

/ 0 á Assist ; ncia á Infancia Desva
lida. e 1 o I o para a Maternidade da Capital Fedeeal, afim de ser realizado o programma J 

da Commissão do Congresso Medico. 
Paragrapho unico. Este imposto incidirá tambem sobre qualquer loteria estadual que 

se venda ou venha a vender-se na C<tpital, e a sua importancia será assim distribuída : 
15:000$, repartidamente, pat•a. as Casas de Caridade do Serro, Diamantina e ltabira, no 

Estado de Minas Geraes. · 
10:000$, repa.::tidamente, p:1ra. as Casas de Misericordia. das cidades de Uberaba e de 

Passos, Estado de Minas Geraes. · 
10:000$ se;.·ão destinadas á manutenção do Hospital da Santa. Casa de Misericordia da 

c i dado da Cachoeira (no Estado da Bahia). · 
2:000$ para. o Instituto Historico o Geographico do Ceará (sem alterar a somma das 

quotas distribuídas a in:Stituições daquelle Estado) o o restante tambem a instituições de 
a.ssistencia e caridade, a juizo do Governo. 

f) Serão causas para a rescisão do contracto, sem direito a indemnização: 1°, o não pl· 
gamcnto integt>aJ ou parciat dos impostos e onus ; 2°, o não cumprimento da clusula refe
rente ao dopos ~to. 

g) O actual contractante, desde quo acceito as condições estabelecidas o mais o quo 
determinar o Governo para execução da presente lei, terá preforoncLt para o novo con
tr·acto ; no caso contrario o Governo o fiemará com pessoa idonea e capaz . 

h) O Governo exercerá junto á companhia. ou em preza que tiver o contracto a que 
SJ rel'ero a presente l ei, e bem assim junto ás emprezas de loterias estaduaes com venda 
nosta Capital, ·a :fiscalização do modo que julgar mais conveniente, pagas as despezas pelo 
contractaute ou comp;tnhia ou empreza que organizar. 

Para.grapho unico. As attribuiçõcs da referida fiscaliz<.tção serão determinadas no re
gulamento quo fôr expedido pelo Potler Executivo para execução d:1 presente lei c cum- · 
pt'imcnto elo contracto em questão. 

i) Em ca.so do fraude ou dolo nas extracções, legalmente comprovados, o contractante 
das loterias foderacs o os representantes das estaduacs ficam sujeitos, a.lóm das pena~ do 
Cudigo Penal e das obrigações que dccJrrerem dosso acto, iL rescisão o :_t perda dos dc
positos feitos para as fedeL·aes, e á perua dos depositas e á peohibiçã.o <lo cxtra.cçã.o o 
venda nesta Cn.pital quanto ás estalluaes. -

Xll. A isentar de direitos o material pa.ra. abastecimento do agua potavel á cidade 
do Santa. Luzia do Rio das Velhas, no Bstido de Minas Gera.es, importado pela respectiva 
Camara. Municipal. · 

Art. 3°. Dn, da. ta da presente lei será obriga.toria a remes;a ao Laboratorio de Ana, 
lyzes d'3 todas as bebidas o produc~os alimentícios impo1•tado.s, sem interrupção de 
pa.rtidas. 

§ 1 o. O boletim da anaLyzc só poderá servir a.::> importador do producto analyzadg, 
§ 2°. Quando as partidas de vinhos fo1·am acondicionadas em volumes de differentes 

ca.pacid~de3 deverão se rrcmettid11s ao Labora.torio d9 Analyzes amostras correspondentes 
aos roferidos volumes. 

Camasa Vol. VI · 
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Art. 4o. Entrará em vigor desde .ianeiro de 1902 a seguinte tabella: 

Tabella A 

TAXAS DE ANALYSES, A QUE SE RÉFERE O REGULAMENTO QUE BAIXOU COM O DECRETO N, 1.257 
DE 3 DE FEVEREIRO DE 1893 

Investigação d~ acido salicylico n.a~ sub_stanci~s alimentares ....... ·~ 
Idem de matertas corantes de amlma, 1dem, Hiem ................• 
Idmn rle metal, idem, idom ...................................... . 
Idem de utn sal. idem, idem ...•........•....•...........•....• ; . 
Idem de acidos mineraes, idem, idem ............................ ·~ 
Idem idem nos oleos e gorduras para lilbrifica.I• machinas ......... . 

' Idem de glucose e albumina na urina ............................ . 
Idem do gordura e sangue idem ......................•.......•.. 
Idem de pigmentos biliares idem .........•......... , ....•.....•.• 

Analyse qualificativa de calculos e concreções animaes ......... : .. 
Idem idem de essencias artificiaes .............................. .. 
Idem idetn de perfutnarias ....................................... . 
Idem idem ele saes mineraes em medicamentos .................•.. 
Idem idem de alcaloicles idem ...........................•........ 
Idem idem de tecidos de seda., lã, algodão, etc ................... . 
Determinação da densi dado do leite, extracto- a 95° c falsificações. 
Investigação de sub.)tancias estranhas no queijo, pão, f<trinhas di· 

versas n1assa de tomates .... , ............................... . 
Dosagem do.acido salicylico nas substancias alimentares .....•.... 
Idem do cobre ide1n idem ..................................•..... 
Idmn do chumbo idem idem ....••.........•.•........•.... , ..•.• 
Idem do zinco idem idetn .•....................•................. \ 
Idem de um sal idmn idem ..................•...•................ · 
Idem do chumbo no vasilhame esta.nhado ........................ . 
Idem de um metal em minera.es ................................ . 
Idem do acido sulfurico nos: oleos e gordura. . . . . .............. . 
Idem do acido chlorhyurico idem idom.. . . . . . . . . . .•.•.•........• 
Iúem da gluco;:;o na urina c dcnsitlade desta ..................... .. 
Idetn da albu1uina ide1n ... , ....• , ...•..•••..•.••..•••.....•.•.• , 
Idem da uréa iuern .••.....•...•.....•.•.•..........•••.•.....••• 
Ide1n uo acido urico illetn .•..••..•.. , ....•....••.........•...•..• 
Idem da. gordura idem ........• , .•.. , . , .. , •.• , ••• , , ••..••. , •••••• 
Idem da ácido phospllorioJ idem ...••......•..••.... ,., .......... . 
Iuem dos chlorurotos iue1n ...................................... . 
Idem dos sulfatos idotn ................ · .............•• , ......•.• 

Investigação de sulJstancias toxicas ou nocivas em todas as matarias ali· I 
mentares, a.guas mineraes n.rtificiaes, brinquedos, papeis pintados, tape-
çarias, perfu1narias, etc .......... ; ................................ . 

Idem de :mbsta.ncias estranhas em preparados pharmaceuticos ........ . 
Alcool (investigação dos alcooes estranhos) .........................•.. 
Agua (analyse sob o ponto de vis~a. dn sua pobabilidade residuo total) ... 
Assucar, glycose, melaço, mel, xaropes,licores,doces de conservas, bitter, 

cognac, ver1nouth, etc ................................. · ........... . 
Café, (determinação das cinzas, da chicorea, do feijão, do milho e das 
Jn<tterias empregadas p;tra dar-lhe brilho e augmontar-lhe o peso) .... . 

Ovos (investigação du.s ma terias que servem pL1ra. sua conservação) ..... . 
ProducGos de confeit,~ria c de pascelarüt, fructas seccas e confeita.das, cho-

colate, cacú.o, chá, mate, tubaras, especial'ias divors:M:! .....•.......... 
Dosa.gem do azoto em uma. amostra de :-:>anguo ....•.•......•........... 

1 
Analyse q';lalitativa de uma liga metallica ...•.......•......•.....•.••. 
Sal de coz;mha (dosagem da, agua e saes estranhos) .•.•. , ••.••.•.•.• , ••• 

15$000 

25$000 

40$000 
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Extractos de carne, conservas de peixe, de carne e de leite ...••.••••... · 
Oleos comestíveis e outros .........•....••....•..•....•....••.•••..•• , 
Vinagres (dosagem de seus princípios essenciaes, falsificações) ......•....• 
Leite e creme .......•......... , ........ , ................ , ...........••...•.• 
Vinho, cerveja, cidra (dosagem dos princípios mais importantes, investi

gação das ma terias corantes estranhas, metaes toxicos, falsificações) .• 
Pão, farinhas diversas, gorduras, manteigas, queijos (dosagem de seus 

princípios mais impm•tantes, falsificações) ....................... :, .... ,. -;. 
Analyse quantitativa de um tecido .. ~., ...................... : .... , .... ,. 
Analyse quantitativa de pixe de alcatl'ão .......................... , ....... .. 
Analyse qualitativa de um producto de aspecto terroso ........ ~-· .... , .... . 

Analyse quantitativa de um sabão ............... : .•.. , .............. . 

Ana.lyse de uma planta ............ : .............. : .......•.•.•.....• 
Idem quantitativa de uma agua p!)ta vel ou mirter<tl. . , ..•.•.... ; •...... 
Idem, idem de argilla, kaolim ........ : .............................. . 
Dosagem do acido borico em um coalho para leite .................... . 
Alimenta para animae;j composto de diversas hervas (valo1· nutritivo) 
Analyse completa de uma tu1·fa ...................................... . 
Idem completa de um cognac ......................•.......•....••.... 
Idem quantitativa de um oleo ...................... · ..........•....... 

363 

50$000 

60$000 

200:000$000 

Observação.-As taxas das analyses de substancias, que não figuram na p1•esento 
tabella, serão fixadas pelo director, com·approvação do Ministro da Fazenda. 

Tabella B 

TAXAS DAS ANALYSES DOS PRODUCTOS IMPORTADOS, A. QUE SE REFERE O REGULAMENTO QUE 
BAIXOU COM O DECRETO N. 1.257, DE 3 DE .FEVEREIRO DE 1893 

Investigação de substanciasnocivas nos productos alimentares, bebibas 
alcoolicas e outros líquidos .... ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Analyse qualitativa de oleos comestíveis, oleos para lubrificar machinas 
e outras substancias graxas ..... : .................................. . 

dem, idem de preparados pharmaceuticos .................. , ......... . 
Dosagem de um sal, de um metal em substanciás alimentares e outros 

pror:Juctos ..............•........ • ..•.................•.... • ....••... 
Exame de tecidos de seda, lã algodão .•..............•.. ; •.••..•...•..• 
Productos não classificados .................. - ......................... . 

A~~7~rco~u~~~~~i~~. ~~ .. ~~.c~.l~~~~~· .. ~~~~. ~~~~. ~ . ~~ .. o.~t·r·o·s· . ~~~~~.s:~ .; l 
Idem, idem de drogas simples de origem veg,.tal e animal. •.....••...... 
Idem, idem de productos chimicos ·mineraes .. .._ ............... « ............. . 

20$000 

10$000 

Observação.-As taxas das-analyses .de substancias, que não figuram na presenta 
tabella, serão fixadas pelo director, com approva.ção do Ministro da Fazenda . 

.Art. 5.-0s instrumentos de lavoura e machinismos, quando forem destinados ás fu.~ 
bricas de fazer assucar e outros productot:~ agrícolas, fi·cam i;:;entos de impostos de im-
portação. . . 

§ unico. O despacho para tal :fim será dado pelo Ministro da Fazenda, mediante 
lista que lhe será apresentada, especificando os objectos, uma vez verificado que são 
importados directamente por lavrado1•es ou industriaes. 

Art. 6,° Fica. sujeito apenas á taxa fixa de ~ 2 todo c qualquer vapor ou navio 
a. vela, seja qual fôl' a sua tonelagem ou carregamento, que demandar qualquer 
dos portos da União, com o fim exclusivo de receber ordens e seguir o se.u destino, 
podendo demorar-se :por lO dias sob a fiscalização das alfandegas, respeitados os regu
lamentos de &aude e policia do :porto, a receber proyisões, agua e combustíveis. 

§ 1.0 Na referida taxa serão comprehendidos todos os impostos aduaneiros com. os de
mais a que estiverem sujeitos os referidor> navios, 
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§ 2. 0 O prazo de lO dias p•Jderá ser prorogado por mais cinco dias pelo inspector da, 
alfandega, salvo caso do força maior, que deverá ser justificado. 

Termin"do o prazo de cinco <lias, ficará o navio ou vapor submettido ao me.3mo ragi
meh dos que dão entrada por inteiro, franquia i:iu arribada . 

Art. 7. 0 A cobrança dos 25 %, ouro, sobre a importação, dos quaes 5 % continuam a 
ser de;';tinados ao fundo de ga1\1ntia, continuarâ a ser foih nos ter.nos da lei n. 741, de 26 
de dezembro de 1900. · 

Art. 8, o A renda J.o imposto ~ Addiciónaes- arrecadada no porto do Rio de JaOBil'o, 
nos termos do a1•t. 1,0 n. 8, da lei n. 489, de 15 de dezembro do 1893, serâ applicada ao 
serviço do soccorro naval do dito porto. 

Art. 9.° Continuaeão em vigor t8das as disposições dn.s leis de orçamento antecedentes, 
que não versarem sobre a fixação da receita e despeza, sobre autorização para alterar ou 
marcar vencimento, crear, reformar ou supprimir repartições e alterar legislação fiscal e 
que não tenham sido expressamente revogadas. . 

Paragrapho unico. - Fica sem effeita a autorização concedida, no3 termos 
do art. 2° n. IV da lei n. 741, do 26 de dezembro de 1900, ao Poder Exe
cutivo para . arrendar ou alienar .do modo que julgar ronveniente a E::;trada · de 
Farl'O Centt'al do Brazil. 

Art. 10.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
S:1la. das Commissões, em 17 de outubeo de 1901.-Pauta GuimartTes, (Presidente.)

Cassiano doNascimento.-JJfayrink. -Francisco Veiga. - F1·andsco Sá. -Nilo Peçanha. -
Serzedello Corrua. 

N. 173 A - 1901 

Redacção pm·a $a discusstío do p1·ojecto 
n. 173, deste anno, que autoriza o Pode1· 
Executivo a ab1·i?· ao Ministerio da Guerra 
o cl·edito extrao1·dinm·io de 68:195$189, 
para execuçc1a da sentença, em ultima in
stancia, que condemnou a Fazenda Nacional 
a pa[fa?" ao tenente-coronel P1·ocopio Jose 
dos Reis 

O Congresso Nacional resolvo : 
Artigo unico. Fica o PG.der Executivo au

torizado a abrir ao Min'isterio da Guerra o 
Ci'edito extraordina.rio de 68:195$189, para 
execução da sentença, ein ultima in,;tancia, 
que cJndemnou a Fazenda Nacional a pagar 
ao tenente-coronel Procopio José dos Reis; 
por si e como reprt;sentanto da firma com
mercial Pt•ocopio Josê <los Reis & Comp., por 
prejuízos causados ein seu ostttbelecimento 
commer·cia1 e propriedade em Magé, Estado 
do Rio de Janeiro, por occasião da revolta 
de 6 de setom'bro de 1893, quantia que lhe 
será paga integralmente, fazendo as nece~_sa
rias operações e revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 17 de outubro de 
1901.- Paula Guima1·ães, presidente.-Nilo 
Peçanha.- Francisco Sd.- Se1·.zedello Co1·
,·êa.- F?·ancisco Veiga. 

O Sr. Presidente- Não havendo 
nada mais a tratar, designo para amltnhã a 
seguinte ordem do dia : 

1 a p<1l'te, aü~ 3 horas ou antes : 
Votação do projecto n. 113 A, de 1901, au

torizando o Governo a abrir o credito de 

16:060$ para pagar ao bacharel Umbelino de · 
Souz:t Marinho os seus ordenados, comJ juiz 
do direito em disponibilidade, decorridos de 
22 de abril de 1894 a 31 · de dezembro de 1900 
(1 a. discussão) ; · 

Votação do projecto n. 106 A, de 1901, au
toriz:tndo o Governo a abrir ao Ministerio 
da. Justiça e Negocios Interiores o credito 
necessario para pagamento do premio de 
viagem, de.que trata o art. 221 do Codigl) 
de Ensino, conferido a Pedro Demosthenos 
Rache (la. di ·:cussão) ; . 

Votação do.projecto n. 11 A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir um 
credito da quantia do 2:638$045 ao Minis
teria da Fazenda, para pn.gamento de forra
gens, agua e' ohjectos do expediente forno
chios pela Companhia das A'guas do Maceió e 
outros, por conta do Ministerio da Guort'<1, 
duranto o exercício do 1894, 1896, 1897 o 
1898 o a discus:::ão) ; . 

Votação do projecto n. 46, de I 901, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da GuerrC:t. o credito extra'Jrdinario de 
4:225$800 para pagamento do ordenado a. 
que tem direito o almoxarife do extincto 
Arsenal de Guerra de Pernambuco João Cli- . 
maco dos Santos Bernardo~ (3a discussão) ; 

Votar:.ão do projccto n. 176, de 1901, auto
rizando o Governo a abrir ao Ministerio da 
Guerra o credito extraordinario de 2:860$207, 
para occorrer ao pagamento do oedemv:lo 
que compete ao escrivão do almoxarifado do 
extincto Arsenal de Guerra de Pernambuco 
Francisco Mauricio de Abreu (2a. discussão) ; 

Votação do projecto n. 197 A, de 1901, 
autorizando o Governo a. abrir ao Ministerio 
da Industria, Viação e Obras Publicas o cro-

/ 
_{ 
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dito o::pecial de 60:000$, para occorret> âs 
despczas dn. representação dos productos bra
zileiros n<'. exposiç'ã,o rle Bulfalo (i a discussão); 

Continuação da 2a discussão do projocto 
n. 206 A, do 1901, com o parecer sobre as 
emendas • para 2a discussão do projecto 
n. 206, deste anno, quo fixa a despeza do 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores 
para o exercício do 1902; 

2a discussão do projecto n. 218, de 1901, 
autoriz:.tndo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministel'ioda Marinha o Cl'Cdito de 6:121$701, 
supplemon ta,r á verba sa dtt lei n. 746, de 2tl 
de dezembro de 1900, para pagamento de 
soldos que competem aos offi.ciaes transferi
dos para f5 quadro da reserva depois de an-
nulladas as respectivas reformas; . 

, 3a. discussão do projecto n. 264, de 1900, 
'autorizando o Governo a p1•orogar o pra.

zo concedido á Sociedade Montepio Geral 
do Economia dos Scl'vidores do Estado 
1)ara indernnizar ao Thesouro Federal da 
quantia de que lhe é devedora, até que ess~1. 
instituição regularize sua situação, podendo 
mesmo releval-a do pagamento da impor
tancia em que :ficou alcançada no anno de 
1s1.m~; . 

3a. discussão do projccto n. 112 A, do 1901, 
autoriza.ndo o Governo a a.briL' o credito de 
100:000$ ao Ministerio da. Jndustrb, ·viação 
Obras Publicas com o fim tle ssr entregue ao 
Sr. AlbertJ Srmtos Dumont, como premio 
p'ülo resultado de sua expcricncia de um ba
lão dirigível ; 
. 3a. discussão do projeoto n. 166, do 1901, 

autorizando o Poder Executivo a abl'ir ao 
Ministcrio· da Justiça o Negocias Interiores 
o credit) do 13:300$ para pttg<tmento do 
premio e. impressão de 1 . 000 exemplares da. 
obra- Thooria de Pt•occs.~o Civil o Com
merciàl- composta pelo Dr. João Pereira 
Monteiro i 

3" discussão do projocto n. 132, de- 190 l, 
autorizando o Podot• Executivo a abrir ao 
Miilist011io da, Marinha o credito de 100:000$, 
supplemen tar ao a1•t. 8°, n. 24- Obl'as-da 
lei n. 746, de 29 d9 dezembro de 1900; 

3a. discussão do projecto n. 120, do 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministorio 
da Guerra o ·credito extraordinario do 
2:40 l $800 para ·pagam eu to ao marechal José 
de Almeida Barreto, em virtude do sentença 
do Supremo Tribun<Ll Federal ; 

Discussão unici1 da emenda do Senado ao 
projocGo n. 45 A, do 1901, que autoriza. o 
Poder Executivo a abrir ao Ministorio da 
Guerra. o credito que fur necessal'io par·a 
pagar a gratificação de exercício a que teem 
direito ·camiUo José Monteiro dos Santos e 
Joaqu:.m Gonçalves da Costa, contra-mestre e 
mandador da extincta officina do correeiro 
do Arsenal de Guerra da Capital Federal ; . 

2a discussw do pt'ojecto n. 131, de 1901, 
autorizando o Pocler Executivo a abrie ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraordi
nario de l: 132$ para. pagamento a diversos 
operarios da Casa da Moed::t ; 

3a. discussão do projecto n. 121, de 1 :o l, 
autorizand o Poder Executivo a abrir ao 
Mini:terio da Justiça e Negocias Interiores 
o credito de 200:000$, supplenientar ao nu
mero 14 do art. 2° da lei n. 746, de 29 de de
zembro do 1900 ; 

:-;a discussão do projecto n. 232 A, de 1900, 
com o parecer n. 22, de 190 I, autorizando o 
Poder Executivo a transformar as 1 a., 2a e 3a. 
turmas da SU.b·directorü~ dos Correios eni 
la, 2a c 3a secções na Dirccto1•ia Geral, pas
sando os chefes de turmas a chefo3 de secção, 
desde que preencham as condições regula
mentares, e dando outras providencias; 

2a discussão do projecto n. 62 A, de 1901, 
alterando a classe 1 a, n. l, das Tarifas da 
Alfandegas ; 

ga discussão do projecto n. 127, de 1901, 
dispondo sobre 'a cont·1.gem da antiguidade 
do posto dos officiaes do exercito a que so 
referem os arts. lo e 2° da. lei n. 350, de 9 
de dezembro de 1895 ; 

la ·dlsc'ussão do peojecto n. 229 A, de 1900, 
determinando que na confecção d:1s tabellas 
de distribuição dos creditas a que s:J refere 
o art. 162 do regulamento n. 2.409, de 23 
de dezembro de 1893, dever-se-ha entender 
por dotação de uma vct•ba n. uomma exact:~. 
das suas consignações o su h-consignações. 

2a. parte (âs 3 horas, ou untes) : 
Di:1cussão unica do projecto n. 105 B, de 

1901, com parecer sobre as emendas offere
cidas na 2a discussão do projecto n. lti5 A 
(do Senado), quo crea no Districto Federal 
mais um oHicio de registro do hypotheca~, 
com a designação de terceiro ; · 

Di:;cussão unica do projecto n. 147, de 
1901, co!lcedendo ac Dr. Amaro Rodrigues do 
Albuquerque Figueiredo, 2° tenente cirur
gião contractado da armada, uma pensão do 
300$ mensaes o autorizn,ndo o Governo a 
ahl'ir o necessario credito; 

Discussão unica do projecto n. 267, de 
1900, autorizando a Poder Executivo a con
ceder uma pensão de 1$500 diarios, a contar 
de abril de 1898, ao ex-empregado da.' Estrada 
de Ferro Central de Pernambuco Luiz Afl'on~ 
so Ferreira; 

la. discussão do projecto n. 130 A, de 1901, 
estabelecendo que as etapas dos ofiicia.es do 
exercito e da <~rmada nunca serão infer.iores 
a 1$400, qualquer que seja a guarnição a que 
pertençam, s<üvo as excepçôe.:l·da lei ; 

2a discussão do projocto n. 189, de '1901, 
creando varios• cargos na. Repartição Geral 
dos Correios c marcando-lhes os re;;;pcctivos, 
vencimentos; 
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Di.-;cussão unica no projecto n. 162, do 1899, do exercito habilitados com os curso3 das 
concedendo á viuva, do jul'isconsulto e ox- a,rmas a que pertencem e det'ogando n. .loi 
Senador Joaquim Felicio dos Santos a pensiio n. ::.;g A, de 30 da janeiro de 1892, nn. parto 
mens:l.l de 500$000; · referente a este assumpto; 

P· discu:::são do pl'ojocto n. 6 A, do 1901, Nova dhlcussã.o do projccto n. 153 E, do 
. declarando abolida accumu1ação da~ cadeiras 1900, additivo destacado na 3a. discussão do 
de logica e de litteratura do Intcm'.to e do pr0jccto n. 15:3, em virtwle do art. 133 do 
Externato do Gymnasio Nacion<~l, ~qlJ a Regimento Interno, antorizanuo o Governo 
regcncia de um só cathedt•atico, e mandando a t eansferil' para Manoel .Maria Vellez a. 
pôr em concurso as cadeiras que vagarem concessão feita a Julio Benevido~. pelo de
em consoquencia de.~~a. di:::posição ; ereto n. 99, r.lo 7 de outubro de l8n, podendo 

Discussão unica da projecto n. 169, de prorogal-n. por mais cinco annos ; 
1901, autorizando o Poder Executivo a con- Discussão unica do projecto n. 71, de 1901, 
ceder um n.nno de licença.,· com o ordenado a n.utorizanrlo o Poder l~xecutivo a. conceder a 
que tiver direito, ao bacharel M<l.noei Igna- Antonio do Santa Cecilia Junior, fiel do the
cio Carvalho de Mendonça, juiz seccional do soureiro da Delegacia Fiscal do Thesouro Fe
Esta.do do Paraná ; · deral no E')tado do .Minas Geraes, um anno 

Discussão unica do projecto n. 201, de de licença para tratar de sua sawlc onde lhe 
190L, autorizando o Governo a conceder ao convier ; 
Dr. Fernando Terra, assistente da cadeira Discussão unica do projccto n. 184, de 
de clínica dermato-syphiligraphica ~a Facul- 1901, autorizando o Poder Executivo a con
dado de Medicina do Rio de Janeiro, mais ceder dous annos de licença, de acco1•do com 
um anno de licença, com todo o ol'den~~do, o disposto no§ 2° do art. 1° do regulamento 
para tratar de sua saude ; publicado na ordem n. 495, de 17 de janeiro 

Discussão unica do projecto n. 186, de de L866, ao capi~ão do corpo de engenheiros 
1901, estabelecendo que ao engonheiro A.ris- Alfredo Smtres do Nas~imento para tratar de 
tides Galvão de Queiroz, aposentado no cargo seus interesses ; . 
de director da Secretari:J. do Ministerio da · Discussão unica do proje~to n. 188, de 
Agricultura, Commerclo e Obras Publicas, 1901, relativo á. emenda do Senado ao pro
compete, desde a aposentadoria, o ordenado jecto n. 171 B, de 1900, da Camara. dos 
de engenheiro-fiscal de 2a. classe, correspon- Deputados, que autoriza ·O Governo a mau
dente a 25 annos de serviço ; dar pagar ao capitão de fragata honorario 

ta. discussão do projecto n. 174, de 1901, e 1° tenente reformado Collatmo Marquas do 
mand:tndo que o Governo da Republica in- Souza a quantia de l :837$680, dilferença de 
demnise, com a quantia de 70:000$, a Victor soldo que deixou J.o receber desde 1870, data 
Meirelles de Li ma, pela3 despezas. que fez de sua reformaí até 1897, de acco1•do com a 
com a pintura, montagem e custeio do P.a- doutrina contida. no aviso do Minii!tel•io da 
noram<1 do Descobrim'ento do Brazil (com Fa.zenua do 7 de janeiro de 1869; 
substitutivo da Commissão de Orçamentu ao ·la. discussão do projecto n. 157 A, de 1901, 
pPojecto n. 261, de 1900); deéla.rando quo no caso do liconçilo a. um lonto 

Discussão unica do pt•o,jecto n. 100, de catltedraticcJ da E"cola. Naval será. a ca.doiL'a 
1900, elevando a 1$ diarios a pensão c soldo L'egida pelo lontc ::;ubsf;itu.to a <!'tom compo~ 
que pGrcebe o 1 o car.lete reformado, com tir n;~ occasiü.o o cxcL'cicio das !'uncçõos do 
honras de alferes do oxercito,Ol'ozitnb:l c~~l'los repetido1· dessa. cadeira, com voto om sep:t-
Correü1 de Lemos; rado ; 

Discussão unica do pro,jccto n. 190, de Discussão unieu. tlo projecto n. 283, do 
1901, autol'izando o Governo:~ conceder ao 189:3, concedendo a U .. Juli:tna. Morei G:trcez 
m:wltinista de 2a. classe da Est.racla de Ferro Palha., viuvu. do tenonto do exercito Diogo 
Central do Brazil Achillos At·naud Coutin}J.o Garce:r. Palha, a pensão annual do 960$000 ; 
um anno de licença, com ordena<lo, para la. discussão do p1·ojecto n. 158 A, de l-901, 
tratar de sua saude onde lhe convier; tornando extensivo ao Ministerio da Mari, 

I 1' discussão do projecto n. 72, de 1001, nha o. decreto n. 232, de 7 dezembro de 1894, 
doelarando que gosarão da. f'l'anqui <~ postal a na p:trtc ClllO organiza os estados nLdorcs do 
correspondencia e as revi:; tas dos Institutos Ministro da Guerra e do aj11da.nte g<moral do 
Historicos e Geogeaphico:> do Brazil, do Pará, oxercii;o, e d <~ndo outras pr·oviclendi.1.S; 
Ceará, Bahia, S. Paulo, Paraná e Santa Oa.- · la. discussão du peojecto n. 142 A, do 1901, 
tharina. o dos In::;titutos Archeologicos de reorganizando o corpo de ongenllciros navaes 
Alagô :~s e Pernamlmco; c fixa.nc1o o possoat do reBpectivo quadro or-

1 a. dis ·~u:Hão do projecto n. 22 A, do 1001, dinal'iü (com pareceres das Commissões de 
manJando dispensar dos exames praticos do Ma.l'inha e Guerl'a e Orçamento) ; · 
que cogita,rn os a.t·ts. :'!8 e 20 do r egulamento Discus;-~ão unica do peojccto n. 200, de 1901, 
de 31 do março do l8Gl, os o1ficiaes o praças . autor·iztttHlo o Poder l!.:xccutivo a. concede~ 
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11m anno de licen<;<1 ao concluctor de trem da 
Estrada de Feero Central do Brazil Francisco 
Alves da Silva Prado ; 

Discussão unica d.o projecto n. 148, de 
1901, au toriz.ando o Governo a mandar 
contar ao capitão do fragata Francisco Car!
ton a antiguidade da uatu. da promoção 
águelle posto, em 26 de <tbril do 1890 ; · 

Di::;cussão unica d.o projecto n. 242, d.e 
1895, elevando a 100$ men:-;aes a pensão 
que percebe D. Cybele de Mendonça Souza 
Monteiro, viuva do tenente honorario do 
exercito I-Ieleodoro Avelino de Souza Mon· 
teiro ; 

Discussão unica do projecto n. 191, de 
1901 , concedendo a D. Arnelia Cavalcanti de 
Albuquerque, viuva do c :~pitão do enge
nheiros Antonio Cavalcanti de Albuquerque, 
uma pensão mensal de 100$000; 

2a discusilão do p1•ojecto n. 160 A, de 1901, 
conferindo privilegio pu.ra pagamento de 
divida proveniente de salarios de trabalhador 
rural; · 

Discu . .,;são unica da projecto n. 20-i A, de 
1901, concedendo um anno de licença, com 
ordenado, ao Dr. Z:wharias <lo Rego :Mon
teiro, juiz do Tribunal Civil c Criminal, pa.ra 
tratar de sua saudo onde lhe convier;• 

2a. discussã.o do projecto n. 217, d-e 1901, 
autorizando o Govcrn'o a cont1'actar cQm os 
ongonhcir s Augusto de Bittencourt Car
valllo Meneze.'> e Alfredo Rozendo da Silva 
ou companhia qne organizarem, o forneci
monto de ca.r:.õo.:> po_.;taos iUustrados ·c dá 
outt·u,s providencias ; 

la discussã.o do projocto n. 87 A, de 1901, 
·instituindo um premio annual, intitulado 
«Premiu l"cdoral», do 5:000.$. para sor con
ferido ao club de regatas que obtiver victo· 
ria no paroo «Cam:peonato», t~brlmlo o Go
verno o necessario crodito ; 

ta discussão do projecto n. 101 A, do 1001, 
permittindo ao capitã.o de mar e guorl'il l'll
formado José Duarte da Ponto ·:Uboir•o con
tribuir para o montepio do po.~~o do cont;ra. 
:tlmirante, com as vantagens U(} meio-soldo 
eoreespondento ao mesmo posto, pola ta!Jella 
vigente; 

2a. discussão do projecto n. 222, de 1901, 
·determinando qne os offi.cia.cs do exercito, 
armada c · classes anncxas, reformados ou 
que se venham a reformar, de a.ccordo com 
o.:; decretos ns. 108 A, de30 de dezemln•o 
de 1889, c 193 A, dC :10 de janeirv de 18!30, 
voluntariu. ou compulsoriamente, toem di
r~itu ás vantagens exaraLI.as no alvará Ll.e l6 
de dezemb1•o de 1700 e resolução de 20 de 
dezembro de 1801 ; · 

3a discussão do projecto n. 103, de 1901, 
marcando os casos e a fórma da revisão das 
condemnações ; 

.367 

Continuação da 3a di.~cussão uo projccto 
n. 205, de 1898, autoriz<1n<lo o Governo a 
ma.ndu.t· pagar ao:; prs. Francisco Antunes 
Maciel e Arthur Antunes M~wiel a quantia 
de 385:500$, importancla do gado vaccum o 
cavallar fornecido ás furças legaes durant-e o 
periuúo rcvoluciunario de 1893 a 1895 ; 

3a d~scussã.o doprojacto n. 165, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Mioi~terio da Mal'lnha o credito de 
77:521$899, supplomentar ás verbas ns. 8, 
14 o 21 do art. 8° du, lei n. 746, de 29 de de
zenibro do 1900, para. pagamento de venci
mento; ao corpo de patrõos-móres, augmento 
úe vencimentos de um capitão de mar e · 
gueri':t, um capitão de fragata e vencimen
tos de tro:; modicos de 5a ctasso ; 

Ia tU~cu.:;são do projccto n. 18.2 A, de 1901, 
dispensando a Fn.zenda Municip<.\1 de adean
tar o pagamento do scllo nas causas em, que 
lor autora ou ré, perante a justiça local do 
Districto Federal e dá outras providencias, 
com emenda da commissão; 

2a discus:;ão dJ prQjocto n. 225, de 1901, 
equj parando aos log;.l,l'CS de apontador dos 
A1·senaes de Marinha e do Guorra o de apon
tad.ot' geral da Allitndega da Capital Fedéral. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 minu-
tos da tr~.rd.e. · 

123a. SESSÃO EM 18 DE OUTUBRO DE 1901 -

Presidenqia dos Srs. V a; de l'vieUo (Pre~ 
sidente), Satyro Dias (2° Vice-Presidente) e 
Carlos de Novaes, 1° Secretario). . 

Ao meio dia procede-se á. chamaria, a quo 
respondem os Srs. ViJ,Z de MeHo, Carlos do 
Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
L11iz Gualbel'to, Gabriel Su.lgado, .José gu. 
zobio, Cunhn. Martins, Ra,ymundo Arthur, 
Nogueim Accioly, Frederico Borges, Sm•gio 
Saboya, Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Pe
reira Rei.s, Celso de Souza, Gomes do Mattos, 
Bricio Filho, Julio de Mello, Estacio Coim
bra, Pedro Pernambuco, José Duarte, Epa
minondas Gracindo, Arroxcllas Galvff.o, Ray- · 
mundo de Miranda, Joviniáno do Carvalho, 
Rodrigues Doria, Fa.nsto Ca.rdoso, Scabru., 
Neiva, Milton, Francisco Sodre, Manoel Cae~ 
tano, Satyrü Dias, Alves Bê~rbos~~. Rodrigues 
Lima, Tolontino do.~ Santos, Gu.ldiqo Loreto, 
Celso dos Reis, Nilo Peçanha, Sllva Ca.'3tro, 
Cus·todio Cuelho, Tlwoplülu Ottoni, Viriato 
Mascarenhas, José Luiz, Espel'idião, Leonel 
Filho, Ani;onio Za.charias,Cal'los Ottoni, Ole
gario Maciel, Dino Bueno, Va.lois de Castro, 
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ANNAES DA CAMARA 

Cajado, Cincinato Braga, Hermcncgildo de 
Moraes, Teixeira Brrtndfi.o, Paula Ramos, 
Francisco Tolentino, SJaros dvs Santos, Ger
mano Hasslochcr, Aureliano Bal'bosa., Vos
pasianv de Albuquerque o Diogv Fortuna. 

Abré-se a se:.;são. 
E' lida e posta em discussão a acta. 

. Esses senhores sentiam má a disposiç-.ão, 
viram descobo;·tos o.1 seus planos, denuncia
dos os seus artificio~, c, então, para q~1e 
:passa,sse a impressão geral caus~da qo ani~ 
mo :pu1;lico, tinll<~m intcl'vindo p:tra. obtce 
que o projecb não voltas.3o . tão cedo á dis
cussão, para mais tarde surprohendercm a 
Camara c cons2guircm assim a passagem 
deste credito,quc é um verda.deit•o attenta.do 

O Sr. Germano Hasslocber (•) contra o direito. 
(sob.re a acta)-;-Sr. Pr.esülente, ~br~ndo hoje Justa coodemnação de quem tem estado 
a ordem do dia, publicada no Dzano do ~on- nesta. Camarct a fazer diariamente o sacd~ 
g1·esso, vi com verdad~ira SUl'preza. qu~ tm}u ficio tlos ~eus sentimentos p<mt. curvar a 
pa,s~ado a figurar nao m '.ts em prm~eu·o cabeça deanto da tyrauia da Mesa , de 
logar, m :1.s em 35°, da 2·' pnyte, o proJe.ctp quem muitas vezes, procul'ando elucidar 
mandando pap1' 385:000$ a t1tul? dl} preJu_i· o debate , vem para a tribuna trazer 
zos soffridos pela fmnilia Macwl no R10 as explicações necessilorias na hora das vota
Grande do Sul. çõos o que, entretanto, é contido pela Mesa. 

Chegando a estn. casa, dirigi-!lle a v. E~., injustamente, ao passo que os rcpresen
a quem ponderei que, tendo sido esta _d1s. tantos da opposição, exac~amente porque 
cussão iniciada e tendo ficado interrompida, não teem que dar importanci:a ao maio1· pre

. hontem, pela hora, os estyloJ estabeleciam stigio da Mes:1. quando se trata dos intere;;ses 
. que continuasse·:' a figurar em primeiro log•~r que defendem, nunca sotfrem estas repri-
na ordem do dill.. mendas, fazem as suasreclamações com des· 

as-Jombro e obteem túdo, porque o terror, a 
Ha bem pouco tempo V. Ex., interpollado ameaça mais valom aqui. (Não apoiados; 

· por um dos rospeitaveis membros da illustec rwotestos da bancada pernambucana.) 
ba.nc~1da pernambucana, po1•que havia dcs~o- Não es~ou dizendo que são os nobres Depu
cada do primeiro logar para outro um proJC· tados da bancada pernambucana que aterro
cto cuja discusssãosoinicia.ra,prompt .~mente, rizam e ameaçam. 
sem ~iscl'ep H' um só inst:J.nte, attendeu á 
reclamação, dizendo que elh era justa o quo O Sa. BRICIO FILHO- D<t um al)n.t·tc. 
si o projecto não figuraYa mai::~ na primeira o SR. GERMANo HASSLOCIIER-A Mesa não 
parte em primeiro logar, fora isto devido a é sinão um delegado da Camara. e como tal 
um equivoco da Mesa. não póde afastar-se do cumprimento dos seu.s 
• Esperava eu que V. Ex. tivesse para com- deveres, das linhas que lhe estão traçadas. 
migo, para com a bancada do Rio Grande do A Mesa não póde dar uma. explicação 
Sul a. mesma justiça (.já ; nio quero dizer a cabal da razão por que retirou da ordem do 
mesma consideração; porque nãu so discutem dia a; discussão deste pro,jeeto, porque não 
considerações), mas V. Ex. dcclal'OU·me que podia absolutamente fa.zel-o.Trata-se ele uma 
equivoco houve em figurar este projecto na discussão encetada, de uma questão grave, 
ordem do ªia, porquanto havia ordenado a uma questão séria discutida .pela bancada. do 
sua exclusa?· , . . Rio Grande d.o Sul, que pnde, que desafia ?S 

Perguntm a V. ~x. qual ~ mott_vo por que adverdarios a tra.zei' provas em contrarw 
o mandara excl~1~r o V. Ex .. d1_sse-me que das nossas allegaç~ões o a Mesa vem collocat• 
estava ~o exerctcw ~e um. dirmto que lho ontre a palavra da bancada, do Rio Gi'<mde 
co~npo~w, e do qual nao prect~a v a dar·-me ex- um espaço de tL\mpo que. d'estrúc as imprcs
plwaçoe.:; · . _ . sõcs que, porventura., pos::;:tm ter causa,do 

Agora dou eu exphcaçocs a V. Ex. e á no animo desta Camara. o discurso quo 
Camara da estranhez;J. que me causou este hontem proferi. 
facto. . . . 0 SR. FREDERICO BORGES - Estas consi-

Hontem, á no1te, f!II p1•ocurado e av1sado derações podem ser renovadas. 
por p3ssoas qu0 se mteressam pelos cofres o SR. GERMANO HASSLOCHER - Não 
PJ.blicos ~que ~s~ão al~rta com esta ques- podem; e, do mais, não somos . realejos de 
t.ao, que nao é smao !fi.ais nn:t attentado con- repetição que tenhamos necessidade de es
t~a. ell~s, de q~e as mtluenctas dos Sr.3. Ma- tar subordinados aos caprichos da Mesa, para 
ct_eiS _tinham _stdo !antas ql!e, por .conve- vir reproduzir constantemente os argu
mencla da dtscussao, haviam obttdo. de mcntos quando l)em pareça ú. Mem reabi'ie . 
V. E:c que fusse retirado da ordem do dta o 0 deba.tc. 
projecto. 0 SR.. FREDERICO BORGES-Não }ta capri-

cho contra o direito do Deputado, que póde 
(') Este discurso não fri revisto pelo orador. requerer preforencia. 
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0 SR. 'GERMANO HASSLOGHER- A verdade 
é que não podi_a. ser retiro.do da ordem do dia 
um projecto, cuja. discus ~ão se oncerrara, e 
appeHo para os Ulustees representantes -de 

. Minas; ha I)Quco tempo deixou de figurar om 
primeiro logar na ordem do dia .o projecto 
que altorava as tarifas das alfandegas e man
d<\va elevar de 15 a 30 °/o o imposto sobre 
cabeça de gado importado; ímmadia~amente 
reclamaram, dizendo que a ~ilcussão tinha 
sido adiarla por estar adeantada a hora e que 
não podia ser o projecto deslocado e, como de 
justiçé.t, foram a.ttendidos. • 

ORDEM DO "orA 

' <.>Sr. Presidente __:.Não havendo 
numero lega.l para se procede!' ás votações · 
das . ma. terias constantes da ordem do dia, · · 
passa-se á mataria em discussão. 

PRIMEIRA PARTE. DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada. a continuação da 2a. dis
cussão do projecto n. 206 A, de. 1901, . com o 
parecer sob1•e as emendas para a 2a. dis
cus."!ão do projecto n. 206, deste anno, que· · 
fix.a a despeza do Ministerio da Justiça e Ne· 
gocios Interiores para o exercício de 1_902. 

/ 

,Então, par(), nós, que estamos aqui'adefon
der os cofl•es ·publicas 'da ameaça de uma la· 
droeira,que estamos comba.téndo pelçdireiéo, 
que trazemos o fructo de ri osso e.3tudo e da O Sr. President.e - Tem a pala
nossa critica para impre.:>sionar á Camara vra o Sr. Rodrigues Lima. 
com a verdade, nós que dosafi;1mos <lis-
cu.:>são immediata,epela chicana que sett•a.ta O Sr. Rodrigues Lima- Sr. 
adiar uma discussão, para que amanhã Presidente, ao Orçamento do Interior, ora 
de quando estivermos á~ portas do encerra- ein discussão, apresentei duas emendas que 
mento, com o espírito preoccupado com a lograram approvação da Commissão de Or
pressa do$ ultimos momentos, pOE1Sa passa1• çamento. 
na cauda das discussões este escandalo, que O illustre · relator do Orçamento do Inte
infelizanente está encontrando na sua frente rior, em seu b('m elaborado parecer, opíno:u 
todas as facilidades. favoravelmente a estas emendas. 

Nó3 nos moveremos para discutir p pro- Agradeço a S. Ex: o ter esposado uma tão · 
jacta, porque para Iióa o mais que aspit·amos justa causa e que se póde considerar como 
é satdr de.3ta · Camara, dizendo bem alto ao altamente humanitli.ria. · ' · · 
Rio GranJe e ao paiz :- defendemos os cofres As minhas emendas referem-se á creação 
publicos contra .. os piratas, . di~semos a ver- de um ins&ituto de maternidade na Capital 
dado, esmiuçamos tudo e, si nao vencemos, . Federal. · _ 
não foi porqpe os nossos esforços não fos· Comopóde parecm• aos meus collegas que 
sem generosos-e teremos, pelo menos, e{ta este assumpto diz mais respeito ao interesse 
gloria comnosco, ao sormos apontados entre individual e mesmo ao interesse municipal, 
os rat•os que sabem c.umprir com o seu de- tenho quo fazer uma exposição á. Camara, 
vct•. . afim de ficar bem assignalado que em todas 

· · ) as nações cultas os parlamentos e os go-
Tenho concluído. (Muito oe.m; muito bem. vornos centrae~ não descuram de auxiliar, 

emcazmente o movimento creador de insti• 
O Sr. Prealdeute- O pt•ojecto a tuioõos dessa natureza. 

quo o nobre Doputad:) se roforo, o q'.'O indi; Em França., Sr. Presidente, paiz que men• 
vida.monte figura no impros>o contendo a ciono por ser mais conhecido de todos nós, 
ordem do dia de hoje, foi excluído pela Me.'Ja, desde a convenção franceza, celebre assem· 
que entendeu assim dever fazel-o. bléa revolucionaria, todas estas instituições 

O SR. GERMANO HASSLOCHER- E' uma ty- do assistencia publica, · sobretudo as de pro-
rannia... tecção (~mulher e á infa.ncia, teern merecido 

a a.ttenção qos representantes do povo. 
O Sr. President.e -Não é uma No decreto da convenção franceza, . que 

tyrannia; nem a Me3a tem caprichos. declarou os direitos do homem, ficou sole-
. · mnemente consignado no art. 23 que os soe· 

Quanto ás pa.l~vras .proferida~ pelo nobre corros publicas constituem uma divida sa.~ 
Deputado, declino do juizo de S. Ex. para o grada, e que as instituições de assistencia· 
de todos quantos me conhecem; tenho, feliz· publica mereciam a vigilancia. dos poderes 
mente, um nome, um passado que ninguem da nação. 
será capaz demacular. _ 

.. Dessa · época em deante nunca este as
VozEs- E' a verdade. (Muito bem; muito sumpto foi de~curado nos parlamentos. Ul· 

bem). · · timamente, no presente anno, Havendo em 
Em seguida, é approvada a a.cta da sessã.o geral os orgãos de publicidade na; França de-

antecedente. · nunciado qti~ a- mortalidade infantil crescia. 
Catnara Vol. Vl · 47 
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progressivamente, foi apresentada ao parla
mento uma'proposta de lei determinando que 
o Estado jnterviesse afimde estabelecer pro
tecção definitiva á mulher em estado de ges
tação e ás crianças recem-nascidas, das 
classes operarias. . 

O parlamento nomeou uma commissão 
para syndicar de todos os factos alludidos.As 
pesquizas da commissão revelaram a jnsuf; 

· ftciencia dos soccorros prestados á. mulher 
nas classes pobres, e opinou a commissão 
pela creação, alóm das maternidades, de 
asylos francos, onde a mulber ~eja recolhida 
gratuitamente, dispensada de trabalhar nos 
ultimos tempos da gestação, encontrando 
assim um abrigo muito antes do momento 
de_urgencia. 

Dentre outros paizes,sobre os quae.~ nada 
preciso mencionar, afim de não fatigar a Ca
mara, fallarei apenas da Allemanha, onde 
estas instituiç:ões protectoras teem caracter 
aecular. 

Todo este !UOVimento do assistencia pu
blica acha-se alli tão perfeitamente dirigido, 
que, póde-se affirmar. a Allemanha está na 
vanguarda. dos paizes europeus. 

Em nosso pa.iz, Sr. Presidente, esta ques
tão não póde deixa1• de attrahir a· attenção 
dos poderes publicas, ella não tem um ca
racter individualista e de somenos impor
tancia. 
· Basta que eu apresente á Camara uma 

estatística relativa. ao anno de I 901, sobro 
mortalidad"' infantil, para que ftq11e em 
evidencia a relevancia do assumpto. glla 
demonstra cabalmente quo a mortalidade 
infantil no Rio de Janeiro é superior ;\, de 
qualquer capital de grande população.Chamo 
a attenção da Camara. pat·a. este .facto, quo 
julgo bastante grave. 

0 SR. MILTON-Gravissimo. 
0 SR. RODltlGUI!:S LIMA-Deixei de trazm• 

as estatísticas do anno passado e anteriores, 
porque ba.t~ta o exame dos tlous primeiros 
trimestres do COJ'l'entc anno, para que a 
Camara se admire da triste situação em que 
nos encontramos, pela. doficicncia do as .. ,it~
tencin. (ts cla~ses pobres. P<tt'eco-me as::;onl
lJI•osa esta estatística rol(wontu apenas a 
este anno. 

Nascimentos : 
Sobreviventes ..................• 
Natimortos .....................• 
Mortos até um mez ............. . 

Segundo trimestre 

So brcvi ventes ..................• 
Natimortos ••..•........••......• 
Mortos até um mez ......•••.• , .• 

3.409 
2~13 

.155 

3.662 
;277 
189 

Creio· que não ha nenhuma Oapital de paiz 
civiliza.do que ap1·esonto esta estatística. Con
vem notar que nao faço referencia ne~tes 
algarismos á mortalidade infantil em geral; 
quiz alludiL• sómente ao resultado que se 
deriva directaméntc da falta. de assistencüL 
maternal nas classes proletarias. Pa1•a o 
conhecimento completo· da questão no to
cante á mortalidado da primeira infancia. no 
Rio de Janeiro, são muito cloquentes os fa
ctos apontados pelo distincto profts::lional 
Dr.Moncorvo Filho na suanotavel «Memoi•ia», 
publicada recentemente. 

Neste ·interessante trabalho, diz o Dr. 
Moncorvo Filho quo, examinando·se a mor· 
talidade infantil no quinquennio do 1895 a 
1899, tem-se a triste impressão de registrar 
que, longe de diminuir, tem ella crescido do 
anno para anno, sendo cocfficiente de 32 "1 • 
em 1895 e 36, 4 o I o em 1899. 

Si os illustres collegas, que me honram 
com sua attenção, examinarem bem esta 
questão por todas as suas faces, sentirão, 
como eu, a forte impressão do tão doplo
ravel situação e não sel'ão mal empregados 
os momentos que occupo esta tribuna. 

Corre-me o d<'V('r, Sr. Presidente, de de
ter-mo sobt•e este assumpto, parque, quando 
em o anno passado se· reuniu nesta, Capital 
um congresso medico, do qual tive a honra 
de fazer parto, apresentei uma indicação 
pa.ra que a,; instituições de protecção ma
ternal o puoricultura fossem organizadas om 
nosso paiz. A commissão nomC'ada pc>1o con
gresso medico or·ganizoü um ., programma 
quo consubstanciava todas as idêas V('ncc
duras om suas . linhas fundannontaPs, e do 
qnal a commi::;~ão deu conhecimento ao Go
vorno. 

Quor· da par-te do S. Ex., o Rt·. Pt·esill<'nto 
d<t Ropublica, q úm· tlu distin$}to Ministt•o, o 
:-:;1·. Dr. Epitaclo Pessoa, oneontl•ou a com
missão do congt·o;~:;o medico o mais gm1til 
acolbimonto. . · 

Tenho a satisfação om dizer de publico 
quo o actua1 Ministro do.Intorior, o illustt·e 
Dr. Sahi no Barroso, q u:mdo eonlhronciou 
eomrnlgo, uHirna.mont.o, sobeo tão impor
t<J.nto assumpto, pt·ometton collaborar nos 
limii;cs <lo suas attribuiçõcs, para quP taes 
instituiçõ(•S sejam entre nós uma realidade. 

Entendi, por ter sido autor . da indit:ação 
no congt•osso medico o por ser membro do 
Parlamento, dovoe apresonta1• osta emenda. 

0 SR. Sn.vA CASTRO-E é um servir}O {~ 
humanidade. (Apoiados ge1·aes.) 

0 SR. RODRIGUES LIMA-A minha emenda 
teve a fortuna de conquistar do iUustrc l'e· 
lator do Or~~a.mento do lntel'ior, o Sr. Nilo 
Peçanha,um :parecer tão bom fundamentado, 
que, om rigor, minh~~ presença na. tribuna 
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era dispensa.vel. Mas, si tomei .algum tempo 
á. CJ.mara., foi unicameútc por desejae attt'<'t
hir sua atl;onç~ão para . esta e~ta.tistica que 
nos humilha. (Apoiados.) 

Sr. f?re.3íden 1;e, penso e estou de ac~oedo 
em que a iniciativa individual e a car1dade 
privada muito pNlem f<\zer. · 

O SR. MILTON-E fazem muito aqui no RiD 
de Janeiro. ·· 

O SR. RoDRIGUES;:o LIMA- Não ha duvida. 
A nos.:;a população tem um espírito de phil
n.nthropia que merece todos os elogios. 

0 SR. MILTON-Apoiado. 

O SR. RoDRIGUES LIMA - Mu.s convém no
tar quo a caridade privada, a beneficep.cia 
individual, em suas delicadas e imprevistas 
impulsões, pouem attonmtr malos isolados, 
mitigar muita miseria, mas não são suffi
cientes para, . a,mparar os sofft·imentos uas 
grandes classes. A soliJ.aricdade social re
clama uma assistencia bem orier:1tada, e ~ 
um dever do- Estado fazer a caridade que 
entende com as grandes classes sociaos des
titúidas de recur . ..;os. 

Um escriptor celebre-Molin:tl'i-diz, em 
uma. do suas obras, quo um est:1.do social om 
que o individuo tiv<>sse do prover por si 
proprio a todas-as mi:-lm•ias de ~ua naturez1., 
sem nada poder esperar da colloctividado, 
não seria mais um ostLtdo social, seria. um 
estado selva,gom. 

E' preciso cp1o ha.jn. um espírito dirigente, 
que haj;~ org;tniz;tçõcs do a:-;sistoncia publi· 

. ca, nas qu:tes :1 bcne!iconcia publie:t se asso
cie ao ele monto scicn tifico. 

da oscolá profissional de enfermeiras. Entre 
nós é isto uma novidade. 

Na Europa,, ha poucos annos, e~tas escolas, 
aliás pouco importantes, eram mantidas peb 
municipio. 

Orando impulso, po1•ém, tiveram, com as
pecto verdadeiramente scientifico, depois
q_ue o illustre profes::;or de Vienna- Billroth 
-fundou o Rudolphinum-hospital typo para. 
escola de enfermeiras. Em toda a Allem,LDha. 
o esforço do professor Esmarch, creando as 
Escolas Samaritanas, tem sido coroado de 
surprehendente successo. Em França, o Di'. 
Bourneville tem sido infatigavel na pro; 
paganda em favor de instituições desta o r· 
ilem e di versas são as escolas de enfermei· 
r<J.S existentes actualmente em Pariz, e que 
prestam in calcula veis serviços a todas as 
classes sociaes. 

Poetanto, acredito que a Camara, concor
rendo para a, instituição da assi.ltencia ma
ternal c para a fundação da escola de onfer
meiras,40 prestará um serviço relevante a. 
muita · gente pobre, que poderá encontrar 
trabalho e arrimo na nova profissão. Na 
clinicu. domiciliaria se faz frequentemente 
sentir a fu.ltu. de auxiliares aptos que tenham 
~ido algum prep::~.ro theorico e pratico. Com , 
o curso do enfermeiras, porém, esta lacuna 
será. preenchida~ Para olJjectivo tão justo, 
julgo que a Camu.ra não deixará de concor
rer com a pequena verba quo peço para 
iniciar e5ta instituição. 

Conto com o n.poio e phila.ntropia do povo 
fluminense, mas f<tz-se preciso que os pode
l'CS puhlicos auxiliem tão bonetlca tentativa . 
Tonho concluido. ( Muito bem; muito bem. O 
o1·adm· d cttmprimcntado.) Os gr<Ln(los prog••csso~ da medicina modcr_. 

na irnpiicm o llevot• :i. snLiotl<L<Io !lu molhor<LL' 
as condições preca•·i;ts nm quo so cneoutram O Sr•. Ger•mano Ilassloeher 
as el:tssos pt·olct.at•lu.s, no qun diz ro .. ~poito á. diz quo ha pouco roel:tmava contr·a uma 
;tssistencia matern:tl o li. puot'icultura. J.u.s muitas lrregulal'idado3 quo a,hi ostão"' 

A minh:t omonda, cro:tndo instHt;:çõcs 1le cat'Ltctol'izando o momento quo atl'a.vessa~ 
m;Lt.OJ•nida.,lo, oshbolt~co :~ juxta llosi1,~ã.o d;L . mo.:1, a ]H'Oposito do um project.o, que é um 
lmncnconda. publiciL o tl<L scionci:.t. Dest;ts vol'uu.doieo assalto ar> m·ario publico; agora, 
duas eorrcntcs convei·gcntos result:u·ão pat'iL tomu.ndo o projecto do Orçamento do Inte· 
n socic,Jado hraziloit·;~, pa.t·;~ 11 nosstL patr·ia, t•iot•, vô umas omcncl.as, com paroccr favora· 
as m:Lioros v:Ln l;agons. Fit'm:ttlo ne:'ltits idtíu.s, vel d;t Commissã.o, o cujo assumpto suggero
animtt-mo a ospcr<tnç·t de que O).; poüm·cs pu- lho algumas considerttções. 
lJlicos não deixem, como até agol'a, quo in- H.oforo-so ct. emenda que concodo <L gra
:;titui<;,ões de u.ssistoneia.,tão-import<mte.s por tuidade . para a. matricula no Gymnasio 
sua influenciu. socia.l, SB ot·g;mizem exclusi- Nâcionat ao menino, cujo pae, tutor oure
vu.mcntc pela iniciativa individun.l. Confio presontanto j<l. estiver pagando ·contribuição 
que o p:wln.mcnto investigue com interesso correspondente n. tros matriculas. · 
dos gr<Lndcs sofiPinumtos dils classes opera- A medida é justa qua.ndo feita em bene
rias o concoera., como coHoctividv.dc podo- ficio de um pae, é natural, c mesmo as le~ 
ros:~. em uma u.cçã.o effica.z, ttfim de que a. gislações de quasi todos os paizos consagram 
assistencia. u.os necessitados seja umn. reali~ este favor em beneficio da tamilia de grande 
dado em nossa patria.. · pr.ole, por considerarem como um contri-

0 progeammu. que a commissão do con- buinto da prosperidade nacional aquelle que 
grosso medico aspira realizar é complexo. dá muitos filhos á. patria. O mesmo, porém~ 
Entre as idéa.s consignadas avulta a creação se não d<t com os tutores nem com os repre-
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sentantosdo a.lumnos, os quaes fazem, com O Exm.Se.Ministro da Justiça teve o mos
as rendas ãos tutelados ou dinheiros do;:; mo procedimento em relação a nomeações 
paes, as despezas de educação. de officíaes da guard-a nacional. Estes factos, 

E;:;pera quo o illustre relator reflicta nestas porém, não flzoram com que a banca.ua per
observaçõe.3. Já são innumeros os abusos que nambucana alterasse a sua attitude, que só 
se dão com . a gt•atituidade ele matricula no foi modificada pela assignatura do cscan
Gymnasio Nachm~'l e no Co~le~i~ Militar! daloso arrendamento das estradas do ferro 
onde os offlciacs de patent:} m1er1or quas1 do norte. 
sempre encontram emba_ra.çoil na matricuia · Este arrendamento é a morte da lavoura 
pn.ra seus filhos, .porque Jâ os lbg<tres o;;tao pel'nambücana, pois, aJ c.ontrario do que af
tomatlos pelos filhos de generaes. firmou o seu distincto co!Jega. por sn:nta Cn.-

Acredita ser tempo de se cuidar dos di- tharina, Sr. Paula Ramos, está. convencido 
nhciros publicas tão malbaratados pelo f<~.vor de que pela clausula I4a. do contracto a com
como no caso do projecto quo teve occasião panhia arrcndataria pôde <:mgmentar as ta-
de di:;cutir ·hontem. rifas. 

Para melhor informu,r aos seus collcgas Feitas estas considerações, vae tratar d'o 
dos abusos que neste sentido se pratica-m, orçamento que discute. · Começa dirigindo 
vae requet'er a lista do,; alumnos que teem applausos ao sou Hlustre rela;or que, no sou 
matricuh gratuita. no:; institutos a que se relatorio, parece que se afastou da maioria 
referiu acima. (llfuito bem ; muito bem.) que apoia incondicionalmont9 o Governo. 

O illustre relatot' declara. termin:J.nte-
0 Sr .• Julio de Helio diz que mente que nãoacceiéaemondasqueaugmen-

não pro.tendia, tomar parte no debate do Or- tem despezas ou que tratem de reformas de 
çamento que so acha em discu~:5ãÔ ; ma,s, repartições, creMões de empregos etc., sus" 
para que esta não soja encerrada, sem que tentando com calor a doutrina consti
disGinctos collegas seus, ausentes n;) mo- tucional do que o · Congr0sso não póde de
:mento, justipqhem emendas que apresenta- legar attribuições que lhe.3 são privativas. 

, ra.m, vem, sem preparo algum, fazer algu- . E' co~ verdadeiro enthusiasmo que f'oli-
mas observações. c1ta o IllustrJ relator, que, organizando (> 

Antes de entrar na discuss1o tlo prJjecto, orçamento, não aproveitou as idéas contidas 
necessita de fazer algumas considerações de no relatorio da pasta do Interior, firmado 
ordem pJlitica, para o quo solicih permis- pelo 9x-ministro, Se. Epitacio Pes,:;oa, em 
são a Camara, que tl(} certo nã.o estr<mh:1râ boa liora substituido polo Sr. Sabino Bar-

. este facto, quo está na praxo, principal- roso, que tem procedido correctamente. Ef
mente quantlo se trata de uma lei annua. fectivamente o relatorio do ele-ministro só 

E' conhecida do txlo o P?>iz a attitude tem um prurldo:-o de reformar todos os 
serviços do departamento do interior. 

tomada pela bancada perríu.mbuca.na om Nota c1ue no retatorio do Sr. Minidtro não 
a.mb::~.s <.~s Casas tlo Congresso, desde 0 inicio S@ encontra uma simples refercncia ao La
do actual Governo, attitude cheia de re- zareto de Tamandaré,nã.o obstante tratar-se 
serva. de uma que.3tão importante que tem dado 
• · A bancatla attentlia a situação financeira dado logar a reclamações diplomaticas, P<~
do paiz o nã.o negou ao Governo uma só rec~ndo haver uma tal ou qual m:i vontado 
medida noste sentido, embora com muitas sobre este assumpto. 
não concordasse. O Sr. Dr. Nuno de Andrade mandou pro-

Apomr, porém, tlosta a.ttitudo patrlotica visoriamente abrir o lazareto, nomeou para 
da bancada, o Governo cJmoçou a hostilizar alli possoa.l, etc.; no fim de nous mezes, 
o partido republicano tlo Pernambuco, sa- porém, SODJ. motivo qualquer mandou fe
lientando-se nessa$ hostilidades o Sr. Minis- chat-o, não se explicando o abandono em quo 
tro da Fazenda. se acham hoje as obras; entretanto, com 

E' conhecido o .procedi:nento quo S. Ex. estas tem a União despendido mais de dous 
teve em rotação ao desfalque ver~ficado na mil contos que alli estão enterrados. 
Delegacia Fiilcal, no Recife, dosfalque es~e R;e(~rindo-se â emenda de 500:000$, o1fe
quo lhe serviu de pretexto para exercer rec1da p::tra esta despez t, o orador vem dizer 
perseguições contra amigos tla situaçãJ do· c1ue não tem objecção alguma a fazer a sub
minant.e do Pernambuco. on~enda do robtor, reduzindo aquella verba 

Este intuito dJ Sr. Ministro tla Fazentla de a 200:000$; em totlo o caso, dos males 0 
hostilizar os amigJS do gJverno tlo Pornmn- menor. 
buco tornou-se frisante nas nomeações tlos ObsBrva que leu em um dos orgãos de pu- · 
·:ti!3c.tes de imposto_s tlo consumó; nomcições blicitlade que a opposiçãohavia apresenta(lo 
que rccahiram em mass~~ sobre inimigos do tantas emendas . ao Orç<tmento do Interior 
ffOVerno pernambucano. . que o augmentou do um modo extraordi-
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nario. Iilto não é verclado; todos sa.lJom aqui Joaquim Pires, ThomazAccioly, Virgílio Bri:. 
quem . estâ em opposição, sendo facil de gido, João Lopeil, Francisco S<:t, Tavares do < 

ver-se a quem pertencem as ememlas. Lyra, Trindade, Silva Mariz, Ermirio Cou-
Analysando as emendas, nota quo muitas tinho, Teixeira de Sá, João Vieira, Pereira 

dellas attendem a necessidades o aspirações de Lyra, Esmeraldino Bandeira, Sylvio R.O
ha muito reclamadas e, tratando o~pecial- mero-, Castro Rebello, Augusto França, Felix 
mente da verba relativa a diligencias po- Gaspar, Eugenio Tourinho, Pa1,1la Guimarães, 
liciaes, que augmenta de anno para anuo, Adalberto Guimarães, Pinheiro Junior, José 
não comprehende no regimen democratico Monjardim, José Marcellino, Irineu Ma
qualquer dospeza de caracte1• reservado, que charlo, Nelson de Vasconcellos, Osca1• Godoy, 
torna até impossível a respopsabilidade do Sã . Freire, Raul Barroso. Lourenço Ba
Presidente da R.epublica no emprego dos ptista, Alves de Brito, Pereira Lima, Julio 
dinheiros publicos. · Santos, Martins Teixeira. · Oliveira Fig"!lei-

Pensa que a varba secreta deve ser desti- redo, Francisco Veiga, José Bonifacio, Pe
nada a previnir os crimes e não a elogios ao nido · Filho, Monteiro da Silveira, Alfredo 
Governo · o· descompostur~s á opposição. O Pinto,, Adalberto Ferraz, Larnounier Godo.:. 

·orador nota quo, quanto nHis cresce é >ta fredo, Landulpho de Magalhães, Eduardo Fi-
verba, mais avultam os crimes. · mente!, Rodolpho Paixão, Lamartine, Padua 

Ha outra emenua. sob n. 26, do Sr. Hon- Rezende, Moreira d:\ Silva, Costa Junior, 
rique Lagden, referente ao Codigo do Endino, Luiz Piza, Benedicto de Souza, Lindolpho 
que o orador examina juntamente com o Serra, Alencar . Guimarães, Lamenha Lins, 
parecer do relator, com quem. nã.o está de Barbosa Limn., Francisco Alencastro, Victo
açcorJo nesta parte. rinJ Monteiro, Rivadavb Corrêa e Cassiano 

Re,conhece quo não é assumpto para ser do Nascimento. 
tratado no orçamento; entretanto, a motlida. Deixam do comparecei' com causa partici.: 

- estâ consignada no orçamento vigente o ct\· pada os Srs~ Urbano santos, Gastão da 
rece ser revogada.,pJrque <la autol'ização alli cunha, José Boiteux, Pedro Chermont, Indio 

·contida pódo o Governo lançttr mão. do Brazil, Rodrigues Fernandes, Christino 
Diz que tinha outras c9nsiderações a fazer Cruz, Guedelha. Mourã.o, Augusto Severo, 

sob1•e as emendas. A Mesa é testemunha dos Soares Neiva, Malaquias G_onçalves, Moreira 
elogios feitoJ ao relator pelo seu trabalho; AI ves, co1•nelio da Fonseca,-- Elpidio Figuei
ont:retanto, sente que S. Ex., divorciando-se rodo, Alfonso Costa, Tosta,Vergile. de Abreu, 
da attitude da Camara sobro o modo de jul- ~ugusto de Freitas, Paranhos Montenegro, 
-· ~."": 03 actos do Governo, em mais de uma Marcolino Moura, Dionysio cerqueira, Sam
:~ ,n l'nda nã.o tenha dado opinião ma ou da p~>.io F~rraz, Henrique Lagden, Augusto de 
Co~n_níssão, mas do Governo. Vasconcellos, Martinho Campos, Aureliano 

O orador crHica o parecer nesta parte, dos Santos, Pereira dos Santos, Rangel Pes
estranhando quo o orador nas emendas a que tana , Estevão Lobo, Monteiro de Barros; _ 
se referiu, se llmitasse a di:r.er que o Governo Ildefonso Alvim, Bueno de Paiva, carneiro . 
é cont~a esta ou aqu~lla emen~la. de Rezende, Necesio Tavares, Mayrink, Ar-~ 

Admu:t tanto mais S. Ex., _qu~nto, no thur Torre:3, Manoel Fulgcncio, Nogueira 
CO!fi~Ço do gov0rno do Sr. Campos Salles •. os. Junior, Lindolpho Caetano,Miranda Azevedo, 
I?m1stros costumavam man~ar para a!\u.l as Gustavo Godoy, Domingue, de Castro, OH
listas. d.as emendas que dey1am sor aceeltn:s velra "Braga, Rodolpho Miranda, Paulino 
ou r~Jeltadas; entretanto, S. ,Ex., que se di- Carlos, Alfredo Ellis, Antonio Cintra, Ovidio 
vorcwu do Governo, vem d1zer que este é Abrantes, Manoel Alves, Xavier do Valle, 
con~a esta ~u a~uella ~menda. Joã.o Candido, Francisco Moura, Angelo Pi-

Nao -se retirara da tr1b~na sem f~z~r nota:r nheiro 0 Pinto da Rocha. 
que o Governo da Republtca cada dw. m;.u,; 
so divorcia da. opinião publica, pratica.ndo 
actos· em desaccordo com a opinião e com os 
principio$ republicanos. 

Conclue dizendo que o . povo, quo não se 
srnte garantido oro seus direitos, em sua 
liberdade, ha de conhecer · mais tarde que 
tudo é devido ao Governo da Republica, que 
não tem criterio, nem orientação, nem pa
triotismo. . . 

Comparecem mais os Srs. Carlos Mar
cellino, Albuquerque Serejo,_ Arthur Lemos, 
Hosannah de Oliveira, Antonio Basto~, Luiz 
Doritingues, João Gayoso, Anizio <le Abreu, 

E sem causa osSrs. Sá Peixoto, Sorzcdello 
Corrêa, Lima Filho, Camillo do I-Iollanda, 
Araujo Góes, Eduardo Ramos, Horedia. do ,Sá, 
Barros Franco Junior, Antonino Fialho, Deo
cleciano de Souza, Joaquim Broves,Franciseo 
Sallesr Henrique Salles, Fernando Prestes, .. 
Bueno de Andrada, Adolpho Gordo, Edmundo . 
de Fonseca, Joaquim A1varo, Azevedo Mar
ques, Carlos Cavalcanti, Ma.rçal E~cobar, Al
fredo Varella e Campos Ca.rtier. 

Continua a 2a discussão do 
n. 206 A., de 1901, com parecer 
emendas para a 211. · discussão do 

projecto 
sobre as 
projecto 
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n. 206, deste anno . quo fixa a despoza do 
Ministerio da Justiça o Ncgocios Interiores 
pat•a o exercício do I 902. 

O Sr. Neiva-Peço a palavra. 

O Sr. Presidente-Tom a palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Neiva dá as razões por flUO 
não manJou emendas ao Orçamento do In
terior. 

Mostra o engano em que labora o illustre 
relator, achando 13.000:000$ de augmonto 
nas diyor.:;as emendas apresent<tdu.~, quando 
excluídos os 8.000:000$ d[l, hypothotica emenda 
do Sr. Raymundo Miranda, o acceoscimo não 
chegaria a 2.000:000$, oxccptuadas as emen
das acceitas pelo proprio relator. 

Demonstra n. prócodencia do certn.s emen
das, especialmente a quo· trata da croação 
da Biblíotheca da Camara, quo, si nãr, póde 
ficar na altura <la importantíssima do Se
nado, deve ao menos melhorar quanto á 
oxiguidade de livros que ora possue e pr·in
cipalmente quanto á urgencia de não con
tinuar nesse mephitico archi vo bolorento, 
humído o infecto, quo está. a concorrm· para 
a morbidez dos que alli soi."Vem. Admira quo 
até esta emenda, que foi unanimemente pro
posta pela Mesa que nos <lirige, até ella fosse 
recusada. 

O illustre relato1• encontre ao menos nolla 
o seu Waterloo: afogue as demais que ahi 
es~ão ás dezenas: salve-se assim a dignidade 
da Mesa o a da Cama r a. , 

Opportunamente, tratará da Maternidade 
da Balüa. c da Academia, de.seu querido Es

. tado; vac-so passar á segunda parte da ordom 
do dia, o não quor parecer que protolla o 

· debate deste orçamento. (Muito bem; muito 
bem.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
PÜBS<>·SC á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a discussão unic;:t do pro
jecto n. 105 B, de 1901, com parecer sobre 
as emendas otrerecidas na 2a discussão do 
projecto n. 105 A (do Senado), que crea no 
Districto Federal mais um officio de registro 

· de hypothecas, com a designação do ter~ 
ceiro. 

O Sr. Neiva - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a pala
VL'a o nohro Deputado, · 

O Sr. Neiva inicia o seu discurso, 
lu.mcntando que o Sr. Presidente se hou
vesse enga.nado no orga.niza.r a ordem uo dia., 
preterindo pt·ojectos de interesse geral e in- _ 
terrompendo mesmo a discussão,já encetada., 
do peojecto quo manda. indemnizar o conso
selheiro Francisco Antunes Maciel o Dr. Ar~ 
thur Maciel, sobro o qual devia fi1llar um 
Dop11ta.do já inscripto p~u· ; ;, l'csp:Jnder ao 
nob:·e Deputado pelo Rio Grande do Sul e 
que, mesmo doente, viera para abordar o 
assumpto. • 

E' inOexivcl no distribui!• a justiça c po1• 
isso, si estivesse convencido de quo fôra 
proposital o engano, par<1 o offeito de ser 
favorecido o projecto que crea para terceiro 
ou antes (lUO crea mn tcl'ceiro registro (lo 
hypothecas nesta Capitlü, ccnsmal'ia es::~o 
procedimento ct·a Mesa, tão contral'io ás pra~ 
xes por ella mesma estabelecidas. Não acee~ 
dita que se quizcsse rlwivol' esse novo 
systoma de rolha, já malsinado dosdc 1863. 

Analysa o modo por que foi organizada a 
ordem do dia c lastima que assim tive~se 
ella sido feita · e para fundamentar sua 
extl'anheza faz analyse minuciosa dos varios 
projectos que a constituem, demonstrando a 
superioridade de sua importancia rclatiya
mcnte â.quelle que ora occupa a sua .attençao, 
salientando o do n. 160, de relevantissima 
impor (.ancia. 
· Lastima que não houvesse passado na Ca
mara a medida equitativa, lembrada pelo 
sou collegit o Sr. Germano Hasslochor, quo 
determinav<1 que o Deputauo podia lor o3 
seus discursos, porque assim seria sompro 
ínterprotauo do modo fiel o pon::~amon to dos 
ora,dores o aquolle's quo não teem u dom <la 
palavra seriam favorecidos. Quando se tom 
de dL;cutir quo~tões ás quaoil se não o:,tá. 
aft'eito, lucta-so com s~rias difficuldades, 
sendo até que as questões tochnicas de en
genharia só podem ser ab:;rdadas polos com
petentes o com dados oscriptos. 

Procurará demonstrar á CommissJ.o e 
princip<~lmente ao sou rela~or, cujo nome 
ro.,peitavel é apreciado em Minas como em 
todo Hrctzil, que não andaru.m com a sapien
cia que os distingue no parecer que deram 
soqre as suas duas emendas. Devo, ontre
tanto, declarar que osto parecor d:t Com
missão do Orçamento dá :t questão que se 
controvorte um aspecto novo. 

Refere-se ú.s duas emendas ctue apresentou, 
dizendo que ellas propunham dons alvitres 
cada qual mais acceita.vel. 

A Commis.'lão ent ~ndeu ouvir o Governo 
sobre o assumpto do projecto, apez:w da 
opposição que a isso fizeram os seus defen
sores. Não foi, porém, ouvido o Sr. Presi
dente da Republica, mas o seu Ministro da 
.Justiça, sem se a,t.tonder a, .flUO as emenda.s 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:51- Página 9 de 15 

SESSÃO BM 18 DE OUTUBRO. DE 1901 375 

do orador não tratavam de juatiç~a. trata- O Sr. Drieio Filho ( ser'l)indo de 
vam do rendas. 1.0 Secretario) procede á leitura do seguinte 

A Commis~ão emittiu pn,recer sobre as 
duas emendas, não as approvando; primeiro, 
porque a ftxa.çü,o de ordenado constitui<L uma 

. excepç:ão; segundo, porque as novas despe
zas com que oneram o Thesouro não seria,m 
compensadas pelas taxa$, o que quer dizer, 
portanto, que a Commissão offerece como 
elemento principal par·a rcjeital-a~ o facto 
de quo nem sempre as taxas, a serem àrre
cadadas, p1•oduzirão: primeiro, 24:000$ e 
o custeio; segundo, 12:000$ para o subsi
dio do.~ serventuCJ.rios. 

Como se sabe, correm por conta dos offi.
ciaes do registt'O o a.luguef do predio, com
p-t•a. de livros, papel, tinta"- o mu.is material 
de expetliente, o asseio dos cartol'ios, o im
posto sobre a lotação que ~ <lc 20 contos, 
para o lo e ue dez para o 2°, etc. Calculantlo 

· se . a~ despeias, darãl) ellas pelo mínimo um 
total <le 9:353$ o ter:l de lucro o oillcial 
apenas 2:647$. A' logica destes algarisr)1os a 
Commissão não poderá oppor contestação 
alguma., por·que ella não tom os dados posi
tivos para balancear as despezas do c<J.J'torio 
e a sua receita, ('é o que o leva a affirmar 
que o parecer traz a demonstração da nece3-
sidadade da rejeição do projecto. 

Como é, pergunta o orador, que vae a Ca
mara erear• um 3° officio que não di1l'â van~ 
tagens de especie alguma ? 

Deixa. de parte a <malyse para passar aos 
faeto.3 da questão principal, afim de ver 
qua~ o cl'itel'io offlcial que servit•á de base 
para que a Camara recu1e as suas emondu.s. 

A Commissão ouviu o Governo e o Gover· 
no respondeu pelo Ministedo da Justiça. que 
a renda das taxas tl.e registro nem sempre 
compensará as dospoza.'l propostas ]ias emen
tlas. O oradol' combate isco com pl'ovas o 
eortidõos, estendendo-se em longas coâ.-Jide
rações. 

Accórde com a sua argumentn.çKo, o que 
so deprehendo é que o Ministro da Jus~iça 
entende que o Thosouro não deve acceitar 
o~ onwJ das suas emendas, desde quB a 
lotação é de 30:000$000 e as despezas são 
de dezoito contos o tanto. Poderão objectar 
talvez os qJio pretendem o novo otricio 
que a lotação não corresponde á verdade, 
porque o beneficio liquido dos que hoje ser• 
vem é muito superior. (Neste ponto, pol' ter 
da'do a hora, o orador interr·ompe o seu dis
curso, a convite do Sr. P1·esidente, ficando 
com a pala'l)ra pa:ra continum· o seu discurso 
no dia seguinte.) 

Fica a. discussão adiada pola hora. 
Passa-se á hoea destinada ao expedion to. 

EXPEDIENTE 
Officio: 
Do Ministerio da Justiça e Negocias Inte,; 

riores, de 16 do corrento, devolvendo devi
damente sanccionados dous dos autographos 
d<1 resolução do Congresso Nacional fixa.ntlo 
a força naval. para o exorcicio de 1902.
Inteirada., enviand.o-se um dos autographos 
ao Scnatlo. 

Fica. sobro a Mesa, a.M ulterior delibera" 
ção, o seguinte 

PRO.TECTO 

O Congresso Nacional resolve: 
Art, 1°. Os vencimentos do proféssor de 

gymnastica da E:Jcola Naval são equipara
dos aos dos professores de gymnasticu. das 
escolas militares, do accordo com a letta d 
do art. ll da lei n. 652, de 25 de novombro 
do 1898, e regulamento n. l.02l, de 9 do 
março do 1889 (arts. 73, 81 e 85 ). 

Art. 2°. Revog<tm-so as disposições em · 
contrario. 
. Sala das sessões, 18 de outubro de 1901.
Paula Ramos. 

Vem á Mesa a seguinte 

REPRESENTAÇÃO 

Exm. Sr. Presidente e mais membros do· 
Congresso Nãcional_:___ Vicente CasJ.li, cida
dão. bt·azileiro, professor de gymnasticn. e 
natação da R;cola Naval, vem respcitmm.
monte pedir ao Congresso Nacional se digne 
de attender o doterit• a seguinte reclamaç~ão, 
provitlonciu.ndo no limite do sua.s amplas 
attribuições constitucionaes para quo faça ces-. 
~ara injustiça de quo é victima o peticionario: 

Em virtude da. lei n. 652, de- 25 tio novem
bro do 1898, art. ll a, foi o Governo auto
eizarlo a rovee as tabellas do vencimentos do 
pes.:;oal docente da Escola Naval, afim de as 
pôr de accoruo. com ai':\ tabellas analogas do 
oxercito, reorganizando aquelle instituto de 
ensino. 

O Governo, de accordo com ossa autori~ 
zação, procedeu á reorganização da Escola. 
Naval, deixando, porém, de equiparar os
vencimentos do peticionaria aos cargos de 
igual categoria das escolas militares, sob o 
falso fundamento de que sendo elle, então, 
me.~tre o não professor de gymnastica, demis
sível ad nutum o sem dir·eito á vitalicie
datlo, pertenci<t a uma catégoria de funccio
narios ao3 quaes não devia. aproveitar o 
beneficio rcsult ~mte da equiparação; 
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A injustiça desse procedimento do Go- Sou contrario ao principio dos aüxilios di-
verno resalta prima fdcie das disposições do rectos ao~ lavradores por isso que tem sido ·· 
regulamento n.. l0.20l. de 9 de mwço sempre a causa da ruína dalavom·a do paiz. 
de 1889, sob cuja vigencia foi o peticionaria Reservar-me-hei para em outra occasião, 
nomeado em 20 de inaio de 1895. quando fôr dado pa:·a ordem do dia, discutir• -
· Nesse 1•egulamento se vê: 1°, que os mais detalhadamente o projecto; por ora 
?nestres fazem parte do pessoal docente da limito-me a mandai-o á Mesa e requerer a 
escola (art. 73); 2°, que são declarados vitali- V~ Ex. a nomeação de uma.Commissão Espe
cios do mesmo modo que os professores e cial que estude, não só este projecto, corno t'o
lentes (art. 81) ; 3°, que, como aos 1ento:5 e dos o:s demais concernentes á lavoura do café. 
professores, lhes é garantido o direit~ á Aproveito ainda a opportunidade para mo · 
jubilàção (art. 85); e, finalmente, que voem occupar de uma questão momentosa e que 
elles contemplados na ta.bella de vencimentos não só o Jo1 .. nal do Cornmercio de hoje, como 
com o demais pe..:~soal do corpo docente da outros jornaes da imprensa, teem-se occupado 
escola. · com algum interes.>e. _ 

A' vista do expo.;to, portanto, não tendo o Trata-se da situação àtHictiva a que che-
Governo feito a equiparação dos venci- gou o Estado do Espirito Santo, e no intuito -
mantos quanto ao peticionaria, sob razão ou de evitar que no futuro se reproduzam casos 
motivo que absolutamente improcedem, é o como estes, que coUocam a União na Iilai3 
caso do Congresso Nacional de novo autorizar dolorosa situação, lembro um alvitr·e por 
o Governo para que equipare os vencimentos um pl'<Jjecto que tambem tenho a honra do 
do peticionaria, como professor de gymnas- submettor á consideração da Cama1'a. (Muito 
tica, aos de igual cargo das escolas militares, be1J1..) · ,, 
providenciando, outrosim,para que 1118 sejam Vêm â Mesa, ê lido, apoiado e sem debate 
pagos os vencimentos que deixára de por- encerrado, ficando adiada a - votação, o se-
caber, si, em tempo opportuno, o Governo, guinte . · . 
quando fez a equiparação das tabellas, decre- REQUERIMENTO 
tando a l'eorganização da Escola Naval, ti
vesse incluído o peticionaria na aUudida 
.equiparação. · · 

Nestes tormos pede, attenta a justiça da 
sua causa, beaevolo deferimento. 

Capital Fedel'al, 9 de outubro do 190 l.-Vi
cente Casali. 

Vem á. Mesa, é lido, apoiuclo e sem de-· 
bate encerrado, ficando adia.da a votação, o 
li3guinte - ·· 

REQUERIMENTO 

Requeh•o que, pelo Min,isterio do Interior, 
.se peça ao Governo a lista de todos os 
alumnos gratuitos do Internato do Gymnasio 
Nacional, c\lm a indicação · da ·. filiação dos 
mesmas. 

Sala das sessões, 18 de outubro de 1901.
Germano /lassloche1·. 

O Sr . .Joaquhn I:lloires- Sr. Pre
sidente, multiplos· teem sido os projectol! 
apresentados nesta Casa tendentes a con
jurar a Cl'i$e que atravessa o paiz, em I'e-
lação á sua lavoura principal -o café. . 

Não é demais, portanto, que eu tenha a 
ousadia de vir apresentar ao Congresso 
Nacional o projecto, fructo de minhas inves

. tigações nesse sentido, que, . me parece, 
·resolverá a questão e attenderá aos lavra
dores nacionaes, dando·lhe.> uma situação 
prospera e feliz. 

Requeiro a nomeação de uma Commissão 
Especial que estude e dê parecer sobre os 
differentes peojectos tendentes a solvei· a 
crise cafeeira. 

Sala. das sessões, 18 deóutubro de 1901.
Joaquim Pires. 

Ficam sobre a Mesa, até ulterior delibera
Ção, os seguintes 

PROJECTOS 

O Congresso Nacional do~reta :. 
Art. J.o Nenhum Estado podérá contrahil• 

emprestimo ex.terno sem autorização p1•évia 
do Poder Legislativo Federal. 

Art. 2. 0 A autorização importará em ga-
rantia prévia por par.;c da União. · 

Art. 3. 0 Revogam-se a-:; disposições-em con
trario. 

Sala das sessões, 18 do outubr..> de 1901.
Joaquim Pi1·es. 

O Congresso Nacional decreta:·· 
Art. 1. o A exportação do café será feita 

exclusivamente por intermedio do Governo 
Federal, que adaptará uma taxa fixa ~nnual 
para a venda do _mesmo ; . c 

Art. 2. 0 Essa taxa S<'l'á votada pelo Con
gresso em suas primeiras sessões, isto é, até 
1 de junho de cada anno, mediante propo.3ta 
do Governo, que deverá tomar pol' base, 
para sua adopção, a producção e consumo 
geral do Globo. 
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Art. 3. 0 Serão :p1•eferidos paPa expor
tação os cafés de typos superiOl'ecl a set~, in· 
clusive. . 

Art. 16. Revogam-se as disposições. em 
contrario. 

Sala das sessões, 
-Joaquim Pires. 

outubro do 1901 • 
. Art. 4. o A classificação do café será feita 

por urna commissão de tre$ membros, no-
meados pelo Governo Federal. O Sr. Adalberto Ferraz diz que 

§ 1. 0 O;l membros da comrnissão prestarão o Jomal do Commercio, em uma das suas 
fiança nunca inferior a duzentas contos de «varias» de hoje,tra ~ando do assnmpto a que 
réis, cada um, que responderá pelos prejni· acalJa de referir-se o nobre Deputado pelo 
zos U.e sua classificação. Piauhy, diz o seguinte: 

§ 2.o A commis.:;ão res0lverá SCII\pre por « Li a proposito dasnegociações penden~ 
unanimidade de votos. tas :para desembaraçar() E~tado do Espírito 

Art. 5. 0 O Governo emittirá warrants na Santo da situação om quo se acha diante 
importancia_de 70 o /o do valor do--cll.fé rece- das exigencias - do representante do Banco 
l.Jido p.1ra exportação. , «de Pa1•is et Pays Bas», quo o Governo da. 

Art. 6.o os 30 oj
0 

restantes serão pago~ União acudira, como de costume, a· pagar o · 
em ouro depois de vendida a partida de café mal quo não f0z. O expediente é perigvso, 
correspondente, para 0 que se dará um do- porque breve o Estado do Minas, quo tam-

. t t t· d 11 1 bem tem emprestimo em Paris, negociado 
cumen ° represen alVO · aque e va or. pelos mesmos can. aes, t v1·rá ba. te.r ásportas 

Art. 7. 0 O warrant emittido em virtude 
do art. 5.o terá circulação forçada, devendo do Thesouro Federal exangue.)) 
ser resgatado dentro de dous .annos de sua O SR. JoAQUIM PIRES -Eu nlío me referi 
emissão. . . ao E::~tado de Minas, que é pr0spero e ha de 

Art .• 8.0 Depois de dous annos da emissão satisfazer os seus compt•omi~sos com ga- ·
do · war1·ant será elle recebido como moeda lhardia. 
ouro nas repartições· federaes onde fôr pre- 0 SR. ADALBERTO FERRA:z _Eu me referi 
sente. 

Art. 9.o o toa1·rant deverá ter bom intel· aohom·ado Deputado pa1•a mo~trar que não 
Jigivel, além de seu valol', que poJerá va- era sem razão quo 'me h:l.via inscripto para. : 
riar de 50$ a 500$, a data de sua emissão. fazer re(erencia a esta «varia\), ··que trata

Art. 10. o Governo cobrará do compra· de um assumpto muito gr<l.VO o que não 
dor 2 oj

0 
(ouro) sobre 0 valor da ven<:Ia, a póde deixar de interessar á Fedet•ação. 

titulo . de expe liente. (Ap&iado) · 
. Art. 11. - Noohuma safra será vl3ndida Oomo so cita o Estado de Minas, apezar 

para exportação sem que tenha sido a . de do se tt•ata.r. de um negocio seu, particular, 
annos anteriores. eu não podia deixar de contestar a:.l informa

Paragrapho unico. Po1• safra entende-se o cõos prestadas ao Jornal, inf't)rmacõe3 apai
café recebido de 1 de julho Je cada a.nno a xonadas. Si o assumpto não interessasse á. 
30 de junho do a.nno seguinte. União o sómente a Minas, ou pediria ao in-

Art. 12. O GJverno manterá nos consu- fm•manto quo o·x:planasse as suas informa- ~ 
lados brazileiros que julgar conveniente ex· ções do modo que sobro ellas os intm'essados 
posiçõe~ permanentes de café, podendo r..-:.~ to- na. politic~t o economia do Estado · pudes;iom 
riz<\r nos mesmos a venda do producto. fu.llu.r. No momento, mo :preoccupo apenas 

Par~.grapho unico. Ne~sa hypotheso 0' con- em affirmar á Camara e ao :paiz· que o Es· 
sul perceberá um!t commissã.o sobre as ven- ta.do de Minas póde, felizmente, como sem- _ 
das que realizar, e a taxa será acCI·escida pr·e, cumprit• os seus devm•es para com os 

seus credores. 
das dcspezas de exportação. Para assim proceder, apezar das despe-

Art. 13~ A cobrança dos impostos osta- zas extraordiQarias que, ·como todos os 
duaes continuar<\. a ser foita pJla fórma de· outros Estados, fez om sua. organização, 
terminada nas legislações respectivas; entre- elle tem reduzido os seus serviços e se · 
tanto, o Governo da União poderá accordar submettido aos limites da sua l'eceita, receita 
com os Estados :productores a fóema müs a1Tect:l.da pela diminuição real do impo~to 
pratica. de tornar effectiva a cobrança sem sobre o café, sobre o qu:tl houveuma·'rc
vexame. para o contribuinte. ·· · ducção de 2%, receita diminuída pela distri..; 

Art. 14. A presente lei entrará em'vigor buição larga feita pelos municípios do Es
no anl].o seguinte ao de sua sancção ou p-ro- tado com a discriminação de rendas, além do 
mulgação. · · que so1fre pela crise geral . 
. Art. 15. Fica o Governo autorizado a re· O Estado de Minas acha-se na situação em 
gulamentar a pt·esente lei dentro de tres que sempre so manteve·;. os seusserviços 
mézes de sua pu.blicação. serã.o cu;;teados por elle e a Uniã,o póde ftca.r 

Caniara Yol. \"I -18 
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descansada de que da.lli não virá aggravação em que sepultaram a deliberação da Camara 
da situação do Thesouro Nacional. (Muito mlndando respons:J.bilizar os autorQ-3 das 
bem; rwuito bem.) ·vergonhosas fraudes encontradas e denun-

\ : • · ciadas pela 3a- Commissão de Inquerito, na. \J O Sr. Barbosa Lima (movimento verificação de podece.3 do 2° districto elei
de attenção)-Sr. Presidsnte, nomeado pela to1'a.l d~t Capital Federal. 
Camara para, em Commissio de Inquerito A Camar,l. não tem noticia alguma. dessa 
Parlamentar, verifi.ca1' os itens do requeri- inquerito, como não terá, ao que parece, por 
menso que fundamentei na sesJão de 26 de ob3taculos materialm'ente oppostos á sua. 
agosto ultimo, venho info1•mar á mesma Commissão de Inqueríto Parlamentar, em 
Camara, e ao publico, do re.mltado até hoje relação á salutar syndicancia que ordenou. 
alcançado no desempenho dessa espinhosa. Prompto, h·>je como hontem, a desempe-
missão. nhar-me des.~a espinhosa incumbencia, cuja. 
· Autorizado a organizar esEt excepcional e apparente odiosida.de não me intimida, 

sa.lutar Commissão de Inquerito, convidando renovo o pelido á Mesa para que haja de 
os honratloa Deputados que quizessem com- reiterar aquella requidição e ao mesmo 
mi.~o· constituíl' a mesm't Commis:'lão e. os tempo por e:;ta. e:-cplicação informo a Camara 
p~r1tos que pudes3em pela sua. competencia de que, não por culpai da Comrriis3ão mas 
profissional demonstrar que esse exame fóm sim e sómentc por falta. da,s providencin,s 
boa e devidamente feito com totlo o· rígcr, que dep$ndem do Governo, é que não teem 
tive a satisfação de alcançar a digne~ eolla . tido o devjdo andamento os trabalhos de 
boração dos honrados Srs. Deputados Marçal investig >Ção comp1•obatoria doJ itens formu
Escobar, desembargador Teixeira de Sá e lado.3 no requerimento que ella 'fez seu, 
Esperldião, além do concurso proficiente que ·approvando-o em votação nominal na já. 
s~ disp.oz a trazer-nos nessa molindro.;a syn- lembt~a.da se~.:lão ~e 26 de ag?sto ultimo. 
dtcanc1a o honrado Sr. Senador João Cor- Se1'Hl. l'Cdlscuttr o venCido e, portanto, 
c;leiro. infl'ingir o Regimento pretender debater 

Em 30 do agosto dirigi á Me3a a seauinte agora. a que.~tão jü, re:Jolvida pela Oamara e 
requisição : o não por mim, humillimo e obscuro, da. lega- . 

«Se. Pt•esidente d<\ Ca.mara- De accordo lidaue o con veniencia da diligencia sugge
com os preceden~es estabelecidos pelas Com- !'ida pelo ~·equeriment.o que esta Assembléa 
missões da Cama.ra nas Sll<\S relaçõ3s com o adoptou sem modificações substanciaes. -
Poder Exocll~ivo c com a-; repartições e e3" Não i:lOu o mais competente para defender 
tabelecimentos delle dependentes, e do con- a Camar11. da acr>usa.ção que. se lhe tem 
formidade com a lei n. 689, de 20 de o>etembru moviuo, de havet• dado prova de desconhecer, 
de 1900 e os novos esta.tutod do Rmco da sinão até de desre3peita.r, as leis que a.mpa
Republica,-rog 1-vos que, em ,.nome cln OH- L'am os institutos bancados, as sociedades 
ma·ra ·dos Deputados 71eta qual'" f~'i pm·a-este anonyma.s. e, Olll geral, as casas de com
fim commissionado, s Jlicitoi.; 1lo St•. Ministro mercio. 
da Fazenda ou, por intormed·io deste da St\menl;e arrisco-mo a lembrar que o Banco 
~i~·e.ctoria daq uollo banco, di\. o hqr:J pê~l'iL 0 da. Republica, para ~odor auferir. os fttvores 
1mcw doi! trabitlho'! da Commt.Bü.o de Lnque- oxccpcloni\O.~ concedtdos pelo Congresso Na
rito Parlamentat•,cvnstil.uida. de accurdo eom cional, Sl}b a fót•ma de avultados auxílios 
a votação da. mesma. Cam·1ra em sessão ele pocuniat'Í03 de milhm·es de contos de réis, a 
27 do corrente m~z. osso êstabelecimJnto emprestados pelos con-

Sala das c..)mtuissqes, em 30 do agv:Jto de tt•.ibni,ntes do in;tpo.:~to,-r1os qu~es som~s os 
1901.-(As~iO'nl\cto) Dcputtdo Ba>·bosa Lima,> tt~ca.o~:~,-~eve qLie subm~tter-se ao regtmen 

o · · de excepçao. suspensas, nao sómente pat>a os 
Estou informado de que a Mes:J. fez sem seus credores as prescripçõos do direito 

demora a requisição solicitada pela Commis- commum,-regimen de excepção, repito, que 
são de q~osou relator. · a.companhou, cJmo revet•so da modalh~. os 

Agora tnformo á. Camara que, apezar de favores de excepçao,votados pela lei n. 689, 
. haver sem desfallectmentos nem s::>ffregnidão de 20 de setembro de 1900, e acceitos pelo 
esperado quasi dous mezes, até hoje nenhuma. mesmo banco cJm todos os onus e desvanta.
resposta obteve a Camara. do3 Deputad'os á ll'ens decorrentes desse jus singulare. Resa. o 
requisição feita em seu nome, por inter- art. 6° dessa lei : 
m~di? da sua Mesa, por uma de suas Com- « Os aécionistas do Bary,co da Republica do 
ffilS30eS. Brazil, PARA QUE P03SA;\1:· RECEBER OS FA· 

Lembrarei que de igual indifferença OU VOH.ES CONCEDIDOS PELA PRl~SENTE LEI, de
pOUCO caso para com a Garoara já ha mais de ve1·ão reformar os seus estatutos, de accordo 
um anno teem dado provas os representantes com, o Go"Dúno, dando ao Banco a organização 
dos outt•os poderes publico$ -<lom o silencio que fôr mais conveniente, COMTANTO QUE A 
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SUA ADMINISTRAÇÃO SEJA CONFIADA AO GO· 
VERNO POR MEIO DE DIRECTOH.ES DE SUA NO· 
1\IEAÇÃO DEl\:IISSIVEIS POR ELLE, até o t•esgate 
definitivo das apolices de qtte t1·ata o art. 2° e 
a completa liquidaçtío, pagamento do debito do 
Banco parGt COM O THESOURO. (Vide lei n. 689, 
de 20 'de setembro de l 900, passirt , decreto 

· n.3.797, ele ll de outubro de l900,approvanuo 
os novos estatutos do Banco da Republica e 
decreto n. 3.810, do 16 de outubro de 1900.) 

Ora, ·onde não ha segredo para o Gove1·no, 
para o Poder ·Executivo, nã·J parece licito 
que haja segredo para os {iscaes. (Constit. 
art. 34, § 1° in fine, art. 5i §§ 6°,7° e 8", e 
art. 89 in firze) do Governo, isto é, para a 
Camara e Senado pelas suas Commi~sõc-3, 
mesmo porque, se assim não fosse, não pode
riam as Commissões da Camara cumprir o 
disposto no a.rt. 2° da lei n. 27, do 7 de ja
neiro de 1'892, que regula o processo e julga
mento do Pl"es_idente da Republica. e dos llfi· 
nistros de Estado n3s crim~s comtnuns e de 
responsabilidade. 

Outrosim, seria um regimem de arbitrio
immoral porque sem tlscalisação,- aquelle 
em que os representantes do povo pudessem 
mandar os dinheiros deste do Thesouro Na
cional para um banco e não pudessem fisca

·lizar o emprego desses dinheiros. 
Aliás muito mais, .e ahi -com violação dos 

principias basicos da legislação mercantil, 
faz o Governo até. pelos seus agentes subal
ternos,tlscaes dos impostos de consumo, au
torizando-os e prestando,-lhes mão forte 
para, a pi•etexto de salvaguardar os inter
esses do fisco, degvendarem os segredos da 
escripta de cada casa commercial. 

E mais, Sr. Presidente, a Camara e o paiz 
ainda não estão esquecidos ·da diligoncia 

. mandada effectuar por detormina.ção dos 
a.gonte:l do Podet' Publica no exame da es
cripta de um eles::;es ktncos, para o fim de on
qontrat• prova de cl'iminalidado, dccorront() 
deste ·exame, no inquerito e no summa1•io 
que a este inquerito se SC>guia, concernente 
á f,~mosa conspiração em que esteve onvol-
vido o conselheiro Andrade Figueira. · 

Tenho dito, Sr.· Presidente, e solicHo da 
Mesa providencias, esperando que ella haja 
de reiterar a requisição que por seu inter>-medio ·fiz. (M'IJ. ito bem, muito bem.) 

\ O Sr. Drieio Filho - Sr. Pre
sidente, pedi a palavra unicamente para 
communicar á Mesa que o meu distincto 
collega de bancada, o -Sr. Alfonso Costa, 
deixa de comparecer ás sessões por alguns 
dias, por motivo de molestia em pessoa de 
sua familia. 

-· 
O Sr. President.e - A Mesa fica 

~nteirada, 

O Sr. Presidente - Não havendo _ 
nada mais a tratar, designo para amanhã 
a se;suinte ordem do dia: 

Primeira parte (a,té ás 3 horas), ou antes: . 
Votação do projecto n. 113 A, de lJOl, 

autorizando o Governo a abrir o credito de 
16:060$ para. pi1gar ao bacharel Umbolino 
de Souza Marinho os sous ordenados, como 
juiz de direito om disponibilidade, decorridos 
de 22 de abril de 1894 a 31 de dezembro de 
1900 ( ta discussão ) ; 

Votação do projecto n. 106 A, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Justiça o Negocios Interiores o credito 
necessario para pagamento do premio de 
viagem, de que trata o art. 221 do Codigo 
do ~nsino, conferido a Pedro Demosthenes 
Rache ( 1 ~ discussão) : 

Votação do projecto n. 11 A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir um 
credito da quantia de 2:638$45 ao Ministerio 
da Fazend3. pa.t•a pagamento de forragens, 
agua e objectos de expediente fornecidos pela 
Companhia das. Aguas · de Maceió e outros, 
por conta do Ministerio da Guerra, du1•ante 
os exercícios ele 1894, 1896, 1897, e 1898 
(1 n discussão ) ; 

Votação do projecto n. 4ô, de 1901, auto
rizando o Poder .Executivo a abrir ao Minis..; 
terio da Guerra o credito extraordinario de 
4:2~5$80:) p<.wa pagamento do ordenado a 
que tem direito o <l.lmoxarife do extincto 
Arsenal de Guet•ra de Pernambuco João 
Climaco dos Santos Bernardes (38 discussao); 

Votação do projecto n. 176, de 191, auto· 
rizando o Governo a. abrir ao Ministorio da 
Guerra. o credito extraordinario de 2:860$207 
para occorrer ao pagitrnento do ordenado que 
compete ao escrivão do almoxarifado do ex
tíncto Arsenal de Guorra. de Pernambuco 
Fra.ncisco Maul'icio do Abreu (2o. discussão) ; 

Vota.ç5.o dó pt·ojccto n. 197 A, elo H>Ol, au
tol'izu.ndo o Gl)vcr·no a abrir ao Ministcrio da 
Industl•ía, Viação e Obt•as Publicas o credito 
especial tle 60: 000~ par'a. occorret' ás despezr~s 
da rept•osentaçã.o dqs productos brazileiros 
na ·exposição de Bufl'alo ( lll- discussão) ; 

Continuaçio da 2a discussão do projecto 
n. 206 A, de 1901, com o parecer sobre as 
emendas para 2a discussão do pro,iecto 
ri. 206, deste anno, que fixa a despeza do Mi· 
nisterio da Justi'ça e Negocias Interiores para 
o exercício de 1902 ; -

2a discussão do projecto n_. 218;' de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da -Marinhá o creditode6:121$70i, · 
supplemeiltar á verba sn do art. 8° da lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900, para pa
gamento de soldos que competem aos of
ficiaes transferidos para o q uadl'O da reserva, 
depois de _annulladas as respectivas re
formas; 
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3a. discus~ão do projecto n. 264, de 1900, 
autoriz::~.nuo o GJvern'J a prorogar o prazo 
concedido á Sociedade Montepio Geral de 
Economia dos Servidores do Estado para in
deninizar ao Thesom·o Federal da quantia de 
que lho é devedora, até q_ue essa instituição 
regularizo sua situac;ão, podendo mesmo re
leval-a do pagamento da importancia em 
que ficou alcançad;~. no anno de 1899 ; 

3a. discussão do projecto n. 112 A, de 1901, 
autorizando o Goverao a abrir o credito de 
100:000$ ao Ministerio da Industria, Viaçã.> 
e Obras Publicas com o fim de ser entregue 
ao Sr. Alberto Santos Dumont, como premio 
pelo resultado de sua experiencia de um ba
lão dirigivel; · 

3a discussão do projecto n. 166, do 1901, 
autorizando o Pode1' Executivo a abril' ao 
Ministerio da Justic;a e Negocias Interiores o 
credito de 13:300$ para. pagamento do pre
mio o impressão de 1.000 exemplares da 
obra- Theoria de Processo Ci.vU e Commer
cial- composta pelo Dr. João Pereira Mon· 
teiro; · · 

sa discussão do projecto n. 132, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Marinha o credito de 100:000$, 
supplementar ao art. 8°, n. 2! _;_Obras- da 
lei n.746, de 29 de dezembro de 1900; 
· 3a. discussão -do projecto n. 120, de 190 I, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministe
rio da Guerl'a o credito extraordinario de 
2:401$800 pal'a pagamento ao marechal José 
de Almeida Ba.rretv, em virtude de sentenc;a 
do Supremo Tribunal Fedora.l ; 
· Discussão unica d<>. emenda do Senado ao 
projecto n. ·· 45 A, de l90f, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Ministerio da 
Guerra o credito que fôr necessario para 
pagar a gratificação de exercicio a que teem 
direito Camillo José Monteiro dos SJ.ntos e 
Joaquim Gonçalvés da Costa, contra-mest.t•e 
e ma.ndador da extincta oficina de correciro 
do Arsenal do Guerra da Capital Federal; 

2a discussão do projecto n. 131, de 1901, 
auto'i'izando o Puder Executivo a abrir o 
Ministerio da Fazenda o credito extraordi
na.l'io de l:l3a$ para pagamento a. divm·sos 
operarias da Casa da. Moeda ; 
- 3a. discussão do projecto n. 121, de H)Ol, 
aut'll'izando o Poder Executivo a abrir ao 
~linisterio da Ju~tica e Negocias Interiores o 
cradito .de 100:000$, supplomentar ao n. 14 
do art. 2° da lei n. i46, de 29 de dezembro 
~1~; . ·. 

3a discussão do p1~ojecto n. 232 A, de 1900, 
com o parecer n. 22, de 1901, autorizando o 
Poder Executivo a transfoemar as }a, 201 e 3° 
turmas da Sub-Directoria dos Correios em 
la., 2a. e 3a. secções na Díractol'ia Geral, pas
sando os chefes de turmas a chefe:; de secção, 

desde que preencham as condições regula
mentares, e dando outras provideneias; 

2'\ discus5ão do projecto n. 62 A, de 1901, 
alterando a classe Ia, n. l, das Tarifas das 
A1fandegas ; 

ga. discus:~ão do projecto n. 127, de 1901, 
dispondo sobre a contagem da antiguidade do 
posto dos 9fficiaos do exercito a que se refe
i·em os arts. lo e 2° da lei n. 350, de 9 de de-
zembro de 1895; -

1 a discussão do projecto n. 229 A, de 1900, 
detcrmina.ndJ que na confecção das tabella.s 
de distribuição dos creditos a que se referem 
o art. 162 do regulamentQ n. 2.40::1, de 23 do 
dezembro de 1896, dever-se-ha. entender por 
dotação de uma verba a. somm<.~. exacta. das 
suas consignaçõe.;; e sub-consignações. 

Segunda parte, (ás 3 horas ou antes): 
Discussão unica. do projecto 105 B, de 1901, 

com parecer sobre as emendas offerecidas 
na 2a discussão do projecto n. J05 A (do Se
nado),que crea. no Districto Federat mais um 
officio de registro de hypothecas, com a 
designação de terceiro ; 

Discussão unica do pt•ojccto n~ 147, de 
1901, concedendo ao Di'. Amaro Rodrigue.; 
de Albuquerque Figueirado, 2° tenente ~i
rurgiã.o contt·actado da armada, uma pensao 
de 300$ mensaes e autorizando o Governo a 
abrir o necessario credito ; 

Discussão unica. do prvjecto n. 267, de 
1900, <>.utorizando o Poder Executivo a con· 
ceder uma pensã:o de l$500 diarios, a contar 
de abril de l898,ao ex-empregado da. Estra,1a 
de Forro Central de Pernambuco· Luiz Af
fonso Fol'l'eira. ; 

la discussão do projccto n. I:l9 A, do 1901, 
est:l.be'lecendo que as et ~pa.:1 dos officiaei! do 
exercito e da armada nunca s1wão infe1·iores 
a 1$400, qua.\quer que se,iu. 1\ guarnição a que 
p0rtonçttm, salvo as excopçõe.s da lei ; 

2ndiscussão du projocto n. l8U, do HlOl, 
creando varias cargos llit Ropiu·tição Geral 
dos Cot•roios o mal•cantlo-llles os re:'.lpectivos 
vencimentos; 

Discussão unica do pNjecto n. 162; do 
1899, concedendo á viuva do jurisconsulto e 
ox-Sonador Joaquim Policio dos Santos a 
pensão mens:~l de 500$000 ; · . 

Ia discussão do projecto n. 6 A, de 1901, 
declarando abolida a. accumulação das ca
deiras do logica e de litteratura_ do Intm•
nato-e do Externato do Gymnasio Nacional, 
sob a regencia de um só cathedratico, e 
mandando pôr em concurso as cadeiras qne 
vagarem em consequencia dessa disposição; 

Discussão unica do projecto n. 169, de 
1901, autorizando o Poder Execütivo a con
ceàor um anno de liconç.:t, com o ordenado a 
que tiver . direito, ao bacharel Manoel 
lgnacio Carvalho de Mendon<;a, juiz sec
cional do Estado do Paraná ; 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:51- Página 15 de 15 

SESSÃO EM 18 DE OU~UBRO DE 1901 ' 381 

Discussão unicado projecto n. 201, de 1901, raes, um anno de licença para tratar de sua 
autorlza,nd.o o Governo a conceder ao Dr. saude onde lhe convier; 
Fernando "ferra, as.;;istente da cadeira de Discussão unica. do projecto n. 184, de 
clinica dermato-syphiligraphica da, Fac.ul- 1901, autorizando o Poder Executivo a con.., 
dado do Medicina do Rio de Janeiro, mais ceder dous annos de licença, de accordo com 
um anno de licença, com todo o ordenado, o -disposto no § 2° do art. 1 o do regulamento 
para tratar de sua saude; publicado.na ordem do dia n. 495, de 17 de 

Discussão unica do projecto n. 186, do 1901, janeiro de 1866, ao capitão do corpo de eu
estabelecendo que ao engenheiro Aristides genheir0s Alfredo Sonres do Nascimento 
G~lvão, de Queiroz, aposentado no cargo de para tratar de seus interesses ; 
directot• da Secretaria do Ministerio da Agri- Disçmssão unica do projecto n. 188, de 190 I, 
cultura, Commercio e Obras Publicas, com- relativo á emenda do Senado ao projeeto 
pete, desde a aposental{oria, o ordenado de n. 171 B, de 1900, da Camara dos Deputados, 
engenheiro-fiscal de ~a classe, corro3pondente que autoriza o Governo a mandar pagar ao 
a~ annos de serviço; . capitão de fragata honorario e 1° t.enente 

la discussãó do projecto n. 174, de 1901, reformado Collatino Marques de Souza a 
·mandando quo o Governo ela Ropublica in- quantia de 1:837$680, dift'erença de soldo que 
demnize, com a quantia de 70:000$, a Victor deixou de receber deade 1870, data de sua 
Meirelles de Lima, pelas despezas que fez refvrma, até 1897, de accordo com a dou
cpm a pintura, montagem e custeio do Pa- trina contida no aviso do Ministerio da Fa
norama do Descobrimento do Brazil (com zenla de 7 de janeiro de 1869; 
substitutivo da Commis;ão do Orçamento ao lo. discussão do projecto n. 157 A, de 1901, 
projecto n. 261, do 1900); · declarando que no caso de licença a um 
Discuss~o unica- do projecto -n. 100, de lente cathedratico da E:;cola Naval será a 

1900, elevando a 1$ diarios a pensão e soldo cadeira regida pelo lente subs:;Huto a quem . 
que perce!.Je o 1° cadete reformado, com competir na occasião o exercício das fun-· · 
honras de alferes do exercito, Orozimbo cções de repetidor dessa cadeira, com voto 
Carlos Corrêa de Lemos ; em separado ; 

Discussão unica do projecto n. 190, de Discussão uni~:1 do projecto n. 283, de. 
1901. autorizanrlo o Governo a conceder ao 1893, concedendo a·D. Juliana Morei Garcez 
machinista de 2a classe da Estrada .de Ferro Palha, vi uva do tenente do exercito Diogo 
Central do Brazil Achilles Arnaud Coutinho Garcez Palha, a pensão annual de 960$000 ; 
um anno do licença, com ordenado, para la discussão do projccto n. 158 A, de 1901, 
tratar de sua saude onde lho convier ; tornando extensivo ao Ministel'io da Mari-

Ia discus~ão do pro,iecto n. 72, de 1901, nha o decreto n. 23.2, de 7 de dezembro de 
declarando que gosarão ,da franquia postal 1894, na parte que organiza os estados 
a correspondencia e as revistas dos Institutos maiores do Ministro da Guerra o do ajudante 
Historicos e Geographicos do Brazil, do Pará, genaral do exercito, e dando outr•as provi- · 
Ceará, Bahia, S. Paulo, Paraná e Santa dencias ; 
Catharina c dos Institutos Archeologicos de la di:;cussão do projecto n. 142 A, do 
Alagoas e Pcrnambuoo ; 1901, reorganizando o corpo do engenheiros· 

la discussão do projecto n. 22 A, de 1901, navaes o fixando o pessoal do respec~ivo 
mandando dispensar dos exames pra.ticqs de quadt·o or•dinat•io (com pa.t•oceros das Com
que cogitam os arts. 28 e 29 do regulamento missões de Marinha e Guerra o OrQamento); 
de 31 de março de i-851 03 ofliciaos o praças Discussão unica do projocto n. 200, de 
do exercito habilitados com os cursos das I!JOl, autorizando o Podet• Executivo a con
armas a que pertencem e derogando a lei ceder um anno do licença ao cunductor do 
n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, na parte trem da. E:1trada do Forro Central do Brazil . 
referente a o;te assumpto ; Francisco Alves d·1. Silva Prado ; 

Nova discussão do projecto n. 153 E, de Discussão unica do projecto n, 148, de 
1900, additivo des5acado n:.1. 3a discussão do 1901, autorizando o Governo a mandar con
projecto n. 153, em virtude do art. 133 do tar ao capitão de fragata Francisco Carlton 
Regimento Interno, autorizando o Governo p antiguidade d:1 data da promoção áquelle 
J1 transf~_rir para Mano·el Maria VeUez a a.osto, em 26 de abril de 1890; 
cõncoosão feita a Julio Benevides pelo de- · Discussão unica do projecto n. 242, de. 
ereto n. 9:1, de 7 de outubro de 1892, podendo 1895, elevando a 100$ mensaes a pensão que 
prorogal-a por mais cinco annos ; percebe D. Cybele de Mendonça Souza Mon-

Discussão unica do projdcto ' n. 71, de teiro, viuva do tenente honorario do exer-
1901, autorizando o Poder Executivo a con- clto Heleodoro Avelino de Souza Monteiro; 
ceder ~ Antonio de Santa Cecilia Juniot·, Discussão unica do projecto n. 191, de 
fiel do th3soureiro da Delegacia Fiscal do 1901, concedendo a D. Amelia Cavàlcanti de 
Tliesouro Federal no Estado de Minas Ge- Albuquerque, viuva do capitão de engonhei-
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ros Antonio Cavalcanti de Albuquerque uma 
pensão mensal de 100$000; 

2" discussão dfl proj ,c to n. 160 A, de 190 l, 
conferindo privilegio para pagamento U.e di
vida :p:oveniente de salario;> ue trabalhador 
rural; 

Discussão unica do project() n. 204 A, de 
1901, concedendo um anno de licença, com 
ordenado, ao Dr. Zttcharias do Rego Mon-
teiro, juiz do Tribunal Civil e Criminal, para 
tratar de sua saude onde lhe convier; 

2a discussão do pl'ojecto n. 225, de 1001, 
equiparando aos logares do apontador dos 
Arsenacs do Marinha e de Gucrr::~. o de 
apontador ·· gera.l da Alfalidega da Capital 
Fedm·a, L. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 minu-
tos da tarJo. · 

l24a. SESSÃO EM 19 DE OUTUBRO DE 1901 
2a discussão do projecto n. 217, de 1901, 

autorizando o Governo a contractar com os 
engenheiros Augusto de Bittencourt Carva
lho Menezes e Alfredo Rozendo da Silva, ou Presidencia dos 81·s. Vaz de Mello (Presiden-
companhia que organizarem, o fornecimento te), 8atyro Dias (2• Vice-P1·esidente) Oa1·· 
de cartões postaes illustra,dos e dá outl•as los de Novaes (fo Secreta1·io) 
providencias; · 

Ia discussão do pl'ojecto n. 87 A, de 1901, Ao meio-dia lJrocede~so á chamada a que 
instituindo um premio annual, intitulado ro.:\pondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
«Premio Federal», de 5:000;~, para ser con- Novao~, Angelo Neto, Agapito dos Sa,ntos, 
ferido ao club ile regatas que obtiver victo- . Luiz Gualberto, Gabriel Salgado,. Guedelha 
ria no pareo «Campeonato», abrindo o Go- Mourão, Ra,ymundo Artll11r,· Nogueira Ac· 
verno o necessario credito; cioly, Frederico Borgos, Gonçalo Souto, Eloy 

la discus.são do projecto n. 101 A, de 1901, de Souza, Tavares de Lyra, Pereira, Reis, 
permittindo ao capitão de mae e guerra re- · Lima Filho, Eemirio Coutinho, Gomes de 
formado Jos~ Duarte da Ponte RibcirJ contt·i· Mattos, Bricio Filho, João Vieira, Pereira 
buir par<.t o montepio do posto de contra- de Lyra, .Julio de Mello~ José Duarte, Epa
almirante, com as vantagens do meio-soldo minondas Gracindo, Raymundo de Miranda, 

, correspondente ao mesmo posto, pela. t<1bella Joviniano de Carvalho, Seabra, Fra.ncisco 
Yigente; Sodré, Felix Gaspar, Manoel Caetano, Satyro 

2a. discussão do projecto n. 222, do 1901, Dia:-;, Raul B<~rroso, Lourenço Baptista, 
determinando que os ofllciat;~s do e:<ercito, Alves de Brito, Martins Teixeira, Oliveii•a 
armada e classes annexas, reformados pu Figueiredo, Thcophilo Ottoni, Viria to Masca
quo se venham a reformar, de accordo renhas, Jo;:;ê Bonifacio, E~peridião, Alfredo 
com os decretos n:-;. 108 A, de 30 de Pinto, Leonel Filho, Antonio Zacllarias, 
dozembro do 1889 e 193 A,: de :10 do ja.- Mayrink, C::1rlos Ottoni, Eduardo Pimentel, 
neiro de 1800, voluntaria ou compulso- Olegario Maciel, La.martine, Padua Rezen· 
ri<~monte, teem llii·eito ás vantagem: oxara- (lo, Dino Bueno, Va.lois tlc Castro, Costa 
rla.s no a.lvat'â tlo l!i th~ tlozcmbt·o do .Junior, Luiz Piza, Cajado, Cincina.to Bra.ga, 
1700 e resoluç:ão do 20 do dezembro ue Her.rnonegildo de Moraes, P;1ula. Ra,mos, 
1801 .; Francisco Tolentino, Germano 1-Iasslocher, 

3a discussão J.o projecto n. 103, de 1901, Victorino Monteiro, Aureliano Barbosa, 
marcam!, os casos e a fól'ma da rovisão das Vospasia.no de Albuquerque, Alfredo Va.-
condomnações; rclla. e Diogo Fortuna . 

~~a discussão do projecto n. '16;), de 1901, Abre-se a,se;:;~ão. 
autorizan1lo o Poder Executivo a ahl'ir E' lida, c post:~ em clh;cussão a act::t. 
:to Ministel'io da Ma1•ínha o credito elo 
77:52l$89D, supplomentae á~ vorlJas ns. 8, 
14 o 21 do art. 8° da lei. n. 746, de 29 de 
dezembro de 1900, para pagamento do venci
mentos a.o corpo depatrões-môres, augmcnto 
de 'Vencimentos de um capWí.o do m:Lr e 
guerra, um capitão (te ft·<tga ta o Ycncimentus 
de tres mediC!)S de 5u classe ; 

Ia discussão do projecto n. 18.2 A, de HJOl, 
dispensando a Fazonda, Municipal do adean· 
tal' o pagamento do sello nas ca.usa.s em qnc 
fôr autora .. ou r(l, porantn a ju~tiç!:t local rlo 
Districto Fedot':tl o dá outras lWOVi\lencias, 
com emond<\ dt\ Commil;são; 

O Sr. Bricio Filho (sobre a acta) . 
-Sr. Presidente, a publicação, tal como foi 
feita, do discurso hontcm proferido pelo Sr. 
Gel'ma.no I-Iasslochcr, representante do Rio 
Gt•a.ndo rlo Sul, a peoposito tlas observações 
f<Jrmuladas sobre a acta, da sessão antece
dente, por motivo da deslocação de um pro· 
jccto constante d<L ordem do <lia, força-me a. 
occupar a tribuna com o fim de promovel' 
uma roctific<tt;ão quo reputo neccssaria, in· 
dispensa.vcl o urgon to, nfio obstante a note~ 
tic que o alludido discurso não foi revisto 
pelo or<1d or. 
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V. Ex. c a Camara devem estar lem- testos so cifraram a contestar que lanças
brados de quo, quando ora v a S. Ex., nós, re- somos mão do terror ou de ameaças pa1•a _ 
presentantes de Pernambuco, guardamos induz~r a Mesa a _proceder desta ou daquella 
co~plcto siloneio, não_ dando signal de appro· maneira e que nao é exacto que eu tivesse 
vaçao ou de reprovaçao ás as;:;erções do Depu· p~oferido o seguinte aparte : «A Mesa é 
tado rio-granden.)e, até o momento em que digna de todos os nossos elógios.» 
escutâ.mos as seguintes palavras por olle 
e_!ll!.nciadi1s : « os representantes da oppo· · Peço a. V· Ex. que se digne de dar as ne-
~1çao, exactamente porque n~o teem que dar cessarias provi_9-encias para que· seja reali-

. lmportancia ao rrw.ior prestigio da Mesa, zada a alteraçaú, em homenagem á. verdade 
quando se t1•ata dos interessés que defendem, e em attenção á. exactidão dos factos aqui 
nunca soffrem estas reprimendas, fazem as occorridos · (Apoiados·) -
suas reclamações com desassombro e obteem 
tudo, porque o terror, a ameaça mais valem O SI·. PI·esidente- A reclamação 
aqui. » do honrado Deputado será attendida; mas 

Escutaram-se- então «não apolados» e pro- V· Ex. deve mandai-a por escripto. · . 
te&tos da bancada pernambucana, confoeme 
consta das notas tachygraphicas. . O Sr · GerDlano Hassloeher 

Por es~<~ occasião interrompemos as con- (· )-Sr · Pre.5idente, quando ha dias foi àr
siderações de S. Ex. dizendo: «não é exacto, ganizada a ordem do dia, e incluído na 
não lançamos mão do terror, não ameaça- mesma o projecto pedjndo o credito de 
mos». E os nos13os protestos limitaram-se a ?85:5.00$ ;para P.a~ar uma .indemnização por 
esse ponto. · IJ?~gmarws preJmzos solfrtdos com a.guerra 

Deante das contestações que fizemos, o no- ClV~l do sul, pela familia Maciel, houve 
bre representante do Rio Grande do Sul vol- mu~t~ gente q~e estranhasse qllf.l, com pre~ 
tou-se para o nosso grupo e declarou : 4 não tertçao de med1da.s urgentíssimas, fosse dada 
estou dizendo que .são <>s nobreJ Deputados preferencia a um projecto de natureza da· 
da bancada pernambucana que aterrorizam .~uelle q11e tinha em vista, por assim dizer, o 
e ameaçam». · · mteresse pessoal. 

Uma vez adduzida tal declaração, não :fize- Havia, por exemplo, um pedido de credito. 
mos mais intervenção de ordem alo-uma e de 100:000$ para a verba secreta da policia 
S. Ex .. pr·oseguiu em suas })onderaçÕes, fa- pedido esse de caractQr governamental m~ 
zendo a Mesa ;~s accusaçõcs quo achou mais favor do qual tinha sido dito nesta Ca~ara 
acertadas. q~o a votação desse credito era urgente, 

Tendo !l-S cousas corrido pOl' esse modo, foi, visto como era reclamado por necessidades 
Sr. Presidente, com a maior sur·preza que, publicas. 
ao ler hoj~ o Diario do Congresso, deparei Ainda as.;im o projecto Maeiêl ficou collo. 
com o sogmnto aparto. «O Sr. Bricio Filho cado em primeiro logar. Encetado o debate 
-A Mesa é digna do todos os nossos elogios)). sobre oste p1•ojccto, desde logo perdeu elle 

Ora., Sr. Presiucnte, cu não doi absoluta- se~l caracter .d~ ilit~re~se pessoal para assu-
mento oste aparte. mH· uma posiçao diametralmente diversa o 

O Sn.. GERMANo HASSLOCHEl<.- Tambem p~ssal' a. ser ~m pr.)jecto de interesse publico, 
não 

0 
ouvi. v1sto como nos, combatendo da maneira por 

quo o c~mhat~mos, vimos mostrai' que se 
O Sn.. BRicro FILno-Não accusei a M()sa, trat.a nao mats de um ac~o de ,justiça, do 

é certo, mP.s tambem não a defendi ; e nos eq~1~ade, ~ u_ma riclamaçao pel'f'eitamonto 
momentos em que a bancada aparteou 0 legttuna, mas de uma 'tentativa de assalto 
ora~or ,limitou-se a declarar q 110 nós nã.o ater- foi ta aos cof1·es publicas. ' 
ror1zavamos, como taml1om não ameaça- Collocado nesse terreno o projecto; indu-
vamos. E mais nada dissemos além disso. bitavelmente clle tomava o caracter de 

Nessas condições, repito, fcii com surpreza urgcncia, porque trata-se desde logo de liqui
e at~ mesmo com espanto que vi figurando dar um ponto ce1•to que traria. em resultado 
no d1sc~rso de S. Ex. este aparte, como a TejeiQão in tot?r.m do projccto, ficando as:;im 
tendo s1do dado pelo humilde memb1•0 da ·o erarw publico perteitamente tJ•anquillo, 
represent:tção pernambucana. d.escançado c corto de que não solfreria esse 

Não pretendo accusar o corpo tachygra- desfalque contra elle premeditado. . 
phico; pódo bem se1• que este aparte tenha Entretanto, no dia seguinte, em vez de 
sido dado por ~utro Sr. Deputado e que, figurar no logar que lhe era devido, mesmo 
d~anto da. confusao que reinava cntã.o no re- porq_ue em resp?sta ás observações feitas 
cmto, me fosse attribuido. devia · fallar o 1llustro collega, cujo nome 

Mando, portanto,ú. Mesa a recti:ficação pa1•a · 
quo fique consignado que os nossos pro~ (') Este discurso não foi revi~to pelo orador. 
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p3ÇJ licença. para dec~inae, ? 81'. Adalb~rto 
Guim:-J.rães, que ha.vHt pc~1do .a pa.la.-:1a o 
havia ficado com elLa para dr:")cutt_l' o pt·oJecto 
no dia seguinte. Nesse dia o propc~o pa.ssou 
para o 35° logar. . 

v. Ex. tem o arbítrio de org~mzar as 
ordens do di ~\ e, nós sahemo~, c saoe V. Ex. 
que esse al'bitrio que se confia a quem _dentre 
nós foi designado para o po.sto _de. dtr~ctor 
dos nossos tra.balhoil, e.;;se arh1tr~o nao é 
simplesmente a vont?-do~ o, capriCho, mas 
sim a intelligencia, a JUStiça. 

v. Ex. eu tendeu que devia alterar "· or
dem do dia para sa collocarem; de preferen· 
cia a um as~umpto que affPcta os cofres da 
Nação em quantia muito eleva~a, ?utros 
projectos ; foi altera.d~ para se d1:;cut1r om 
primeiro logar o proJecto cr~ando um .car
torio de hyp::>thec:ts nesrn. c1dade. proJecto 
que, comquanto venha. prestar enorme ser
viço ao Districto Federal c com o qual e:~tou 
de pleno accordo não ~asceu, entretanto,_ d '• 
convicção desta necesindade, mas excl~slva
mento pa.ra se servir a uma detel'mlnada 
pessoa. 

Antes delle ainda foi tamb~m coll~cado 
um outro projecto croando uma p~nsao de 
300$ em favor do Dr. Ama. r~ Rodr1g~es do 
Albuquerque Figueiredo, proJecto. de mt~r
. esse pes'3oa.l ; foi collocad? amda _ac1ma do,te 
projecto que intot•ess'l. a hbortaçao dos cofres 

·publicos de uma preoc.~upa.çã~ gra.ye •. outro 
concedendo uma pensão de l$:)00 dmrl03 ao 
ex-empregado da Estrada de. Ferro de Per
nambuco Luiz Antonio Ferrmra, um outro, 
modificando as etapas dos oqtciaes do. e_x
orcito, outro creando cargos na Repart1ç~o 
dos Correios outro concedendo uma pensao 

' .. á. viuva d'J ~x.-Senador Felicio_-dos Santos . . . 
0 SR. CARLOS 0TTONI-E' uma repJ.ração; 

não ha m.da. mais justo. · 
. 0 SR., GERMANO HASSLOCIIER-E' mu.is 
urgente que este 1 

0 SR. CARLOi 0TTONI-E' uma divida. na
cional. 

0 SR. GERMANO 1-IASSLOCHER-EU não 
estou discutindo o valor do projecto ; ~stou 
perrunta.ndo si não era preferiv~l que n?s, 
<mtes de resolvermos dar 500$ á. vmva do JU
risconsulto Felicio dos Santo3, ante.3 de ~a
tisfazermos esta divida, como V. Ex. dtz, 
antes de tomarmos uma deliberação quo vae 
sobrecarregar os cofres publicas com G:OOO$ 
por anno, liquidassemos este ..• 
· O Sa. CAitr.os 0TTONr-Não so sobrecar

regam o> cofre; publico3. 
0 SR. GERMANO HASSLOCHER.-Peço li

cença a V. Ex. Antes de decidirmos sobre
carregar os · cofres publicos C)m 6:000$ 
annuaes,o que é um augmento de despeza ••• 

O SR. CARr_,os 01"roNr-Justissimo. 
O SR. GEa:-.i:ANO 1-IAsswcriim-Perdã.o; vou 

antecipar o meu juizo p \ra concorrlar com 
V. Ex. e dizel' : quo antes de cumprirmo~ 
com o dever de pensionar a viuva do juris· 
consulto Felicio dos Santos, muito mais facil 
tornaria esta nossa obra, si libertassemos 
definitivamente os cofres publícos da n.meaça. 
que sobre elles pesa de um desfalque de 
;-{85: 000$000. 

Só os juros desta. somma ·que poupa.mos 
aos cofres publicos b:~.stam para pa.gar tres 
vezes a pensão que queremos dar á viuva 
do ,jurisconsulto I•'olicio dos Santos. 

Jü. vê V .. Ex. que estou defendendo os 
cofres puhlicos contra os assaltos, a pirata
ria; qua.ndo, poróm, so tratar .de fazer com 
os dinheiros publicos um acto de necessidade, 
quando so tratar ue com ellos recompensar 
aerviços extraordinarios prestados á patria, 
eu estou de pleno accordo e é por isso qu3 
defendo os dinheiros que se pee~ende sub
trahir dos cofres publicos; ê para não arre
dai-o do um fim nobre, elevado . 

Trezentos e oitenta e cinco contos dão 
para pagar 70 aunos de pensão á. vitiva do 
ex-Senador Felicio dos Santos, e só cóm os 
juros desta somma a 5 % ao anno se poderia 
soccorror t ,res ou quatro viuvas . 

Portanto, era melhor' quo em primeiro 
logar nós alliviassemos os cJfres publicos 
deste poso, que liquidas3emos e~h quostã'">, 
porquo, de facto, ou me:1mo votal'ia com 
mais facilidade esta sobrecarga do· dospBztt, 
si tivosso a cort:Jza do tm• contribtiido, · es
clarecendo o debate, para evitar quo a 
família Maciel percebesse indevidamente 
385:000.$ que são o suor . da Nação, o 
imposto quo todos nós gememo.:: para pagar, 
porque nó.;,_ Deputado$, tamber11 pagamos 
225$ mensalmente, para attender á.s neces
sidades da Nação e para as despezas jus
tas, dignas, que honeem a Pat1•ia, mas não 
para juntar dinheiro que os explorador('s, 
os avéntureiros venham reclamar l!ob pre
texto do pr·ejuizos que nunca soffroram. 

E' quo para votar- estas despezas, umas 
quo me pa.roc"om muito justas, preciso 
primeiramente saber as condições do The· 
souro para que o Thesouro não vá. soffr.er um 
saque. 

E, po1' i.~to, mais uma vez, appollo para 
o critorio que deve presidir o arbítrio 
cJnt'm·ido a V. Ex. na confecção da 
ordem do dia, para que torne á. ·discussão 
osto projocto, pu.ra que possamos ver doftni
tivamento si existem pontas de aço guar· 
dando o Thesouro, ou si, pelo contrario, 
são portas on(erruja.das, cai'comidas, o'nde 
com facilidade cada qual, segundo a sua a.u
dacia, possa mettor a mão. 
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O Sr. Pre!l'idente- Sómontc a 
rcquel'imcnto do Sr. Germano Ilas.,lochor 
incluirei o projecto na ordem do dia. 

Tem a palvra o Sr. ,Tulio do Mello. 

o Sr. Jul~o df' Mello- Sr .. Pre
sidente, o remmo, publicado no Diario 
rlo Congresso do bojo, do discurso que hon
tem.tive occasião de proferir nm;ta. Casa 
sobre o orçan:ento do Interior, não é 
em algun ; pontos, a expressão das idéas que 
tive occasião de externar. 

Não quero, St·. Presidente, fazer censuras 
ao corpo de rod~cção dos deb:ües desta Ca
mara ; ao contrario, só tenho motivos para 
elogiai-o porque, éomo membro, que fui, da 
Mesa, folgo em dar o meu testemunho do 
moJo correcto pot• que os r ,·dactore.3 dos 
debates se desemponhl!Jm dos seus deveres. 

Mas, Sr. Presidente, antes de publicar o 
meu discurso na integ!'a, não quero que 
pussem como t3ndo sido externadas _por mim 
pro:posições que absolutamente nao enun
ciei. 

Assim é que se lê nesse resumo haver eu 
affirmado que o illustr3 relator do orça
mento .do Interior so achava divorciado do 

quantias della.s cónst:J..ntcs, para se verificar 
que as da maioria attingom á elevada cifra 
de 8. 768: i53$400, ao passo quo as apresen
tadas pela opposição importam apenas em 
591:100$, somma qu~ será alndJ. menor si 
della. ~eduzir-se a quantia de 200:000$ a. 
quanto ficaria reduzida a verba c:diligoncias 
policiMs»-. si fosse acceita a emenda da mi
noriã da b:tnca.da paulista. 

Portanto, deduzidos cases 200:000$ da quan
tia de 591:100$, teremos que as emendas apre
sentadas pela minoria apenas elevariam a 
despeza em 391: I 00$, ou meno-i 8:377:653$400 
do que pratendia a maioria com as erRendas 
quo ·oifereceu ao orçamento. 

Eram estas, Sr. Preaidente, as rectificações 
que tinha a fazer ao meu 1discurso. 

O Sr. Presidente~Peço ao nobre 
Deputado que a.s mande pot• escripto para os 
devidos fins. ·· · 

Não havendo mais quom fa.ça observações 
sobr·e a acta, vou dal-a. por approvada. 
(Pausa). 

Está approvada. 

ORDEM DO DIA 
Governo; quando o que eu disse, Sr. Presi- 0 Sr. Presidente-Não havendo 
dente, foi · que não regateava elogios ao numero legal p..t.ra se pr·oceder ás votaç~es 
nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, por da.~ matarias constantes da ordem do dul., 
haver s .. Ex. condemnado de modo formal 
a. pr<\tica abusiva de se introduzirem nos or- pas:3a.·so á ma.teria. em discussão. 

O Sr. F~rederieo ·~~{ •rgee-Peço 
a palavm pa!'a uma oxplicac.:à.- JOssoal. 

O Su .. PRl~SIDENTg-Tem a palavra. o nobre 

çamentos autorizações amplas ao Poder Ex:
ecutivo para reformar diversos ramos do 
serviço publicJ, parecendo assim que souboril. 
patrioticamente resistir ás solicitações do 
Governo, que tanta questão faz sempre por 
taes autorizações. E accl'escentei que, ao 
passo que <\rlmiravr~ que S. Ex. tivesse O Sr. Frederico Borges (71ata 
assim procedido, não podia deixar de cen- uma ercplicaçiTo pe1soal)- Sr. P1•esidente, 
sm·ar de certa fórma o digno relatot• pelo lendo hoje o Dia>'io do Con§l"tJsso, vi quo o 
parecer sobt•e algumas emendas, a respeito honrado Deputado pelo Rio Grande do Sul, 
das qu,;1es S. Ex. não emittiu opinião pro- · o S1·. Barbosa Lima, voltou â questão do seu 
pria, limitando-se .a dizer quo deixava de requerimento, para se proceder, no Banco 
acceitar taes e_mendas, porque o Governo a: da Republica, uma devassa relativamente 
ellas era contrario. aos Deputados e Senadores, que alli tives-

Foi isto o que eu disse, notando a contra- sem compromissos. 

Doputa.do. é 

dicção do mesmo re:ator. . . ·- Sabe ... ,, c}.mal'a quo eu prestei meu voto 
Sr. Presidente, t1ve tambem occas1ao de a ossa indicação, por mais que ella . mo re

d~fender a mi_noria_ desta Camara, da a~cus:~- pugna~se ; e, o motivo que a isso mo levou 
çao que lhe fora fetta por um dos orgaos da foi es~ar incluído no numero dosilevedore' 
·imprensa dial'ia. dosta Capital .~ de haver daquelle Banco. Digo alto e bom som, por . 
apresentado ao orçamento do lntmior emen- que a ~imples razão de um individuo qual
dai! augmenta.ndo de mollo dcdpropt sitado a quer, Deputado ou não, simples com~er
despeza p~tblica. . . ciante devel' a um esta.belecirnento de ~re-

Atflrmm hontom. Sr. Presidente, quo ISto dito não traz desar algum. 
não ~r a e~acto, e, a gora, que faço a. .!le~essaria 0 SR. RA YMUNDO MIRANDA _ E' prova. 
rectrtlc_açao a essa parte ,do mou_discm·so, de que tem credito. 
devo d1zer que basta ler. as emendas apre- . . 
sentadas ao referido orçamento por um e O Sn.. FREDERICO Bou.oEs-Effectlvamente, 
por outro lado da Camnra, e sommar as .. Sr. P."osidon.te, si eu não fos8e devedor do 

Camara Vol. VI 1.9 
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B-anco da. Repubh--ca., te1~ia. vota-do contra a llettra de 84:000$ , devida-me_ nt_e sacada e en
indicação do nobre Deputado, porque ella dosstlda por firma cornmercia.l conceituada, 
me parecia contraria a todos os princípios divida hoje reduzida á quantia de vinte Q 
de direito, alérí.1 de quo moralmente mé poucos contos de réis. 
repugnava que se estentlesse por essa fórma Na data dos r 0spectivos vencimentos, alli 
uma suspeita desairos:t., em geral, 11tnçada vou com o fructo de meu trabalho, de mi
a membros da representação na.cional. nhas economias levar a importancia 'devida 

como disse, não ·quiz que, chegando ao de amortização e juros, sem atê este mo
conhecimento de quem quer que fosse, esta mento ter recebido do banco a mínima. re.:. 
circurn:stancia, se desse ao meu voto um ducção ou abatimento. 

, moGivo, um intuito pouco digno, pouco Provoco, não só, a esse estabelecimento 
• nobre- . _ de credito, como a quem quer que possa. 

- Lendo hoje um dos orgãos de publicidade interessar, e especi(l.lmente aos honrados 
~o3ta Capital, o Correio da Jlfanlur, vi Sr. membros que compõem a commissão de 
Presidente, que se rectlizaram as consequen- exame que venha provar o contrario. 
cias previstas por mim o por outfos Pôde ser que ainda sej:\ forçado a solicitar 
collegas, relativamente á indicação do qualquer rasoavel abatimento no meu de
nosso honrado collega pelo Rio Grande do bito, nias até este momento nenhuma con
Sul, isto é, que a indicação daria logar a cessão mo fez o banco, o que aliás não seria 
suspeitas injl!stas. · .- para admirar. em r'elações c~mmerciaes, 

E para maiOr prova do que avanço, Sr. quando é sabtdo quo o propt•w Banco da 
Presidente, se vê que . es_sas consequencias Republic.a tem pago a seus credores com 
vieram ferir fundo na alma do proprio abatimento não pequeno. . 
autor da indicação, no seu intimo vendo Sr. Presidente, sou contra1;io a esses pro
arrastados a apreciações meno.3 justas e de- ces.:;os de accusa.ções vagas, e . si estou na 
primentes di~tinctos companheiros seus de tribuna para liquidar este ponto; faço-o em 
bancada, cujos nomes estão sendo trazidos attenção mais á corporação a qua- pertenço 
á publicidade como envolvidos em tran- do que pelo que pessoalmente me possa me
sacções menos licitas com aq uelle estabele- lihdt•ar ou prejudicar. 
cimel?-to de credit~. . Lamento. que q~estões taes nos . e.stejam 
As~1m, Sr. Presidente, lew essas palavras todos 98 d1as obr1ga.ndo a dai' . explicações 

. que parec~m- da _ redacção do Oorreio da desta orc!cm, .esquec~n~o aquelles quo !e
Manhã e nao do discurso do Deputado pelo vantam tao odiosas c 1rr1tantes questões quo 
Rio Grande do Sul, que não tive a. fortuna igualmento já. fO.l'am victimas de suspeitas 
do ouvir hontem. do mesmo modo desairosas e injustas. Por 

« O Governo não quer que appareçam os exemplo, o meu nobre amigo autor da. in
nomes dos Srs. Victot·ino Mont_piro, Campos dicação, <t _quem considero o typo <lo hones
Cartier, Ramiro Ba.rcellos, Frcd:twico Borges tidade o ~o nia.is rrwticuloso oscrupulo om 
c outros amigos do Govemo, qno votaram a:ssurnp ';o de !toma, nem por isso S. Ex. 
pela liquidaQão do Banco da Republica, para el.lcapou ú. maledicenci.a a mais a•ulaz, quando 
poder pagar os seus debitas com 40 o f o de occupou o cargo de presiden to do Esta.do do 
abatimento.>), · Pernambuco. · : · 

O SR. VICTORINO MoNTEÚw- Pela. pa.l'lio . Tan~l)e!ll, scgu~du co!lsta, é membro nes.)a 
, _ t . - 1 . , t . . · . 1 commtss~o de mqum·Ito parlamentar no 

que me ocd. nao c esço ,t roba or esse Jorna · B<tnco da Rcpublica o meu uistincto amigo o 
O SR. FRr~DERICo BoRGEs-Penso de modo conterraneo Senador· João Cordoiw, homem 

contrario. _Sou homem publico e devo expli- do ho?I como quem mais o seja·. 
cações <t Camara a que pertenço' e ao meu Po1s bem, poucos ho-mens teem sido mais 
paiz. · · vivamente atacados em sua liotwrabilidado 

O SH.. VICToiul'io MoNTEmo-tambem as · do que S . Ex. 
devo quando as achar procedentes .. - Isso só'prova que esses ·. procc·ssos do ·sus-

·peita vaga e accnsação ihdétérminada são _ 
O SR. FREDERICO BoRGES- Exactamente, os meios 'Cânderrinaveis, ferindo indistincta-

porque não acho procedentes, c a.o contrario 1nerite culpado::; e innocentcs. . _ . 
infundadas e injustas essas <Lccusações, c~ que Ass-im, pois, Sr. Presidente, quanto ao que 
venho ·rebatel-as. · me diz .respeito a explicaçã.o -está dada, e eu 

Sr. Pre,;idente, <wredito que em relação espero agora que o nobre Deputado autor du; 
aos meus nobres collegas, cujos nomes foram indicação,- assim como a redação do Co1·rcio 
declinados nessa local, dú.-se exactamente o : da Manha. mais aninudos nos seus · intuitos 
mesmo que com a minha pessoa. I de investig11-ções pelo que acabo de dizer na 

Eifectivamente, devo ao Banco da Repu- tribuna, venham em relação á minha pessoa 
blico o restante d6 urna divida, . tle uma proceder ao mais rigoroso exame, ti•azerido é:'~ 
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luz da publicidade n. mm1ma concessão ou 
fa.vor que por ventura me tenha - disponsaclo 
o Btl.neo da Republica. 

E.ra o que mG cumpria tornar bem claro 
perante esta Camara. 

O Sr. Victo:rin9 Monteiro(·) 
para uma -cxplicaça:o pessoal)- Sr. prc.:;i
dente, como o meu collega e · amigo Depu
tado pelo Ceará, li a local a quo se refere 
um jornal da manhã, aub1• qe accusações, o 
que não me suprehendeu porque diarin.mento 
aquello orgam distingue-se pot· ·factos. desh 
natureza,. Ent'ondi que não devia vir ·da 
tribuna dar explics.tções porque me reputo 
acima de qualquer imputação injuriosa; mas, 
em virtude da explic ~ção do meu nobre co l
lega, julgo-me . tambem obrigado a dizer 
apenas duas palavras pe1•ante a Camara, não 
em attenção a, esta ãccusação, despreziv_9l, 
mas unicamente em attenção ~o meu collega 
que levantou o incidente. · __ 

Sr. Presidente, a unica transacção em que 
figurei com o Banco da Republica, foi a de 
ter garantido uma lettra do finado Dr. Carlos 
Teixeira,, que ·era então presidente da . Com
panhia Brazii Agrícola; a lettra foi refor
mada tendo sido paga em sua maior parte, 
por mim. 

--- Ha IÓ' annos o Dr. Campos Cartim•, resi ... 
dindo no Rio de Janeiro e amigo pessoal 
do Sr. Conselheiro Mayrink, então director 
do Banco da Ropublica, prucisou para a·s 
suas despezas p·riv<.tdas da somma de quatro 
contos de réis que lhe foi fornecida. pelo 
Banco da Republica. 

E:>ta. somma. o De. CampJs Cartier pagava 
quando ainda não era, e nem siquer pensava 
quo viria a ser Depuhdo pelo Rio Grande. do 
Sul; de fóema que as ligações que S. Ex. 
teve com o Banco da Republica, fi)ram as de 
um partictrlar; gosando do credito de um dos 
diroctores e pol' uma somma tão imignifi
cante que nunca ninguem poderia suspeitar 
que um cavalheiro da honradez de S. Ex. 
incapaz de ceder a suborno:;, fosse tão fa.cil· 
ment·e comprometter a sua dignidade tie re· 
presentante da Nação por tal quantia. 

Faço e::;ta declaração que era ociosa, sobre· 
t\ldo porque a Cam;~ra sabe que o Dr. Campos 
Cartier é um homem modestl), sem vicias; 
que não tem uma vida espectaculosa, sem 
exigenci~s que reclamem da sua parto com
promissos individuaes. 

Nessa época S. Ex. residia aqui no Rio 
de Janeiro, teve necessidade e obteve este 
emprestimo ; fui 4-epois secretario do Go· 
verno do Estado do Espii'~to Santo, e todo o · 
mundo s~be quo o Dr. Mu~z Froire, homem 
de escrupulos que sempre foi, não era capaz 
de chamar para seu au_f{iliar um homem que 
não follse probo. _(Muito bem ; mttito bem.) 

· Mais tarde, o Dr. Carlos Teixeira, entre
gando esta conip::mhia ao Banco da Repu
blica, entrou em accordo com a directorin., 
que era então a antiga, para. que essa lettra 
tlcasse inutilizada dea.nte da importancia dos 
seus honorarios que deixára de . receber na O Sr. Barbosa Lima (para uma 
qualidade de director da mesma companhia explicaçcio pessoal)- Sr. Presidente, o mou 
e, ao mesuw tempo, por ter sido ernpregaqa discurso é o quo está. publicado no Diario do -
quunti<~ dupla á. quo rcproi!entwa esta Je·ttra Congresso ; 1uda tenho quo vor com as affir· 
em aasas p~tra. opchu·ios do uma. ft'_brica dfl ma.ÇlÕOS consiantc~ do Cor1·eio ·da Manhci, or· 
phosphoros em Mendes. gão de publicidade em que não oscrovo nem 

Foi oste o nnico incidente quo se deu, o a .dou informações do o~pocie u.lguma, quor 
minha intm·von<,~ão cifhm-so i~penas mn ter <lirocta quor indiroctamente. · · 
figuJ•ado como liador do ~o.udo;;o Dr. Carlos · E' u quo tenho a dizer. (11Iuito úem ;muito 
Teixeira, directur desta. companhia. (Muito ú .. em.) 
bem; muito bem.) 

O ·Sr. Ge•·•uano IIasslochel." 
(pam uma explicação pessoal) Sr. Presidente, 
cumprindó.um··devm~. · venho defendei' 1.1m 
amigo e -collega .a-usente. A meilma accu
sação de que ac<~b~~m de se defender dous 
illustrcidos-collegas foi feita. a.o meu illus
trado .. amigo e representante do Rio G1•ande 
do Su1, o s,·. Campo3 Cartier. -

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

l~'~nnunciad'l, a continuação da 2a discussão 
fio projecto n. 206.A, de 1901, _com o :P<~re
cer so b~e . à_s emendas · partt_ 2a. dis~us~ã.o do . 
projocto n• 206,_ deste anno, quo fixaa des
peza .· d~> Ministerio da Justiça e Negocias 
Intel'iores parao exercieio dê 1902. 

. . ' 

O SR. BARBOSA LIMA-Feita pelo Con·eio O Sr. President.e:_Tem a palavra 
da Manhrt. · · ·o Sr. Çarlos de Novaes. 

0 SR.. QgRl\IANÓ HASSLOCHER-Eu estou in-
forma<lo de que a n.ccusação relativamente O Sr. Car·los de Novaes (")diz 
ào Sr. Campos Cartier não é verdadeira.. que, si não foase o dever em que sea.cha, 

( ·) Este discurso não foi t•ev is~o pelo orador' (·)Este discurso não foi ·revisto pelo orador, 

( 
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na qualidade do memb1•o da Commissão de 
Policia, não viria; occupar a attenção da 
Camara por alguns momentos. 

A Commissão de Policia enviou uma 
emenda ao projecto em debate, á I'uhrica 
-Obras-designando a quantia de 34:000$ 
para a reorganização d·>. bibliotheca na Ca
rnara dos Deputados, de accordo com o orça
mento organizado pelo engenheiro do Mi
nisterio do Interior, deduzidas algumas 
verbas quejulgou adiaveis: 

Si o nobre relator tivesse lido o orça
mento originaL das obras a quo se refere a 
emenda, havia de ver que nelle na.da consta 
sobre embellezamento deste velho editicio, 
mas sim sobre a installação da bibliotheca e 
pequenos melhoramentos de natureza ina-
diaveis. . 

Releve o illu3tre Deputado pelo Rio de 
Ja.neiro. S. Ex. não conhece o local onde se 
.acha actualmente a bibliotheca da Camara. 
E' um local no pavimento inferior, sem ven
tilação, nem luz e improprio, por falta 
absoluta de comrnodidade, para .sQ fazm• 
estudo:l e consultas das obras existentes. 

Para esta reforma pedimos 18:740$000. 
A illuminação externa do editicio, que é a 

outra parte da emenda, tambem merece 
algumas explicações. O edificio da Carnara 
não tem os ap~rolhos do gaz lft3cessarios 
para á mais mode jt<\ illuminação nos di;J.s de 
festa nacional. · 
· A quanti a. para . este melhoramento é de 
5:980$000. 

A outra verba é de 750$ para pagamento 
de obras feit s em urna daíi faces do edifieio. 

O parecer dado pelo rehüor não resiste á 
analyso por mais superficial que seja, como 
vê a illustrada Cama.ra. · . 

S. Ex., o relator, comméttou uma descor
tezi:1, lavrando tal parecer, nem siquer teve 
a bondade de procurar o Presidente ou o 
1 o Secretario o pedir o orçamento do:5ses 
melhoramentos. 

S. Ex., moço como é, estava, talvez, pen
sando em alguma belleza etherea. ou no 
sebastianismo dos deficits e achou meios de 
mostrar que não é sebastianista, nem mesmo 
dos deficits. A Commis.~o de Policia tambem 
não o é. · · 

Justificada àssim a. emenda apr~scntada 
pela · Commissão do PJlicia, permitta a 
Camara que f~ça. um rapido.corr9r de vista 
pelo parecer sob . e as emendas ao Orçamento 
do Interior. 
. Diz S. Ex. que as emcnl a;; apresentadas 

augmentaria.m o orç-amento em 12.000:000$, 
sondo o p;•imitivo de 15.000:000~000. 

Teve ~ pa.ciencia. de sommar as despezas 
que todas as emendas consignam, c mesmo 
sornmada. a emenda que traz um gasto de 

8.000:000$, a.quelle augmento chega apon<1.S 
a 9.725:000$ e não a 1~.000:000~000. 

Posta á margem· esta emenda que con
signa verba tão fabulosa, o augmcnto é 
a penaR de l. 725:000$000. 

O illustre relator mostrou-se desapiedado 
para com os Esta<U>s, que, segundo pens(\ 
S. Ex., tudo querem usurpar á União. Deu
se á paciencia de ler todas as . emendas c 
verificou que o illustre relator não tem tam
bem razão quando isto affirma. A maior 
par !;e das emendas beneficiam a Capital Fc-. 
deral-. A unica emenda que benoficin. um 
Estado do nor ~e..é a que angmenta de 5:000$ 
a sulJvenção do Instituto ·Archeotogico de 
Pernambuco. Como é que se póde dizer; 
pois, que os Estados pesam extraordinaria
mente sobre a União, que .os Estados des
troem os seus-orçamentos com verbas paro. 
manter seus estnbelecimentos 1 S. Ex. não 
leu, com .certeza, todas as emendas e atirou 
todas as culpas para os Estados. 

No emtanto, figura com parecer favoravel 
do nobre relator uma emenda, que tem o 
n. 17, e om virtude da qual é concedida 
gra-tuidade para matricula a mais um alu
mno no Internato do Gymnasio Nacional ao 
pae, tutol' ou correspondente que já estiver 
pagando contribuição de tres ou mais alu
mnos. Ao pao que já tem, no internato·, 
t1·es ou mais filhos, pagando contribuição, é 
justo quo sPja. concedido matricula gratuita 
a mais um ; porém, o tutor, o correspondente 
não moroco · tal favor. Qualquer cidadão 
póU.o ~:el' tutor de diver.~os monoros de fa.mi: 
lia~ difforcn to l o, no~ te caso, s; locupletará 
do um ia vor que não é concedido sob osto 
ponto ·do vista.. 

Concluindo, declara quo veiu, só como 
membro da Commissão de Policia, para · de-· 
f~ndol' uma emenda que c~ta . apresentou, 
como tambnm, corno tilho <lo um E;ta.do, 
representante do um Estado, lavrar um pro
testo con 1.ra a accusação que o relator fez n 
d,vorsos Estados ~a · União. (Muito bem ; 
mttito bem,. O o1·adm· é cu,mpri1néntado.) · 

Comp~>.recem m~is os Sra. Carlos Mu.rcel
lino, Albuquerque Serejo, Hosannall de ou, 
veira, Antonio . Bastos, Se:·zedello · Corrêa, 
Luiz Doiningues, José · Euzeblo, Cunh!l. Mar
tins, Anizio de Abreu, João · Gayoso,-Joaquim 
Pires, Thom<"'.z Accioly, Virgilio _ Bdgido, 
João Lopes, Francisco Sá, Sergio Saboya, 
Trindade, Sil v;o. Mariz, Celso de Souza, Tei
xeir,•. de Sc.t, E~mc1•aldino Rmdeirv., Esk•.cio 
Coimbra, Pedro - Pernambuco, Rodrigues 
DJri~. , Fausto Cat·doso, Cas·tro Rebello, 
Neiva, Augu.;to Franca. Milton, Eugenio 
Tourinho, Paub Guimarães, Alves· Barbosa. 
Addberto Guimarães, Tolentino dos Santos, 
Ga.ldino Loroto, Pinheiro Junior, José Mon
jardím, Heredia de S<t, Celso dos Reis, Heu-
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rique Ln.gden, Oscar Godoy, Nilo Peçnnha, lhantes disc!Jrsos aqui proferidos e vota.r' de 
· SilY<'· C<\StrJ, Custodio Coelho, Pereira Lima: accordo com a . rrinha consciencia c com a 

Francisco Veiga, João Luiz, Pcnido Filho, minha orientação . política; entretanto, mão 
Ada.lb3rto Ferraz, ' Lamounier Godofredo, grado meu, saio hoje da penumbra, onde me 
Landulpho de Magalhãe:;, Moreir,t da Silva, acho tão tom, para occupar este posto de 
Bueno de Andrada, Azevedo Marques, J_'ei- sacrificio. 
xeira .· Brandão. Benedicto de Souza, Lin- Vindo tomar parte no debate do Orçamento 
dolpho Serra, Alencâ.r Guimarães, Lameohá. da Justiça e Negocios Interiores, Sr. Presi
Lins, Bal'bos:t Lima, Marçal Escob:~r, Soares dente, não tenho a pretenção de cj3clarecel-o; 
dos Santo::~, Rivadavia Cor-l'êa e Cassiano do tenho sómonte o intuito de occupar-me da 
Nascimento. questões attinentes á saude publica, que, 
Dei:u~ de compar,ecer com causa p::trti...: neste momento, enchem-se de interesse e, 

cipada os Srs. Gastão da Cunha, Josó Boiteux, infelizmente, de palpitante actualidade; mas, 
Pedro Chermont, Indio do Braz i!, Rodrigues certamente, não poderei fazel:.o com a profi- . 
Fernandes, Chris f, ino Cruz, Augmto SeverJ, ciencia que o debate exigo. 
Soares Neiva; MnJaquias Gonçalves, Moreira Autor de uma_ emenda, agora mesmo em 
Alves, Cornelio da. Fonse)a, Elpidio Figuei· debate, eu teria me abstido de vir á tri
redo, Affonso Costa, To3ta, Vergne de Abreu, buna justificai-a, si não fosse f,lorprehendi
Augusto de Frdtas, Paranhos Montencgro, do na votação do Orçamento da. Receita, 
Marcolino Mvul'<\, Dionysio Cet•queim, Sam- vendo levantar-so um dos illustres mem~ 
paio Ferraz, Augusto de Vasconcellos, Mar- bros da bancada rio-grandense para comba
tinho Campos, Ferreira dos Santos, Aure- ter uma outra que · cu havia apresentado 
liano dos Santos, Rangel Pestan~, Estevão c que aliás foi acceita pela 1;espectiva Com
Lo~o. Monteiro do Bar1·os, Ildefonso Alvim, mis5ão, emenda que encerra uma provi
Buono de Paiva, Cal'neiro do Rezenne, Ne- dencia sempre tomada e bem acolhida nesta 
cesio Ta.vare3, Arthur Torres, Manoel Ful- Casa (apoiados); refiro-me ao pedido para 
gencio, Nogueira Junior, Lindolpho Caetano, i.:~entar• de direitos os · objectos importados 
Rodolpho Paixão, Miranda Azevedo, Gustavo para a lavoura da canna e fabrico do as
Godoy, Domingue~ de CJ.stro., Oliveira Braga, ·suca.r. 
Rodolpho Miranda, Paulino C,arlo ;, Alfredo O SR.. JOVINIANO DE CARVALHO_ Emenda 
Ellis, Antonio Cintra., Ovidio Abrantes, Ma-
noel Alve;:~, Xavier do Valle, João Caml,ido, j_ustissima. 
Francisco Moura, Angelo Pinheiro e Pinto O SR. ERMIR.IO CouTINHO- Entretanto, 
da Rocha .. . · dizia ou, surprehendido como fui, ouvinde a 

E sem causa os Srs. Sá Peixoto, Arthur palav1•a do honrado Deputado pelo Rio 
Lemos, Ca.millo de Hollanda, Araujo Goés, G1•ande do Sul, oppondo-se a esta medida de 
At·1·ox:ellas Galvão, Sylvio Romero, Rodri- alta relevancia a bem da lavoura do norte, 
gues Lima, Eduardo Ramos, .José Marcellino sobretudo, qite se estorco nas agonias de 
It·ineu Machado, Nelson do Vasconcellos, uma asphyxia lenta, recoiava que S. Ex. 
Sá Freire, B.t.rros Franeo Junior, Antonino ou outro Sr. Deputado vie5se crear emba· 
Fialho, Deocleciano de Souza, .Julio Santos, raço.s á passagem da verba para o Lazareto 
Joaquim Breves, Monteiro da Silveira, Fran- de Tamandaré, questão a favor da qual tenho 
ci$co Salles, Henrique Saltes, · _Fel'nando pt•ocurado sempre bater-mo na medida de 
Prestes, Adolpho Gordo, Joaquim AlV<irc;, minhas forças. . . - · . . .. . 
Edniundo da Fonseca, Carlos Cavalcanti., Esse receio, particula1•niente, obrigÓu-mé 

· l~ra.ncisco Alencastro_e Campos Cartier. ,. · a occupar neste momento a tribuna da Ca· 
Continúa a 2a discussão · do projecto mara. 

n. 206 A, de 1901, com o parecer sobre as Dad<.~. essa ligeira explicação, St•. Presi
omendas para 2" discussão do projeéto n. 206, dente, começo agradecendo ao illust~e rola
deste annq, ·que fixa a despeza do .Minist:3rio to r do Orçamento do Interior a gentileza, digo . 

- da Justiça e Negocias Interiores para o exer- mal gentileza; porque pode1•á transparecer . 
ciçio de 1902. · · . dahi alguma cousa de consideração pessoal, a 

caridade, o patriotismo, devo dizer, com 
O Sr. PresideiJte--·Tom a.palavra que S. Ex. acceitou uma emenda de alto in-

o Sr. Ermirio Coutinho. · · teresse publico e ha. muito terripo recla· 

. O Sr. · Errnirio Coutinlio -
Sr. Presidente, afastado quasi quo systema
ticamente da tl'ibuna, V. Ex. o a Casa teom 
sido testemunhas de . que eu tenho me limi
tado a frequentar a Ca.m:1ra, o mais as&idua" 
mente possível, a esclarecer-me com os bri-

mada. 
E' verdade que o illustre relator do or

çamento restringiu a emenda por mim 
apresentada e tambem assignada por todos 
os membros da. bancada pernambucana. 
Mas, dos males, o menor ; é proverbio cor-
ren~. · 
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O que· eu qum•o registrar aqui é que Mas, dis3e S. Ex:: si. a explicação do as-
S. Ex. a.ttendeu á. t'l.rgcncia da situação. Eu sumpto não fô1· completa, então V. Ex. viri 
entendo que ::üiida assim devemos ser muito á. tribuna esclarecer melhor. .. 
gratos ao illustre rela.tor que deu, por cote Ora, Sr. Presidente, certamente a mim não 
ãeto, uma prova do . sen zelo pela. saudo calle, como opposicionista, vir esClarecer a 
publica e de interesse pelo Estado de Per- questão do modo por que o entendeu S. Ex· 
nambuco. S. Ex. traduzia b pensamento do Ministro 

Não podereicontinwn', Sr. Presidente, sem e, leader dtl. maioria, deposita.rio da confiança 
fazer uma· referencia, que aliás me con. do Governo, a S. Ex. é que corria o dever de 
strange. explicar do melhor· modo, nos term,os mais 

Não posso .. deixar de referir-me ao H- claros e positivos, o assumpto, e 'não a mim. 
lustre leader .da. maioria desta Camara, para 0 SR. DrNo BuENo-Estava se fazendo a 
quem, embora adversario, só tenho motivos h· t · d L t d d 
de sympathia e con:Sicleração pela sua cor- 18 orla 0 azare o e Ta.man aré; e por 
dura, pela sua correcção, pelos seus talentos, Ít;So é que d.is.::e que V· Ex· poderia escla
emfilJl,, pelas brilhantes qualidades que 0 t•ecer melhor o as.mmpto, e isto sem o mais 
exornam. . ligeiro intuito de offender ao nobre Depu-

tado. / Entretanto S. Ex. magoou-me um pouco 
na. sessão de 8 de julho, si me não me falha O SR. ERMIRIO.CouTINHO (voltando-se pm·a 
a memoria. o lado direito da bancada)-Eu não sabia que 

Depois de ter orado o meu distincto o nobre Deputado estava tão perto de mim, 
coltega e amigo o Sl'. Estacio Coimbra, e àevo agradecei" a attenção com que me 
eni relação ao laz::treto de Tamandaré, de- honra . 

. monstrando, em vibrante discurso, o estado V. Ex. não me conhece de perto ; mas ha. 
-quasi de ruina. . . do concordar comrnigo, perfeitamente, que 

o SR. EsTACIO COIMBRA-Estado de ruina, a lealdade é a primeil'a qualidade do homem 
quasi de abandono. de bem, e por i:>so é que eu me _sinto mais 

animado pela presença de V. Ex. para com-
O SR. ER!IIIRIO Cou-riNIIO -; .. em que batel' o seu brilhante discurso. 

se achava aquelle ediftcio e suas dependeu- Depois deste incidente, devo dizer que, si a 
cias, ou antes, aquelle monumental edificio... mim não corre o dever, absolutamente, de 

o SR. EsTA.CIO CoiMBRA._ o primeiro do oxplicar actos do Governo, cabe-me, entre
mundo. si fór conséruido do. accordo com 0 tanto, o direito da censura., da censura mo
plano do engenheiro Aguiar. vida, não por• odio::! partida.rios, nem pre-, 

vcnções políticas ; .é preciso que fique a 
O SR .. ERMJRio CoUTINHO....._, .. eu, qu~ Camara bem certa de que venho para aqui 

aliás não sou àpa.rtista, e :quando tenho de extreme inte1ramente dos,as paixões. 
manifestar-me po~· esse modo, é com a mo- E' que, Sr. Presidente, si, neste momento, 
deração que me caracteri;w, dei um aparto a falia um humilde Deputado, que gosa de im
S. Ex. Contt•ariado, talvez, por muito:; outros munida.tl.es, com elle está tambem' o mo~ 
apartes, o illustro leade1· teve naqucllo mo- dico ... 
m~nto a sua susceptibilidade um pouco it•ri- Vozes-Muito distincto. (Apoiados.) 
tada, e então ·respondeu-me do . seguinte 

.. modo: (Lê) <<0 Sr. Ermiri.o Coutinho dá um 0 SR. ERMIRIO COUTINHO-... O profissional 
·· aparte». ·. . que não tem immunidade3, que t.:3m todas as 

Este aparte nem foi tomado pelo Sr. ta- responsabilidades que lho ·sã:o inheréntes o · 
chygrapho. (Continn~a a ler.) <<0 Sr. Dino que eu acceito perfeitamente. (Muito bem.) 
Bueno ..,;_ V. Ex. mo desculpe, permitta que Dizia eu, Sr. Presidente, que precisava · 
fà.ça a explanação do assumpto, e si elh não entrar um pouco na analyse do di:;curso do 
fô1• completa, entãQ V. Ex. virá á tribuna illustre leader da. maioria desta Camara. 
esclarecer melhor.» Eis o que se lê no Día1·io do Congresso :... 

Taes foram as palavras proferidas pelo «O Sr. Dino Bueno- Mas, Sr. Presidênte 
illustre Deputado por S, Paulo em resposta dizia eu que,si não ~r..t possível no momento. 
ao meu iiloffensivo aparte, que · não podia despender maior quantia, de modo a ficai•ém 
absolutamente magoai-o.- .as obras termtnadas, isto não fazia desappa-:-

Ist!l destoou um pouco do modo calnio e recer para o Governo, para a Administração 
delicado com que sempre me distinguiu o Publica, a obrigação de conservai-as até que 
meu honrado coll~ga. Lamentando esse in- o Congresso pudesse, ou determinar quo as 
cidente, nem por isto deixo de continuar a obràs proseguissem, ou, voltando a sua at
render as mesmas homenagens, os meF<mos tenção para o assumpto, conforme o ultimo 
preitos do consideração ao illustrc paulista, relatorio do Ministerio da Ju~Liça, do cor
digno learlcr da maioria desta Camar~. rente anno, . resolver solJre o abandono 
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do systema qua1•entenario, mediante a re- Não ha paiz nenhum no mundo em que a 
vogação das nqssas leis sanitarias, para policia sanitaria seja tão rigorosamente ex
adaptar o systema de defesa que os povos ccutada como na Inglaterra. 
civilizados vão pondo em pratica, mais. de Ella confia plenamente no rigor das suas 
accordo com os lnteresses · commerciaos do medidas prophylaticas; e é por isto que essa. 
mundo e com os progressos scientificos na poderosa nação não admitte quarentenas, 
defesa do territorio .contra a invasão das onde ella .. _não precisa ; mas, as admittó 
molestias infecciosas.» em suas possessões, como em Gibraltar, em 

Devo dizer, Sr. Presidente, que o illustre Malta e outras, em cuja policia sanitaria 
leader traduziu nesse· discurso e:x:actamente não confia bastante. (Continúa a lêr.) 
o pensamento do Governo; mas, o que é pre- « a2nova, 6 de agosto-Pelas autorictades· 
ciso, e quero demonstrar, é que o pensamento sanitarias deste porto foi submettido á qua- .. 
do Governo não está absolutamente de ac-d d d · rentena .o vapor Orione, ·procedente da 
cor o com os ver a e1ros princípios que a America ·do Sul, por se terem dado a bordo 
sciencia moderna acceita e proclama . . o .ex·Ministpo foi além daquillo que durante a viagem alguns casos suspeitos de 
está estabelecido entre as nações civilizadas, febre amarella.» · 
p1•opondo o abandono das qual'entenas. A ·« Marselha, 24 de setembro- No vapor 
suppressão das quarentenas po1• completo, S.enegal, trazendo a seu bordo touristel que 
devo dizel-o, ~ imposstvel; e tanto é im- voltavam da Palestina, descobriu-se, á .:lua 
possível, qué em diversos paizes da Europa chegada. neste porto, que a bordo exi .. tia. 
as quarentenas e;:;tão·sendo postas em pra· um pel::ltoso. As autoridades sanita.rias or
tica, e eu vou mostrar a verdade do meu denaram que retrocedesse o vapor imme
asserto. (liatamen te para o lazareto de. Frioul, aftm 

Eu tive o trabalho de collecciona.l' diversos de sujeitar-se á quarentena. regulamentar.>> 
telégrammas, relativamente ao assumpto. « Genova, 4 de outubro- Chegou a este 
(Lê): . . P-orto o paquete Ré Umberto, procedente do 

« Pariz, 17 de julho -O Petit Journal an- 'Brazil, sendo submel.tido a observação por 
nuncia que chegou hontem ao porto de tres dias.» • · 
Marselha, procedente da Asia., o vapor inglez Como estea, tenho ·muitos outros, todos 
Ormuz, da Orient Line, e que o seu comman· deste anno, que deixo de ler para não fatigar 
dante, a quem as autoridades sanitarias a CamaPa !los Deputados. 
notificaram que o vapor tinha de fazer Já se vê, Sr. Presidente, que em Marfte
quarentena em Frioul, antes rte fazer suas lha. faz-se qua'rentena actualmente. Em 
ope1•ações, negou· se a cumpril-a. O vapor Gcnova até quarentena de observação, que é 
01·mu.z tomou a zarpa1· de Marselha. a unica que pôde ser hoje supprimida. Mas, 

Este mesmo vapor foi repellido de Gibral- Marselha se recommenda na historia pelos
ttu•, porque, tendo a bordo dous doentes de seus brilhantes triuruphos, por ter conse~ 
peste, não quiz sujeitar-se 1t q~1arcntona.» guido salvar a Europa mais de uma vez da 

invasão do epi~ernias mortíferas. 
··É~· ~i;~ill~· ~- ~tt~~çã~ ··dá· a·:;~~ I'-~ ·p~;~ · ~ 
telogramma que acabo de ler o preei::~o com-
mental-o. · . 

Ora, foi repellido de Gibraltar; diz o 'tele-
gra.mma. ' · · 

('>. Inglaterra passa por ser um paiz ini
mitro das quarentenas, mas para as ilhas 
Br1tannicas, propriamente di~as,- e não 
para suas possessões, onde ella, não confian
do na execução d.as medidas sanitarias de 
pr_ophylaxia que. devem ser empregadas, ad
mit~!) quarenten~s; é· assim q11e em Gibral., 
tar, possessão ing~eza., e Qm Malta as qua
rentena~ estão em vigor, como se aca. ba de 
'Ve:riftca.r. · 

Na Inglaterra, propriamente, não se faz 
9.ua~·entena, mas .nós sabemos quanto para 
1~to 1"..9.ncorre · a 1mmonsa vantagem da sua 
sltuaçao geographica que quasi a preserva, 
dada a garantia de Gibraltar, que ê a chave 
do Mediterraneo, e, sobretudo, sua rigorosa 
policia sanitai'ia. _ 

E' ainda po1~ essa. tradição gloriosa d~ que 
gosa a cidade de Marselha que eu chamo a. 
attenção para este ponto, isto é, que o La
zareto de Frioul continúa em plena activi
dade, Iwestando serviÇos importantissünos á 
sa.ude publica. · · . _ 

Marselha é, por assim dizer, urna guarda 
ávançada na defesa do -territorio írancez· 
contra os navios procedentes dos portos in~ 
feccionados dó Oriente. 

Ora, desde que actualmente conti,nua.m,. e:ni 
vigor as quarentenas, como é que se nos vem 
propor aqui a stippressão desta niedida, 
res~r~ctiva, embora, Dias de (1ltiL utilida4a 
publicâ e i).llpresci:ildivel em certos cas<is '? 

Entretanto, para substituir as. q9-arenten<~os 
que se pretende~ suppri:qi.Ír, fo~ a')?resen~ado · 
na· Camara um projecto pelo lllustr(3 Depu
tado pela. Bahia, meu · distincto collega 
Sr. Rodrigues Lima, que encerra uma pro
videncia que me parece não conseguirá 
SPbstituil-as, qual a da vigilançia sa,iütaria. 
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. _. E' m~ito boa •medida lá para a Europa e 
para os Jogares om quo ha boa policia, poli· 
-eia commum, porque sem c!la· não póde 
haver boa policia sa.qitaria. 

-Isto é quasi inexequh·cl cnt1·o nós. Um 
individuo embarca no Rio do Janeiro, ·des
embarca no Espírito Santo, e lii, segundo 
as prescripções que se quer innovar, dirige
se á autoridade, declara o seu nom(}, o ponto 

. para onde -vao, obtem o passaporte com a 
data da sua chegada o atiri.l.·so para o set•tão, 

· vao para onde quer, quem é quo_ pódc·vi· 
gial..,o 1 Si_ este homem fór atacado por qual: 
quer destas molesLias postilenciacs, nã.o 
sará um fóco quo vao alastrar por ·ahi 
fóra a molostia, que se quer evitar 1 

Eu teroi occasião do discutir isto quando o 
projeCtb,ClilO foi remottido a duas Commiss?os 
dçsta Camara, fõr .dado p:~.ra; ordem do d1a. 

Por ora limito-me ás ligeiras considera· 
çõoS que acabo de oxpondm·, re.>erva.ndo-mo 
para, em occ~sião oppor~una.· a:criguar si 
1la çoncentraça.o do sorvtços pecltda .no pro· 
jecto, e que me parece antes uma concentra· 
ção de poderes, podorn advir vantagen.~ ou 
desvantJgons para a sallde publica. 

O exemplo do que aqui so deu durante a 
epidemia. do anno passado rião é ànimaclor. 

Todos nós .vimos as ü·rogularidados aqui 
mesmo na Capital Federal praticadas ; to
dos nós sabemos que doentes de peste se 
evadiram do hospital da. Miserieordia. Os 
jornaes deram noticia minuciosa de um 
pes toso, que ·da sala do banco d1quelle hos
pital sahiu para o hospit:J.I da Juruju ba to
mando logar em um bond da Companhia. 
de Carris ·Urbanos, fugindo do cáos Pharoux 
o individuo que o acompanhav-a. 

Quem não sabe que as notific .tçõris não so 
fazeJII regularmente ainda hoje, ficando em 
. dmnicilio ·Mentes de· peste com outros dia-
griosticos 1 · · 

Dada a falta de notificaçP3s, a consequonda 
é que o serviço de isolarnenio é feito tal'· 
diamento e sem as devidas precauções c a 
terrível molestia pt·oseguo em sua marcha 
devast:J dor a. 

-Occupando-mo especialmente da. omend:J. 
que tive a honra do aprel;lentar a esta Casa, 
devo dizer que S. Ex. , o Sr. Dr. Epitacio 
Possoa, não foi sincero no seu r illatorio. 
S. Ex. não tinha o intuito de f.~.zer alguma 
causa de util para a SilUd0 publica; e tanto 
não tinha que em seu t;elatorió de 1899, 
,s. Ex., tomado de um zelo quo não sentia, 
revelando um- amor p.ela saude publica, que 
não ti.D.ha, exprimiu -se "Nestes termos : 

« Esta situaQ<'io não póde absolutamente 
perdurar. Convem q110 o Congre.;so Nacional 
exonere o Governo da responsabilidade que 
em 1895 assumiu,ou .conceda os fundo.> neces-

sario~:~ p1ra a conclusão das obras de Taman-:
daré ·" . 

I.;b dizia o cx-Miniskv om 1899; em HlOO · 
foi aqui apraJento.da uma emenda assignada ~ 
pelQ rheu .illusti·J·collega. do bancada, o Sr. 
Malaqubs Gonç:J.lves, . por mim . c outros 
Deputados, dand o a dot\1-ção de-300:000$ para 
ad obras do Lazaroto d\3 Tamandaré; o que 
foz S. Ex; 1 Por meio; indil'ectos, conseguiu 
que a COJ;nmi~sã.l dó Orçamento reduzisse 
osta · ·vm·ba o, indo além, converteu a 
emenda quo era taxativa. em um:J. emenda. 
de autorização, quér dizer, converteu uma 
cr~.uaa que podia soe util em um:t outra 
illusoria. om uma autorização do que não 
usaria. e de que effeetivamento.nãousou. 

Uma do duas: o~1 S. Ex. podia e queria rê
almen t.e fazer alguma c:maa. om bam da 
causa publica., · o' então devia. ter acceitado 
aquella. emenda, e. se achava que a. verba 
era insufflciente, devia tol~a. ampliado do 
accordo com a··coramissão ; ou então S. Ex. 
nada qm~ria fazee, c não foi absolutamente 
sincero, pl'ocuro.u illndie a Camara e, fez 
maJs. atilrou qma irrisão, um oscarneo, á 
face do Congresso. . 
. Isto não é serio, não 6leal. E' a política 

condemnavel da.'! mystiticaçõos. 
' Sr. Presidente, . eu devo ainda uma voz 

dizer quo entro neste debate sem tet' abso-
lutamente .a. pretenção do esclarecei-o... . 

o SR. Srr.v.~ MARIZ- Não ap)iario ·. v~ E:<. 
póde esclat'ecet' perfeibmente. 

o Sa. ER.Mmro CouTINHo-... entro mesmo 
timidamente. (Nao apoiados.) . · 

Ma.>, apozar do .certo da minha incompe· 
tcncia (niio apoiados), sinto-mo um tanto 
aoiinádo c esporo quo a Camara role:va.rá 
a minha ousrl.'lia, com tanto ma.is genero
sidade: .. 

O SR.. SrLVA MARiz- Nó3 o reconhecemos 
como mestre. 

o sã. ERMIRIO CouTINHO- ... quanto te
nho gravadas na memoria as palavras algu
res proferidas pelo illustre S1·. director ge
ral de Saude Public:L, cujos hlentos o alta. 
competencia sou o primeiro a admirár . . 

Disse S. Ex. na discussão t 1·a vada no 
sJio da Academia Nacional do Medleiria, a . 
proposito do celebre convenio · com a Repu
blica Argentina.: «A hygicne é terreno baldio 
onde os desoccupadJs e incompetentes ... 

UM SR. DEPUTADO - Isso não se referia 
a. V. Ex. 

0 SR. ERMIRIO COUTINHO- ... eompra
zem-se muitas vezes em fazer correrias ... » 

ÜL'a, Sr. Presidente, a parte da incompe
t~ncia, acceito (não apoiados); de deseccupado, 
não; porque isto póde cheirar um-pouco a 
vaga bundagom ... 
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U111 'Sa. DEPUTADO ___: Nenhuma das duas Sem eüa a . quarentena 6 inteiramente 
attloge V. Éx. inutil. 

o sa. ERMIRIO CounNHO- Absolutamente · Mas, 6 preciso convir que a desinfecção, 
para se'l\ verdadeiramente officaz, _p·:~.ra quo 

Jião ; nunca rui desoccupado em minha vida; possa produzir todo3 os seus elfmtos bene-
scmpi·e vivi .no trabalho. . . · · · · · ficas. deve SOl' completa 0 rigorosa. 

UM SR. DEPUTADO-Já vê que não foi com Quando R.ochard, P1•oust, Brouardcl e 
V. gx; · outros hygiooistas falam de desinfecção, não _ 

· se referem a es3<1. comedia que se representa 
O Sa. ·Ealliraro CouTrNuci-Não po;;so fur- muitas vazes entra nós. 

ta1;-ine ao deso}l {le citar aqui alguma - Todos nós, que temos em®;rcado para o 
cansa <lo um grande me.strc ·rm materia de norte ou para 0 sul da Repu_bhca, conh~ce
hygieno internacional, o Sr •. Rocharil. Ello mos perfeitamente 0 modo 1nc~rrcct~ •. im
aqui t·>rna-se é..lo do uma outra autoridade, proficuo incommodo, voxatorw, r1diCulo, 
univers:blmente raspei tada no mundo scien- (em fim.' todos ostos qualificativos são pou~ 
ti fico, o Sr. Proust : cos) pelo qual se faz a desinfec~ão a bordo 

«Nova orientação sn.nita.ria feancez=t .... dos vapores nacionaea._ . 
Eu farei· ainda notn.r, diz o· illustre sa.bio, Para. aquelles que nao sabem o quo é 1sto, 
que, para chegár á suppressão das quaroqtc- vou dizer al""uma c9uS3; vou rJferir-me a. 
nas, é preciso não haver precipitação. E' pre" . um período om que a épidomia estn.va muito 
ciso, p::mt evitar as reacções, uma gr,mda moderada, quasi extincta. · · · 
prudencia." O exemplo da Halia ahi está para o· navio chegou á ilha Grande ·crrca do 
nos mostrar esta necessidade. · 4·1/2· horas da tarde;.á noute vieram os em-

Depois do nos ter comba.tid·1, como '!xces- pregados, veiu 0 medico, quo conversou com 
si v a mente amigos das qu:\rentenas., elhJ. che- 0 commandante, e retirou-se. 
gou a. est:J.beleccr dQn tt·o do seu proprio paiz . No dia. SO"'uinte chegaram ·os empregados 
qu3eentenas tcrre>trc.~ e até cordões sanita- · subalternos~ trazendo grandes b.\cia.s ou 
rios em 188 te 1885~ .. » ealdeirões com enxofre borrifado de alcool 

Um tal exemplo, Sr. P1·esidente, tom um 0 foram . chamar os passageiros para irem ao 
valor ·immenso-elle constituo um eniina- porão onde se achavam as bagagens. . 
monto valiosiJsimo pa.t•a.' nós, que tomos de No meio da.quelh imtnansidado de malas, 
legislar sobre tão momentoso asmmpto . de naquélle calor horrível, . daquello ae satu
hyl{iene. Certa.mcnto, isto não quer dizer quo . rado de substancias que não eram . res- · 
poderemos abolir . as quarentenas, como pro- piraveis. quasi, passageiros de primeira. 
tondh o ex-Ministro. classe, com oi; de terceira, a.hi se achavam 

E tanto não é assim, . que diz o me.3mo em plena promiscuidade ! Até pobres se-
s:~.bio hygioni~ta : -nhoras foram obrigadas a descer levando 

«Eu tenho procurado sub3tituir as inter- 'as suas Chi.\Ves·o procm·ando, no meio da
minavcis quarentenas, que devem desappa.- quella multidão de malas, naqyella conf0:são 
rccer deanto do3 progrcclSOil e da rapidrz infernJ.l; as quo lhas perten<:!Jam, tudo tsto 
da navegação, por medidas racionaes, mais quasi quG na obscuridade. Afinal, dep:Jis do . 
scbntiflcas e que olflwccein garantias mais muito trabalhar e de .muito suar, encon
efficazes. trara.m as malas, que, abertas, lá ficaram 

Tenho tentado substituir, nos limites do expostas aos vapores de acido sulfuroso. · 
possível, po1•. medidas de saneamento exe- Vinham os empregados aos camarotes, 
cutadas no ponto de partida. e durante a a1•recadavam tudo aquillo que encontravam, 
travessia, ' ag lungas quarentenaJ prascri colchões, lençóes, etc., . e levavam em 
ptas na chegada. · grandes braçadas para o de3infectorio. 

Mas, nada poderemos c:Jnsegiíir, si nãó E' preciso tlizer qua essas homens, q_uil 
fo1'mos auxiliados pelas companhias de nave- faziam este serviço e estavam pouco assem
gação.» · damente vestidos e em plena transpiração, 

E' ista, Sr. Presidente, que exprime com· eram criados do navio. 
inteira exactidão o estado actual da hygieile Depois de desinfectado tudo isto ou de 
internacional. Esta é a verdade scientifica o estar lá al""umas horas, voltavam de novo, c 
pratica conscienciosamente expandida . Fóra esses objectos 01.am atiradas sobre o assoalho 
dahi estão as innovaçõe.~ erronea;s e perigo- da camara para serom distribuídos pelos 
sas contt·a as quaes eu protesto. camarotes. 

Eu bem sei, Sr. Presidente, que a dos- d 
infecção é a mais segura e mais efficaz Do que se passa no lazareto não poss~ ar 
das medidas prophylaticas, quando se tratn. noticia, por não ter tido occasião de lú. u·. 
da defesa do um territorio qualquer amea- E' preciso notar que todas n.s roupas de 
çado por uma moLstia pestilencial exo.tica. cama, travesseiros, lenÇóes, colchõas, etc ., 

Camam Yol. VI 
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a. Ui. ficavam por algum tempo servindo para 
divertimento das crianças que viajavam. 

E (oi nisto, pouco mais ou menos, .3m que 
consistiu o grande trabalho de expurgo a 
bordo de um dos nàvios do Lloyd Brazileiro 
defronta do Lazareto da Ilha Grande. 

0 SR. LIMA FILHO - Com que foi feita a 
desinfecção ~ 

0 SR. ERMIRIO COUTINHO - Com enxofre 
em combustão, isto é, com vapores de acido 
sulphuroso~ E' realmente um desinfectante 
muito poderoso e muito util, porque mata 
iodos os ratos e baratas. Si mata todos os 
microbios, não sei. 

O SR. SILVA MARiz- Eu podia citar á 
V. Ex. um facto que se deu commigo.em uma 
.viagem ·: meia d.!lzia de camisas minhas 
foram roídas ' pelos ratos depois da des· 
infecção. · 

0 SR. ERMIRIO COUTINHO - E' que até OS 
ratos 2;ombaram da desinfecção ; entretant:>, 
ha verdadeira necessidade de extermina1· 
esses perigosos roedores . . 

Deixando este incidente de desinfecção a 
bordo dos vapores do Lloyd, eu · espero que de 
agora em deante esta operação se faça de um 
modo mais. regJilar, porque ha uma camara 
de formo! nesta Capital, onde se fará a des
infecção das bagagens. 
· Mas isso vem incidentemente a proposito 
das quarentenas. Eu acredito muito no· valor 
das desinfecções (aJ>oiados), é o meio mais 
poderoso e que nenhum homem de sciencia 

· póde pôr em duvida. (Apoiados.) . 
A quarentena tem a sua opportunidade, e 

ha plasmo uma. hypothese em que absoluta
mente não póde ser dispensada: refiro, me ao 
caso de um navio infectado; é uma situação 
das mais horríveis que se póde imaginar, 
trétiJ.Qnda e affiictiva; esse navio traz a seu 
'bordo dqentes de uma das molestias pesti
lencia.es, chega a um porto, que é o termino 
de sua viagem, ou· é obrigado a procurai-o 
pela urgencia do momento. 

A situação é angustiosa, repito. O navio 
tem falta de recursos, precisa, talvez, de 
alimentos sãos, precisa de medicamentos, pre· 
eis<~., finalmente, de agua potavel, e mais do 
que tudo isto, precisa de uma esperança, por
que o homem do mar tambem tem coração. 

Nesta situação o que se ha de· fazer 1 
Repellir o navio com os pastosos a bordo~ 
Com a morte em seu bojo 1 

O SR. EsTACio CoiMBRA-E' a opinião do 
inspeetor de hygiene. 

O SR. RoDRIGUES DoRIA-Não, não é isso. 
(Ap o.iados .) 

0 SR. ESTACIO COIMBRA-FOi O que appre
. hentli da disçussão havida com. o Dr. Sodré , 

OSa. EáMIRIO CouTINHo-Dar-lho entrada 
no porto em semelhantes condições seria. im
praticavel, porque não se poderià expor uma 
população inteira aos perigos de uma mo! estia 
ho1~rivel; assim, nesta emergencia, a unica 
providencia meritoria que se poderia tomar 
seria fazer desembarcar os doentes etratal-os 
no isolamento, desinfectar o na vi o e esperar 
que o prazo maximo da incubação passasse, 
p:\ra que o navio podasse ter livre pratica. 

Em tal hypotheso, as quarentenas niio 
serão abolidas nunca; pelo contrario, serão 
sempre mantidas de accordo com a hygiene 
e com a caridade . . . 

Ha, Sr. Presidente, um grande progresso 
realizado em materia de prophylaxia marí
tima, consiste em. fazer as desinfecções, -no 
ponto de partida em vez de fazel-a.s no ponto 
de chegada e, so'bretudo, na classificação dos 
navios. Outr'ora essa classificação era muito 
generica; todo o navio que vinha de um porto 
infeccionado era considerado suspeito e sub· 
mettido â quarentena; hoje, pelonovo.regula
mento francez, feito em 1896 e que veiu sub
stituir o de 1878, a clas3ificação mudou com-
pletamente. · 

Navio suspeito é sómente aquelle que, 
tendo partido de um porto contaminado ou 
não contaminado, ·tenha tido doentes de 
molostias transmissíveis, fóra, isto é, antes 
do prazo de cinco di(!.S para o cholera, de 
sete para a febre amarella ou peste. 

Este .navio, que era considerado infectado 
pelo antigo regulamento francez, hoje ê 
apenas suspeito. · 

Os navios, que, embora tenham partido de 
porto contaminado, mas que não tenham 
tido molestia pestilencial a bordo, são consi
derados iQdemnes. Infectados são aquelles 
que toem doentes de molestias transmissí
veis a bordo ou tiveram dentro do prazo .de 
cinco dias para o cholera e sete para a febre 
amarella e p:tra a peste. 

E' evidente que se operou um enorme pro· 
gresso, de modo a diminuir a applicação desc 
sas ·medidas restrictivas : e de agoen. por 
deante o numero de navios assim elasdifica
dos se:·á muito menor;· ao passo que antiga· 
mente abrangia uma quantidade avultadis
dissima, o que prejudicava enormemente o 
commercio e a. navegação. 

TenhJ aqui entre mãos o livro do Rochard 
- Encyclopedia de 'hygiene o mctlicina pu
blica, cuja opinião sobre o. assumpto é 
clara e positiva.-Eis o quo diz o grande 
mestre: · · 

« Hoje, que n63 pos~uimos um conjuncto de 
apparelhos saiütarios mais aperfeiçoados, 
podemos nos satisfazer com o mínimo de 
medidas restrictivas, sobretudo si a notifica
çãQ da existéricia dos fócos cholericos, que, 

~ 
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. se trate de um paiz inteiro, ou de uma rc- quiriram por compra na cidade do . Porto, 
gião limitada, fôf• feita de um modo sincero.» mas ruupa2 já servida.~ provavelmente . 

O quo diz o auto:· que acabo do citar se Ora, ~i tivessem sido continuaJas as mo-
applica ás outras moles tias postilenciaes, . didas de prophylaxia rigoro.~as em relaçáo aos 
está bem cláro. . . passagei ros vindos do Porto, mórmente pas-

E' certamente uma questão muito séria sageiros do 3a clas>e, eu acredito que to
esta d~ notificação do fócos epidomicos de riamos tn.lvez evitado a entrada do morbus 
que dependem as providencias n. tomar pelos levantino. 
góvernos ; o, ainda que incidentemente, eu Não é meu intuito, certamente, fazer aqui 
me occuparei della a proposito da declaração accusações ao · illustre Sr. director geral da 
qfficial da peste bubonica nedta Capital. Saude Publica, cuja alta competencia, re-

Quizera poder discutir mais longame.nte pito, sou .o primeiro a confessar. . 
os pontos relativos ás quarentenas, mal o Mas penso que. o facto lamentave1 do 
tempo de que disponho na primei ra parte apparecimento da peste bubonica nesta Ca
da ordem do dia obri~a-me a restringir-me pita1 fvi talvez um ensinamento doloroso, é 
um pouco; e não desejo falar segunda vez vet·dade, proveitoso, é bem possível. A' quer-
sobre o a8sumpto. que chose malhetw est bon. 

A Italia, eu já o disse aqui, comb:J.teu a Como, porém, voltou a epidemia este 
França pot• lhe parecer ',[Ue esta nação ora· anno 1 _ · · . 
demasiadamente amiga das quarentenas; Seria nova importação ou estaria o germen 
entretanto, dez annos mais tarde, em 1884, morbifico produzindo seus effeitos deletereos 
a Italia viu-se obrigada a fazer quarenta- despercebidamente por esses antros que são 
nas dentro do seu proprio paiz, estabele-· a negação a mais formal e completa da hy
cendo até cordõ:Js sanitarios, niedida hor- giene privada 1 
rorosa , porque consiste em um cerco por Não sendo cliflico nesta Capital, não me 
soldados armados de carabinas embaladas, aventuro em dar minha opinião em tão 
promptos a matar o primeiro que ousar melindroso a~sumpto. · · 
transgredir as prescripções da policia sani- O que me parece certo é que não se devia 
taria ! ter confiado tanto . Nós sabemos como a 

Devo agora entrar em outra ordem de população prolataria do Porto recebeU: a 
considerações, tambem relativas á saude pu- paliei·; sanital'ia-a pedradas, a cacet~, a. 
blica, particularmente nesta Capital. revólver; por conseguinte, é muito poss1vel 

Peço, J2Dis, permissão av. Ex.~. Sr .. Pro- que em casas onde falleceram_ pesto~os 
sidente, para fazer uma ligeira digressão muita causa escapasse á desinfecçao, mmta 
<1ue é, . antes, um estud!>. retrospectivo, que, roupa fosae_ guardada com o fim de ser 
a meu ver,tem muita importancia pela trazida para o Brazil. (Apartes .) . . 
opportunidade. ~ssim, pois, reconhecida a enorme vita-

Sr. Presidente, a Capit<l.l Federal foi iova- lidade dos germens mor9ificos destas mo
dida pela peste em abril ·do aono passado. les'tia~ pestilenciaes, teria sido medida de 

Acreditou-se que foi portador della o vapor alta prudencia continuar por muito tempo 
inglez · Clyde . Então a cidade do Porto era nesses navios· e principalmente nos que 
considerada limpa, os navios tiveram franca traziam p1ssageiros de 3a. classe do Porto, a 
entrada e os passageiros desembarque im- fazer o expurgo mais rigoroso. . . 
media to. Nós tinham os . tido a peste em Como prova deste meu asserto, vou CI~ar 
S. Paulo e Santos, onde as autoridades sani- um facto, a proposito do cholera, referido 
tarias, seja dito t!e passagem, deram peovas por Simpson,facto que prova que um obj~cto 
de que dispunham de armas mais aperfeiçoa- contaminado e guardado póde commurnca~ 
das para o combato qu·J se travou do que as depois de lO mezes o cholera . O facto fot 
da Capital Federal; o os meus collegas de lá, observado em York em 1833 pelo Dr. Brown : 
si não foram mais ei)ergicos, foram mais fe- « Uma mulher, com 67 annos de idade, 
lizes, porque venceram, porque puderam li- morreu decholera no mez de agosto de 1831. 
mitar a peste, abafai-a no seu . fóco, causa Dez mezes depois, duas sobrinhas dess.a mu
que a hygie:rte da Capitvl Federal ainda não lher vieram visitar seu tio, este abrm pela 
pôde consegui1;. · primeira vez uma gaveta que encerrav:a 

A cidade do Porto, como disse, foi considr.- algumas pequenas joias que olle offereceu as 
rada inteiramente limpa, os vapores tiveram sobrinhas o ·tambem a· coifa que a mulher 
entt•ada franca e os passageiros desemhar- tinha no momento da morto. Esse homem 
que immediato . · foi atacado de cholera. e niorreu no dia se-

Notou-se que os primeiros casos do peste guint e .» · . 
deram-se aqui na praça da· Harmonia, para Já se :vê que, quando se conhece um pouco 
onde foram pa.ssageiros de 3• classe do Clyde, da historia da hygiene, não se deve confiar 
trazendo roupas que já possuia;m ou que ad- de!flasiadamente, e este facto não é unico 
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na sciencia; eu roderia citar outros, o que perigosa e só servirá para fazer acradÜa.r 
deixo de fazer para não cansar a attenção ao pJvo que quelque_ chose on fait pou1· sa 
da Camara. sanlé, mas que não se faz realmente. Seme-

E' preciso notar-se que nós ·não 8omos os lhante proceder, além de ridículo para uin 
unicos em comm,ettor falta'l em relação á povo, que pacientemente paga fmpostos one-
materia de policia. .sanitaria. rosos e tudo Suppor~a. seria cruel. (Apoiados.) 

o que é 'preciso é não insistir nos erros, UM SR. DEPUTADO _ Em todo 0 caso é 
o que é preciw é aproveitar as lições quo a bom dar animo ; o abatimento moral póde 
historia nos dd.. 

·A hygitÚlC só produz resultados btmeficos influir · · · · · 
quando é feita. conscienciosamente, obedo- O SR. ERMIRIO CouTINHO- Sr. Presidente, 
cendo aos pr·aceitos scientificos e racionaes. eu me esquecia, para provar que as ·quaren

Ha por ahi muita. cous:t. com o n·ome de te nas estão ainda em vigor, de m,ostrar 
medida hygienica, que bóm merecia figurar co regulamento S(l.nitario da Hespanha, pro
nas comeJias de Moliére. mulgado, parc;ce-me, em ·28 de outubro do 

E' fóra do Brazil que vou buscar um 1899. Eil,o aqui. . 
exemplo. Neste regulamento, o governo hespanhol 

O<~ nossos visinhos da Republica Argentina, manda crcar cinco lazaretos, um nas ilhas 
que aliás .se orgulham de soe mais pe'rfaitos, Baleares, outro nas Canarias c tros na Pc
mais correctos, mais arleantados do que nós ninsula. 
em tudo, não teom o direito de rir dos nos- Convém notar, Se. Presidente, que o go-
sos erros. ycrno hespanhol assim procede para exec11tar 

A hygiene lá não é co usa séria. o accôrdo firmado na. conferencia. · sanitaria 
l'eço permissão á Camara para ler um de. ·voneza, do qual resultou um compro· 

trecho do um livro ; pelo menos é um con- nrisso diplomatico para o Gov3rn-> do Brazil, 
solo ; o maldc mui.tos consolo é. compromisso de que ainda não· se desempe-

0 SR. RoDRIGUES DomA-Não admitto essa nhou; o para cuja desempenho, o Lazaroto 
· de Tamandaré será o primeiro passo. 

philosophia. Elle diz quo serão construidos cinco laza-
0 SR. ERMIRIO CouTINHO (mostrando um retos em taes e taesJogaro~. 

liv1·o) --'--São Annaes da Academia Nacional Entrotauto, haverá talvez ainda quem 
de Medicina. negue o sou voto par<1 .q 11e se estabeleça em 

A proposito da importao te discussão travada Tàmanda.ré, não um lazare~o como convinha; 
na Academia sobre o Convenio Sanitario, foi mas uina estação sanitaria de ta classe, par<J. 
citado lun artigo do illustro Sr. Dr. Leonel da que tenhamos alguma cousa do muito que é 
Rocha, que é muito conhecido nesta Capital: preciso fazer relativamente á defesa do 

«E' assim que· a prophyl:J.xia de defesa no nosso territorio. 
Rio da. Prata limita-se .a uma quat•entona Não possJ deixa:·, St•. Preüdente, de ·la
excessivamente longa, que não é aproveitada montar a injq.stiça com que o illustre re· 
paea um;~. · desinfecção rigorosa do .navio; \ator do orçamento f<1lla do actual lazaroto 
mas, em compensação, é acompanhada de .do Tamandaré. · · · 
medidas burlescas executadas pelos guardas Diz S. Ex. que, devido á falta de re~m·sos, 
s:witarios, etc.:. á má situação financeira do paiz e ao de-

Mais adeante escrevo o mosmo distincto feito do plano esboçado para o editicio, e3sa 
medico: « Com a rolh!t de um garrafão, que obra. não póde ser levada a effeito. · 
continha lÍIJ?a solução_ phenicada, pass!J,va-se· Protesto, e protesto, porque conheço Pllr
um traço na parte posterior do enveloppe e feitamente o quo eslá feito ein Taman
a cartn. estava dcsinfectada ; porém ·o mais daré. 
curioso é quo ·a-; ·cartas que no meio da con- O trabn.lho do Sr. engenheiro coronel An
fusão passavam sem o baptismo da prophy- tonio Geraldo de Souza Aguiar faz honra <'t 
laxia platina, eram recambiadas, para serem engenharia brazileil'a, é digno do maior 
submettidas a este. processo, a que, com cer· apreço e está. na altura da reputação de que 
teza, não resistiam os microbios pathogeni- elle gosa pela alta competencia, brilhanto
cos, tão alto é o seu poder irrisorio.» mente revelada em todas ,as commissões de 

Os trechos que acabo de ler dão a medida que tem sido incumbido. 
da. hygiene platina, pelo menos, do que era 0 Sa. JuLIO DE MELLo-Apoildo. 
em 1894. 

Nó.; precisamos exactamonto evitar que O SR. ERMIRIO COUTINHO -Digam que a 
em nosso paiz a llygiene seja assim tão obra é custosa, é cara o que o nos;;o estado 
tristemente s1crificada. Precisamos fazer financeiro não permitte bnto . · 
uma hygiene séria, proveitosa e util, e não Mas, Sr. Presidente, quando se trata de 
uma ficção, que, além do ridícula, póde ser um lazareto, não se póde deixa,r de fazer 
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uma obra monumental. E' o quo está infe- O SR. RoDRIGUES DoRIA- Pelo menos os 
lizmente abandonado, ameaçando talvez ar- medicos estão muito contentes de ouvil-q. 
ruinar-se para vergonha nossa. O SR. ER.MIRIO CouTINHO--: Vou terminar 

.Em ultimo caso, que se faça o que fôr pos- fazendo . um appello aos me1,1s illu>tres col
sivol, porque, neste paiz, que tem uma ex- legas, clínicos da Capital Federal, para que 
tensão de l :200 leguas de costas, haver• ape- se concentrem, para quo tenham unidade de 
nas um laz·areto na. ilha Grande, é um vistas, para que sejam dominados de um só 
horror ! pcn~amento-a extincção desse hospede fatal. 
· E'. exactamente devido a isto que o Sr. di- l!:stou convencido de que sem essa accordo, 
rector geral de Saude Publica viu-se obrigJ.- sem esse consenso unanimo dos clínicos, a 
do a incluir no · seu regulamento, ora ·em epidemia não poderá ser extincta, ou.sel-o-ha 
vigor, uma providencia, a; providencia 6a, com muita~ difficuldades, depois de ter feito 
que foi altamente combatida pelo Sr. Dr. muita3 victimas. 
Azevedo Sodré, por motivos que então .o telegrapho já annunciou a extincção da. 
expoz em artigos publicados · no Jorna~ do pe . .;te_ em Napoles ... 
Commercio . . 

A discussão azo<lou-sG, e infelizmente, Qjl O SR. RoDRIGUES DoRIA-E o seu appJ.re-
illustr.es collegas sahiram-do t erreno scienti- cimento em S;· Paulo. 
fico para entrar um pouco no terreno in- 0' SR. ERMIRIO CoUTINHo-Napoles não Ó 
grato das personalidade.>, o que é lamentavel absJlutamente superior á Capital Federal 
entre combatentes,ambos distinctos o,dignos. quanto á limpeza e assei.). Dou testemunho. 

Mas é preciso desculp11r, é preciso atten- Ruas o3treitas, em que o ar circula dtfficil
der ás condições em que nós vivemos. mente, em que se sente mesmo uma atmos
(Apoiados.) . - . phora infecta, lá existem, coino aqui nesta 

O Sr. director geral do Saude Publica viu- Capital. 
se obrigado a. adaptar aq uolla providencia Napoles tem, como o Rio de Janeiro, uma. 
como uma necessidade de momento; não po- população densa, ·tem -tambem uma popula
dendo fazer melhor, admittíu.que se fizesse ção desoccupada, mais ainda do que no Rio 
quarentena a bordo, em determinadas con- de Janeir·o e quo não prima pelo ass3io; on
dições. Entretanto, elle ' foi vehemente- tratanto, graças ás medidas rigorosas do pro
monte contestado por isto. . · phylaxia, já ha cinco dias que alli não ha um 

Não, senhores ; façamoa o que é procLw, caso de peste, o a cidade entrou na sua vida 
dotemos o paiz da.quillo que é altamente- ro- normal. · 

· clamado e, depois, censuremos a quem não E' o que dizem os telegrammas daquella 
cumprir o seu dever. · (Apoiaclos.Jifuito bem.) grande cidade italiana.. 

Cumpra cada um o sou dever, qualquer Semelhante fac to, Sr. Presidente, muito 
que seJa a sua. ospller<l. do. acção, e ent.'io, honroso para os medicoa hygienistas de Na
como o Dr. Jules RocharJ, confrontando a> potes, dá logar a estabelecer-se o seguinte 
ostüisticas da cidade de Pariz, poderemos argumento: ou a hygieno na · Italia é uma 
dizer: Em presÓnça de semelhantes resulta- verdade em contraposição á ficção que aqui 
dos, tem-se o direit•) de perguntar si existo se peatica, ou a Capital dos Estados Unidos 
um out:·o ramo da administração que pro- do Brazil é um campo sempre absrt.o ao; 
cure aos administrados beneficif_~s tão pre- microbios de todas a.s. infecções, que aqui 
ciosos, e si-a bygiene não deve ser a primeira se multipli.cam á vontade, sem encontrar o 
prooccupação daquelles que toem em suas msnor obstaculo á sua evolução. 
mãos uma parcella d:~. autoridade publicJ. Eu, Sr. Presidente, não po~so crer nesta 

Não sou amigo pessoal de .--:. Ex:., não segunda parte do- dilemui.a., ou antes, o meu 
· tenho a honra de cultivar as suas relaçõo:o ; patriotismo não me deixa crer. 
ma.s sou o primeiro a reconhecer· a sua acti- A Capital Federal está perfeitamente nas 
vidade, energia e talento. (Apoiados.) E oondições de se1• saneada, osteri!iz,\da, mos
quando fallo nesses defeitos da desinfecção, mo para os germens morbificos das molestia.s 
não responsabiliso absolutamente por ellos o transmissíveis o evitaveis. Tal é o meu, 
Sr. director da Saude Publica; chamo apenas modo de pensar a respeito, tn.es são os meus 
a. sua. a.t.tenção para taes fa.ctos. mais ardentes e sinceros votos. . 

O SR. JoviNIANO DE CARVALHO- Acom· Precisamos, Sr. Presid;:nte, con;;eguir e3se 
pa n h o V. Ex. no que diz re ;peito aos grande desideratwn para firmar os nossos 
me1·itos do Sr. dir.!ctor geral do Saudo creditas de' cidade hospitaleira, sempre ca
Publica. paz,. sempre di<:;posta a acolher os estran-

0 Sa. ERMIRIO CouTINHO - Sr. Presi- geiros que, em busca de uma existencia mais 
dente, ~,in to-me fatigado e tenho por de mais commoda. e mais fa.cil, demandarem o nosso 
almsaclo da attenção da Camara. .(Ntío paiz uberrimo o dotado pala natureza de 
apoictdos .) climas os mais mnenos. 
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E' este o escopo a que se. devem. dirigir os visto como seus focos de origem circumscre-
detentores do poder. vem-se ao extremo Oriente. 

Entretanto, nós lutamos seguramente ha Ella não é maís a espada de Damocles, 
mais de· um mez, ha mais de um n;1ez, se- sempre suspensa sobre a Europa, porque a 
gu:qdo a declaração official. Europa hoje tem elementos pitra abafai-a 
· Digo com tristeza: não posso <lBixar de ·em seu começo, como t.em sido observado 
lamentar que a declaração official de poste , ne~es ultimos tempos em Glasgow e mais 
aqui na Capital ~asse . . tão tardi~, quando. :recentemente em Napoles. · , 
é certo que ella Já rewava mmto antes . Sejamos, antes de tudo, patriotas; unamo-
dessa declaração. nos, em nome do dever, nós, medicas. 

E: por que se occultava ~ Por que sere- · A medicina tem grandes deveres a cum-
cei'ava aterrorizar a população~ . prir, graves responsabilidades a, pesarem-llle 

Esta população já não se aterroriza tão 'sobre os hombros ; Dias tambem brilhantes 
facilmente; e, pelo contrari'o, si eHa souber glorias a conquistar. · . 
que estão sendo tomadas todas as medidas de O eminente professor Proust escreveu e~ 
defesa, que. se trata sériamente de con8ervar ·um dos seus· livros estas palavras mémOl·a-
sua saude, de evitar a propagação das moles,.. v'tlis: . . 
tias transmissíveis, ella ficará animada ô tran- · «Nós não suppriremos nunca todas as causas 
quilla éonfiando nas providencias tomadas. de molestia.s; · mas t Jmos sohee as molestias 

Entretanto não se fez isto, e lamento, pois infecciosas e contagiosas uma. acção enorme ; 
que, si tives3e sido feita em tempo a declara~ :isto é, sobre aquellas que representam entre . 
~o da peste na Capital, talvez se tivesse evi- nó~, sob o ponto de vista 'da mortalidade 
tado. a sua erupção em Campos, oncle está: geral, um papel preponderante: . 
fazendo tantas victimas. · Sem duvida não augmentaremos a extensão 

O S:R. RoDRIGUES DoRIA,-E creio. que já do espaço que as leis da physiologia nos tem 
d d concedido ;mas daremos a um numero sempre 

sahiu, da ci a · e. crescente de indivíduos os anti os que a na tu-
O Sa~ ERMIRIO Co'OTINHO-'-Natura,lmente reza lhes havia pron;tettido e que os acciden

aquella pqpulação,, atet•rorizada pelos horro~ te.> de c(!.da d'ia veem muitas vezes abreviar. 
res da epiden;üa, foge, ~~vando comsigo o ger- : E'· assim que . poderemos attingir a.o fim 
men da molest~a. mais elevado a que podem se propor o me-

Si ha mais tempo tivesse sido decla1•ada a dico e o hygienista.» 
peste, ter-se-hia cuidado da defesa. dos Esta- · Esse elevado fim a que se refere o grande 
dos, que se acham expostos: o; sem garantia .mestre é ainda traduzido, por elie mesmo, 
alguma, sujeitos á contaminação. pelas seguintes palavras: «A hygiene nos dá 

Isto teria evitado muitos males ·e muitos a esperança de 1;eduzir, em uma proporção 
males· que hoje talvez nã,o possam ser e vi- enorme, o tributo que a morte cada dia, an-
t ados. · tecipadamente, nos cobra .» 

Toda. a, gtmte sai:Je que muitas molesths · A' medicina, segundo o pansamento de um 
cqp,tâgíosas .e infecciosas, são hoje conside- grande phitosoplio, está roservada a gl'ande 
radas perfeitamente evitaveis. · obra do prolongamento . d,a vida humana e 

A Inglatel•ra tem concorrido, por meio da parece-me que não aventuro uma proposição . 
hygiene. a mais rigoros:J., para a diminuição exaggerada, assim pensando, porque mesmo 
da sua mortalidade. · as e;tatisticas já provam que a média da 

O typho é hoje uma moles tia quasi que vida humana tem augmentado e ·que moles
desconhecida nos hospitaes. de Lon<lres. tias de cet•ttt ordem vão diminuindo e tendem 
A febre puerperal torna-se cad<t vez mais .: a extinguir-se, graças á. hygiene: 
Para.. Trabalhemos todos para este fim grandioso; 

A Allemanha tamb~m acompanha· a In- e nós, medicos, teremos feito a obra mais 
glaterra, e aFrança segue approximadamente · meritoria e gloriosa que. póde aspirar a nobre 
essé caminho glorioso. . classe a que pm'tencemos. . 

O grande sabio, que acaba de ser victo- . Tenho concluído. ('Muito bem, mttito bem. 
riado pelo mundo inteiro, Virchow, disse O orador e cttmp,·imentado.) 
que o . typho é o castigo ·que recebem 
os. povos pela sua ignorancia e . indiJfe- O Sr. J oaquinJ Pires não pre-

. rança . • tendia. occupar-sc do assumpto ern debate, 
Senhore3, a peste actual não é talvez si não houvesse lido o parecer emittido pelo 

a mesm;t molestia horrível como foi em nobre relator sobre a emenda n. 87, queres
outros tempos, está. mais at'tenuada., os tabelece a Colonia Correccional dos Dous 
seus symptomas são menos graves, seu tra- Rios. · 
tameuto mais racional ; e póde-se dizer que · Não assignara, a emenda, mas identifica-se 
é .uma epidemia que tende a desapparecer, 'com o pensamento nella consubstanciado e 
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Passa-se á . por esse motivo toma a palavra com o. fim 
de 'refutar os argumentos com que o nobre 
relator a impugnou. Pizer-se qtre. por ter : SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
deixado de si a mais tri~te e. desoladora im- . 
presSão a Co!onia Correccional não convém : E' annunciada a disc~ão unica do. pro
restabelecei-a, equivale a o:çdenê;l.r que se- !jecto n. 195 B, de 1901, com parecer sobre as 
jam supprimidos · .varios serviÇos custea9.os ' t>mendas offerecidas na 2a discmsão do pro
pela União, tão sómente porque n~o teem jecto n. 105 A (do senado), que crea no Dis
sido os mais fieis cumpridQres de seus deve- : trieto. Federal mil,is um officio d,e registro da 
res os ingividuos encarregadod de super~n- -bypothecas, com a designação de terceiro . 
. tendel-os. · - -

A questão economicJ. tambem suggerida - O Sr. President.e-Tem a palavra 
como impugnação. á emenda n_ão procede, ·o Sr. Neiva. 
porque, destinada a. itdultos, a Colonia Cor-
reccional será uma fonte de - produçção de _ OS~. Nehra ...,-_Vem proseguir nas 
renda, capaz de cobrir a despeza a fazer com 'considerações que trazia. feHas da ses~>ão an
o seu cw3teio. terior em impugnação ao_projecto em debat• 

e na defesa. de suas emendas. (Nesse mo-
Recorda á Çamara o quadro desolador da mento ottve-se o bimbalhaT do can·ilhão da 

Casa de Oetençãó, fonte pérenne. de despeza, igreja de s. José; e o orador suspendeu_ a sud 
em que, em promiscuidade affrontosa á mo- 9_ração _até que cessou a musico;,) 
ral, se v:eem adultqs e crianças; melhor se- Contmuando,_diz_ que são_ s~nceros os votos 
ria que essa despeza fosse feita com a ma- :qu.s faz para que minore 0 enthusiasmo do 
n_utenção dessa colonia, não -se alimentando ·siqeiro; pois que nao póde o orador ~er in-
assim essa Escola d-o Crime. ·ter-rompido, qu_ando dispõe apenas de um;~. . 

Demonstra que na Europa,"na Am_erica 'd,o - b,ora para discutir a.saumpto que demanda 
Norte e nas republicas platinas se multi- acurada attenção e leitura e demonstração 
plicam esses instttutos regeneradores, á me- de _ algéltrismos e citação. de pareceres, 
dida que no Brazil se pretende 1mpedit• o datas, etc . 
. restabelecimento de um qu,e. existiu por Pediria á Mesa a s1,1a intervenção, para. 
honra de quem o creou. Alh1de ao Instituto 'que conseguisse que. o. sineiro adiasse para 
Profi.ssiona1 de oij.de teem sahido cidadã,os :depois das ses>ões IJ,S ·sonoridades em que 

- uteis á Patpia e uma verdadeira gloriana_- -_ tanto parece deleitar-se a julgar t a1vez que 
cional o. maestro Francis.co Braga ; louva a aos outtos deleita; e não va_e nisso um atten
creação dJ. Casa de· S. José e faz o elogio de tado ao ~ecreto que separou a Igreja do. Es
seu iniciador o Sr. Dr. Ferreira Vianna ; tado, po1s que transacçõés ha. sempre entre 
refere-se tambem, em termos encomiasticos, e.;ses dous poderes e lhe parece até que o 
á Escola Quinze. de Novembro paréj. pleitear . Thesouro com o pagar antigas congruas, o 
a l'(,Wi.vencia do decreto n. 145, do. ll de ja- que julga de pleno direito, não se convenceu 
neieo de 1893, que crcou a colo.nia que a ainda da realidade dessa ·separação . · 
emimda pretende restabelecer. Lê esse de- ·- E' avesso ás reclamações. I-ia oito annos 
ereto para. demon8trar o engano em que qu.e é Deputado federal e jámais reclamou 
la.bora o illustràdo relator, acreditando que ·contra os distinctos Srs. tachygraphos e re
ella é destinada simultaneamente a menores dactores de debates; entretanto, sente que 
o ·adultos, quando só. para estes fô1·a creada. um dos Srs. stenographos se houveBse dis
Comhate ainda o preconceito uo nobre re- trahido o a despeito de reiteradas recoin
lator quando affirma que so quer afastar da mondações tivesse supprimido apartes lia al
colonia. o elemento militar. Ao contrário, guns illus~res coHega.s, e cujo registro deseja 
di;;so o Regulamento consigna essa provi- porqQ..e sao. honras que o desvanecem e glo
dencia e basta considerar o_ fim a que a :ria.'3 de que se orgulha os-conceitos ainda ·que 
instituição· se destina para saber-se qt,Ie-· benevolos da.quelled que dão tcl:!temunho do 
pelo menos um grancle destq.camento nella modo por que se desempenha de seu mau-
deve permanecer. dato. · , _. ·a .. - , , ~- Antes d,e entr:1r no _a5sumpto, lamenta o 

Faz am~a co?st eraçoes . d~ otdem 11?-0~.;•1 euga0o do nobre Presidente da 'Mesa no or
e pede á ca.m~ra ,que, a despeito da opmiao ganizar · a ordem do dia, em a qual foram 
do D? bre ., I el~tor • _vote pela emenda que preteridos projectos dos ma· s · , r tantes e 
consigna medida utll e proficua para a. Re- u ·a rl. ,- 1 lmp~ . , 
publica para a Patl'ia e e;;pecialmente para ~m c J tscus~ao se empenham d1stmcto~ e 

. ''. ( - . illustres collegas. Esse engano em que per-
o Dtstncto Federal. Mmto bem; · mu~to siste o nobre Presidente é · hoje fu.ta-lissimo 
bem). pois que fora1Il sacrificados pela colloca~ 

Fica a discussão adiada pela hora_. :inf(lrior esses projectos para que se guindasse 
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~o primeiriJ lu"'ar o project> que até ante- Póde garantir que o seu amigo, . cujo nome 
hontem era o 47° da· ordem do dia. citou, está não só di~posto a fornecer ao Go-

Espera quo o Sr. P1·esiclente sano esse en- verno o balanço da rtweita o da desnez> do 
O'aóo que a medo e es~olhendo os termos, seu cartorio, como tambom a renunciar Q 

para 'não susceptibilisar a S. Ex. tomou a li- seu cargo, si i.;so fôr reconhecido de vanta
berda.de de pontuar, como incidente em sua gero geral, a unificação 'do registro, formao-
oração. .· do-se uma. repartição federal. · 

Analysa a collocação· dos projecto.3 na E$tá corto de que os podet•es pUblicas não 
ordem do dia affirmando que absolutamente podem recu3ar esae argumento sobre a . lot~
não contribui~ para a sua organização, q~e ção, nem devém crear novos cadorlos, dimt
é cxc!u .;iva da Mesa, receiando que ol-la nao nuindo a renda sempre eventual que tem de 
passe o projecto para a primeira parte, até cobrir despezas constantes o creacent'3s. . 
para o primeiro logar, no us> do sou Apregoou.:.se que o ordenaiio fixo para os 
direib. · officiaes ser·ia uma excepção. Excepção a que~ 

Quando hontem interrompeu o _seu dis- pergunta. . 
curso vinha demanstrando a razao de ser NaAustralia,onde predominaaleiTorrans, 
das s~as duas emendas que tivet•am parecei' os notarias toem ordenCJ.do.J. Aqui mesmo no 
contrario da Commissã.o. Para orientar a nosso paiz o Governo acab:m com os emolu
Camara procede á.leitura dos ultimos perio- mentos de certo3 cargos e estabeleceu ardo-
dos desse discur;;o, . n·ados fixos para. clles, ci ~a di versos. 

A Camara não póde deliperar por in for- Na Italia, :o harmonioso .paiz em que até o 
mações incompletas ; tem nas suas a~lega- dinheiro é lira (riso), paga-se de duas a. sete 
ções uma prqya para; recusar o proJecto, mil liras ao conservador das hypothecas o, 
cerb de que esse onus Imposto ao Thesour>o, quando as rendas não pr0enchem a quantia 

· d~ 12 contos annuaés para cada serventuarw, que devem· receber, o governo entra com a 
seria recompensado. pela arrecadação dos differença. 
emolumentos que propõe nas emendas.· Fica desta fórma p!'Ovado que o orador não 

· Pela somma que fez das despezas mínimas está innovando . . 
de cada cartorio, vê-se que ellas se elevam 

t Ido Já hontem lastimou não ter passado na 
à 9:31' ;$, cabendo, por anto, apenas um sa. Camara a indicação do Sr. Germano Hass-
de 2:667$a cada sel'ventuario. locher sobre oJ discursos lidos, porquedella 

Si a C amara p~·etcnder que a renda liquida se prevàleceria em um caso como o presente. 
é maior, affirmará que os Mini.>terios da Entretanto, não o podendo fazer, limit ~-se 
Fazenda c da Justiça . estão prejudicando os a dizer que o parecer da Commissão de Or- . 
cofres publicas, deixando de cobrar i!npost~ çamento, de um lado, e o fact::> de ter o 
proporcional á renda dos serventuar10~;. SI congresso, neste assumpto, sempre sobre a 
pretender que pôde ser menor, admlttlrá base ela.sticissimamente elastica· do « au
que estão aquelles extorquindo impostos cal- gmento de pop-ulação e 1·iqtteza» do Districto 
cu lados sobre uma renda. detnasiada. Federal, proposto em 1899 a creação de seis · 
. Quem ler o parecer da Commissão verá officios de justiça, que o Senado rejeitou em 
que só se salva pelas restricções de seu 1900, e propoz assim, em 1901, a creação de 
digno pre~idente, seu prezado chefe: s~ Ex. um só officio tudo e.stá demonstrando que se 
quando assignou o parecer com re.>tricções é anda ás tontas, quo não ha elementos para 
porque entendia que o Governo devia ser providencia legis~ativa, que .não ha dados . 
ouvido a respeito da receita e da despeza para base de proJectos Q.e officw. 
effectiva do Registro. Entretanto, a Com- Expõe novamente as enol'mes despezas dos 
missão só ouviu o Governo sobre as emendas cartorios e affirma que dellas apresentará 
e não sobre os pontos primordiaes. A. restri- provas, si preciso fõr. Estes dados é que 
cção ostá no fornecimento que o Governo devem entrar no conhecimento da Cam".ra, 
devia fazer do b:1lanço rla receita e da que deve votar 0 requerimento do seu col
despeza dos cartorios. lega de bancada o Sr. Tosta, si quizer che-

Os registros rendem 30:000$ liquidas, é em ga1' a um fim verdadeiro. 
quanto foram lotados, é, pois, o rendim,ento o requerimento do Sr-. Tosta não quer 
official. As suas emendtlS mandando subsi- saber si" o Governo acha bom ou uti1 o pro
dia!' com 24:000$ ao~ dons officiae.;; dariam, jecto, nem sobre quem recahirá a nome:\ção 
portanto, um lucro de 6:000$ ao Thesouro. para 0 terceiro officio; quer saber, sim, qual 

E' amigo de um dos serventuariàs dos car- o movimento dos cartorios, isto é, a ver
torios, mas não é só a defesa do seu amigo o d.ade, para que a Camara possa bem julgar. 
illustre e probo Dr. João Kopke, quo o leva Sobre a Cl'eação do 3° cartorio e sobre as 
á tribuna, defende igualmen~e ·os int.ere~ses medidas propostas nas suas emendas é pro
do publico. ciso que se saiba que a crise diminue sensi-
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velmentê.o numero de hypothcca.s porque o Referiu-se, sim , n.o período republicano, 
dinheiro se retrahe em que tej)l cs~ado com todos os Governos. 

A Camara já tem um paTti pris c resol- Aliás isto é confe~sado por S. Ex. no a, !lu
verá de accordo com ·os impulsos do cora- dido· discurso, dando os motivos por que 
ção, mas deve observar o que se tem dado . assim procedera. 
deslle IO de novembro de 1807, quanuo sur- Si e~ta é a verdade , natm•almente S. Ex. 
giu um parecer da Commissão de Legislação tirou conclusões dos factos contra a sua 
e Justiça opinando pela creação de seis offi- pessoa ; ferindo-se com as suas proprias ar
cios, sondo quatro tabelli.onatos, um cartorio mns ... 
de registro e um de protestos de le~trn.s ; Que o ot•,ldor não se set'viu de linguagem 
e todos os demais pareceres da Ca,mar11 e do menos compatível com o respei to que elevo 
Senado. aos saris collegas e a si mesmo, a Camara o 

· · viu. , · · 
(Neste ponto o s,·. P residente -avisa ao ora-

dor de que esta - esgotada a hora. o 01 .. ador Procedimen·~o que destoasse de3te, não ·e.;;tâ 
pede e obtem mais dez minutos para concluir nos seus ltabitos, nem lh'o pcrmittiriam o 
0 set1 discurso.) seu caracter e a sua educação. 

S. Ex. porém, na ansencia do orador, não 
Depois de tudo o que expoz, o· que mais se forrou de -prazer de o injuriar, servindo-i:le 

admira ao orador é que se venha apresentar das mais rudes e insultncisas expressões . 
a creação só do . 3° registro. -Vê um unico Só teve uma pre·occupação : apurar a ver~ 
meio de sahir a Camara de>sa · perplexidade, tl.ade, da qua.l o nobre Deputado se dewiara, 
é approvar o requerimento do SI": Tosta, de fazendo injustas accusações, nãõ obetlcceudo, 
preferencia. porém, o o11Udor aos intuitos pesmaes ou ás 

Vae concluir. Antes, porém, declara qLte instrucções de quem quer que seja. E' mais 
ha dias coustou aqui na Camàra que se fez uma vilania atirada ao honrado ex-!vlinistro 
uma grande .transacção hypothecn.ria que do Interior, o Sr. Dr. Epitaci.o Pessôa. 
pagou quantia elevada, por existirem dous Si o Sr .. Trindade quizesse ser justo deve~ 
cartorios. ria retirar as expressões otl'ensivas, os con-

Si houvesse só ·um · cartorio por. estn. tran- ceHos- menos presivei> contra o orn.clor e 
sacção pagar-se-ia quasi a metade, mas si seus amigos, de que á von ~ade saturou o seu 
houvessa tres, se pagaria quasi o triplo I dí.~curso, pondo assim termo ás queatões que 

Outeos o1·adores virão com mais. proficien- sob o duplo aspecto de pessoaes e políticas, 
c ia trazer luzes a este debate e, então, a. C a- aqui. se teem discutido. 
mara, convencida das :razões que externou, Uma vez que s. Ex. nega o seu asdenti
si não approvar as su_as emendas, appro- mento a este convite cavalheiro.;o, só lhe 
vará, então, o requérimento do Sr. To.>ta . re3ta dizer que essas injurias, essas expres
(Muito bem ; muito bem. O oradoi· é com- sões, soezes,virulentas, são dignas de quem 
p1;irnentado pelos seus collegas.) as proferiu. -

Fica a discussão adiadà pela h )l'a. E si S. Ex. voltar á tribuna, servindo-se 
Passa-se á ·hora destinada ao expediente. de quejandos argumentos, desde ji o orador 

lhe antecipa a merecida resposta - o :,ilen
cio pelo despreso. O Sr. Hosan.nab de Oliveira 

(servindo de.i 0 Secretario) declara que não ha 
expediente sobrea Mesa. 

O Sr. Lima Filho vém responder 
ao discurso aqui ultimamente proferid<1 pelo 
seu- illustre collega de b:J.ncada, o Sr. Trin
dade, na sua. ausenci'l., e publicado ho Diario 
do Congresso de 18 do corrente. 

Não sabe o que mais o surprehendeu, si a 
linguagem aggressiva de qúe se serviu S.Ex. 
si a sua pertinacia com insistir em negar 
factos que no seu -proprio discurso, de envolta 
com as cont3stações, os tem confessado. 

E' exacto ter dito que, em se occupando de 
sua personalidade politíca, não se referira 
ao tempo da monarchia em qne, nã.o ha 
negar, foi S. Ex. um político activo, cor
recto, cheio de grandes l:!erviços ao seu pae-

. tido. 
Camara Vol VI 

O Sr. Bueno ele Andl"ada (')~ 
Sr.- Presidente, o conhecimento de factos 
ge<wes pas.>ados na R.epublica obrigam-me a 
tomar a palavra, embora em hora tão adoan
tada. A imprensa dlêtria, de todo's os mtt~ 
tizes; e mesmo os jornaes incolores de~ta 
Capital teem trazido ult imamente ao co· 
nhecimentO do publico factos de muita gra.vi , 
dade, pas.>ados no sul do Estado de Matto
Gt•osso. 

Telegrammas-- daquella região, teansmit
tidos para esta Capital, dizem que se acha 
alterada a ordem publica, que a revolução 
campêa, ovante e temerosa, naquella r egião. 
O manifesto brilhantemente redigido e rela
tando factos positivos, att,entatorio.> da lei, 

( ·fEste discurao não foi l'evis to pelo era dor 
51 
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e principalmente da Constituição .da Repu- platafórma em que d~zia-devia. o Go,.verno 
blica, p11blicado no O Paü por um cidadão central manter completa neutralidade nas 
que conheço ha longos annos e que sei tem lucta8 pJliticas dos · Estados-deixou que a 
grande influencia na região ,ora revoltada, é 1:evo_lução triumphante · destituísse o go
tambem um documento comprovante de que verno.legitimo, legal. · · 
a t rauquillidade não pai~·a sobre aquella Não estou analysando factos, estou syn-
parte do paiz. · . thetisando. 

Noticias publicadas em jornaes, alguns dos A verdade é· que as forças do Governo cen-
quaes privan;J. com a administração publica, tral viram indi1ferentes a quéda do Governo 
dizem que a força federal, .concretizada na legitimo em Matto Gro3so e a ascenção do 
tripolação de uma canhoneira de guerra,_tein gove~no revolucionaria pela victoria na luta, 
intervindo na lucta, e hoje uni telegramma e o Sr . . ·Presidente da Republica, segundo 
diz mais, que esse mesmo vaso de ·g~erra alguns bem, segundo outros mal, no numero 
chegou, na sua intervenção, ao ponto de destes o humilde orador, que neste recinto e 
abordar um navio mercan te estrang~iro para sobre este ponto manifestou-se mais de uma 
fins hostilizantes aos r evolucionarias. vez, o Sr. Presidente da Republica ma.ilteve 

Ainda espalham que tudo isto é uma comp-leta neutralidade entre os dous par-
ameaça ou prognostico de uma guerra civil tidos políticos em lucta. · 
e que ha manifestação de uma invasão es- Parece, Sr. Presidente, pelas noticias que 
trangeira vinda sob intuitos paraguayos, por 'veem, pelo manifesto do .Sr. Mascarenhas, 
pessoal pa mguayo. · pela convicção espalhada· eni toda a popula-

Esta serie Ele factos, Sr. Presidente, con- ção desta Capital. que o partido derrotado 
stitue, inquestionavelmente, uma prova evi- ·não ficou totalmente destruido e que hoje 

· dente de que as desordens do sul do Estado levanta-se para combater aquelles que ven
de Matto Grosso são graves e sahem da or- ceram, apoiados, pelo menos, no mesmo di

. dem d;t cla'8i:ficação dessas que se podem, reito·pelo qual elle combateu, e tudo lev~ a 
com pouco· esforço, fazei'. acabar. · suppor que o Sr. Presidente da Republica, 

No emtant~, Sr. Presidente, ha dias os esquecido do compromisso de honra tomado 
jornaes dão noticia, ha dias que o espírito na sua plataforma, talvez propenda para. 
publico está alarmado pelo destino · daquella política diversa, procedendo de modo dilfe
região, ha dias que a anciedade é quasi geral rente no actual caso. 
e nenhuma noticia de fo 11te official, nenhuma Um symptoma alarmante foi o facto do 
informação partida do Gover.no, veiu tran- Sr. C<~mpo.:; Saltes, que durante os tres 
quillizar o espírito publico para dizer o que longos e pesados annos do seq Governo, não 

· é que por lá se passa! .. visitou · nem um corpo aquartellado nesta 
Aquelles que estudaram a historia d.a Capital, quando é sabido que S: Ex. ' é 

campanha sanguinolenta que tivemo> com presidente que mais s.1he do palacio para 
. o Paraguay sabem como a guerra, naquella faz;er cumprimentos a corporações de toda 
regiã9-'--está demonstrado pela experiencia a especie, ter ido visitar um quartel na 
rudemente feita pelo nosso exercito~é pe- posição de chefe de Estadp, desde que che
rigosa, terrível e duradoura para as forças gou a noticia da agitação em Matto Grosso, 
r egulares que possam ir para lá. parecendo assim querer attrahir as tropas 

Refiro-me ao episodio tão admiravelmente organizadas em favor das causas anti
descripto pela -expedição Camisão · na reti- pathicas á Nação . 
rada da Laguna. · Este symptoma veiu alarmar o espírito 

Os factos desenrolam-se naquellas perigo- publico, ·porque póde-se suppor que S. Ex. 
sas regiões que, pela distancia, pelas oondi- queira prepa'l.·ar o espírito patriotico do 
ções cstrategicas c de salubridade constituem exercito pam esta malfadada campanha po- . 
um perigo constante para as tropas que litica, ou antes, para esta inconveniente 
forem para. lá enviadas, porque teremos intervenção na lucta daquelles que hoje re
m ui tas perdas de vida e de capitaes. Nin- clamam pelo direito do qual foram despe-
guem sabe o que pot' lá se passa. jados . 

Todos sabem, todos conhecem os lamenta- ' Muitos acreditam qua o actut\l Presidente 
-veis successos da politica daquello Estu.do. da Republica saberá manter a palavra dada 

Govemava legitimamente, por uma serie no seu manife3to. 
de actos legaes, um · governo; o Estado, . d 

. Rompe uma revolução sabida de um meio O .SR. BRICIO FILHO- Eu sou um os que 
poli tico, revolução essa que ameaçava doe- duvidam . 
rnb:tr o governo -leg~tl. · · O SR . BUENO DE ANDRADA- Muitos acre-

Esse governo solicitou o auxilio do Go- ditam que S. Ex. procederá. hoje na. conti~ 
-verno da União, inas o Sr. Presidente da. nuação da lucta como procedeu no principioj 
H.epublic<L, cncoura.d~ em \Una phra.<;e da su~ mas ct~ nli.o .• , 
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- O SR. BRrcr6 FILHo-Então estamo3 juntos. Ha identiCo pedido dos empregados da Di· 
o -SR. BuENO DE ANDRADA-Eu tenho visto rectoria Geral dos Correios e Administração 

s. Ex .. renegar, uma a uma, as suas idéas dos Correios do Di >tricto Federal e Estado do 
de propagandista; esquecer-se dos seus com- Rio de Janeiro. 

· d h Da gratificação addicional gosam os mem-
promissos e onra, um a um.·· bras do ensino superior, os carteiros e ser-

O SR. BRICIO ~Liro -Tem renegado tudo. ventes do Correio, os empregados da Estrada 
O SR. BUENO l1E ANDRADA-Tenho visto de Ferro Central do Brazil. 

s~ Ex. dar o seu nome, que. veiu do passado Os empregados do Correio são dignos 
coberto de uma aureola brilhante, para desses favores porque são sujeitos a serviços 
cobrir tanto acto que envergonha a Repu- arduos e feitos sem in~errupção, de dia e de 
blica, quer política, quer administrativa- noite, aos domingos e dias. feriados. 
mente,de modo que já não ácredito em S. _Ex. O orador pede a publicação da represen-

Eu sou, Sr. Presidente, daquelle.> que tação no Diario do Oo.ngresso e que seja re
acréditam que o Sr. Presidente da Republica mettidà á Commiss:ã,o de Orçamento. (Muito . 
não tem nem a memoria intellectual, nem bem; muito bem.) · 
a -memoria do coração, nem a tnemoria dó 0 SR ~ PRESID.ENTE~Sim, senhor. 
caracter. .. Vem á. Mes;t, é lida e enviada â. Commis· 

·Acredito que S. Ex. ha de intervir hoje são de Orçamento a seguinte . 
contra o legitimo governo de Matto Grosso 
para favorecer os detentores irregulares do REPRE~ENTAÇÃO 
Poder, com os mesmos intentos, com a Sub~Adrilinistração dos Correios da Dia~ 
·mesma serenidade de animo, com a mesma t· N 1 463 E 3 
inde1ferença sceptica com que viu a legião f9~t ma - · · .:._ m de outubro de 
Campos Salles destruir o governo legitimo Exni. Sr. Deputado desembargador Carlos 
de Matto .Grosso. • · 

-Eu sou daq.uelles que_ sobem á- t. ribuna Honorw Be.nedic~~ Ottoni-Tendo os empre-
gados da D1rector1a Geral dos Correios e da. 

apenas para dizer que ainda ha republicanos Administração do Districto Federal reque--
que sabem cumprir o seu dever; sou da- ·a · c N · l d 
quelles que -vêm aqui desesperados da inter- rr 0 ao ongresso aciOna ' e que sois digno 

r epresentante, . concessão dos fa.vores con• 
venção liberal de S. Ex.; porque acredito stantes dos arts. 3°, n. 3, e 25 da lei n. 746, 
que hoje, de republicano S. Ex. só guarda 0 de 29 .de dezembro de 1900, que fixou a des
carga de Presidente da Republica .. (Muito peza geral da Republica para o actual ex-
bem, muito bem;) ~ · ercicío, apresso-me em vir, no meu nome e 

Mando .â Mesa o meu requerimento.. p.o de &o dos os · meus companheiros de tra-
Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debate balho, pedir-y:os <ligneis amparar com · a 

encer1·ado, ficando· adiada a votação, o se- V03Sa protecçao aquella medida, to.rnando- a, 
. guinte porém, extensiva tambmn a esta Sub-Admi

REQUERIMENTO 

Requeremos que, por intermêdio da Mesa 
desta Camara, sejam solicitadas do Poder 
Executivo estas informações: - · 

lo, si o Governo tem conhecimento de 
graves pertul;' bações da ordem no- Estado de 
Matto Grosso ; . · 

2°, si alguma canhoneira das · forças fe..: 
deraes tem intervindo nessas agitações ; 

3°, Si são ellas oriundas de invasão e3-
trangeira. 
. Sala das sessões, 19 de outubro de 1901.-
0ajado.- Oincinato Braga.~ Bueno de An· 
drada. 

O Sr. Oarlos Otloni vem á tri
b.una o1ferecer uma representação dos em
pregados da sub-administração dos C:Jrreios 
de Diamantina pedindo que lhe sejam exten~ 
sivos os favores constantes dos arts. 3°, n. 31 

e 25 da lei_n. 746, de 29 d~ dezembro de 1900. 

nistração, que tudo espera do vosso reco
nhecido patriotismo e intelligencia . 

Esperancl,o que tudo h a v eis de fazer em 
favor do pedido que ora tenho a honra de 
vos endereçar, aproveito a . opportunidade 
para apresent9- r-vos os protestos da minha 
maior consideração e estima. 

Saude e fraternidade.-0 sub-administra· 
dor, Gustavo Soares de Vasconcellos Lessa. 

Vão a. imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 42 E-1901 

Redacç{to final do projecto n. 42 O, deste anno, 
que fixa as foTças de terra para o exe1·cicio 
de '1902 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 As forças de ·teÍ'ra para o exercício 

de 1902 constarão : 
§ L o Dos offi.ciaes das differen tes classes 

do exercito ; 
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· § 2. o Dos alumnos das ·escolas militares 
até 800 praç~s ; ""' 

Art. 9.• Revogam-se. as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 19 !le outubro de , 
1901.-Guedelha .Mourão. - Vi·riato Masca
renhas. 

§ 3. o De 28.160 praças do p~et, _distri
buidas de accordo com a orgamzaçao em 
vigor, as quaes poderão ser elevadas ao 
dobro ou mais em circumstancias extraordi- N. 58 A _ 1901 narias. 

Art. 2. 0 Estas praças serão obtidas- pela Redacção final do p1·ojecto n. 58, dest-e anno,' 
fórma- expressa. no art-. 87, § 4° da Consti- que autot·iza o Pode1· Executivo a· abri·r ao 
tuição e na lei n. 2.556, de 26 de setembro llfinisterio da Fazenda o credito ·ext1·ao1·di-
de 1&74, com as modificações estabelecidas nario de 8:000$ para pagamen~ do alug~'el 
nos arts. 3° e 4° da lei n. 39 A, de 30 de ja- da casa onde funccionou de setembro a 
noiro de 1892, continuando em vigor o pa- dezembro de 1899 a Delegaéia ·Fiscal, no . 
ragrapho unico do art. 2° e o art . 3• da lei Estado d9 Rio Grande do Sul, e ·o sttpple-
n. 394, de 9 de outubro de 1896. menta1· de 20:000$ à verba 9a...,...Caixa de 

Art. 3.• Emquanto não for executado 0 Amortização- da lei n. 746,- de 29 de 
sorteio militar, 0 tempo de serviço . para os dezembro de 1900, · m·t. 28-- Assignatura 
voluntarios Será de tres annos; podendo o de notas 
engajamento dos que tiverem concluído esse o cong1•esso Nacional resolve: 
tempo de serviço ter logar por mais de uma 
vez por tempo nunca .menor de tres annos Ai•tigo tini co. Fica o Poder Executivo au-

. d-e cada vez. · . . torjzado a abrir ao Ministerio da Fazenda 
os creditas abaixo designados, fazendo as na-

Art . 4.o As praças que, ·findo o seu tempo cessarias ·operações e revogadas as disposi
de serviço, continuarem sem interrupção nas ções em contrario: 
fileiras com engajamento de tres ànnos, pelo 
menos, terão direito á irriportancia em di- Extraordina.rio para paga-
nheiro das peças de fardamento que se abo- mento do aluguel da casa 
nam gratuitamente aos recrutas no ensino e em que funccionou de se-
bem assim _á gratificação . diaria de 250 réis, tembro a dezembro .de 1899 
estipulada na lei n. 247, de 15 de dezell'lbrJ a Delegacia Fiscal, no Estado 
de 1894. · do Rio G_rande do SuL. ~ .. 8:000$000 

Art. 5.o As ex-praças quede novo se aús- Supplementar á verba 9a......:. 
tarem com· engajamento ou reengajamento, Caixa de Amortização- da 
por tres anno.>, terão ·direito ás peças de lei n; 746, de 29 de dezem-
fardamento que são abonadas ao3 recrutas bro de 1900, art. 28 -
no ensino, gratuitamente, e á. gratificação Assiguatura de notas....... 20:000$000 
diaria de 25 réis. · . - Sala das Commissões, 19 de outubro . de 

Art. 6. o O Governo peovidencíará para l 90 l.- Guecle~ha Mourão. - Viriato Masca-
que nas colonias militares s€Sam convenien- .renhas. . 
temente localizadas as praças que o deseja
rem, q21ando forem excusas do serviço por 
conclusao de tempo, garantindo-as na posse 
dos respectivos lotes. 

Art. 7. o O Ministerio da Guerra terá uni 
registro dos voluntarios, segundo os Estados 
onde ~enham verificado praça, para o fim de 
deduzll'·Se annualmente do contingente a ser 
sorteado em cada Estado (Const ituição, 
art. 87 e seus paragraphos) o numero da

N. 77 A-1901 . 

Redacção final do projecto n.77, de 1901, que 
atttoriza o Poder·Executivo a abrir ao lltfi
nisterio da Guerra o credito especial de 
8:415$600, para j;aga'l'{!ento dos vencimen
tos do tenente-coronel Innocencio SerzecleUo 
Corrêa, T evertido ao serviço do exercito e .. 
de lente da Escola Militar, por acto legis-
lativo · .· · 

quelles voluntarios . 
' Artigo unico. Fica o Poder Executivo 

. Art. 8,o O Governo animará .a creação do ..autorizado a abrir ao Ministerio da Guerra 
~~ro nacional, instituind? _pre!_Jlios pecunía- o ?re~ito especial de 8:415$600, abaixo dis
nos e. medalhas de d1stmcçao para serem cr1mmado, para occorrer ao pagamento dos 
conferidos annualmente, em concurso so- vencimentos do tenente-coronel Innocencio 
lcmne, aos melhores atieadorcs, deduzindo-se Serzodello Corrêa, l'evertido ao serviço do 
opportunamente da verba-Instrucção mili- exercito e de lente da Escola Militar, por 
ta!'~ tlo orça_rnento do Ministerio da Guerra, acto legislativo ; fazenllo as necessarias ope
a_lmJlOl' timcm_ r1ue fo r ncccssaria ..-~ realiza- rações d<i cl'edito e revogadas as disposições 
çao de~,;e ~crviço. om contrario. · 



SESSÃo EH 19 :ÓE ourus:ao DE 1901 405 

Exe;cicio de 1900....... 1:089$909 
Exercício de 190 l.. .. . .. 7: 325$665 

Sala das Com missões, . 19 de outubro de 
· 1901.-Guedelha Mourão . - Vir.iato Masca-

Ha, entretanto, um aspecto deste orça
mento para o qual merece ser attrahida a 
attenção do legislador. . 

·renhas. · 
· Foi elle, durante muitos annos, um instru
mento do progresso nacional. Pelo departa-

. / mento administrativo a cujas despezas elle 
N. 246- 1901 :t•ege, . punha-se o Estado em contacto com o 

desenvolvimento econpmico do. paiz, impri-
'IÚdacçãofinal do projecto n. 257, de 1900, mindo-lhe sua influencia excitadora e regula

que autariza o Poder E xecuti'Vo a abrir ao rizadora. 
Ministerio da Mm·inha o ·credito especial A' elaboração desse QI'çamento não ficavam 
de 6:000$ para pagar os 'Venc·imentos que, estranhas as questões que interessam ao in
no corrente anno e no proximo futuro ., com- cremento da producção e á circulação da 
petem .ao ex-secretario do extincto Arsenal riqueza. 
ele Marinha de Pernambuco, João Sabino De algum tempo a esta parte, se trans~ 
Pereira Giraldes · formou profundamente a physionomia dessi.. 

lei. : Não é uma lei de desenvolvimento, mas 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo auto- uma lei de conservação. Della se foram e li-

. rizado a abrir ao Ministerio da Marinha o minando todas as verbas r eferentes aos me
credito especial de 6:000$ para pagar os lhoramentos materiaes e á protecção dispen
vencinientos que, nos exercícios de 1900 ·e sada . pelo Estado ao progresso agrícola e 
1901, competem ao ex-secretario do extinéto industrial. · 
AI'senal . de Marinha de Pernambucro, João De 1896 para 1901 0 orçamento das os
Sabino Pereira Girãldes, como funccionario· tradas de ferro federaes soffreu uma dimi-
vitalicio, em disponibilidade até 31 de de- nuição de quasi trinta mil contos. . 
zembro de 1901 e addido . á Contadoria da A industria agrícola , fundamento da ri-

. Marinha a contar de 1 do mez de janeiro queza e do progresso do . Brazil, não tem, 
proiínio fin(lo em dearite,- fazendo·· as neces- salvo pouc.as dezenas de contos de garantia 
sarias opt;~rações e reyogadas i\S ·disposições de juros· a dous engenhos centraes de assucai', 
em contrario. · não tem quasi um ·paragrapho que devéras 

Sala--das Commissões, 19 de outubro de l)le interesse no orçamento do ministerio 
1901.- Gueclelha 111ourão.- ViJ·iato Masaare" que por longos annos se.chamou o lliinisterio 
nhas. . da AgricuU·ura ! · · · 

E'·verdaele que ahi se encontra uma verba 
·Vae: a.iniprimir o seguinte subordinada á rubrica Auxílios á agricul-

PROJECTO 

N. 247-1901 

Fixa a despeza do Ministerio da Industria, Via
ção e Obras Publicas para .. o exercício de 
1902. ' 

O orçamento doministerio d1!- Industria, 
Viação e Obras Publicas para o exercício 
de 1902, cujo projecto é agora trazido á 
deliberação da Camara dos Deputados, não 
qiffere eni suas linhas geraes das leis de des
peza decretadaS para os ultimas exercícios. 

A organização dos serviços não soffi'eu 
modificações que pudessem sensivelmente 
affectar á<'3truétura do orçamento. Por outro 
lado. o programnia, fielmente mantido, de 
resiste:àcia systematica á elev-ação da des
peza, · tem mantido as verbas nos restrictos 
limites elas necessidades correntes, redu
zindocas ainda, de anuo pal'a anno. De 
113.075:032$753, em quanto montava este or
çamento em 1896, tem elle descido a 
66.306:293$762, papel, e 8.890:209$978 ouro, 
que tal é a iroportancia do projecto para 
1902 .• 

tura. 
Mas é uma ironia esta epigraphe. Sob ella 

se inscreve uma dotação de _112:500$, dos 
quaes dous terços se destinam á manutenção 
do Jardim Botanico, que é um logradouro 
municipal, sem utilidade apreciavel para a 
lavoura do paiz; do restante apenas 20:000$ 
constituem uma subvenção á Sociedade Na
cional de Agricultura, auxilio este creado no 
anno pas~do. · 

E eis ao que se reduz a participação da 
lav:oura brazileira em um orçamento de mais 
de 66.000 contos papel e quasi 9.000 contos 
ouro! 

No ultimo orçamento de despeza do Im
perio, a quota do Ministerio d,a . Agl'icultura 
era de 46.873:576$686 . Desta somma . as 
parcellas destinádas a auxiliar, directa ou 
indirectamente, á industria agrícola eleva
vam-se a 10.458:000$. Não ha para os 
regimens novos educação mais salutar elo 
que a colhida na observação e no estudo dos 
regimeus extinctoro, nem mais vigoroso esti
mulo do que o contraste em que aquelles se 
encontrarem com estes. 

A impressão empolgante das angmtias fi
nanceiras a que a Nação fôra arrastada, 
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havia determinado a concentração de todas 
as attenções na salvação do thesouro. Çom 
esta se confundia a da propria honra da 
Patria. . · · · . · 

E ninguem se animava, em circumstancias 
taes, a divertir para outra direqção a inicia
tiva dos poderes publicas, . 

Já hÓje, porém, se éstá im!mndo a todos os 
espíritos a necessidade de curar da l';ituação 
ecop.omica do paiz. A crise temerosa que 
estao atravessando a lavoura e as industrias; 
não pôde merecer menos attenção do que 
aquella que tem atravessado o Thesouro. 
. Da dolorosa extremidade a que "Chegou o 
trabalho nacional, não ha symptoma mais 
característico do que o recurso deseSperado 
·que mesmo os mais in:teressados teem sug
gerido: reduzir a produeção pelo,; mais bi
zarros processos artificiaes,em um paiz novQ, 
fertil e inculto, no qual se accumulam ri-

·. quezas immensas, estereis para o progresso 
humano, á falta <],e trabalhO ; reduzil-a 
antes de tentar regularizal-a, facilita.ndo-lhe 
o escoamento, habilitando o productor, pela 
órganjzação do credito, a resistir á espe
culaçao, pelo desenvolvimento da educação 
profissional, a distribuir melhor a sua acti
vidade e a tirar da terra o · màior proveito 
com o· menor esforço. · .. · 

Aquella medicina seria an~loga ~ que 
aconselhasse supprimir · o orgão, para curar 
a dôr de que fosse elle séde. · · 

Deante de uma situéj.ção a,s3im angustiosa, 
aos responsaveis pelos destinos da União não 
fôra licito desinteressar•se das questões que 

·t?ca~ · á producção nacional, á sua regula~ 
rJZ!Lçao, ao seu desenvolvimento, á sua 
circulação. · · 

Alheial'_-se dellas o· Estado seria alheiar-~e 
de ·sua propria existencia, que fioanceirâ
mente depende dos recursos fornecidos peJas 
classes trabalhadoras e politicamente do bem 
estar dellas. . • 

Assim como costuma repetir-se que não ha 
boas finanças sem boa politü:a, póde, com 
applicação mais opportuna, dizer-se que não 
ha prosperídade financeira sem prosperidade 
economica. Desvelar naquella sem cogitar 
desta, o mesmo fõra que assentar a pyra
mide sobre o vertice, construir da QUJ.)ola 
para os alicerces. · 

Para attender a essa ordem de necessidade 
que se estão impondo a todos os espíritos; a 
bem pouco, entretanto, pódé limitar-<;e a 
iniciativa . da Commissão do Orçamento, 
dadas as restricções que atam e entorpecem 
a acção parlamentar . 

As medidas tendentes a proteger, indil'e
ctamente, a lavoQ.réJ. nacional e notadamente 

as que curam de orga..niza.r o . cr~dito . agri· 
cola constam de pr'OJectos espec1aes, Já. em 
numero avul.tado e de fôrmas variadas," su
jeitos ainda á.. deliberação do Cong1'esso. . 

A creaçã.o de repartições especialmente 
prepo~tas a esse grQ.po de inte~e~sos capita~•· 
quando coubesse em uma lei annua, . nao 
bastaria para. resolver o problema, sem que 
lho houvesse precedido a decretação da~ me
didas a cuja execução devesse{ll eUas 1:\<lper
intender. Creariamo.~ um funccionalismo, 
mais ou menos appara.toso, mais umas ver
bas de pessoal, mais uma repartiçãq; e o 
serviço ficaria por crear-se. Não nos faltam 
disso . exemplos, em outras creações ad!llin.is
trativas. Seria mais um élo da cade1a m
termina. vel da burocracia nacional. 

4 Commissão teve, portanto: de lill}ita.Ne 
a pedir a attenção da Cama.ra. para. o desen
volvimento da viação-ferrea, destinada a 
trazer mais elementos á. c.oUa.boraÇão de 
noSsa riqueza e de no.sso progresso. 
. Assim a preoccupação dessas necessida~es 

vitaes do paiz consiga paralyzar a tendenCla, 
que já se vao esboçando, de dispersar os re
cursos do ·thesouro e{ll melhoramentos de . 
intel'OSSe local em lastimaveis prodigali-
dades. · 

DIRECTORIA GERÁL DE ESTATISTICA 

A despeza que está. custando ess~ serviço, 
comparada com osre.sultados _que tem pro
duzido, merece especml attençao da Camara 
dos Deputados. 

:Nos ultimas cinco annos, toem-lhe sido des
tinadas. as seguintes verbas : 

1897 .............. · 
1898 ............. . . 
1899.;.; ........ , .. 
1900 .........•.... 
1901 •.... ' ...•..... 

652:482$500 
1. 154: 2001000 . 

186:340 000 
482:460 •000 
202:180 .0,00 

Áquella rep_p.rtição inc1unbe~, · s~g11;n~o-a 
sua organizaça~,trabalhos ~e.lattv~s êt d1V:1sa_o 
territorial, pohtica, ad.m1mstrat1va e JUdi
ciaria, á demographia, á estatística das in
d\lstrias, da viação e transporte da fory!L 11u-.. 
blica, das finanças publicas, das . asaoctaçoes 
e estabelecimentos de beneficencia. 

Do que toca á. sua tarefa normal, ape~as · 
teem apparecido, tocante. á d~~ographia, ·. 
trabalhos relativos ao regtsto c1vll, do qual 
foram publicados dous volume$ referentes 
aos annos de 1894 e 1895 e estão apurados os 
de 1896 e 1897. Mas para esse mesmo tra
balho, cujas lacunas aliás teem sido offi.çial-
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mente declarad;ts, tem sido organizado um 
serviço extraordinarío dentro da repartição, 
com verba especial, na importaucia d~. 
27: 860$000. . ' 

ESTATISTICA 

Informações necessarias 

407 

· .Dos outros trabalhos estatísticos muito A - Quanto ao. recenseamento de 1890 : 
.poucos teem vindo a lume, este& mesmos in- J.o Quantos e quaesos volumes pt\blicados ~ 
completos, inexa.ctos,sem syst~ma, sem coqr- -População da . Comarca de Palmas -
danação, mais valendo. para avolumar, os ·vol.- 180 paginas ·....,.. 1892. 
relatorios do que para forneéer aos estu; -Recenseamento do Dlstricto Foderal -
diosos . qualquer informação util sob11e o vol. - 454 paginas- 1895. 
desenvolvimento do paiz. No relatorio deste -Synopse do recenseamento de 1890 -
anno .encontram-se bs seguintes mappas : vol.- 133 paginas - 1898. 
um sobre . instituições de caridade, com- ·---'-Sexo raça, estado civil, nacionalidade, 
prehendendo numero diminutíssimo de hos- filiação, ~ulto e ana1phabetismo- l vol.-
pitaes e hospícios, tão completo que ne- . 446 paginas- 1898. . 
nhuma informação ahi se encontra sobre os -Recenseamento do Estado das Alagoas -
principaes estabelecimentos dessa ordem da 1 vol~- 481 paginas - 1898. 
Capital Federal, entre os quaes a Santa -Recenseamento de 1890-Idades -1 vol. 
Casa de Misericordia e o-Hospício de Alie- _ 411 paginas - 1901. 
nados; outro sobre o abastecimento de agua 2.o Que resta publiçar ~ 
em 20 cidades do Brazit; outro sobre o mo- _Nenhum. 
vimento de immigrantoo;outro ;>obre os· car- 3.o Qual a despeza t.ota.l apurad2', em _que 
ris urbanos de algumas cidades ; finalmente, .importou esse recenseamento, c.om a posstvel 
um quinto relativo a citpita~ià~de portos. discriminação .(despezarelativa á impressão, 
E eis ao q~e se .reduz \lo estatística feit_a pela distribuição, collecti:J,, apuraçãQ, publicação, . 
Directoria G\)ral de Estatística do Rio deJa- t ) o · 
neiro. e c. ' -Quadro I. · . · 

. Essa repartição, portanto, está bem longe B '-Quanto ao recenseamento de 1900 : 
de satisfazer ao programma de sua organi- I. o Importancia despendida nos exercícios 
zaçãp. Tanto ou mais do que se tem conse- para os quaes tem sido decretada verba para 

. guido poderia obter-se dando ao serviço pro- esse serviço (1898, 1899 e 1900) e, si possível, 
porções mais modestas e-menos onerosas,dis- a despeza já verificada no corrente exercício 
·tríbuindo-o, conforme á sua natureza, por de 1901 · ~ · • 
uma secção da secretaria de industria e pela -Quadro li e IV. 
R~partição de Estatística Commercial. . 2. 0 Quantidade total de documentos distri~ 

o recenseamento da Republica, tam- buidos ( instrucções, . cartas de famílias, 
bem a cargo daquella repartiÇão, tem sido cartas collectívas, boletins, listas censita
custei.ado por creditas proprios. o de 1890, rias, etc.) ~ . . 
segundo as informações de procedencia offi.- - Impresso (V) -Quadro dei trabalho pre
cial adeante publicadas,custou 1.688:185$176. liminar. (l) · 

Com 0 de 1900 já se teem dispendído,até 15 3.0 Numero de empregados que estiveram . 
d d t 1 648 47 $ 16 encarregados do serviço nesta Capital e nos 
e agosto o correu e anno, . . · :. 1 ·l ; Estados e dos extraordinarios actua.lmente 
Para os. trabalhos do mesmo recensea- existentes . . . 

mento inclue a próposta para 1901 a verba -Quanto ao pessoal que funccionou nos 
de 250:000$. Estados, nenhuma informação positiva possue · 

Não se animando a commissão a suggerir a repàrtição, podendo dar a este respeito 
a suppressão completa dessa despez<J., para esclarecimentos os delegados que, pam (li.ri
que ao menos alguma cousa possa aprovei- giren1 o serviço do l'ccenseamento nos 
tar-se do muito já despendido, reduz entre· mesmos Estados, foram nomeados pelo ex
tanto aquella verba a .180:000$; por lhe pa- ·director. 
recer conveniente diminuir o numero de au- O serviço nesta Capital foi inspeccionado 
xiliare~ para 1!.. propria conveniencia do ser- por 10 ajudantes e realizado por 345 agantes 
viço o ficar a di~ecÇão deste a cargo do pro- · recenseador~s e 49 fiscaes. 
prio. diroctor da .repartição. Os trabalho,; extraordinarios teem tirlo 

Para habilitar á Commissão de Orçamento desde jan e~ro a organizaçã'J constante do 
e á Camara a julgar da marcha desse ser- quadro abaixo: 
viço; publica o relator, taes quaes lhe foram 
fornecidos os dados que solicitou da Dire.
ctol'ia Geral de Estatística, que vão a 
8eguir. 

·(i) Esse quadro é um folheto impresso, de 23 
paginas, ·que aqui não vae publ!cado para não 
avolumar este parecer .-Nota do relutot·, 



408 AN:NAES DA ()AMARA 

--

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

- ....._____ __ 
Director ...... 1 1 1 ~ 1 1 1 I 

Chefe .•.•.... 1 1 1 1 1 1 1 .- \_ 

Ajudantes .... lO lO lO lO 10 !O 10 

4-lixiÍi 'l ns ... 19 121 171 < 233 176 229 206 

Serventes •... 5 5 

Porteiro .. , .. 1 1 

4. o Demonstração detalhada da despeza a 
fazer-se no exercício de 1902, para o qual se 
pede a ve.rba de 250:000.l;OOO. 

- A despeza a fazet;·Se no exercício de 
1902, foi calculada para as seguintes verbas: 

1 Director................ 4:800$000 
1 Cl}efe de turma.. . . . . . . . 3:600$000 

lO AJudantes.. . . . . . . . . . . . . . 24:000$000 
l!50 Auxiliares . . . . . . . . . . . . . . 180:000$000 
}_O Serventes.......... . . . . . 7:200$000 
~1.1 Porteiro .............. , . 1 :200$000 

10 °/o para*o material. ....•• 
Eventuaes ..• v •••••••.••••• 

220:80('$000 
' 22 :080$000 

7:120$000 

250:000$000 
5. 0 Em quanto se calcula a despeza total 

·desse recenseamento (despeza feita, despeza 
total a fazer-se ) ~ 

-A de3peza total feita com o recensea
mento de l90Qconsta dos quadros li e III. 

A despeza total a f,tzer-se não pôde ser 
calculada, nem mesmo approximadamente, 
porque não consta ainda do modo definitivo 
célmo correu o serviço em todos os Est11dos, 
onde ha tr11balhos a serem pagos. 

6. 0 Em quanto importou a despeza do 
recenseamento cancellado do Districto Fe-
deral 1 -

Cópia da planta cadastral. .. 
Publicações em jornaes ..... . 
Agentes recenseadores ...... . 
Gratificações aos inspectores. 
Trabalho de expedição, acon-

dicionamento de impressos, 
caixotes, pass:1gens, trans-
porte de volumes, etc ..... . 

2:350$000 
4: 125$!)00 

22:200$000 
6:944$000 

5:000$000 

40: 619.f000 

5 7 7 7 7 

1 I l 1 I 

-Não se menciona a despeza com os im1 pressos, porque acha-se englobada no tota 
dos qtHil foram distribuídos por toda a Repu
blica, não tendo sido discriminadá. 
C- Quanto ao registro civil. _ .. 
1.0 De quantJs annos está. publicado o re

gisto ~ que está apurado~ que está por 
publicar e por apurar ~ I 

-publicados :. 
Registo civil de 1894 - 1 vol -- 439 pa-

gina,s- 1897, . 
Registro civil de 1895- I vol- 442 pa-

ginàs- 1900. · 
-Apurados: o de 1896 e 1897. 
Por publicar estes dous. 
Por apurar: o de 1898, quasi concluído, o 

de 1899 e o de 1900. . 
2. 0 Qual a organização actual do serviço 

(pessoal,· distribuição de trabalho, horas de 
trabalho, gratificação) ~ 
~ A organização actual do serviço ê esta: 

1 Director................. 2:400$000 
l Chefe.................... r:800$000 

15 Auxiliares................ 18:000$000 
2 Serventes................ 1:440$000 
1 Porteiro................. l :200$000 

24:840$000 

3:000$000 

27:840$000 
O pessoal ê distribuído em sete turmas 

tendo tres horas de trabalho. 

.. 
Material- O necessario para 

o serviço ................. . 

'D - Quanto aos trabalhos normaes da 
Dircctoria de Esta,tistica. 

l. o Quaes os trabalho> de deinographia por 
ella feitos, afóra os que se referem aos ser
viços cxtraordinarios do recenseamento e 
registro civil ~ 
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-Do Relataria do Ministerio da Industria, Divida activa e passiva liquidada até 
de 1893, constam os seguintes, organizados 1887; _ 
para constituírem o Annuario rela-tivo ao . _Cambio entre o Rio de Janeiro e Londres 
anno de 1892: desde 1820 até 1890 (mappas e diagrammas); 

Posição astronomíca do Brazil ; Caixas economicas, montepios e montes 
Sua divisão politi.ca; de soccorro; 
Area de cada um dos Estados, do Districto . Instituições de caridade, de seguros de 

Federâl e do Brazil ; vida, associações de beneficencia-Informa-
População calculada de cada um dos ções do Districto Federal e de aiguns .Es-

Estados e do Districto Federal ; · tados. · _ · · 
População do Districto Federal em 31 de - Nos relatarias remettidos por esh di-

dezel11bro de 1890, quanto ao sexo, raça rectoria á Secretaria da Industria, nos annos 
estado civil e nacionalidade;· . ' de 1894 a 1900, se mencionam diversos tra

Quadro da população do Districto Federal balhos executados na Repartição, alguns pu-
em 1838, 1849, 1856, 1870 e 1872; blícados no Relatorio daquelle minist;jrio. 

Quadeo da estatística predial e da popu- 2. o Quaes as estatísticas realizadas, v, car-
lação do Districto. Federal de 1870 a_1890, go de 2a secção (decreto 2. 768, de 27 de ele
com o calculo da média dos habitantes por -zembro de 1897)? 
predió e por kilometro quadrado ; ~ A 2" secção, organizada p3lo decreto de 

Movimento da popu'lação, nascimentos, ca- 27 de dezembro de 1897, tinha em 1898 qua
samentos e obitos do Distrícto Federal nos tro (4) empregados, em 1899 passou a tet' 
an1ios de 1889, 1890 e 1891 ; dous (2), em 1900 mais um (1) e em 1901 teni 

Immigração nos annos de 1855 a 1891 · quatro (4) ; apezar de ter tãr.. reduzido pes-
Instrucção publica primaria, secundada e son.l, executou os seguinte.> trabalhos esta-

superior em 1890 e 1891 ; ti~ticos : . --
Serviços administrativos . '· Carris urbccnos ; 
Capitanias dos portos-1890 e 1891 · Abastecimento de a.gua ; 
Pharoes~ 1890 e 1891 ; . ' Corpos de bombeiros; 
Serviço de incendios no Dístricto .Federal Força publicot ~Exercito 

e nos Es\ados do Pará, Pernambuco, Rio de ~ Armada 
Janeiro e S. Paulo; -Justiça 

Correios -1888 e 1889 : -Polícia ; 
Patentes de invenção concedidas em 1889 ·Capitanias de porto~ ; 

1890 e 1891 ; · ' Caminhos de ferro ; 
Pri.vilegios para fundação de engenhos Correios e... Telegraphos ; 

centraes e para exploração e mineração em Associações e estabelecimentos de benc-
1859 e 1890; ficencia e prevídencia; 
. R?ceita. e despeza geri:tes e diagrammas 

. dos Impostos arr_ecadados pelas collectorias 
geraes ,em_ 1888, 1889 e 1890 ; 
Re~eita e despeza geraes. de l8W a 1887, 

class1ficada.~ por ministerios . e localidades ; 
Exportação para o estrangeiro e inter-es

tadual de productos ágrico+as, extractivos e 
não classjficados ; · · 

Camara Vol. VI 

Telophones ; 
Illuminação ; 
E,;tatística dos ho.>pitaes mílite~res · ; 
E -----: Despeza : 
- Quadro da despeza realizada pela Di

rect~ria de EstatL~tica, discriminada pelas 
rubricas do orçamento e relativa aós tres 
ultimas exercícios, · 

- Quadro lii e IV. 

52 



RECENSEAMENTO DE 1890 

Consignações orçamentarias, creditos extraordinarios e despe:z:as feitas até 1899 

'CLASSIFICAÇÃO DAS .·DESPEZAS 1890 .. 1891 1e92 1893 1894 ·· 1895 1896 1897 1898 f899 

Creditas aos Estados ... .. . ..... ... .'........ 419 000~000 ............................. • ............ ........... · ......... ............ ...... ; .... .' ....... . 
Augmento de creditas aos.Estados ......... 248 360911 ........................ . ...................................... 00 ............. · .. • .... . .. 00 ....... • 

Serviço de expedição de impressos ........ · 5 093 493 .; .................... ... ; ............................... oo ... oo. oo ........ ·; ........... ..... oo • . 
Acondicionamento dos impressos .. . ,.. .. • . ii 224 900 •••••• oo oo ••• oo .. oo .......... : ......................................... .... . , ................. . 
TranspoEte dà volumes. · ........ ·.: · '""' .. 5 013$166 .... ~ ........ .... ·.~ .......... 0 .~ .......... , ... oooo .. :·;· .... .' ............ 00. oo . ... .............. · 
Impressao de mappas, ,pubhcaçoes, etc.... 228 647$300 4:500$060 7:011~$100 1:988$o00 27:0921;500 660~000 .................... 17:3i0-i;OOO 263$000·· 
Collocação de apparelhos de illuminação, · · 

reparos, etc ....... .... . 00 ." •••• • , ...... o 00 3:374$730 54~00 • ,. oo ... oo. o .... • .. oo · 66$000 i0$000 91$300 330$000 ... 00 00. oo 120$000 
Consu~o de gaz.:oo .............. oo....... i78$9117 . i }62 934 4:265~8~9 1;905$296 1:?24~2?8 i:9~~$845 2:153~345 2:0~il)8i3 2:4~o$379 i;?91:;;42J. 
Fornemmen~os d1v~rsos .. "00 ..... ·.: .... oo .. oo ... : .. ~ ; ... 8:<156. 00 . 5:.275!580 i. 83i~O() 300~iil0 766$860 26~780 . 3o7~"930 3o7~'1l30 :1.240$~55 1 Despezas mtudas fe1tas.pela pottana...... 2 . <8o)$6i() 2.370$690 i.132,200 960~300 ... 00...... .... .... .. 24$300 .......... 24;$000 ......... . 
Ajuda de custo, passagens, gratificações . · 

extraordinariasJ etc. o.......... ......... 3:76i$538 ; ............ . ................... .... ..... o ........... 2:800$000 .................. , · .......... . 
Recenseamento ae braz ileiros residentes , 

no estrangeiro........................... ~:i37$224 .......... , ..... 0 ............ ,. .. 0 ....... :o•.• ................................ ; ..... , ............ · 
Agentes recenseadores da Capit'a.l Federal. .. • .. .. .. . .. .. 38:200$000 ................... oo .................................... ; ........................ .. 
Sello para correspondencia................ 30$450 ........... · ............. , ........ .. ... ... : .. .......... • : ........ ............................. . 
Serviço de apuração ......... ; ......... , .. • .. .......... ·.. 63 :.3i6$684 235:722$078 95: 33i$983 30 :487$31l8 34: 8i3$220 33:736$826 37: i30$8~2 44:819$334 39': 28:1$684 

~+>-.__ 
o 

1890_:_t899 

H9:ooosoeo. · 
2..S:360g~ti< 

5:093$~93 ' 
11 : 224~000· ! 
5:013$166 . 

287: 556$·i6Q• : 
· > 

4: O·í6$030· i Z 
18: 566$4!40'• ' z 
i8:757~"7fi5. . i;; 
6: 1197$t0f>• : r,.. 
6:561$538 : . ~ 

4: 137$2241[ Q 
38:200$000·. > 

30 "450· : . a::: 
6H:6<oso•9 · > 

~ 
>-· 

931: 308$3191117:161$0081253; 490$80711()2: 017$9791 59:270$286j38: i69Ss25\39:085$55i\39: 870$585\64:916$693\'.2;896$963\ i o 688: i85$1f76 

Saldos .................................... . 

VERBAS VOTADAS 

' i.30i:960$i94 
26:754$391 

i. 328 :7 H$585 

........... 
1 

40:729$7141 i :833$0751 914$4.091 129$415 83$307,7:i03$0371 77:!»7$988 

102: Oi7$979liOO: 000$00014() :000$000j4Q:ooO$OOOI40 :00()$000165 :OOO$OOOI50:000$000j to 765: 732$5ô4 

Consignadas nÓ orçamento . . . .............. , 100:000$nQO,i00:000$0001 .. • o ••••••• i00:00()$000 i00:00()$000 ~0:0006'000 o\0:000$000 40:000$000 65:000$000 ÕO:OOOSQOÓ 635:000$000 
Creditos extraordi~arios .. ................. , 1.059:000$000 ............ · 69:714$585 2:017$97\J ............ ~ ~ .... ~ ..... == ............ i. i30:'Z32$564: 

· i.328:714~5 102:Ói7$979 ............................... ~ ...... : .... · •• ~ ..... : .. ~ • • : .:.o 1.765:7:32$564 



Recenseamento de 1900 

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPEZAS 1898 1899 

Crediios aos Estados • . ..• '. •.••••..••.....• ; , .••. . •• • ... . ............• , •.•......•• •..•. 
Augmenio de creditos aos Estados • .•.••........•.•..• ,.............................. .. ............. . 
Serviço de expedição de· impressos ........... ; ......................................... .............. . . 
Acondicionamento dos impressos ........ , ...................... , ....... , . ............. ; ....... . ....... . 
Transporte de volumes ...................... ,, .............. ; ........ ......... . ·.' ..... • ............. . ,·. 

I ·es•ão de bol 1- 1 tamento e reparos ....... ..................... . ;... 25:716$902 29:500$320 .............. .. 
)

' Machinas diversas, accessorios, trabalho · de ass.en-

mpr ' . e ms, e c .... · Papel de impressão, cart.ão, enveloppes; etc......... 21:038$905 104:303$156 ............... . 
Pessoal typographico (serviço extraordinario) .............. , .. ; .................... : 302$000 

~;!~~!~~~~~d~~í:~~:.~~~~::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::;:: :::: ::::::::::::::.:: ::::: ~:::: :::::: ... .... ~ - :~~:~~~ .. 
Installação de luz elecirica, apparelhos e consumo de· gaz; ............ ,.; ............ . 
Correio e telegrapho; .... , .. . ...... :·· · ................................. '· ............ ".' 
Despezas mmdas fatias pela portar1a ...... -........ .................... ' ......... ... ~. 
Gratificações aos inspedores e despezas urgentes com a distribuição de ·impressos no 

Districio Federal: .. .. .. : ........... \ ... ·: . .. ...... .......................... ~· ..... . . 
Age;ntes recenseador~s do "Distl'icto. Feder.al . ...................••.•. .. :. :. ; •..•.••••.•• 
Cópta da planta cadastral do Dtstrtcto Federal ....... ... .............. , .• . ..•.•.. .• • ,. 

I 

Saldos •.. .......... . ..... •.. .. •.•...........•. : ..... . ....... ·· • · .. . 

.. 
VERBAS_ VOTADAS 

-Consignadas no orçamento . . , ........... , . ... .... .... ........... .. .. . ... ............. . 

~6:755$807 134:803$4761 1:7.23$~00 

'iSi: 559~283 
68 : 440::;717 

250: 000$000 

250:000$000, ................ , . 

8:276$600 

10:000$000 

10:000$000 

.f 

1900 
, ... ~ r ... 

663:47:1$~2, 
100:000$000 
76:6H$300 
14:891$930 
7:915$520 

24:474$325 
. 7:3151!691 

27:795$361 
3:673$000 
3:449$700 
2:158$850 

12:327$410 
366$550 

1: 1-98$600 

6:9{4$800 
22:200$000 

2:350$000 

977:474$466 

22:525$534 

i. 000:000$000 

i. 000:000$000 

185'$- 1900 

663 47i$42~ 
100 000~00 
73 6Hf$300 
H 89:1$930 
7 915$520 

79:691$548 
132:657$752 
28:187$361 

4:125$000 
3!449$700 
3:03$~'250 

12 :327$414 
.366$550 

1!498$600 

6:944$800 
22:200$000 
2:350$000 

f . 160:757$149 

. 99:242$851 

i. 26(}: OOQ$000 

i . 260.:.000$000 

rQ 
t'!f 
l'll 
l'll 

~ 
to:! 
I( 
,..... 
<:0 

~ 
to:l 

o 
d ..., 
c::1 
~ 
[:l:l 
o 
t::l 
to:! 

...... 
0:0 
o ,..... 

H'>-..... 



J.)l.Sl.rl.OU1ÇaO ·o.o.s creo.Ho~ llO~ao.b.s , para as ·o:éspe.z:as· Q.I( .JJiréctoria Uérara.e . .E.stati.Stica 

r. ··EXERCICIO DE :1:898 11 EXERCICIO DE :1:899 11 EXERCICIO DE :1:900 

Lei n. 490, de :;-de-.?d~':mbro' de :1:897, !\l't. Qo, n. 19 Lei n. 550, de 3i de dezembro de i898, art . 24_, n . · i5 Lei n. 652, de 23 de no+embro de :1:899, art . 2:1:, n. 5 

________ ____:. ____ 11 - 1·1-------.:.__ ____ _ 

Verbas greditos votados Saldos Verba; GreÍJitos votados Saldos Vorl1Bs Credites vohdo• Saldos 

I o I ; IIP . I d . n· . (d I I " I I l''essoal da Directoria (dec . essoa a 1rectorm ec . 
1732 A de 25 de junho de . 2768, de 27 de dezembt•o 
189~ . .'.. .. .... . ........ .. iiS:S00$000 3i: H2(;;355 de 1897) .....• .. :........ . 76:620$000 2:838$260 Pessoal da Directoria (dec. 

Pessoal da officma typo- 2768, de 27 de dezembro 
grapbica... . . ...... . . ..... 21:480.SOOO 2:723$000 de 1~97) . ... ........... :.. 76:620$000 1: 382$372 

.""' ..... 
• ti:> 

"ATERÍAL (LEr 265, nE 24 1 I ·. 1 IIPessoal do recenseam_ento : 
DE DEZEMBRO DE 1894) • . · de 1890 e do Reg1stro , 

Civil ............... ,- . .. .. '.5 :360$000 6:078$316 ~UTERIAL 1 ~ 
~crventes .. .. •. . .. . . .. .. . .. 1:660$000 307$00Ó Acquisição ele liv1·os, j or- Z 
Acquisição de livros e jor- MATERIAL naes e revistas . . .. .. ... 4:000$000 2:005$370 I ~ · 

naes .... . : ........ . ...... 2:00%1)00 477$800 Objectos de expediente, . m 
Custeio da ofllcina typo- , _ _ _ . _ publicações, etc... .... . 3:000$000 2:ii2$570 

grapbica. .. •. . . . . ..• . • . • . . 40:000$000 3;023;í$i-li AcqmsJçao _de hvros, JOr- • Despezas miudas e de - · t::1 
Expediente e despeza even- nae~ e revistas ._.......... 4;000$000 1:61H$87o prompto pag~mento..... 1:200$000 20:1$20) i> 

tuaes e extraordinarias .. 2:000$000 ~sg43 Custeio. da ofllctna typo• Aluguel de caso. para o 0 grap_Jnca . .••.. : .. .. ..... _. 18: 520$000 1:97~$605 po t·teu·o. .... .. .... . • . .. • 720$000 1> 
Exp17dlente, asseiO do ed\· Taxa de esgoto ........... . 60$000 is: 

EXTR4.0RDINARIAS I I 11 ficto e despezas even- Consumo d'agua... .... • • • • 1:080$000 ;.-
tuaes ........... . ... • .•.•. 3 :800~000 310~'228 i?:l 

. Despezas miudas e _prompto ' . ·. , , . . . i> 
.Despeza da receita de 1890 pagamento............. . . 1:200$000 415$180 OFFICIN-t TYPOGRAPHICA 

e do Rog. Civil. ... ... . . . 50:000$000 83$307 Recenseamento de 1800 e p 1 · ·. . 2o·ss""OOO I 
Pagamento á Imprensa Na- Reg. Civil. . ....... ..... . 4:640$000 1·024$721 essoa · •• •• •• • · • · ... ·.... · v., 2:031$000 

cwnal do R. das Ala- Trabalhos preliminares do ' Matet•tal. • • • · .. • · ·' · • .. ·.. 15;000$000 3 :5i7$037 
gôas.. . •.. . . . •..•• ... • . • • . .. 15 :000$000 recens~amento de 1900... 10 :900$000 8:276$600 

Trabalhos preliminares do Aluguel de casa para · o REGISTRO CIVIL 
R. de 11100. .......... .• .. 250:000$000 68 :4.<0$717 porteiro ...... .. • ........ · 720$000 p 8 1 I o'' 6'0~000 l 730'000 e soa .. . .. . • .. • .. .. .. • .. .o~. ' . ;t; 

Materio.J ..... _... . .. .. ..... 3;000 000 9893912 

482:460$000 I 103:749$263 11 I 186:340$000 I 25:335$785 11 EVENTU.4.ES . . 

Para occor rer 11. de.spezas 
imprevistas; .· •• ~........ 4:000$000 I ' 61$798 

RECENSEAMENTO DE 1900 

Pessoal e material. .... . . . 1.000:000$000 22:525$5.34 

I 11 I I 11 1.154:200$000 35:616~3 ~ 



SALDOS EM !5 DE AGOSTO :RECENSEAMEN"T'O DE 1900 
Informações sobre o credito e as despezas no exercício de 1900 

JlXERCICIO DE 1901 

J,ei n. 746, de 2g de dezembro de 1900, art. 19, verba 5• 

Verbas 

Pessoal da Directoria ••.•• 

MA'rERIAL 

Acquisição de livros, jor-
naes e revistas ...... .... . 

Objectos de expediente, 
1mblicacões, etc . .•.•.••. 

Oreditos votados Saldos 

76~620$000 38;88:1$479 

ESTADOS 
E" 

CAPITAL FEDERAL 

Amazonas •.••...• .• 
Pará ............. . . 
Maranhão ......... . 

EXERCICIO DE 1900 

Distribuição 
do 

credito 
Despezas 

pagas 

Saldos 
não 

aproveitados 

RESIDIO DA.S- INFOR,IA.ÇÕES 

, 47<$850 Importancia das consignações ás 
26 115[:$377 Delegacias Fiscaes ............ . 

Despezas miudas e de 
prompto pagamento ..•.• 

Aluguel de casa para o 

2:00Q$000 

3:000$000 

1:200$000 

1:347$400 

2:511$930 

500$000 

300!)'000 

IPi auby .. .......... . 
Ceará ..........•... , 

9:233S'704 
30:285$\)56 
20:279$259 
13:058$68\l 
40:710$151 
11:·985$011 
21:665$527 
51:246ô892 
23:\)35$202 
H:186$731 
80:766$25~ 
11:251$104 
40:411$151 

,8:758$854 
4:170$5711 
4:735$376 
8:898$689 
7: 620:';200 
<-:95<s<oo 

15 543$883 Iri:lJjortancia destinada para im-
4 160$000 pressas. e outras despezas (') e 

33 089$951 recenseamento da Capital Fe-

porteii'O ....... .. ....... . 
Taxa de esgoto .......... . 
Consumo dagua ...•• ;., •.• 

OF;!?I CL~A. TYPOGRAPHICA 

Pessoal. ......... ..... .. .. 
Materia l ••. ...•.. .. ..•..•. 

REGISTRO CIVIL 

Pessoal. .. ............... . 
:Material. .......... ,_ .. , .. . 

EVENTUAES 

Para occorrer a despezas 
imprevistas ••.... • ••• ... 

RECE;,(SEAliiE"TO DE 1900 

720$000 
H2f:>'500 

1;080~000 . 

20:880~000 
15; 000.~000 

2~ :S<0$000 
3:000,3000 

o:OOO~OOO 

9:884$130 
8:960${65 

10:554$753 
2:729$1<5 

Rio Q, do Norte ... 
·f>arabyba .•••.•.•.• 
Pernambuco ..... .. 
IA!agôas ........... . 
Seqs:ipe ............ . 
Bah1a ............. . 
:Espírito Santo .... . 
Rio de Janeh•o .... . 
S . Paulo .. ;' ..... .. 
Paranâ. ........ "" ... . 
Sànta Catharina .. . 
Rio G. do Snl .... . 

1

l\1inas . Ge,raes ... . . . 
Goyaz .............. . 
Matto 'Grosso .•..•. 

2:9\lS$503 IIDist. Federal (Des
pezas Geraes) .... 

Pessoal e material ........ 1 500:000$000 I 86:100.S"728 

652: 4S2;S'500 164:768$533 

i 16: 26·1$799 
11:903$<65 
12:SH$235 
<,3:781$687 

191 :694S10g 
12:12<$739 
5:845$759 

1<:551$845 
~9:327$530 
23:48%'922 
6 : _916.~731 
8:890.)520 
6:787.)104 
1:310$161 

10:502.,300 
1i:Sil0$Sii 
1i:061$(113 
29:201$537 
4:2~9.:.1.953 
7:201$7-a 
i: 965$9i7 

763:471$42<,226:<95$213 

236:528$576 214:003$042 

7 030~611 dera! ....... . ................ .. 
7 103$682 
i 919$362 

445::;280 
7 27.0$000 

71 875$734 
. 4 464$000 

Despezas pagas 

39 ~00~1190,Despezas realisadas ·nos Estados, 
i 05 ~~~~t-~~ pagas pelas Delegacias Fisc':':es 

1 780~222 Despezas na séde da Repat•t1çao , 
1-i 580$150 pagas pelo Tbesouro Federal .• 

187 44<\.{i;,6 
4 922~'998 
3 87\J$812 

Saldos não aproveitar1os 

No Thesouro .•. ...•..... .... .. ... 
536:97~ii!Nas Delegacias Fiscaes •.......•. 

22:525$53< 

I i. 000:000$600j 440:498$2551 550 :501$745 

763:471$42-> 

236:528$576 
1 . 000: OOO.j$0~0 

226:4\)5$213 

2H:003~042 

22:525$53~ 
536:975~11 

i. 000: 000$000 

011 
~ 
!lQ 

~ o 
~ 
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CORREIOS 

. O serviço dos correios custa á Nação 
9.356:034$963 tanto foi a importancia des
pendida no ultimo exercício financeiro (1900). 
Rende, segundo os resultados obtidos no ines
mo periodo, 6.604:366$379 . Dá, pois, um de
ftcit de 2. 751: 668$58"4 . 

Em si, esses algarismos não seriain motivo 
sufficiente de uma impressão cfesagradaveL 
Outros paizes ha, de serviços publicas melhor 
organizados, onde o dos correios não produz 
renda liquida: nos Estados Unidos da Ame
rica do N.orte, elle rendeu, em 1899, 
95.021.384,17 dollars; a despeza elevou-se a 
101.632.160,92 dollars; de onde um deficit de 
6.610.776,75 dollars. . 

cetou-sé a permuta de vales postaes interna
eionaes. Mas esses serviços ainda estão sendo 
feitos em pequena escala., não determinãram 
o augmento necessario do pessoal ; e quai).do 
houvessem trazido accrescimo de ·despeza, 
e.ste não teria influído nos i'esult ~dos dos ex
ercícios financeiros conhecidos . 

As causas principae> do onu>. com que o 
serviço dos Col'l'eios sobrecarrega o thesouro 
nacional são: o decrescimento progressivo da 
rendct e, concorrendo com este, influindo 
nelle, a organização viciosa dessa secção 
administra ti v a . · . · 

No ultimo · tl'iennio a renda, comparada 
com a despeza, tem sido a seguinte: 

Voga mesmo entre opiniões correntes a de Annos 
que os transpgrtes p_ostaes não devem levar 

Renda Despeza Deficit 

saldos ao thesouro publico. Não adherimos a 
esse preconceito, segundo o qual os serviços Ui98.. 6.836.442$395 9.807:363$102 2.970:920$707 
industriaes geridos pelo Estado perdem, por 
este facto, o seu caracter e 13m vez de serem 
pagos só-mente pelos que delles se uiiilizam, 
devem pesar sobre a massa geral dos contri-

i899.. 6.787:652$926 9.195:300,$833 2.407:647$907 

1900 •. 6 .604:366$379 9 .356;03!$963 2.751:968$584 

buintes. Em muitos paizes já os correios < - ·-· ~·--~-.. - - __ , . -~~ - • ~-~- _ _ ,_ . _ . 

concorrem com contribuição nã_o pequena 
para a renda publica: o correio inglez - pro- Em dous annos a renda soffteu uma. dimi
duziu, em 1899, a receita dt:J ~ 13:394.335, nuição de 232:076$016 . A dei!peza, que de 
despendeu ~ 9.710.631, dando o saldo de 1898 para . 1899 baixár't\ de 612:000$, teve, 

-~ 3 • .-710.6:31 ; o da Suissa, em 1898, rendeu de 1899 para 1900, uma elevação $Uperior a . 
31;248.554,08 f1·ancJs,despendeu 30.204.417,41 160:000$000. E essas modificaçõ_es occorreram 

. f'tancos, dando o saldo de 1.044.1:)6,67 fran- na súbsistencia do mesmo regimen de ' taxas 
cos. e da mesma organização administrativa. 
· Comprehendemos, entretanto, que nem A Directoria Geral dos Correios em os seus 

sempre o deficit é motivo para (l.pprehensões, relatorios tem attribuido a diminuição da 
ou para o entorpecimento da acção adinini-- renda ás seguintes causas: a elevação das 
atrativa no desenvolvimento __ dos- serviços. taxas determinando o retrahimento do pu- . 
Antes, elle plenamente se justifica, si resulta blico, a crise economica do paiz restringindo 
da introducção de melhoramentos, ou da ex- as permutas, as largas concessões de isenção 
tensão das comm.unicações er:o. novas . zonas,· de franquia e o contrabando postal. 
onde ellas não poderiam render quanto Das causas indicadas, as duas primeiras só 
custam. . podem. desapparecer com a extincção dos 

·Estas causas, porém, não bastariam para males qu_e,de alguns annos a "esta parte,teem 
explicar como tem avultado, no correio bra- adoecido a economia e as finanças nacionaes. 
z-Heiro, õ excesso da despeza sobre a rend:1. A aggravação das taxas, ce1•to, terá concor
Nem elle tem tido a expansão que as neces- rido pua aretracção das permutas: segundo 

_ sidades do paiz exigiriam, nem teem sido as estatísticas officia.es, o numero de O:bje
realizados os melhoramentos que o esta-do de étos postados que em 1897, vigente a antiga 
nossa civilização tornaria indispensaveis. E' tarifa, era de 34.948 .367, desceu em 1899 a 
certo que desde pouc.os mezes se deu inicio a 30.914.121. . . 
alguns dõs serviços a .cuja realizaçiio se com· Difficil, porém, fôra estudar e verificar a 
promettera a Republica Brazileira,adherindo a.cção dessa causa por meio de taes esta tis
á Convenção Postal de Washington. A 1 de ticas. Segundo estas, o trafego postal no 
agosto de 1900 começou a executar-se o ac- ultimo triennio, no qual teem vigorado as 
cordo para permuta de encommendas com novas taxas, teria sido representado pelos 
Portugal e a l de abril do corrénte an·no en- seguintes dados: 
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·-· -
1898 . 1899 1900 

Correspondenéià postada (obje-
ctos) .. . ; .. .. .. . . .. ; .... . .... 35:833.508 30.914.121 52.931 . 104 

Malas expedidas •.. . • .. ..... , . . - 968.221 . 961.892 1.265.619 
Correspondencia distribuidà. (ob-

jectos) .. . . . -.•• . ..•....•. . .... 32.959.434 40 . 196.256 124 .550 .337 
Malas expedidas . ......•. · .•.. . .. 1.021.699 1.087.341 1.274.517 
Corr·espondencia em transito 

11.986.752 _ (objectos{ ........... , ....... . 11.845.525 100.998.712 
Malas em ransito . . . . ......... 512.432 492.640 722.585 
Registrados com valor (corre-

spondencia postada) . .. ....• . 142.938 145.764 195.331 
Importancia dos registrados . ... 9.294 :943$900 9 .459:928$700 21.626:317$489 
Registrados com valor (corre-

spondencia distribuída) ....... 296.667 298 .353 180.485 
Im portan c ia dos registrados . . . . 15.510:150$000 15.715:832$'300 18 . 146:862$582 
Registrados com valor (em 

90.932 92.108 2.236.611 transito) •.•.• . .• , .•.. .. •.... 
Importancia dos registrados •... 2 .590:581$500 2.664:147$800 18.249:720$748 

' 
Tanto q11anto pudessem merecer fé esses 

elementos estatísticos, não poderia compre
hender-se, á vista delles, a diminuição da 
renda. A correspondencia postada elevou
se de 30 milhões, em_ 1899, a 52 milhões em 
1900, attingindo a algarismos dos quaes fi
cam longe, distanciados, os de todos ps annos 
anteriores! Entretanto, a renda entre·osdous 
a unos descresceu de mais dé 180 contos. Ex
plicar-se-há essa contradicçãq pelos -effeitos 
do contrabando~ Não; pois estes não se com
putam naquelles dados. Explicam-na as isen
çõeS de porte~ Por mais ,abusiva largueza 
que se desse a essas concessões, não poderiam 

· ellas preencher a grande differença verifi
cada entre os . algarismos dos dous annos 
successivos. 

Forçoso é, _pois, recusar fé áquelles dados; 
ném poderia ·a administração dos correios, 
com a maior .boa vontade, nás suas condi
ções actuaes de funccionamento, colligil-os 
com a pre-cisa exactidão. 

Não temos estatística postal. E este não _é 
um dos menos desagradaveis aspectos da vi
ciosa organização do serviço, a que já allu
dimos . E' a .estatistica., neste mais talvez do 
que em todo outro ramo da admiuistração 
publica, um meio indispensavel e effic.1z de 
acompanhar a marcha do serviço,· verific1u: 
o seLt desenvolvimento, conhecer as suas ne-

. cessidades e principalmente fiscalizar a sua 
renda e o procedimento dos funccionarios 
que lhe são prepostos.-

Já era para lastimar-se que o Brazil não 
figure nos quadro~ estatísticos publicados an
nualm~nte pelo J]ureau International de 
l'Union Postale Universelle, onde aliâs estão 
representados Senegal, Cochinchina, as colo
mas bri tanicas, Uruguay, Tun.is~a , e_'jic.. E' 

ainda mais doploravel reconhecer quanto 
estão longe de dar qualquer idéa do serviço 
postal as estatísticas que este possa fornecer. 

Entretanto, independente . do que nos 
púdesse suggerir esse elemento fallaz, deve
mos crer na realidade da primeira das cau
sas apontadas para a retracção das per
mutas, isto é, a·elevaç·ão das taxas. Tambem 
!lOS telegraphos, o'nde é mais facil e exacta 
a verificação estatística, facto identic6, em· 
bora exercendo menos sensível influencia 
sobre a renda, concorreu notavelmente para 
a depres.3ão do trafego. 

Tal conClusão, porém, nãó aconselharia o 
restabelecimento das antigas taxas. Estas, 
creadas em junho de 1&66, vigoraram até 
1897. Depois de tão largo prazo as condições 
do paiz se modificaram profundamente, os 
preços do todas as cousas se elevaram, o 
transporte das correspondencias tornou-se 
muito mais oneroso para a Nação. Por outro 
lado, no ultimo anno em que vigorou aquel
le regimen (1897), a renda postal foi de 
4.671:000$ e hoje é de 6.600:000$; o 
deficit, que é hoje de 2. 751:000$, foi então 
de 4.394:000$. Avalie-se a quanto subiria 
o sacrifj.cio representado por esse excesso, si 
a randa volvesse á. daquelle anno, apenas 
accrescidri. de sua progressão normal, quando 
a despeza. não comporta reducções apre
ciaveis. 
· O trafego postal, um momento abaládo 

pela acção da nova tarifa, approxima-se de 
sua situa~ão de equilíbrio, desenvq_!vendo-se 
com o desenvolvimento da populaçao e com, 
o progresso do pp.iz. 

Emquanto, pois, não desapparecem as cau· 
sas de ordel)l geral que estão aJioâtando a 
todas as relações commercütes, o que nog .. 
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cumpre é eliminar aquellas que, interessaHdo tarla do Ministerio da Induatl'ia de 15 de 
pn.rticularmente ao serviço dos correios, im- }unho de 1900.) _ 
pedem que este produza todos os resultados 12. Objcctos destinados J.o Museu Com- . 
de que poderia ser capaz. mercial de Ptiiladelphia, Es tados Unidos da . 

Entre estas já. foi indicado o desfalque du Ameri_ca. (Porta-ria elo Ministerio du Industrio; 
r efld:t pelas i~en ções de porte. A e.>tas se .de 15 de junho do 1900.) . 
tein dado uma extensão abu&ivà. ., 13 . Correspondencb da Sociedude Na -

Abusa-se, fazendo transitar com:> officia1 cional de Medicina . ( Pol'taria do Minisiei'io 
coúe3pi:mdencia que o não é; abusa-se ainda da Industria de 15 de junho do 1900.) 
prodigalizando o favor a estabelecimentos 14 . Revista Agronomica do Rio Grande do 
e corporações, sem autorização legal. Para Sul. (Por taria. do Ministerio ela Industria de 
cobibir a primeira irregularidade, já o Poder 15 de julho de 1900 .) 
Legi~lativo deu ao Governo o meio neces· 15 . Revista Industrial -do Minas Geraes . 
sario, autorizando a creaçã.o do sello official; (Portaria do Ministerio da lndustriu de 15 de 
contra a segunda, providencias esLão cons_i- julho de 1900 .) · 
gnudas no projecto de lei da receita para 16. Correspondenciu . do Centro da La-
1902, prohibindo todas as isenções não con- voura e Café do BeaziL (Portaria do .Minis-
cedidas por lei. tcrio da Industr ia do 15 de junho de 1900. ). 

Util seria conhecer-se qual o volume da _ 17°. Boletim do do Instituto Agronomico dJ 
eorre;;pondencia que a~sim tem conseguido S. Paulo. (Portaria do Ministerio da In::-
isenta t·-se das taxas legacs . Não consta, po- dustria de 15 de junho de 1900.) 
rém, dos documentos officiao.s . - · 18. Correspondencia · offi_çial sobre o ser
- A Camai'a poderá calcular a extensão das viço eleitQral, expedida em qualquel' tempo 

concessões pela seguinte relação da cor·res- por qualquer autoridade -estadual ou mu
pondencia quo gosa da franquia offici,tl: nicipal, pelos p residentes das mesa3 elei-

«1.• As c:lrrespondencias que tiverem por toraes ou de quali1icações. (Portaria do Mi-
fim o serviço eleitoral, judlciario, criminal, nisterlo da Industria do 15 do junho.) . 
ex- officio, e os impressos concernentes ao ser- 19 . Os autos do arrecad<1ção de bens de 
viço de instrucção publica, hygiene e esta- ausentes, quando remottidos pelos collec tore.:J 
tistica, (Portaria do Ministerio da Industria ás autoridadeS estaduaes . (Portaria de 15 dt;~ 
de 15 do junho de 1900.) junho de 1900, ao Ministerio da Industria.) 

2.0 Talões de · títulos eloitoraes. (Aviso 20. :Vale3 postaes omittidos para trans-
n .348,de 15 de dezembro de 1898. (Co'rrespon· ferencia de fundos entre as repartições pu
dencia da Sociédad.e Nacional de Agricultura. ' blicas da União o dos Estados . (Portaria do 
(Lei n. 560, de 1898 .) Minis terio da Industria. de 15 de junho 

3 .0 · Revista do Museu Puulista. (Aviso do 1900.) 
n. 35, de 9 de fevereiro de 1899.) - 21 . s~ldos das rendas federaes dos di-

4. o Correspondoncia do Instituto Vaccinico versos municípios do Estado de Minas Geraes, 
Municipal. (Portaria do Minlsterio da Indus- enviados pelos collectores á r espectiva de
tria de 15 de junho de 1900.) . lege.cia fiscal. (Portaria do Min isterio da In-

5. • Correspondonciada Associação do Quarto dustrià de 15 de junho de 1900.) 
Centenario da Descoberta do Bmzil. (Aviso 22 . Boletim de Agricultura da Secretaria 
n. 94, de 24 de abril de 1899. ) . .de Agricultura de S. , Paulo, em substituição 

6,• Livros enviados ás alfandcgas pelos en- ao Boletim do Instituto Agronomico de Cam
carregados da arrecadação das rendas . (Por- pinas . (Aviso n. l4i, de 12 de abril de 1898, e 
taria do Ministerio da lndustria de 15 de junho aviso n. 108. de 14 de agosto de 1900.) 
do 1900.) . . 23. Pacotes, contendosementes,destincodos · 

7.• .B?let1~u do Museu _Paraense. · (~ortana aos lavradoras do Estado do Rio. (Aviso 
do M1nuter10 da Industrra de 15 de JUnho de n 124 de 6 de setembro de 1900.) · 
1900 .) . . , . . 

8,0 Volumes contendo sementes, destinados ~4 · Volumes co,ntendo a,mo~tras de mr· 
4 Sociedade de Agricultura, Commercio e neraes ~ qua;quer ?utr~. e~pecte de. corr?s
Obi•a.s Publicas de s. Paulo. (Portaria do Mi- l!ondenciél: da. Secretaria_ . de Agricultura, 
nisierio dalndustria de 15 de junho de 1900:) C~mmercw e Obras Pu~ltcas do ~skt~o .de 

9. o Mappas manuscriptos de serviço de es- Mwas ,.Geraes com destmo ao Mmrsterw da 
t atistica. (Portaria do Ministerio d~ .Indus- Industna. - (Avrso n . 148, de 26 de outubro 
tria de f5 do junho de 1900 .) de ~900.) . . _ . 

10. • Talões e livros remettidos pelos col- ~<>. Corr~spond~nc1a da Co~mrssa.o· Bra_zL-
1ectores. (Portaria do Ministerlo da Indus- letra da Expos~çao J?an-amencana . (AVlSO 
tria de 15 de junho do 1900.) 11. 21, Ue 16 de ÍOTerOll'O de 190!.) 

I L.• Conesportdencia oliicial dos onge- 26 . Manifestos remettidos. á directoria do 
uheiros fiscaes das estradas de forro . (Por- Serviço de ,Estatística Cominercial na Capital 
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· FederaL (Léi n. 741, üe 26 de, dezembro Entre as causas que mais perniciosamente 
de l9QO.) . . . . influem na má escolha do pessoal es~á a 

27. Saidós de renda reme.ttidos pe-los col- excessiva descentra.liz::ição das funcções ad
lectores do Estado de Goy~ á Delegacia- ministrativas nas repartições do Correio. 
Fiscal. (Aviso n. 48,de 26 de março de 1901.) Muito lucrará o serviço com a maior con-

28. · Correspondencia j).o .. ()héfe de policia contração dessas funcções na Dil'ectoria Ge~ 
da Capital Federal -'em beneficio publico. ral. Agindo em esphera mais elevada, ficn. 
(Aviso n. 37. de 15 de fevereiro de 1899.) pot' isto 'mesmo mais distanciada dos inte-

290. Correspondencin. da Academia de Me- resses locaes. E' assim mais inaccessivel ás 
dicína. · (A viso ri. 149, de 23 dá · agosto convenienCias e paixões subalternas e parti· 
de 18'99.» darias, a cuja prova mais facilmente se su-

Outra_ das causas indicadas como pertur- bordinain as administraçõeg regionaes e cuj<~ 
badoral:l do sen:iÇo postal, é o _desenvolvi- aeção perturba o verdadeil;o criterio que· 
niento do contrabando. Em alguns pontos dev~ J>re~dir á os~olha: c!_o pessoal. Simples 
poderia elle ser atteóuado, sinão impedido, mbdrficaçao de drsposrçoes regulamentares 
desde que as repartições dispuz·essem do ma- corrigirá esse grave d_ereito da organização 
terlal marítimo necessb.rJo para Aiscalizar:o actilal. : · · - ' 
embarque e ·o desembarque das correspon- Muitas outras reformas seriam ·uecessa
dencias, e desde que Sé regular-izasse e exten- rias . para colloca.r O correio .brazileiro ao 
desse o serviço fluvial, supe.rlnten'dé'ildo-o por nível de nosso estado de civilização. 
agentes Qm.bareados. . · ,Melhorar os vencimentos dos agentes d0 

Em geral, porém, filia-se aquélle vicio aô 3a e 4a classes, augmentar o numero e 
mfl,o reérutámento do pessoal subalterno. melhorar os vencimentos dos agentes de 

Sem agentes idoneos não . póde _haver classes superiores, seria o meia de assegurar• 
correio regular.Sdriivencil11entos sufficientes a idoneidade desses funccionarids:· dos quaes 
ditllcilmente se obterao ag·en:tes i<toneos. principalmente depende a confiança quê ao 
Ora, os !lgentes de 4a clás8e percebem de publico deve inspirar o correio. 
18(!-$ a 480$ ; o~, de aa classe de 480$ a A crcação da ca.rtographia postal permit
I :800$'000. E' à estes fqnécionarios, por meio ti ria conhecer as distancias correspondentes 
do's · q'á'à.'es a administraÇãO postal se i'ctmifica ás divers11s linhas, t'<tzer a comparação destas, 
por toda a vasta extensão do paiz, que in- quanto á sua extensão, ao numero de agen
_cumbe a delicada .tarefa da expódição e -eu- cías por ellas servidas, a suahnportancia, o 
·trega ·das correspondeilcias. apparecimento de novos centros. Só pelo 

E' bém de ver que com tão mesquinha re- donhecimento exa'cto dessas linhas ficaria a 
.rnli'lle'r'aQão não pód~ esSe pe~sóal 9tferecer as administraçãp habilitada a distribuil-::l.s sys
garantias de m:oralidade e de indepimdencia tematicamente,não ao acaso e ao capricho de 
reClíúnadas por um serviço a que tantos in- solicitações estranhas ao interesse publico. 
teresses se prendem. São, em rogra, cai- Esse seria tambem o meio efficaz d.e a v aliar 
xeiros dos partidos locaes, encontrando nas 9,custo kilometrico doserviço e assim fisca
suas funcções um meio de sorprehender o se- lizar o modo como é applicada uma despeza 
gred'il do adversario; ou sôexercem o cargo, que no orçamento dos correios representa 
incidenteill«:lnte, sa()i'ificando-o a outras acti- 29, 60 o f o da Yl_:lrba total. 
vidades que lhes as3égurem a subsístencia, e Todo. es.;e conjuncto de me-dida!), porém,·· 
quasi senipr•e, atisplutaménte ignorantes das não poderia ser J>OSto em pratica de uma 
regras a que deve ob3decer o serviço de que vez, e immediatamente. Traria. . uma·aggra
são incumbidos. . vação de despeza., que, embora de eífeitos 

Emquanto não for po_ssivel reim,meral-os beneficos e assecuratorios de melhor arreca
·melhor, poderão ser evitados muitos iricon- dação- da renda- e mais util applicação dos 
venientes resultante.J desse niá.o recruta.- despendios actm\es, repugnaria ao propmito 
mérito de pessoal, organiz::mdo;se um ·corpo dominante de. não elevar as verbàs orça
de irispectores, escolliidÓs entre bons funcció- montarias. Demais. algumas dessas Pl'OI'i
narios e encarregados de iritruii· aos agentes dencias não caberiam em -lei annua. 
e fiscaliza1' as administrações. A Commissão de Orçamento tem, pois, de 

No seio destas ha tambem numerosa classe limitar-se a suggerit• aquellas que uma lei · 
de furiiiciónarips com tão Qxiguos vencimentos desta natureza compJrta e que não tenham 
que se não pod~,ria, com justiça, esperar com() l'esultado augmentar as cifras do orça-
delles a necea.J~ria idoneidade : são os sup- monto vigente. . 
plentes. Já 03tá sujeito á deliberàção da Ca- Não abandonem os poderes publicas a 
niara um proj3cto de lei, que preencherá preoccupação dos melhoramentos que esse 
essa falha a~~ organização posta.l, substituindo importante serviço está a exigir, e poderão 
a.1uella classe a nomala por enipl'egados e1fe- elle3 ser adopta1os poúco a pouco, de anuo 
ctivos, com veiicimentos fixos. para anno, sem aggravação sensível dos 
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onus supportados pela nação. E assim se 
· conseguirá, · · embora com maior lentidão, . o 
resultado que não poderia obter-se em· um 
momento. 

Si não ê possivel realizar de proi:ripto as 
providencias mais urg~ntes, aquell<.~s que 

. vizam corrigir_ vi cios organicos do regiiilen 
postal, que asseguram a melhor escolha e o 
melhor funccionamento do peesoal mais em 
contacto com publico,ainda menos opportuno 
seria adoptar .outras, que, embora justas e 
uteis, não respondem a uma necessidade tão 
premente, como aquellas. . 

Este não seria, pois, o momento de alterar 
a classificação ou angmentar o pessoal das 
repart~ções postaes. Uma e outra cousa são 
reclamadas por grande numero dellas. Pedem 
elevação de cla&Se a.s admini~trações do 
·ceará, Parahyba, Alagoas, Santa Catharina, 
. sub-administrações de Ubera-ba, Campanha e 
. Diamantina ; insistem por · augmento de 
-pessoal as administrações de S~ Paulo, Minas 
Geraes, Rio Grande do . Sul, Pernambuco, 

-,Bahía, Pará, Ceará, Amazonas, Maranhão, 
Alagoas, &í9J.ta Catharina, Espírito . Santo, 
Pa.rahyba; Rio Grande do Norte, Piauhy, 

· Sergipe e Goyaz. · · 
· Por justo que seja esse reclamo, nãO po

deria ser attendido sem notavel aggravação 
da despeza. · 

E' no centro pof!tal do paiz, na Capital da 
Republica, onde o eorreio se encontra eJJj 
peiores condições de funccionamento. Que!ll 
quer que com elle esteja em contacto, e ê o 
publico inteiro, tem frequentes occasiões de 
o verificar. 

A marcha do serviço, seus .defeitos e irre
gularidades e o meio de corrigil-os foram 
minuciosamente expostos no relatorio di
rigido ao Governo pelos engenheiros Ma
noel Carneiro de Souza Bandeira e Abel Fer
reira de Mattos, incumbidos de inquirir dos 
fundamentos das constantes reclamações fei
tas pelo publico. Nesse documento, notavel 
pela minucia e precisão das observações e 
pelo criterio dos alvitres suggeridos, resal
tam em um quadro desolador os vícios de
ploraveis do serviço. As medidas alli indi
cadas deverão indispensavelmente ser postas 
em pratica, · consignando-se os meios neces
sarios, · sinão de uma vez, em orçamentos 
successivos . . 

Dellas ha que dependem da acção exclu~ 
siva, ou da iniciativa da administração ; 
outras já estabelecidas no regulamento em 
vigor carecem, pa~a a sua realidade, de ~e
cursos orçamentarws. 

Entre ~quellas prima a melhor installação 
·da administração dos ·Correios do Districto 
Federal e do Es~do do Rio de Janeiro. 

Éis .·com,o, em expressiv() resur)lo, descreve 
aquelle relatorio a install.aÇão actual: . · ·. · 

« Por mais ql}e estivessem()s preparados 
para ter do ediftcio uma impressão má, foi 
tão excedida a nossa espectativa éomo diffi
cilme~te nos será possível éxprimir: ~ervi-· 
ços fmtos atrapalhadamente· em locaes cuja 
area ê manifestamente insufficiente, salas 
sem ar nem luz, em algumas das quaes nos 
dias commumente claros ê _precisO accender 
o gaz, secções que 'teem de fazer movimento 
constante de grande numerb de malas pesa
das, collocada:_.; em pavimentos elevados, 
sendo in dispensa vel o uso de um elevador' 
que frequentemente _está. desarranjado e 
cuja capacidade está muito longe de attender 
á frequentação e ao · peso dos transportes 
que tem de executal"; o material e mobilias 
inutilizados transbordando por todos os can
tps em que o transito não é muito frequente 
e accumulando-so fln~lment~ na area central 
que tem q mais desagradavel aspecto . cfe 
deposifo de objectós inuteis'de armazem .de 
revendão ; tudo isso mal limpo, mal cheirosô, 
com latrinas. infectas, . como bem .se póde 
imaginar, porque é perfeitamente natural, 
em U:m edificio cuja area ê menor de metade 
do que é necessario para os serviços Iielle 
installados e nos quaes é indispensavel o em
prego -de um grande pessoal ; finalmente, 
nem accommodações para o publico, nem 
accorríinodações pJ._ra o' serviço.» . · · .. 

Proporcionar mais largo espaço á. reparti~ 
ção ê, pois, necessidade urgentíssima. · Ao 
Congresso Nacional, porém, só caberá de
cretar os meios necessarios, depois de . esco
lhida _pelo Governo nova installação e orça-
das as respectivas ·despezas. . . 

Emquanto isto se não faz, os inconvenien
tes actuaes serão attenuados pela execução' 
de uma medida que, aliás, outros motivos re
levantes acons~lham: . o: estabelecimento das · 
succursaes na cidade do Rio de Janeiro. · 

.Actualmente toda · a manipulação de.cor
respondencia ê feita em uma secção que tem 
317 empregados e funcciona. em um recinto 
no qllalse agglomeram, tres vezes por dia; 
166 pessoas pelo menos. Dahi resultam, in- . 
evitavelinente, a confusão, a desordem; a. 
impossibilidade de qualquer fiscalizaÇão. · 
Descentralizando esse serviço, melhorarão ·· 
as condições de ordem, . de disciplina e ·de 
moralidade. _ . · · 
· D~mais, as condições topographicas del!ta 

Capital, que a tornam um agrupamento de 
agglomerações diversas, separadas por acci
dentes naturaes, tornam necessario o esta
belecimento de- centros locaes ·de dis~ribriição 
e collecta da· correspondencia, que, podendo 
vender sellos, emittir vales, receber regis
trados, facilitarão as t1•ansacções, a.ugmen
ta.rão a renda, . ·prestarão inêstima '\'eis ser· _' 
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viços ao pablico. Evitar~s~-ha. o inconve
niente que hoje se yerifica, de ser obrigada 
a longos e inuteis percursos correspondencia 
entre pontos proximos: assim é que uma 
êarta postada no Jardim Botanico com des
tino a Botafogo precisa ir ao Correio, no 
centro da cidade, para voltar a Botafogo; 
uma entrega que poderia ser feita com tre3 
horas de differença, no maximo,faz-se muitas 
vezes depois de dias. 

Dos districtos em que a cidade está divi
dida para a distribUição urbana, quasi dous 
terços estão situados a mais de dous kilo
metros.da repartição central e teem sempre 
mais de 2.500 metros de extensão, sem íallar 
naquelles que, como o do Jardim Botanico, 
estão a 8.500 metros do Correi_o e teem de 
extensão 12.400 me~ros; o da Tijuca, que 
dista (o ponto mais proximo) 10.140 metros do 
Correio, tem uma extensão de 8.000 metros. 
Em taes condições não é possível SJr feitct 
uma drstribuição regular da correspondencia, 
por dou~ ca,rteiros, quatro vezes ao dia. E' 
justo, pois. dizer-se, com o relatorio citado, 
que «a distribuição e coUecta da correspon
dencia~urbana na -cidade do Rio de Janeiro é 
feita pelos mesmos processos pelos quaes se 
effectua o serviço de distribuição e collecta 
da correspondencia de qualquer pequena 
aldeia». 

Esse estado rudimentar terminará com o 
e.Jtabelecimento das succursaes. 

Não se trata de creação nova. Ellas já es
tão creadas pelo regulamBUto approvado pelo 
decreto n. 2.230, de 10 de fevereiro de 1896 
(capitulo XX, arts. 309, 310 e 311). Não exi
gem, por emquanto, novo. pessoal; serão 
exercidas por pessoal da administração. 

Não foram ainda installadas, por não tm· 
sido consignada a verba necessaria }lara este 
fim. ' 

A.topographia da cidade exigiria a installa
ção de nove succursaes. No intaito de não 
elevar a despeza, a commissão consigna ver
ba para seis, cujo custo não aggravará o or
çamento, senão compensado por diminuições 
em outras verbas que as comportam. 

A installação de seis succursaes, compre
hendend.o o custo de vehiculos de typo espe
cial e as despezas do estabelecimento, custará 
28:200$. O custeio dellas em um anno, a 
saber, conservação dos carros e arreios, for
necimento de.animaes, aluguel de casas, im
portará em 81:000$. Será, pois, a despeza 
toLal no exercício de 1902 de 109:200$. 
Não haverá despeza nova com pessoal: este 
será destacado do que já existe na adminis.:. 
kaçãodo Districto·Federal. 

Esse melhoramento e a acquisÍção de ma
terial apropriado para o transporte de malas 
é tudo quanto, em os estreitos limites de um. 
projecto de orçamento, póde a commissão 
suggerir para attender a algumas das mui
tas negessidaaes do serviço postal. 

E~sas d11:as medid~s cream uma despeza 
nova, na 1mportanc1a; de· 142:800$. Mas o 
augmento é mais do que compensado pelas 
reducções que o projecto consigna ein rela
ção á proposta, as quaes se elevam á somma 
de 190:000$000. 

A justificação dessas diminuições é feita 
pela importancia despendida nos dous ulti
mos exercícios, por conta das verbas a que 
ella;_s a:tfectam. 
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6:69~$543 . 

"" ... ... 
o 
fo 

7?2:604$812 

227:52~647 
255: 283$066 
454:31tl545 
21:863 320 
16:154$020 
31:451$760 
12: 660~ii2 

15:29ar 13:786 57 
18:888 O· 
6:579$82 

o 
4 
4 
5 

3:19~00 
25:17 ' 
30:077$40 

64 
o 

~Hi2$3M 
755$::!00 
85tt;!20 

6l ~82ª 570 
14 :61!~061 
14:1!! 350 

1.929':3l'!0$170 

2.649:800$0ÓO 

720:479$830 
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EXEROIOIO ' DE 1900 
•, 

Ministerio da Industria, Viação · e · Obras Publica;s . .. , . . - I • .. . · . _. ' . . -- - . 

§ e~· - COltlU~lOS , . . 
Quadr~ , demonstrativo . da despe.~a ·e da rencla, de cada uma das Administrações 

' \ 

DJ!lSPEZA '· 

REPARTIÇÕES POSTA~S 
' 

.TOTAL RENDA 

Pessoal Material 
; ' 

rD. Federal e E. Rio de Janeiro . . . } . . . . . 2.610:594$001;1 227:522$647 2.838: llfj$656 2.016:893$684 
Q) S. P?oulo. • • • • • . . . . . . .. . L333:302$::i15 " 255:283$066 l.588: 585$581 -r ·2.008:988$230 
i:J Minas Geraes . • ' \ • • • ~ . ' . . . •. ' ... 753:658$073 454:311$545 l. 207: 969$618 . 665:751$590 
~ ~ Rio Grande do Sul • • . . .' . . ... 422 :895$905 I 2} ;863$320 444:759$225 1r 462; I 36$450 
·""!Bahia ..••..... . .. ... 367:642$585 16:154$020 383:79~605 260:985$440 
::.. Para . .• • • . • . . . .. • . . 204:449$.515 31:451$760 235:901$275 -r 262:9331890 

lPernambuco . • . . . • • ., ' . . . . . . . ª5?:909$600 ' . 12:~60$252 372:569$852 232:173 705 
I 

' 

~ \ Amazopas • . . ' . , 104:640$069 15:292$620 119:932$689 + 134:776$560 
,. Parana • • . 

i 
. . . · . 163:508$293 13:786$574 177: 294$867 121:359$130 

c:l (Ceara . • . . . .. . ' . . . : 120:556$815 . 18: 888$204 ~9:445$019 95:626$440 
~ Maranhão. · • . . . . . . . 124:017$986 6:579$825 0:597$811 66:786$840 

I 
' . ! gs Alagoas . • . . . . I26:178$147 3:.192$400 129:370$547 59:5.48$930 

~ Santa Catharina . : . 61:487$621 25 .: 172$864 86:660$485 54:920$940 
"' Espirito Santo . • . . . .. B-:l:028$596 30:077$400 114: 105$996 . 31:459$1.l4.Ç 
.;<',) 

· 63:0ô5$70ir 
I ' 

(Parahyba. • • ' . . • ' . . . 60:833$347 2: 1'72$360 28:431$270 ; I Rio ~rande do Norte • • . . • . . . .. . . . . 75:042$266 755$300 75:797$506 21:618$630 
CIS 

1 
Serg1pe . • •· . . . . _. . 

• . · . !:)0: 163$556 851$220 51:014$776 21:820$530 
<:i l Goyaz. . . . • • . . . .. 5.1:565$105 61: 825$570 ll3:390$675 27:370$320 ;. Piauhy. • . • • • . ·• . . . T -· 52:340$988 14:694$061 67:035$049 16:152$420 Matto Grosso. • . . . . . . 27:658$8i6 14:180$350 41:839$226 14:631$640 

· -
7. 154: 473$867 1 •. 226:715$358 8.381:189$225 6.604: 366$579 

--' - ..... ~."- - ·- . . .. ··-' 

.:... 
i\!) -
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REPARTIÇÕES 
POSTAES 

ectoria ..••••••• 
i" classe : 
Federal e E. do 
~io de Janeiro •• 
Paulo .•..•.•••• 
1as Geraes ...... 
• Grande do Sul 
1ia ............... 
·á .............. 
·nambuco ....... 
2a classe : 
a..zonas ... ..•... 
·aná ............ 
rá ............. 
~anhão ......... 
3& classe : 

~ôas ............ 
.~athartna . ..... 
irito Santo ..... 
4a. classe : 

ahyba ......... 
Grande do 

orte ..... .. . ... 
5ipe ....•...•.•. 
az ............. 
rrhy ............ 
:to Grosso ..... 

Total ........ 
Credito ...... 

Saldo ........ 

= -~ ... ~ 
.. .g: ã .. ~ ·- .. ... ...... .... o .. 
~-= -=;: ~-ij ""'& ...... 

=~ ..... 
= ..... 

222:054$872 -

1.836:729194 -
597:856 037 
167:S67 75 60:849$349 
170:44\J$214 
i90:168Hii 
161:148 639 
183:149 341 

95:434$50D -
7i:630$5i7 -
61:08~819 -
67:72 864 -

59:488$074 -
38:076~121 -
36:035 556 -

20:7793170 -
18:267$817 -' 

22:911$672 -
25:581$993 -
20:363~806 -
22:303 876 -

4. 889: ii1$368 (10:749$349 
4.242:582$300 62:737$500 

153:470$932 1:888$151 

EXEROIOIO DE 1900 
Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas 

§ ao - CORREIOS 
Despeza-l' essoal 

~ • o 1m' . ~ •oeo,.., .. "' :;.g~ ~ =·~~ ~ ~-
CIS"':f. o .... O"dJ:I o ... 

~3.s ~ i-; =·s ...... 
ea 'ê:; .. : ~ ~ .. .,o ~·:;:: cs:::; C!3·i;:a:~ ':ij ~-~ c:-~~:: ~-s: 0 ~ cs El ···::: •o= g 

=-== s~-=eS -=="g=-= ~ -~ ... ..~ o oou...., lciS"':f oo10:: " "'= ..... u """ .... TOTAL ... -o o ...... ,3r.ol:t ::~o~.!=:;; !i! """' H:~·; ;-:.~ ~-; ...... 
~" l r:.ã: i.=~ = c·s ;~ã ~:f 

~ 
.... ;; 0-.. ~ !S-:; ·;::: 
i~ ~=-::-=oag, ~e-~ 

.... 
ã.z;~:: ....Q~ ..... ~"Sof -=~:;;c;~ = fS' OCS O•""' ..... .... ~t!:~~ =+=v ~o·~-asg;:. :;?Do ~ ~-=.... J;'= G ~O .... "' 

.......... 
- - 27:887$;)00 2:865$067 9:711$824 - 9:722$163 - \- 272:240$926 

156:83151 311:637$177 144:398$915 45:252$397 6i:2H$2M 10:520~00 2:383~33 22:078$245 21:838$086 2,610:594fi09 
189:16~ 85 315:092$843 147:332$907 18:727~350 56:34~60 4:914 00 650:i)OOO 590$500 i.'333: 302 15 
38:42 54 294 :H7S'238 155: 5'J2$324 18:501. H4 1:621.. 67 350$000 267$500 742$042 753:658 73 
42:705 i52 88:712$619 • 109:44-11424 8:814$261 668$977 500$000 1:251$258 422:895~05 
3:735~00 77:5~7~105 91:005 445 2:956$027 1:293&29 7$500 799$968 367:642 . 85 

360 00 18:121 618 2:310$000 21:003!944 :1.1:305 322 150$000 19:092 204:449$515 
- 66:225$203 86:213.$500 21:752 354 1:419 02 800$000 200 000 359:909$600 

: 

- 3:683$129 - 5:522$4-10 _, - 1:000~000 - - 104:640$069 
4:500$000 2g:758~66 52:846$026 3:222~4H 55n~ - i:500 000 - - :1.63:508~93 

600$000 37:423, 116 15:443$408 3:659 990 I 83 882 - 300$000 - - 120:556 815 
1:200$0~0 23:298$780 24:771$949 5:749 285 968 108 - - - - 124: Oi 7$\)86 

'•, 

4:679~90 35:175$559 24 :76orooo 1:336$554 416$604 - - - 321$366 126:178$147 
i:530 00. 17:107~500 4:431 000 3431000 - - 400$000 - - 61:487~21 - 20:09~ 150 25:930$000 i:337 533 156$359 - - - 74$998 84:028 96 

- - 39:615$220 338$957 i00$000 - .. - - - 60:833$347 

' .4 - 16:857$066 39:734$880 - - - - ,182$500 75:042$266 
- H:888~032 11:400!60 . 543fo95 4im97 - - - - 50:163$556 
- 19:925$692 5:153 93 ' 874 86 29 341 - - - - 51:565Fs05 
360$000 18:511~018 11:180 519 '• 1:872 041 53$604 - - - - 52:340 88 
600$000 4:755. IJQO - - - - - - 27:658 876 

444:696~42 1.414: 177$3;1.1 1.019:541.~873 164:672;r,'635 6,1'1:639$963 25:716$000 16:455~6 24:243*745 25:610$210!7 .426:7Hr93 
470:062 00 i. 600:000$000 i. 100: 000$000 - 200:000$000 60:000$00. 20.:000 o 50$000$000 30:000~'000 7.835:382 300 

25:365$658 185: 822$689 80:458$127 - 58:360$037 3<_:284$000 3:54<$504 25:756$255 4:389$790 408:667$507 
. . 

. - . 

~ 

;.... 
~ z 
> 
1;1;1 
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> 
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REPARTIÇÕ!!JS 
/ 

I 
/ . 

POSTAB:S 

BEL LOS 
·~· 

El:xercício ·de 1901 

Ministcrio da Indnstria, Via~ão c Obras Publicas 
§ 6. o CORREIOS- RENDA ( 1 o TRIMES1,RE) 

' 

I - "' "' "' <=l 

"' .. < "' .. rn "' l!l < .,· 0: .,.., "' "' < iil .. < ol.: 
o "' .. :0 ~ 
I ,;, lll· § .. ~· 
"' ...l < < 
ol < ; z o .. ,. ~· ~- s ' ·.Ordinarios De taxa devida - o i>S 
rn .. "' - o "' --· < ; ' -----

' 
-

f'"";m' '"'""' • ""''"" do Rio do 
370:579$356 

I 

• Janeiro. • • . . . • . 9:233$460 4:965$400 1:551$700 1:272$700 1:458$4'W 21:407$000 
. s. raulo • . • . . . • . 360:165$210 7:117$400 7:922.$300 !:641$000 2:111$000 1:078$000 25:089$000 

ta lasse Minas Geraes • . • • . . 98:094$250 1:027$070 532.$100 29$700 91$940 H$600 1:002$000 
c · Rio Grande do Sul . . 83:085$320 2•243~750 389$300 66$500 392$710 74$720 . 4:600$000 

Bahia .••• ·, . 44. 888:$980 485$980 206:$40:J 53$400 121$650 22$040 3:400$000 
Pará . . ••. 30:410$700 . 4: 397$6801 60~200 20$!00 40$240 29$000 6:440$000 
.Pernambuco. . 43:190$480. 1:128$000 363$700 9,$000 38:$700 22$500 7.:130$000 

~Amazonas 27:og0$700 2:598$950 60$000 20SOOO 25i000 - 11:6SO$ono 
2" classe. Parapá • 18:010$850 330$760 204$000 32$700 125 600 - 1:47~$000 

Ceara . • . 15:336$140 826$990 123$500 6$200 15$500 14$000 880$'100. 
· Maranhã, 11:438$740 1:418;$220 17$500 H$400. 8$800 - 112$UOO 

{Alagôas . . . 10:227$580 3 9i0 211:!>400 22$7001 
. 113$100 7$840 102$000 

3a cl'asse Santa Catharina .- 9:472.$870 8 () 139,i;OOO 8$800 51$900 $760 248$000 
Espírito Santo • .. 4:282~820 20 o 52$000 5$600 6$750 '1$000 3~$000 

~ Parahyba- . • . • - ·5;672$050 145~500 188:$100 10$800 2$700 - 176$000 -.. 
Rio Grande do Norte. . 2:470.$490 76$0UO 73S800 4'Sú00 $550 - -

4a classe. Sergipe • • • · · 3:636$050 35.'~020 67$600 5$200 2$400 $160 96$000 
~Goyaz • • . • . . . 2:641'S9ZO 1:499$21.0 171$600 2·$400 -1$350 $240 -
Piauhy • . . • .. .. 1:830$500 31$600 . \-1$200 $400 2$000 22$850 - . .. 
Matto Grosso '· . . - 1:786$900 15$100 12$400 1$500 - i!j)16ú 256$000 

/' 
: 1.144:301$900 

" 
33:318$220 15:799$500 3:503$400 4:327$590 2~743$350 84:410$000 

1 . - / I ' · -· 

Cama.ra Vol. VI 
.· 

"' o 
f;i 

PREMIOS DE VALES i>S 
i>! O o l..x! \ 
o~ .,z: 

TOTAL o ::r 
<=l < 

Inter- r\<'l Nacionàes 'nl).cion~es <=l 
...l 
< 
"' 

3:766$650 79$04(} 161:949$430 576:263$210 
5:928$550 - - 4H:o52$46~ 
2•321$750 - - 103:HO;U10 

839$9:)0 - - 91:692 00 
966$500 6$310 - 50•!51$260 

1:608$950 47$100 - 43:054$270 
636$100 8$140 - 52:526$620 

1:986$350 - - 43:451l000 
618$700 - - 20:844 610 
574$000 - - 17:776$330 

1:769$450 - .... - U:776$110 

400$000 - - 11:354$530 
440.$:)00 - - 10:450$550 
199$050 - - 5:069$520 

244$910 - - 6:440~050 
320$700 - - 2:915~540 
580$400 - - 4:431 o30 

1:426$700 - - 5:743$420 
869$100 - - 2:795$650 
128$450 - - 2:200$510 

-
25:636$100 140$590 161 949$430 1.476: 130$080 

Pa.g. 422- i 



•. 

REPARTIÇÕES POSTAES 

-· 
.... 

.. 

Directol'i~ . • . . . . . . ' f a classe: 
Districto Federal e Estado do Ri<l de J aneiro. 
s. Paulo . 
Minas Geraes . . . 
Rio Grande do Sul . 
Bahia . . . 

' Par:í.. . . 
Pernambuco . . . . . 

· 2" classe : 
Ama:r:onas . . 
Paraná ' . . . . 
Ceará . . . . • ' . . 
Maranhão . . . . . . 

3a classe: 
·Alagôas • . . . . . . . . 
Santa Catharina • . . . . -Espirito Santo, . . . . . . . . .. . 
. 4a classe: 
Paráhyba • • • • . . . . . . . . 
Rio Grande do Norte . . . . ' Sergipe , . . . . . . . . . . 
Goyaz . . . . . . . . . 
Piauhy • . . . . . . . . 
Matto Grosso . . . . . . -

Cama.ra Vol, VI 

E1x.ercici0 de 1901' 

MiRisterio da Indnstria, Via~ão e Obras Publicas· 
§ 6.° CORREIOS - DESPEZA -.. PESSOAL (1° TRIMESTRE) 

' I 
VENCIMIJ:NTOS E GRATIFICAÇÕES FIXADOS ' 

! 

' . . 

- CONDUCTORES, 
DIR.ECTORIA PRATICANTES, AGENTES, EST AFETAS, 

; 

AJ1UDAS E SUB- ADMlNIS- CARTEIROS AJUDANTES PESSOAL DE DE.!CIJSTO 
ÀDMINISTRA• TRAÇÕES E BERV&NTES E LANCHAS E ES· 

ÇÕES DAS AGENCIAS TRESOURE I ROS CALERES E 
E PkSBAGENS 

CORREEI ROS 

-
i 

37 : i 72$7-16 
I 

~ . . . . . . 4:522$000 ~:500$000 

306: 519'~60 25:714$352 30:822$263 21:252$708 . 
10~:564$750 . 17:562$120 43:995$315 23:482$000 
28:004$947 . 9:506$431 4:616$839 35:807$344 16:299$911 . 
28:637$137 4:623$294 11:799$997 16:057$900 ! . 31:444r04 ' 360$000 2:720$000 12:63~647 I . • I 

' 
28 :336'381 . . 33 000 
29:980$018 .. - 5:210$333 16:6:15$750 

. 17:478$360 .. 260$000 . . . 12:554$072 750$000 3:600$000 6:710f54 . . . 10:912$719 . 50i000 4:713$740 2:423 000 • !' . 
H:7i1$818 200$000 1:455$240 2:545$161 . 
9:778$195 778$190 5:573$374 4:956$000 . . 9:608$997 330$000 2:320$000 5501000 . 
5:i10$289 . . 1:665$000 3:990 00!) . .. .. 
6:636$338 . . 

1:23mr 
3:252$286 .. 

4:210$3l:2 .. . 1:043 20 4: 133$920 . 
3:458$912 . . . . 2:27· . o. 2:692$800 . 4:265l940 .. . . ~ 

' ' 
2:635 714 90$000 2:08~00 1:719$~00 . . .. 1:86.0.~29 . . .. 50$000 225 00 . . ·. ; ' 

I 692:482$418 9:506$431 55 :129$795 156:806$990 144:i74$837 1:500$000 . 
! 

VAN:TAGENS ESPECIAES . 

GRATIFICAÇÃO 
GRATIFICAÇÃO 

PORCKN'M.GEM 
AO PE$S0AL DO 

ADDICIONAL CORREIO AM• 
A DIVERSOS 

A CARTEIRO~ BULANTE, PER• SOMMA E DIARIA 
PELA VENDA 

NOITiil DO MES • 
ADDICIONAL 

DE FORMULAS 
MO, ORAT. AOS 

A SERVENTES 
DE FRANQUIA 

EMPREGADOS 
NO MAR , ETC. 

. . • . . • . . 166$668 43:361$384 

3:386$158 5:720$840 11:348$672 404:764$253 
•· t18~836 

10:132$730 196:736$915 
193$000 3:732$266 98:279$574 

194$630 61:317$958 
133$328 2.$500 220$000 47:513$179 . . . .. 28:675$381 . 150$000 . 51:956$101 

17:738$360 
23:614$826 

.. 107$920 18:207$379 . 90$000 16 :002$219 

53$332 . 69$998 21:209$089 . . . . 12:808$997 . . . !1:365$289 

. . .. H:126$848 . . . . 9:387$562 . . 69$998 8 :494~50 
• · . . 4:265 940 . . . . . • 6:5~714 

' 
. . 2:135$829 

3:886$284 6:066$340 25:938$252 1.095:491$347 
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424 ANNAES DA. CAMARA 
,. 1. ·' .--· .- ' 

TELEQRAPHOS 

A despeza do telegrapho brazíleiro durante 
o ultimo exercício financeiro (1900) elevou
Sé a 7.056:440$806 em papel e 228:855$714 
em ouro. · -

Segundo o ioothodo que vamos adoptando 
em·· relação aós outros seryiços, iuJpOI't(t 
corp.p'arar o dispendido nesta, no ultimo anuo, 
com: b 'q'ue o fôra no anno anterior : este é 
pa:rà 'o legislador Ull1 meio de verificar a 
applicação dos dinheiros publicos, de fisca
lizar !a marcha dos serviços, de gl)iarcse na 
elaboração do futuro orçamento. Aqui essa 
comparação não pôde ser direcGamente feita, 
pois que. no anno de 1899 as dotações par_a 
acquisição de material na Eut•opa foram_ cón
cedidas em papel, na import11,ncia de 315:000$. 
Tendo, porém, esse total produzido na trans
fertmcia p;:tra Londres a somma de ~_10.534, 
poder-se-ha estabelecer o parallelo, tomando 
como' dotação orçamentaria a quantia a.sSim 
convertida. · 

. -
Nesse caso teremos: 
Despeza em papel· e:lfec.tuada . em 

1899 •••..•••.•.... :-... • • • . • 7 ,'189 :099$084 
1900 ....••.•• ; ...... ,;, • • . 7.056:440$806 

Difl'e~ença para menos ..•.. 
Despeza ouro e:lfectuada em 

1899.-.................... . 
HlOO ...................... . 

132:658$278 

149:611$000 
228:855$714 

------
Di:lferença para mais...... 79:244$714 

Comparando a despeza . e:lfectuada' com a 
orçada, chegamos ao seguinte resultado, re
lativo ao anho de 1900: - · ~ 

Dotação .... 
Despendido 
Saldo _ orça~ 

mentario .. 

Papel 

7.236:220$000 
7. 056:440$806 
----------

179:779$194 

Ouro 

284:224$122 
228:855$714 

55:368$408 
Os algarismos indicados mostram quanto se 

vem accentuando a tendencia para a . di
minuição da despeza. Si os dous ultimos 
annos não apresentam di:lferença notü.vel, 
esta avulta extraordinariamente desde que 
a comparação se extenda ao período anterior. 
De mais de 2.000 contos se conseguiu reduzir 
a despeza da Repartição dos Telegraphos, a 
contàr de 1896, em que ella se elevara a 
9.614:607$134. 

A tendencia para a economia, imposição 
salutar de nossas angustias financeiras, tem 
tido conio resultado, não sómente cingirem
se os gastos e:lfectivos ao limite das autoriza
ções orçamenhrias, mas tambem reduzii·ein
se aquelles e estas. Nem se di:ga que este 

facto tenha influido sensivelmente para em• 
baraçar o melhoramento e o- progresso do 
serviço. Ao contrario, a attenção adminis
trativa, antes desviada para a expansão da· 
rêde telegrapliica, se tem-o concentrado nas 
medidas necessarias ao aperfeiçoamento da 
existente. 

D'e 1897 para cá valí!!lsos melhoramentos se
teem adoptado, tendentes a augm~ntar a ca
pacidade dJs · conductores, pela introducção 
de apparelhos rapidos,. a modificar a dispo
sição daquelles, a em-pregar o systema de 
transmissão shnultáneà, ~em fallar no maior 
cuidado que se t~ni post() n·a conservação das 
linhas. Com essas providencias se vae con
seguindo a regularidade e a pre3teza, cuja 
falta prejud~cava s,e~sivelmente ao interesse 
publico e trazia notâvel desfalque á renda 
dos telegraphos, desviando -para as linhas 
concurrentes a correspondencia commercial 
interior e o trafego internacional, exacta-. 
mente os serviços mais remuneradores. Pôde 
medir-se a importancia dess\l desfalque e por
tanto dos melhoramentos q11e o evHam, con- ' 
siderando q~e a participação das linhas da. 
União no serviço internaciona,l era apenas de 
25 o [o em relação á correspqn~,encia com as 
Republícas dó sul e, mais ou lllenos, de 9 °/0 

quanto á corl'espond(lnciá p~J,ra., o exterior 
norte ; e quasi nulla a sua cio-participação no 
sm·viço em transito. · · 

Verdaile é q~e a rêde tetegraphica não 
tem tido o desenvolvimento dos annos an-
teriores. · -

Em consequencia da djsposjção da lei 
n. 429, de 10 de dezembr\> de 1896, foram 
paralisadas as construqÇões de novas linhas, 
ficando assim sustada a expansão da rêde. 

Nessa occasião a extensão desta m•a de 
19.714.822 metros e o desenvolvimento dos 
fios conductores de 39. I 46.7 I 9 metros. 

No anno de 1897 o augmento de conducto- · 
res, pela quintuplicação da lrnha da Capital 
Federal a Victóría,' foi de 488. 95'J metros e 
o numero de estações abertas ao publico 
continuou o mesmo do anno anterior, isto 
~3~. . . 

Em 1898 houve um accressimo de 156.564 
metros de extensão coni um-desenvolvimento 
de 652.414 rriéti'os. · 

Constitue esse accrescimo a linha, cons
truída a expensas do Estado de Minas, de 
S. João Baptista e Capellinha e as entre 
Pojuca e Bahia cuja construcçã;o era exigida 
pelas conveniencias do trafego, fic(J.ndo assim 
a estação da Capital daquelle Estado inter
callada na rêde tronco. 

Em 1899 accresceu de lll. li 5 metros e 
189.585 metros de desenvolvimento, consti
tuído por construcções de linhas feitas com 
donativos dos Estados do Maranhão e Minas 
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.Gel'a('lll.-· Q. n,umero de e~~aÇões elevou-se governo do-Estado do Ceará, das linhas tele

.á ~78·. · graphicas. de sua propriedade do Aracaty ao 
Grande augmcnto tev.e a rêde no . anno Grato e Jardim, na extensão de 723.379 me

paS$á.do, que ê representado pôr u 88.441 tros e a .tel'minação .. da construcção da linha 
metros e 1.705.847 metros de desenvolvi_ de Caxias a Picos: Estado do . Maranhão, com 
·mento, elevando~se 0 numero de e.ltações a a extensão de 170.962 .metros, construcção 
394. · · - · . · · . essa feita tambem a expensas do Es~ado. 

Eri:J. 31 \).e dezembro do á.nno passado a ex
Co~Jribu.~.ram . p.rincipalment)3 para .essa tensão da rêde era de 21.636.58-l metros ·com 

ex;ten~ito da~ ·linl:tl).s a. céSl;;ãO, por parte do 42.i60.908 metros <!,~desenvolvimento. 

O qu~ªi'o_ seguinte~ostra ·quaJ tem sido esse des~nvolvimento_ nos ultimcfl 12 annos: 

~êde telegraphica actu~l 

A UG!IUINTO ANNU 4L ESTAÇÕES 

· -·--~----------1~------------~1-------~-------
:DÁ TAS o.~ ·linhas 

em 
kilometr.os 

31 de dezembro de. 18~9 • • . •. • • • • • . 10.522.073 
31 » . ,. - ,. 1890. •• • . .. •• • •• 11.895.962 
31 ,. • ,. 1891 .......... ;. 13.431.{07 
31 • ,. " 189Z:..... . .. .. 14 .33-1. 134 
31. • » ,. 1893 • • • • • .. .. • 15.630.478 
31 • • • ,. 1894. .. • .. ... •• . 16.568.656 
31 ,. ,. » 189:)....... .... • :18.174 .~09 
3:1 ,. • » 18&6 ........ .... .. 20.179.931 
31 ,. ,. ,. 1897............ 20 . :17~.961 
31 • » • 1898.... .. . • .. • 20 .336.525 
31 ,. . • • 1899 .. • .... .. • • 20.448.140 
31 • • 1900.. •• . • . • .... 21.636.581 

De fios con
ductores em 
kilometro~ 

18.925.305 
20.299.194 
:28.268.7311 
3!.299.438 
34.2'i1.395 
35.494.583 
37.213.000 
39.7)9.133 
40.288.092 
40.9{0.506 
~1.060.061 
42.760.908 

Da linhas . Da fios co n-
em duelares em 

kilometros kilomelros 

1.373 .889. 
1. 535. 445 

902.727 
1 .29õ.3H 

93S. 188 
1.605.1'43 
2.005.352 

156 .56-i 
1ft.615 

i. 188..4-11 . 

1..373.889 
7.9611, 545 
3.030.699 
2.%1.957 
1.2 13. 18~ 
1.723 ~ .417 
2.581.133 

488.959 
652.414 
f\9 .555 

1.700.847 

Nnmero 
total 

176 
193 
211 
!34 
2W 
28~ 
316 
369 
369 
3t;9 
378 
39{ 

r.no.uguracltL8 

17 
18 
23 
16 
34. 
32 
53 

2 
9 

22 

Por ahi se vê que o augmento médio, que O capital empregado na construcção da 
de 1889 a" 1896, fôra de l. 379.698 metros, rede telegraphica,desde ,o seu inicio até 31 de 
il.nnualmente, desceu, nos quatro annos se- dezembro ·do anno· passado, é proximamente 
guintes até 1900, a740.753. · .. de 2o.croo:OOO$ sendo o custo da rêde de 

Para m.elhor am:~eciar o afcance dos .sacri- 17 .541~137$'282, .. como se vê do quadro abaixo, 
· ficios feit~s. procurou a Commissão de o r: e 2.4QO:()OO$ com. acquisição de apparelhos 
çamento verificar, 0-valor da rê!le existente : te1egraphicos e telephonicos, instruinéntos e 
e os dado.s obtidos llão.de interesJar, de certo; Predios . para estab.elecimentos de estações, 
á Camara dos Sr~. Deputados. · depositos etc • 

.::aruara: Yol. VI 51 
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Custo i:J.pproximado da rêáe telegraphica um plano syste~~tico de oonimunicaçõe~. iÍ!· 
federal até 31 de dezembro de 1900 teriores do paiz; maev subordinava-se· á pre

1860 a 1869 ..... .. 
1869 » 1870 ...... . 
1870 » 1871. ...... . 
1871 » 1872 .. ; ... . 
1872 » 1873 ......• 

. J873 » l-874 ...... ;' 
1874. » 1875 ... . .•. 
1875 » 1876 ... ; .. ; 

. 1876 » 1877 . ..... ~ 
. 1877 » 1878 ..... .. 

_# 1878 » 187~l .. ~ ... . 
1879 )) 11'80 ..... : . 
1880 » 1881 .. · .... . 
1881)) "1882 ..... ;. 
1882 » 1883 ...... . 
1883 » 1884 ...•.. . . 
1884 »·1885 ...... . 
1885)) 1886 . .. .. . . 
1886 » 1887 ...... :· 
1888 ...• ; ........ . 
1889 ... · ...... : .... .. 

r 1890 ...... ;· ...... . 
"189f. ..... •· ... :·. · .. . 
1892 .. ;. · .. -.. ·. -. : .. . 
1893: .... : ........ : 

I -1894 ... · ......... · . . 
1895 ............. . 
1896 ............ : . . 
1897 ............ ~ .. 
1898 ........... . (I) 
1899 . .... .. ... .. (I) 
1900 ............ (2) 

8oo:oóo~ooo 
. 80:107 656 

:19 :524 928 
397:929$381 
751 :7J0$020 
502:6~9$Fl3 
776:680$666 
P71 :~52$859 
24-4-: 039$420 
339:799$554 
330:702$658 

. 136:703$224 
. ~ 72: 621?$328 

285": 497.$006 
524: 44iU458 
327:435 732 
446:7: .474 
788:797$894 
124,: 943$089 
44:68!:6 

. · . 184:301 ~ 81 
952:595 959 
744:83~558 

' 940: 190$297 
l. 799:046$590 . 

.1.682:498$047 
1.660: 852$887 

830:489$887 

40:000$000 
73:000$000 

947 :0.00$000 

17.541:137$282 

pondera.ncia de interesses de oc.casião, á Jn- . 
fluencia de Deputados ou representaço~, 
á preoccupação de assumptos estranhos; cuJa 
solução dependesse das transa~ções e concha· 
vos parlamentares , Interrompia-se, ou . _per· 
turbava-se-o fechamento dos circuitos neces
sarios á communicação interior do' paiz, para 
construir pequenos ramaes, ou .prolonga
mentos destes, interessando exclusivamente a 
esse ou aquelle nucleo de população; sem ~t
tender siquér ás difficuldade~ da construcçao, 
ao custo da conservação c ao.._ desenvolvimento 
dos de(icits. . . 
·· · Nem foi .por outra causa que estes avulta
ram ao ponto de attingir a quasi cinco mil 

. contos, em .1895 e 18~6. , . 
Não é demasiado insistir nos friconvenien

i;es da antiga e funesta pratica; quando já se · 
vae manifestando a tendencia para fazel-a 
resurgir ~ . · · . ' · . · - · · 

No orçamento em vig-or se autoriza a con
strucção das seguintes linhas: Bom Jesus a . 
Calçado, Santo Eduardo a S. Pedro de 1taba
poana, Bomjardim a Taq.uaretioga, Lages a 
Cori tibanos e Campos Novos, Tijucas a Novo· 
Tronto, Lages a S. · Joaquim da Costa da 
Serra, Cuyabá a Corumbá. . · 

Executadas todas essas autorizações e as 
que o precr.dente dará ensejo, teremos retro
gradado ao regimen dos grandes de(icits, q~e 
pesarão sobre a Na.ção inteira, em beneficio 
de lií:nitadas regiões. -. . 

Mais se firmará a convicção de quanto se 
impõe imperiosa a neeessidade de_resistir ás 
tentações da prodigalidade, observando-se a 
marcha comparativa da renda e do trafego 

A reducção das coi:tstrucções póde ter con- telegraphico nos ultimos annos. 
trariado a respeitaveis interesses . locaes; o A renda produzida pela exploração do ser
prejuizo ·por este; soffrido tem tido compen- ~iço a cargo da Repartição Gera\. dos Tele
sação no patriotismo dos Estados, que com- graphos foi de 6.862:265$571, no annQ de 
prehendendo as difficuldades com que luta a 1900 . , 
patria commum, toem assumiuo o _encargo de A receita, .porém, .incluindo os depositas 
construir, â sua custa, as linhas que in teres- nas arrecadações por conta do Mini.sterio da 
EJam ás respectivas regiões, incorporando-as Fazenda elevou-se a 7.897:402$537. Tendo 
depois á. rêde federal . · · sido parte da renda arrecadada em ouro effe- ' 

O que é incontestavél é que a situação _ctivo; foi tomado 0 cambio médio ' do anno 
dessa rêde, assim do ponto de vista technico, para conversão em moeda do paiz no calculo 
como do ponto de vista financeiro, só tem daquelle total. . · 
lucrado com o retrahimento da iniciativa Para estabelecer comparaçii,o com a renda 
parlamentar na decretação de linhas deter- do- anno anterior, desde que tanto as taxas 
minadas. A escolha destas não obedecia a internaéionaes como as contribuições pagas 

pelas companhias ·de cabos, em virtude de 
(i) Donativo. seus contractos, foram em 1899 recebidas em 
(1 Donativo. réis, segundo o cambio de cada trimestre e no 
~) Compreh~ndendo a linha ce~ida pelo Es- anno passado parte em réis e parte em ouro 

tado do Ceara em cuJa construcçao despendeu. effectivo e ainda parte em réis nesses dous 
800: ooowoo. · · d t d · ~ e t de conversão NB. Nesse total. acha-se incluída a quantia perw os a . ypo~ 1 er n es . , , . ' 
de 1.138:485$099 despendida com a con~trucção torna-se necessar10 separa~ as Jm]oor .anClas 
,da linha de Belém a Manáos cujos trabalhos em papel e as em espeCie fazendo figurar 
foram ;;.bandonados. nestas o seu valor reu.l. 
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Desse mod,o resulta a comparaç~o ab~ixo: 

PAPEL 

_Annos Taroas inter'iores Taxas officiaes Fiscalização Di~ersos Total 
exteriores calcu-

ladas em réis . 
'1899 •••. 5 .868:460$956 . 72:610$250 37:912$400 167:977$479 6.146:961$085 

. 1900 .... 5.'825:0i0$496 54:924$817 51:871$910 155: 600$259 6,087:407$582 

OURO 

Annos Taxas Contribuições -Total 
internacionaes 

·Francos Francos 
356.624,59 18~9 ...•..••. .• : ••. o •• ;':-.. • ' .. •• ' .279.394,37 - . 636.018,96 . 

790.913,75 1900; •.• .• , _;. ~· • •• • : ~ . •• :. o i:.. .. 367 .\}53,65 _· 422.960,10 

Verificá-se, pois, um_a diminuição na-renda 
papel de 59:553$493 e um augmento na renda 
em ourode frs . 154.89.4,79. 

~ •. 

A comparáção da despeza com a renda 
no ultimo anno dá o seguinte resultado: 

PAPEL 

Despeza... . ........ 7 ~ 045 :404!885 

Receita ..... ~ ..... . 6.087:407$592 

Deficit. . . • . • • • . . 957:997$292 

' OURO 

Despeza .. ... . : . ... .. . 
Receita ......... .. ... · 

Saldo . :: ........ . 

131:379$598 
222:416$690 

91:037$092 

Vejamos agora quarl.to a crise cori:tmercial 
que o paiz verri atravessando tem influído, 
pela retracção das operaçÕQS de permuta, 
no decrescimento do trafego telegraphico. 
. O mó'[imento da correspondencia, desde 

1896, na vigencia da _ actl!al tarifa com
parada com o m,ovimento do anuo . de 
1897, quanrlo vigoraram as taxas mínimas e, 
consequent.emente, foi maximo o movimento 
de telegrammas, póde ser apreciado pelo 
qua~ro abaixo: 

QUADRO DO MOVIMENTO . DE TELEGRAMMAS INTERIORES DUR~NTE 

1897 a 1900 
WNOS DE 

-Annos· Numero de Numero de Renda produzida Observações 

. telegrammas palavras 
' l897 . • .•. .•• 1.685. 182 29.753.359 . .4.089:250$573 .Tarifa approvada pela lei 

n. 359, de 30 de dezeril-
bro de 1895. 

1898 .••. • .• -. 1;.343.170 -20.263 .285 -5 722 0~~$665 Idem pela lei n . 489, de 15 
de dezembro de 1897. 

1899 ...... : . 1.333.230 20 .041.892 5 .$68: -!6J$956 · Idem idem idem. 
1900 ........ 1. 302.481 20.340 .668 5.825:011.$~96 Idem idem idem. 
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Cumpre, ontreta,nto, notar que as provi- prensa, que conshndo em todo. Q anno findQ 
dencias a que já nos · referimos e que teem apenas de seis telegramma.s transmittido3 
permittido ao telegrapho brazileiro execu- com 206 palavras ·e 126 recebidos com 14.848 . 
tar o seu se1•viço com mais pontualidade e palavras, só no primeiro trimestre do cor
rapidez, já vão produzindo beneficos effeitos, rente exercício se . el,e.vou a 137 recad:os 
que )1ão de contribuir para melhorar-lhe a transmittidos com 5.390 palavras e a 161 re-
renda. cabidos com 28.195 pal11vras. 
. A troca. de telegrammas in ~erna.cionaes No ·vohini~ total do serviço telegraphicó 
_teve sensível augmento no anno pasaado, entra por não pequena quota o . serviço 
sendo de 3.335 telegrammas e de 97~ 599 pa- official, que entl'etanto não é incluído, como 
lavras o excesso sobre o anno anterior. conviria, nas despazas doJ diversos ministe-
- O primeiro trimestre . do eorrente anno já ·rios. _ 
a.ccusa um grande accrêscimo de corresp:m- Os quadros seguintes mostram a importari-
dencia sobretudo nos telegrammas de im- cia.delles: · . . 

RESUMO DOS TELEGRAMMAS OFF!CIAES TRANSMITTIDOS NO ' PERIODO DECORRIDO DE JANEIRO 
A DEZEMBRO DE 1900 

· Se1·viço interior · 

Me1.e!! 
Janeiro ... ..........• , ..... , 
Fevereiro .. .•.. . ·, . ~ ......•. 

' Março ................. ; ..• 
Abril. .. .... .... . ..•....•.• 
Maio .•.. ••... .... , •. ....... 
Junho .................... . 
Julho ...................... . 
Agosto .. : •.... ; .. . .. ... , ... · 
Setembro .. •... .. ...•.....• 
Outubro . .. .... . ....... . .. . 
Novembro .....•...•.• ... .. 
Dezembro ............. · ..... . 

Total. ............. . 

Telegrammas 
9.147 

"' 7 .431 
7 .561 
6. 260 
6.988 
6.404 
6.066 
5.717 
5.657 
6.034 
6.852 
7.991 

82. 108 

Pala nas 
295.401 
242.259 
244 .486 
200 .503 
348 .809 
199.335 
181.418 
166:428 

. 158.362 
175.275 
194.356 

. 242.978 

2.649 .630 

Taxa 
131:519$400 
111:410$280 
100: 970$690 
84 :726$030 

l7l :244$680 
84:129$510 
77:500$ l00 

' 68:087$290 <> 

69:870$350 
74:339,'300 
82:433 880 
93:603 1)60 

-------
1.149:835$470 

QUADRO DOS TELEGRAMMAS OFFICIAES RELÂ.TIVO AO . ANNO DE 1900 

Sel'viÇo inte1·ior 

Ministerios Telegrammas Palavras · Taxa 
Justiça e Negocias Interio-

res .... .... • .... .. ...... . 17.582 766.519 383:525$350 
Relações Exteriores .....•.• "745 26.572 10:34\1480 

· · Marinha .. .. . ....... .. .. . .. 8.971 151.286 70:961 150 
Guerra ....•......... · ...... 20.463 611.263 232:098$270 
Industria, Viação e Obras 

Publicas ...... . ..... ~ .... 19.921 520.090 199:654~40 
Fazenda ....... : .....•. .... 14.426 573.900 253:246 80 

---- ----- ______ ,:.__ 

82.108 2 .649.630 1.149:835$470 

Do quadro · annexo consta discriminada
mente a de8peza.effectliada com o serviço dos 
!felegraphos em 1900. 

Para o corrente exeréicio foi ella orçada 
em .7.341:040$, papel e :307:986$122, ouro. 
Para o exercício de 1902, a proposta do Go
verno orçou-a em 7.451.040$, papel e 
307:586$122, ouro. Segundo o projecto ora 
offereciuo á deliberação da Camara a des
peza-papel é orçada em 7.435:320$, papel e 
307:586$122, ouro. 

O projecto, portanto, é infel'ior á proposta 
em 15:720$, papel; em relação ao. orçamen to 
vigente, excede-o em 91:280$, papel e lhe é 
inferior ein 400$, ouro. 
_O projeeto reduziu a verba proposta para 

transporte do pe~soal das est·>ções de 60:000$ 
a 50:000$, igual á do orçamento vigente. 
Comquanto a despeza do ultimo -exercicio ti
vesse sido superior a essa, . providencias re
centes, adaptadas pela Directoria ·Geral dos 
Telegraphos, teem conseguido diminuil-a; e 
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os r6snlta.dos já colhidos no ··presõllte anno rat1y a S. Paulo, J.e accordo com o·con tracto 
parniittem prever-se que a con.lignagão do app~·ovado por esse ministerio em 4 de abril 
projeetó bastará para occorrer á despeza do ultimo, e·tend:o a repartição (le pagar á ad
anno seguinte. . · · . ministração da Estrada de Ferro Central a 

Além dessa,ba uma dilferança para men~s conservação deases conductores, de accôi'do 
na iinportancia de 5:720$, nas verbas ao com aclausula Ili do convonio de 8 do mes
pesso::~.l, quer em relação á proposta, quer mo mez. são· neccssarios niais 10:000$ para 
em relação ao orçamento do actual exer: acudir áquella despeza. / 

. cicio. 3. 0 
- Reconstrucção e conservação das li-

Quando aquella foi elaborada, teve que nhas transferidas d aaminiStração da Dt re
cingir-se á organização do pessoal estabeJe- .ctoría Geral dos Telegmplws, 
eida na lei vigente. Es.sa organizaçao, No orçamento vigente foi contemplada a 
porém, foi modifi.cada pelo regulamento ex- quanUa de 50:000$'pa.ra o serviço dessa sub-
pedido com Q deeret~ n. 4.053, de ~4 ~t3 consignação. . . , 
junho de 1901, em v1rtude da autor!Zaçao Às linhas· considei•adas cr.am: 
constante do art. 23, n. 3 da le'i n. 74.6, de A de Aracaty ao Crato, com 700 kilome-
29 de dezembro de 1900. tros . de extensã:>, cedida pelo Governo do 

Essa reforma, tendo trazido aquella dimi- Estado do Ceará e a para Curvello, com 100 
. nuição. da despeza, cingiu-se .á restricção es- kilometros, transfet•ida· pela administração 
tabel~cida no dispositivo legal. · · da .Estrada de Ferro Central. 

As dift:erenças ·para mais, que se notam No futm•o exercido, álém da conservação 
no projecto em relação ao orçamento em dessas linhas, terá e;;ta dil•ectoria de attender 
vigor, são assim justificadas á roconstrucção quo fôr julgada nece3sai'ia 

á conservação das linhas telegraphica.s de 
1" DIVISÃo Cruz Alta aS'. BJrja e á Colonia Militar do 

1°-llaterial de linhas: 
· o augmento de 5:000$, pedido n·a su?
consignação «Serviço de transporte», é mott
vado pela. insufficie.ncia comprovada no anno 
passado da qm.ntia de 5:._000$ destinada a 
esse serviço. . . 

Por essa sub-consignação .correm as des~ 
pezas de acquisiçãº de,canôê!'s p~ra pa11s~gem 

:dos rios ao pessoal de fiscahzaçao das linhas 
e trabalhadores, e ·ainda de . muares para. 

· conducção do material de conservação das 
·. linhas nos lagares despovoados, onde se 
· torna absolutamente impossível ·. a emprei-
. · tada desses serviços. · 

No orçamento do anno de 1897 foi essa 
sub-consignação dotada com 30:000$000. · 

Alto Uruguay, com cerca de 200 kilometros; 
linha do Guarapuava á Colonia Milíhr da 
foz do lgussú, cuja extensão será de mais do 
300 kilometros; linhas no Maranhão, cons
truídas a expensas do Goyerno do mesmo 
Estado e ainda a de Cuyabá a Corumbá. 

Mesmo que no cJrrente anno não fiq uc ter
minada a construc~ão de Jsas linhas, ê de es
perar que nos primeiros mezes do anno vin
douro ellas se achem prompta~ e entregues 
a est:J. repartição. . 

Para attender a esses serviços, a proposta-
considera um augmento de 100:000$ quantia. 
diminuta, si se ·considerar que o accrescimo 
de linhas a con>ervar será de perto de 2.000 
kilometros. 

ESTAÇÕES 
. Em 1898'foi ella reduzida a 20:000$000. 

· Em 1899 teve ainda a. mesma dotação, 4.0 -Consignações do .art. 43 do regula-
sendo então reduzida nos orçamentos para o mento. 
anno pàs3ado e vigent~ para a. insignificante A dotação dessa sub-'consignação nos orça-
qüantia de 5:009$000. c • mantos para 1897 e 1898 foi de 140:000$ e 

A proposta. pede, pois, para esses serviços ·nos successivos ficou reduziria a 120:000$, 
a dotação de 10:000$030, quantia justamente necessa.ria parn. o cuni-

2.0-Contractos e empreitãdas de .conservll- primento d~quella disposição regulamentar. 
_ção das linhas. . Augmentadas as estações com accrescimo 

Nos annos de 1897, 1898, 1899 e 1900, e3sa de novas linhas, pedem-se mais 5:000$ para 
sub-consignação foi sempre dotada · com custeio dessas estações. 
45:000$. No orç_amento para 1901 foi ~lla 
reduzida a 30:000$ que representam a lm
portancia justa a pagar ás administrações 
das estradas de ferrv pela conservação das 
linhas da repartição, de accôrdo com os con
tractos existentes. 

Devendo, até o fim do corrente anno, acha
rem-se promptas as linhas da Barra do Pi-

... 
5. 0-Alugueis de casas, pinturas e ?'eparos, 

As mesmas razões que determinam o pe
dido de augmento das consignações para as 
estaçõeJ, justificam a necessidade de uma. 
dotaçio mais elevada de 25:000$ sobre a do 
orçamento vigente. 
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6. o- Ft·etes, conducções e seguro do 'ma-~ como já tem acontecido por falta de verba, 
terial. · ficarem as ei!tações seinaph.oric:~,s na impos-

A dotação dessa sub-consignação .nos orç(L· sibilidade de correspondeo.cia com os navio.s 
mentos de 1899, o 190::> foi de 36:000$, sendo I que lhes passam á vista. 
reduzida a 30.000$ nJ orçamento actual e · Pede-se, portanto, a elevação para 10:000$ 
acm·é"Scida do 5:000$ na. proposta pa.r•a atten- da dotação actual de 5:000$000. -
dP. l ao accrescimo de serviço com as nova~ / ,. _ 
estações . 2. DIVISAO 

7.o :-Moveis, utensilios e despez'as miudas. Al ·r. d 
· As ines mas razões acima justificam o au- moxartJ a o 

gmento de 5:000$ sobre o orçamento vi- 9. 0-Jtxpediente e embalagem de material .(r 
gente. combustível, lubrificantes, estopa e c~nserva-
. 8. 0 -Sm·viço optico e meteot·ologico · ção das embarcações e ac.cessorios. 
Correm por essa sub-consignação, além da 

acquisição de material para o serviço de Com a organização ultimamente dada ao 
dous ob3ervatorio3 meteorulogicos de Quixe· servi.;o de embalagem' de material a. sub
ramobim e Curityba, a3 despezas CJm con- consignação actuat de !6:000$000 poderá no . 

· certos dos mastros de sign:.tes dos postos m1- futur;.o set• reduzida a 10:000$000 ; mas como 
ritimos, como da acquisição ele bandeiras de a iniportancia de 10:000$000 consignada 
signaes Iocaes de cada porto, tanto pal'a para «Combu3tivel, lubrificantes, estopa . e 
essos postos como as do Codigo Marítimo conse.rvação das embarcações e accessorios~. 
Universal para 20 semaphoras situJ.das nos se tenha mostrado insufficiénte pa.ra trazer 
diversos. pontos da costa. as bncha$ erh perfeito estado de fuiicciona-

. Só o preço de cada regimen . do movi- monto, a propos ta reduz a primeira. sub.: 
mento de signaes, ele.va-se a .. importaneia COJ1Signação de 6:000$000 que são elevados a 
superior a 1:000$000. mai.s na segunda dessas sub-consignações, · 

A importancia dedSaS semaphoras, sobré· não ha.;vendo, portanto, modificação no total 
tudo no serviço quarentenario, não pel'mitte, . da . verba. · . · · · · , · 
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Demon.st~ação d:a d:espe7ia effectuad:a pel~ Repartição Geral dos 'T"elegraphos duran~e o exercicío de 1900 

P essoal 

t a, 2a e 3a div isões , menos linhas e estações • . 
L inhas . .. . • • .... . . •. . .• . . .• . .• • . ... • • . . • .. . .. . 
Trans_porte de pessoal. ..... · ... ,. . .. . .. ...... .. .. 
Es ta çoes .. , . .. . ... . .. ...... .. .. ... ...... . .... . . 
Transporte de pessoal ...... .. . · ... ... . ...... .. 

M a t e rial 

ADM I NI StRAÇÃO 

DESPEZA EFFECTUADA 

Pela 
Repa1•t i?ão 

' 461: 336$\)64 
'2 .260 : 5541$830 

34: 67: $23\1 .. 
2.1170: 131~~73 

49:02<$839 

P elo . 
Thesouro 

t 3:922, 740 

i ;> : 81J7$030 

TOTÀL 

461:336$964 
2 .260 :554.$830 
. 48:601$97\l 
2. 970: 13~973 

64:921~869 

DOTAÇÃO 
ORÇ.<MENTARIA 

(Papel) 

.. I 
470:080$000 i 

2 : 278:680$000 
30: 000$000 I 

3. 114:000$000 
?0:000$000 

' 
DOTAÇÃO · 

EXCESSO SALDOS ORÇAMENTARIA 

. (O~ro ) . 
I I 

- 8:743~J36 - 18:125 1701. 
:i8:60i.S979 -
14!921$869 

1<13:868$027 
-

Objectos pa1·a o expedient e, luz, moveis, e tc . . . 6~2f!$825 57:886$120 64: 915$1)45 65 , ooosooo I - .84$055 1: 778$000 ~ ~ransfer ido: para J,o u-Quota da Secretaria Inter nacional de Berna: . . - - - I - -
Taxa de esgoto da Repartição Ger a l do s Tele- · dres. 

gra phos e de oito predios no fort e do Cas-
tell o .... .. . .. .... . .. .... .. ... ..... ... ...... . 

Consumo de agua da Repart ição Central. •• . •. 

Linhas 

Expedien te dos escript orios do s districtos . . • . . 
Alugueis de casa s para escl'ipt orios e depo-

s1t os .. • . . . . .. . . . . • .. . . .• •.... . •• . • .....•..•. 
Fre tes, couducção e seguro do material. •. .• . 
1\I oveis, uten :si l io~ e des1Jezas miudas • • ••.•. .•.• 
Cont:aclos ê empreitada s .. . .... .... . .. .. ... .. 
Se rv1ço de t 1·a nsporte ... .. ... .. .. : .. .. ........ 
Fer ramen tas divo•·s a s paL-a o ser v iço de co n-

servação das linhas ..... .. ...... .. ..... .. ... 
Renovação e consolidação das linhas , e tc ...... 

E s t açÕes 

Renovação do tnal erial de consum o .••••.. ... . 
Consignações do a1·t. 43 do r egulamento . .• .. • 
<::us teio do serviço ~elefhonico da Ad minis-

l•·ação Publica Federa . • . . ; , ..•. • .. • •• •••.• 
Aluguei s de .casas; pin tur a s e reparos .... .... . 
F r etes, conducções o seguro do ma te1·ial. • . • .. 
Mo.veis , u tens,ilio s e despezas miudas . . "' .. .... 
ObJectos de "xped1ente e chver sas . . •. •. .•• . .• . 
Pa1·a o serviço a plico e meteol'Oiogico . . .. .... 

S ecção T e ohnloa 

EscRJPTORIO - Objec los de expediente de dese-
nho e dí.Yer saS •. eo · ..... . . . . . .. . 

ÜFFI CJNA - P a ra o necessario a o servi ço da 
o tflcioa . . • . .•• • .....• : •..•. . ..•..• • 

AL>I OXARU>'ADO - E x pedient e e emba lagem do· 
· . material. .... .... .. .... .. . ... 
Combustivel, -lub r ificantes, est opa e co nser-

vaçãh das embarcações .. ........ .. .. ...... : 

Oon tadoriá Geral 

ÜBJECTOS- De expe<Jiente e diversas pa1·a o 
escript orio cen tra l, t a , 2a e 3& sec-
ções . . ......... .. .. .. .. .. .. ... .... . 

RESTITUIÇÕES - De.taxas de te legra mmas não 
lransmiltidos e dos exll·avia-
do.s . ... . .. .. ....... . .. . . ..... . 

SuBVENÇÕES .- Ao cabo sub-fluvial do Ama" 
zona·s . . . •. ..• .. . . • .• • .•.. ~ . • . · • · 

GRATIFICAÇÕES - Ext mórdinarias e a juda s de 
cus to .. .. .. . .. ........ .... ; .. . 

- Do ar t. 89 do 1·e~~;u l amento . •. 
E VP.l<TUAES - Pa1•a · a t tender a q uaesqner des

!Jez~s im p1·ev ist as da rubrica . .. 

--

5:154$480 

l.i : 208:)256 
1)6 :690:)976 

1 :593$4{)0 
4 4: 978~<!2 
4:5o9$1)40 

40:007$855 
58; 210$746 

-
110 :207$224 

6:068$550 
275; 504$418 
20:483$6QI) 
6:4oOJ300 

502:)700 
361$500 

-
-

365$300 

-

-

4:435$420 

-
100: 357$736 

1:826$667 

. 35: 900$$10 

--
6 .608: 1!4$999 

540~000 540$000 540$000 
i :S00$000 1:800$000 1:800$000 

269,3480 5 :423$960 . 6: i20$00Q I 

2:426$000 13:63<$256 10 :000$000 
<6:n7~547 H3: HS:~523 130: 000:)000 

112$00() 1:705$400 5: 000$()00 
H :978!)412 45:000$()00 

390$000 ' 4 :971189~ 0 5:000$000 

58 : 265~{85 18•257$630 
59: 457$635 117:668 33'1 

60:000$000 
120:000$000 . 

. , 

- - ' --' 
. 9:746$1149 ii9.: 1)54$173 12o:oomsooo 

7 :81>9$360 14-:507$91' ; 15:ooofo 
17:997$39\l 293: 501$817 280:000 00 
15:483$921 35:9673530 36:000 000 
8:016~840 H:477$H ü 15:000$000 

71:866 382 í 2:369re82 120: 000$000 
4:605$100 4 :966 600 5;000~'000 

~ - -
3:510$081) . 3:510$089 4:000$000 

; 
12; 405$lH\l 16 :000$000 12 :040$540 

~ .98~$840 9:984$840 10 :000$000 
-:--., 

3;393SlJ25 3:393$825 5:000$000 

- , 4 :435$420 5:000$000 

- - .-
49:956$943 t 50:3i4$679 151:000$000 
- 1 :8~6$667 3:000$000 

16 :217.$437 - 52:217$277 · : ·o o: ooo.sooo · .. 

448:265$807 7.056:440$806 7: 236 :l!~$0o0 

RESUMO 

Dolação .. .... .. . , . .. : .. .. . > ... ........... ...... ....... ....... ........... ... ..... .. 
~:fJ~nd~~ 0.Í~t~~·õ·~; · ~tÇ~;.;;,;,\~·,.; ~~·:. ·. ·. ·. ·:·· ·:~·:: ·. ;. ·::·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·::·. ·. ·. ·. · ... ... 243':587$638 
Excesso sobre as, dotaçoes orçameotar 1as.. ...... .... ...... ... .. 63 .808$444 

Saldos .. .... . ........... ... . ..... .. .. .. . i 79 :779St 114 

- -- -

- 696$040 

3: 6348256 ' I . . 
13 :148$523 -- .~:29~0 , - 2 8 - 20$060 

\7:778~~Idem , idem. ' ·- i :734i5t5 - 2 :331 6111 ,. 8+: H~ O Idem, ldem. 

\ 
- - 26:667$000 jldem, idem . 
- 45$827 

- 492$090 
13 :501.$817. -- 32$4701 I 

- 522$860 
- 47:6308918 
- 33$400 

I 
•• 1 

- - 1;a33$4oO!Idem, idem . 

- 489$911 

- 3:594$160 

- t 5$i60 , 

' 

t.:606$17.5 =.,I 
-

. 564$580 

-:-

I 

152:222$222 ID8spendidos 96:853$814 . 

-- 1:173$333 

-

I 685$321 

· · 7 :7S2$i23 '· 

63:808$444 1 243:587$6381 2fÚ : 22~$122 

PAPEL 

7. 236 :)!20$000 
7 •. 056: 440$806 

179:779$!.114 

I , . 

OU RO 

284 :224$t22 
228: 855$714 

' I 

55:368$40il 

(, • 

I 

Capita l F edera l, 31 de a g osto de 1901.-R aul Silva, 2• E scl'iplura r io . Visto. - O Che.fe, T!:~. E>'íbouldt ~ 
Camara Vo!. VI Pag. 430 
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No orçamento geral da Republica a despeza autor:isada para. as estradas··de ferro tem dec:r:escido de anno para anno, a contar 
em que foi decretado o arrendamento· das pertencentes á União e suspensas .as novas construcçoes. 

de 1896: 

O quadro seguinte mostra as alterações occorridas no período citado. · · · · · 
. .. 

--------~~--------------------~------~--~--~~~~--~----~~-·------------~----~----~--
1896 " 1897 1898 

e; 
·1899· 

Central do Brazil ••• •••• .... . .............. , .............. l38.4.3i:17~$715l26. 537 :635$473j.39 . 69i:818$888 l35.6:15: 655$6~3 

Central do Brazil (prolongamentos).......... ... .......... 3.200:000$000 
Sul de Pernambuco . ...................... ...... .... .... ·.. 2.25:1: 503$950 :1.465:309$05~ 
Paulo Alfonso .. . ........... ·.............................. 251::17\J$215 :l g9 :030$89~ 
S. Fr:-ncisco ............. : ... .•.. : • .. ,... ... ... .. . . •• • • . • . • 3 . :106:183$68:1 ·2.:129:261$934 
Baturtté ...... • ....................................... . . . . , 2.0M:028$732 :1. 448:165$055 
Sobral ....................... • .. . .... • . ... , . •. • . ... • .. •• . • •• 279:H5$300 312:734$50() 
Central de Pernambuco .......... . ........ . ... . . ; ......... 4,2:15:002$626 938:.002$626 
Porto Alegre a Uruguayana.. ..... ...... • • .. . ... .......... 3.066:31 9$:1 67 2.:t8ó :932$:167 
Porto Alegre a Urugnayana (prolongamentos) ............ 2.741:8:13$650 · .-

869:595$000 I 814 = 580$000 
:116: 4.64S500 :1:11: {64$:;()0 

i. 994: 362$750 i. 733:250$150 
1.0:12:090$000 . ' 

1.141:892$5()0 
i .265:2:15$600' 

1900 

I 25.442:461$770 .papel 
2.200:000$000 ouro 

. 753:019$600 
:116:1é2$500 

1,548: H S$000 

1901. 

24 .. 856: :172$470 ,papel · 
2.200:000~000 oqro 

7~3:049$600 
' 116:752$802 

Cenlral"da l"arabyba ........................ . ...... · ........ i.~23:200$00Q. 328:300$000 . . 

. . 6õ:82.2:'551$036 35.~45:365$700146.091:430$2~8~~~~ • . 27.859:782$770 papel li 23.725: 974$372 papel ' ·· + 2;200:000$000 ouro + 2.200:000$000 ouro 

Por ahi.se vê que o orçamento da;s vias- viço, · O descredito lançado· ··sohre.éllas pela que .apresentou, comparados com o do ul
ferreas de propriedade da União não só di:- proclamação offi.cial da incapacidade doEs- tiriw anno de administração do Governo: 
minuiu extraordinariamente, em o ~eu con- tadopara asgerir,nãoforam umalição inutil, ' · . . 
juncto, accusando, de 1896 para 1901, uma nem deixaram de produzir alguns e!feitos Annos Saldo · Defictt 
differença para ·menos, na importancia de · salutares. 1896 . ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . 78 :601$230 
cerca de trinta mil contos ; mas ainda veiu · · . . · · · · d.. · · é · · · 
soffrendo notavel reducção para cada uma das p arrenda;mel)to, além d?_resulta o finan- 1897 (at, 31 de ou- . . . 
estradas. · ceuo que trou:xe para a Umao, fazendo d~s- tubro) ............ , . . . . . . . . 62.881$105 

. ap~arecer verbas avultadas de ~espez.a em- 1897 (de 1 de no-
Esses resu~tados fo_!'am devidos ao _arrep.. corporando, rendas novas á receita, transfor- vembro) (.). . . . . 27: 351$34~ damento, á mterrupçao das construcçoes e á mou em emprezas. remuneradoras em prezas · . . í 

introducção systematica de methodos de ·or- que se assignalavam po1' crescentes de(icits 1898. · · · · · · · · · · ~ · · 92:858$120 
demeeconomianaa<J,ministraçãó. annuaes. . ' , ' '. 1899 .......... ; ... 147:315$169 

A dureza com que foi tratada · a viação A estrada. de ferro de Sobral, desde a sua ·1900 .............. 136:129$183 
ferrea, peld córte impiedoso das despezas, inauguração em 1881, apresentou sempre ex- --- . 
ql!e p_or vezes íLttingi~, mais d.o qu_e ás pro- cessos da d,espeza sobre a rec~ita. Arrendada ·. (") Data erri que passou á administração dos ar-
digalldades, ás propnas necessidades do ser· em 25 de'setembro de 1897, eis os resu1tad9s rendatarioll_. · . . 

·· \ 
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A Estrada do Ferro de Baturité, que desde · 
1890 entrara no regimen dos de{icits e- que 
antes só dera'pequénos saldos, apenas ar<·en
dada, por contraêto de 12 de abril de 1898. 
começou a apresentar avultada ronda li· 
quida. Eis os seus resultados desde o ultimo 

.anno que procedeu ao arrendament9: 

Amios · Saldo 

1897 ...... · . .... . .. 362:816$783 
1~98 (até 14 de mai·- . - · 

ço) ............. 151:118$JlD 
1898 (depois de 14 

de março), ...... 180:224$366 

De/icit 

18Q9 .............. 163:149$114-
Annos Saldo 

J8g7 ..... ; ..... . ..... •. · . . .... . 
1898. ( até 30 de 

· Deficit 

177:491 $989 

1900 .· .. . . :- ......... .. ........ . 1:825$707 

. Seja ·q.ual for a causa .a que se -attribua a 

abril ) . . .. .. . .. .. 31 : 092.$396 
1898 (de 1 de maio). 419:478$825 
1899 .. ..... ... .. .. 490:814$130 

d1lferença. notada na situaçã~ financeira das 
estradas federaos;antes e depois do arrenda
. mento, uma conseq~ncia b2nefica desse facto 
não é contestavel. O desalento com que já se 

1900.. .. . . .. . .. .. . 348: 6.20$271 . ....._ . c;>mcç;;tva. a ~ncarar a Gonstrucção das vias 
· · A Estrada de Ferro Ceatral de Perna.m- f~r1·eas em nosso paiz e que desse émprehen

buco, desde a sua inaugura.<ão em 1885, deu d1mento estava _. afast~ndo a iniciativa parti
sempre defwits, -excepto em 1896, em que- cul.ll' e a _propr1a acçao do Governo, perderá 
houve um modesto saldo. Arrendada em 12 -a sua razao da ser, desde que possa esperar
d~- dezcmbro de-1898, a sua sítu1ção imme· : se delhs alguma.._ cous:!; mais do que fvrrteg 

· diatamente se transfJrmou como 0 demon- perennes de defictts, ~es~e que se tenha fun-
stram os seguintes dados: ' damooto pl.l'-1 a~_~oa:v10çao de que, adminis-

. · tradas commerci~krmente, ·euas não serão as 
pes.;!imas emprezàs industriaes que já iam 

Deficit sendu reputadas. · · · _-
i897 ......................... 596:653$396 P

1
odroutro la~o, o talld. ivio trazido á União 

Annos Saldo 

1898 (até 30 de pe o 0.3apparaCimen o ll.S avultadas despe-
abril} .... ~ _ .. _ .. .. ...... : .. _205 : 094$9.29 ~as dqued lh~ cu~1ahva a ma~tut~~ção de ~_yas és· 

. 1898 (de l-do maio) 128;665$950 . . ra as e erro, e pormi. Iril., majs fulgada, 
1899 ..... ; ........ 433 :292.$266 . - pttent~, adttend~r á _necdo;;~trdade de·levnrr .ao 
1900 · 476 504$8 m orwr · o p::uz mews ·e ransporté· rapido. 

. · · · · · · ·- · · · · · · : lO Essa política qué, recuando deante dos sa-
. A Estrada de Ferro de s _ Francisco deu crificios impo11tos pelo cu~teio das estpadas de 

· semp-J'e deficit até 1896, em q~!:1 eile se ele- ferro federaa3, levou a substituir'sa nellas a 
vou a 567:501$238. No - anno immediato, admiois·tração offi.cial pela particular teve 
apezar de .augmentar a despeza, tão extra- repercussão ,bemfazeja nas que ainda Àquella 
ordi:nario foi o crereimento da receita, mais fica.ram subordio;~das. 
do que duplado anno antarior,qile apresentou Estas se reduzem hoje . a sóment3 duas 
sa_ldo. Arrendada a 26 de _jáneiro de 1900, visto estar-jél arrendada a .Sul de Pernam: · 
foi,~ ? 'de ~arço dO'--mesmo anno;entregue .á buco, que ,ainda figura na proposta 'do Go
admmistt·aça-o do arrendatario. curto foi vernó para o orçamento de 1902 e é excluída 
pois, o período para perníittir qualque; do projec t.o da .Commissão . . São ellas: a Es
corr:paração. Entretanto bà sàguint3s dados trada de Ferro Central do Braúl e · .a Paulo 
darao· ensejo a se preverem os resultados Affonso; . · 
futuros: . ...____ Desta ultima já está contractado o arren-

. Annos Saldo 

damento. que se· tor.!!ará effectivo desde que 
Deficit . s~ complet~ opera.Qao do resgate de <Qversas 

linhas da rêd.c a que ella será incorporada. 
1893 ..... : ....... . . . . .. .. . .. . 236: 937$884 

9:798$408 . 1899 ... . ......... . 
1900 (até 6 de mar-

. ·ço) ............ .. 
190ó (depois de 6 de 

116 :813$246 

março) ........ ,. 44:227$981 

A Estrada. do Ferro de Porto Alegre a 
Uruguayana constituía, já pela regularidade 
da sua a;dministração, já pelos seus r esultados 
financeiro.;, um caso excepcional no regimen 
~era! da~ estradas officiaes. Eis os seus re-
sultados nos ultimos annos: · 

Est1·ada de Ferro Cenh·al do B~azil 

Estud:~.ndo o orçamento de .1901, o relator 
deste parecer assignalol}, com sa..tisfação, a 
phase ·nova em qu~ havia entrado a primeira. 
via-ferrea de noaso paiz. . 

Nella, c9mo em todas as estradas federaes, 
salvo uma ou outra excepção, a desol'dem 
administrcltiva havia assumido · proporções 
assustadot•as. Não hav ia mais obedecer a 
prescripções lega.es. Por maior que fosse a 
largueza das dotações orçameata.t'ias, não 
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se continham nestas a indisciplina e a prodi
g~lidade dos agentes do Governo. As des· 
pezas se faziam áo grado dos chefes de ser
viço, dos fornecedores e dos empreiteiros. 
O pessoal era augmentado discricionaria
mente, a transbordar. O principio em voga, 
de que estradas de ferro do Estado não devem 
produzir renda, tinha. applicações talvez lo
gicas, · mas incríveis : não havia mãos a 
medir no augmento da despeza; de elevar 
a receita, de estimular o desenvolvimento do 
trafego não se cogitava .; as .tarifas eram 
decretadas sem systema, conforme o pres· 
tigio, ou a tenacidade das solicitações. 

· De como essa situação se manifestava ria 
Estrada de Ferro Central do Bra.zil dá. te3-" 
t~munho a sua propria Directoria, no relato
riO de 1897. Depois de a.linhàr os algarismos 
da receita e despeza nos vinte annos decor· 
:ridos até aquelle, assim os comménta : 
; « A. . comparação · dos dados acima mostra 
que a despeza eresceu · nos ultimos vinte 
annos em manifesta .desproporÇão com ·a 
renda· da estrada. · · · 
. « Com effeito : -estabeleceram-se estações, 

postos telegt•aphicos de utilidade contes· 
ta.vel; crearam-se trens perfeitamente dis
pensaveis, attento o accreseimo de despeza 
que. acarretavam; augmentou-se successiva
mente o pe3soal em qua.si todos os ramós de 
ser-viço; finalmente na acquisição da maior 
parte dos materiaes, não se obtinha a dese· 
jada economia, por causa das protellações 
nos pagamentos das contas.» 

« A regularidade na circulação dos trens, 
sobretudo nos de carga, quasi que desappa
recera. Trens eram formados e circulavam 
diariamente fóra das horas determinadas nos 
horari.os . . N<,~. c_?mposiç.ão não se obseevavam 

regras preestabelecidas. Reunia-se o maior 
numero possível de vagões, e se os fazia re• 
bocar por duas e até por tres locomotivas. 

«As instrucções regulamentares, que pa~a 
o movimento dos trens tinham sido orgam
zadas desde 18. annos, e que periodicamente 
·eram ampliadas on melhoradas segundo as 
lições da experiencia, foram consideradas 
inuteis e como taes abolidas, de sorte que 
machinistas, ·conductores de trens e agentes 
de estações guiavain-se sómente pela tra
dição. 

« O resultado era.de pre~er. 
« Os accidentes multiplicavam-se, attin

gindo, durante o_anno, o espantoso numero 
de 1.019, nos quaes morrer(!.m IH pessoas, 
soffreram ferimentos 292 outras, ficando, 
além disso, avariados muitas locomotivas, 
carros e vagões. .. 

«A reparaÇão do material esta v a descurada, 
não obstante ter~se elevado a mais . de 195 
contos a despeza media mensal com o pessoal 
das officinas do Engenho de. Dentro e dos de-
positos.» · . · 

Assim,segundo.este testemunho autorizado, 
era um cahos a Estrada de Ferro. Central do · 
Brazil. ~~ 

Não é, pois, de estranhar-se que essa via
ferrea,que,!lesde 1858, em que foi inaugurado 
o seu primeiro trecho, déra sempre saldos, 
tenha·os visto decres(::Cr progressivamente 
nos ultimos annos, até entrar, em 1895, em 
uma phase de deficits. 

Mas a energia com que foram atacados os 
vícios que estavam minando a.quella po
derosa organização, prompto alcançou eli--: 
minar os seus perniciosos effeitos. 

Tanto valem a ordem na administração e 
a fidelidade á lei na realização das despezas t 

· . Em 1898 restabeleceu-se o regimen dos saldos, e desde então tem sido este o movi· 
mento finans:eiro da. estrada: · · 

Annos Receita 

' 
1898 ........... o. 3:4 . 118 : 623$33.2 

1899 ......... : . . .. 3.2.495:751$390 

1900 .............. 29.815:865$449 

· Nos quadros juntos estão-discriminadas a 
receita e a despeza. em 1900. . 

O saldo desse anno foi bem inferior ao do 
anno precedente. Cumpre, porém, observar 
que não foi istó devido a augmento de des
peza ; antes esta soffreu entre os dous annos 

Càm<~rll Vol. Vi 

Despeza 

31.043:580$094 

28.050:482$993 

27 . 120:637$444 

. Saldo 

3.075:043$238 

4 .445:268$397 

-2.695:228$055" 

uma reducçã~superior a 900 contos. A renda 
porém, diminuiu de mais de 2.600 contos . · 

Essa diminuição não foi devida á. retracção 
do trafego. A mas11a geral dos transportes 
excedeu muito em 1900 á. de 1899 . Os 
seguintes dados o patentoam: no ultimo anno 

53 
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houve mais do que noanno anteriol' 1.958.880 Essa situação offerece opportunidadê pro· 
passagens; -634.175 kilos de encommendas ; picia para se cogitar na execução integral do 
28.639 animaes ; 69 vehiculos; 92.323 .. 760 plano a que obedece a c-onstrucção da Es-
kilos da mercadorias diversas. Só lha foi in- trada de Ferro Central do Brazil. . 
ferior. nas seguintes quantidades: '117.()53 ' Terri ella por objectivo o rio de S. F1·an-. · 
kilos de bagagens e 54.906 kilos de café. cisco, na sua pa1•te navegava!. Attingindo-o 

O anno <f,e 1900 apresentou o m<\ximo da em Pirapora, encontrará Uma liriha de ila· 
exportação f9ita pela Central: elevou-se ella vegação extensa de 1.460 kilometros. Via 
a 53!.536.030 kilos contra 455.621.977 kilo- ferrea e via fluvial constituirão o tronco das · 
gr.ammas, de 1899. O total dos tr-ansportes communicações interiores . do paiz, vastá li
effectuados attingiu a·830. 978.660 kilog~am- nha a1•terial de 3. 053 kilometros. A elle fi
mas contra 738.709.806 kilogrammas, de carão ligados immediatamente os Estados do 
1899, ou cerca· de 14 Q/. a maior. Rio, Minas, S . . Paulo, Bahia, Pernambuco, 
· ·Comparando-se a tonelagem total . com o Alagoas, Sergipe; e-pelas linha{! do interior · 

custeio, a r-elação do ultimo anno é a mais desses Estados; fechada a co_mmunicação in- · 
vantajo9llo que já se tenha verificado. Só lhe terna entre o norte e o sul do Brazil. E' uma 
·seriam equjparaveis os annos de 1894 velha aspiração que muitas ·gerações_ teem 
e 1892. Naquelle o custeio importou em alimentado e a cuja realização teem consa~ 
,25.383:912$166 para uma tonelagem de grado os mais tenazes e patrioticos esforços. 
'H5~969.596 kilogrammas; neste o custeio Superfiuo fôra crtcarecer o valor político · 
foi de 17.123:525$251 para uma tonelagem desse instrumento da unidade nacional, e po- ; 
dé 591.-784.716 kilogrammas. Nf)ste ultimo deroso apparelho de defesa do territorio; 
anno contribuiu para reduzir a despeza a bem assim o valor eeonomico dessa extensa, 
melhor taxÇt. do cambio. ligação entre os mais variados centros de 
·' Esses algarismos mostram quanto· ha cr.es- p1•oducção e de. consumo, entre regiões aptas 
cido a massa de transportes effectuados,pela para as mais diversas culturas. · 

. Central, quasi dupla hoje do que era em 1881, Para alcançai-o l;>em pouco resta fazer;· em 
em que à tonelagem total foi de 433.674.643 relação ao muito que já está feito. · 
kilogr&.mmas. Ellés demonstr-am ainda que O ponto tern;lina~ da linha em tr-afego; .a. 
relat~vamente ao transporte etfectu~do o estação de Silva Xavier, a 706.697 metros da 
custeio da estrada se· tem tornado mais eco- estação central, dista de Pimpora, · termino 

. nomico. - da linha projectada, 335 kilometros. 
·Avultaram, porém, no vo~ume tranapor,. tli não é licito cogitar, desde já,, da con-

tadoasmer.cadoriasdepequenofrete, entre as strucção de todo o trecho restante, já não 
. quaes só o manganez concorreu com .121.000 póde ser adiada pov mais tempo ·a. ligação 
, toneladas, exportadas durante o anno contra com a cidade de Curvello, que, sobre ser um 
77.000 do anuo anterior, ao passo que a dos centros indilstriaes mais importantes do 
quantidade total do cafétransportado,desceu interior do·Brizil, é já hoje- o emporio com-
Q.e 104.948.423. kitos de 1899 a 104.893.517 marcial de uma vasta região, povoada por 
kilos em 1900. Além disto, fo1•am feitas cerca de tres milhões de habitantes. · 
notaveis reducções de tarifas, para pro- Duas causas especiaes, aléín daquellas que 
to.g~r a Iavom·a do interior.Eata!! calJsas se prendem á necessidag~ de levar a grande 
.explicam porque, não obstante· h a ver cresci- via-ferrea ao rio de S. Francisco, aconse
do a massa transportada, a renda diminui\1. lhani, desde ago1'a a construcçaô do proiori.-

Diminuida por causas transitarias, a renda gamento até Curvello.E' a primeira,multipli
forçosamente terá de-crescer; e .. mantida a caros elementos de ·renda, melhorando a si
despeza em limites razoaveis, hão de os sal- tuação financeira da estrada: esta parou em 
dos avultar progressivamente. Já os · resul- zona, que sem dispor de recursos proprios . 
tados colhidos no anuo corr-ente annuneiam para desenvolver-lhe o trafego, está. a muito 
para este renda e saldo muito superiores .. ao grande distancia das regiões productoras; 
anno findo. apenas ella se approxime destas, o seu tra-

Até 28 de agosto ultimo já a rerida arreca- fe~o crescerá, compensando o · prejuízo dos 
dada se elev.ava a. 22.363:707$36~. notando-se percursos e~tereis . . . 
que d~sde pouco apenas é que começou a A segunda causa consiste no facto de já 

· affluir á estação marítima a grande safra do haver grande quantidade de trabalho feito 
anno. Nos ultimos m:ezes se tornam assigna- naquelle trecho ; o seu abandono por J;Uais 
laveis a,s differenças sobre o anno anterior: tempo acarretará. a perda total das obras 
em julho a renda foi de 3.539:948$029 contra executa-das e o desperdício 'da despeza rea
a de 2.662:286$276 do igual período de 1899; lizada. 
em agosto, até 28, j<\,a ttingia a 3.464: I 97$596, Sobre o estado do Pl'olongamen to entre. 
quando a de todo o mez do a,nno comparado Silva Xavier ~ Curvello, cuja extensão é de 
foi de 3.30.4:751$919, · 95,709. Jl1étros, obte~e o r~l<~,t<?_r de::Jte pal'ecer 
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os seguintes esclarecimento3 no escriptorio immedlato, não onerando, portanto, a Nação; 
da. Via Permanente da Estrada de Ferro 'Cen- impédirá que essa obra sobrecarregue os or
tl;al do Brazil: çamentos da Repuolica, rdesde que ella só 

«Estão preparados 19 kilometros de leiGo se . executwá, verificada a existencia de 
da linha, construidos 19 boeiros, dos quaes saldos. 
dous abertos e 17 capeados e dous drenos. A Commissão não hesita, pois, em acon
t « Ne3se. trecho, .qlle para facilidáde . da selhar esse alvitre, pt•opondo que para ex
éonstrucção foi dividido ' em outros quatro ecutal-o seja dada ao governo a necessaria 

· pequenos trechos, . sendo os mais longos de autorização. 
30 kilometros, tem se o seguinte movimento E' vindo o momento de se .cogitar da re• 
de terra por metro corrente: surrreição_economica de nossa p().tria. · 

No lo sub-trecho, 7m3,032; Si até aqui" a~ angustias de uma situação 
No 2° dito 6m3 627· finaneeira oppressiva forçavàm a eoneen-

. No 3• dito; 4m:i:55o; trar-se nesta a; attenção dos poderes publi-
No 4• dito 5m3 799· eos, agora que está salva a honra da Nação, 

o que dá u~ mo~im~nto médio de 6m3,002 empenhada em os seus compromissos exte~ 
por metro corren,te de estrada. . riores, cumpre envidar todo o esforço para 

« f\,s obras de arte que faltam, com ex- que aquella doloro:;la situação se não repro· 
eepção da ponte de Cascudos, são todas de duza. E o meio mais effica.z de o conseguir é 
facil constr)lcção. · · · . desenvolver a i'iqueza publica, fomentan· 

« O traçado, pelo movimento. de terras, do a producção, proporeionando-lhe os in~ 
verifica-se que não é pesado; as curvas de disperisave1s apparelhos de circulação. 
pequeno raio são em pequeno numero e as ~ Impõe-se, pois, como necessidade inadiavol 
rampas não excedem de 2 % • . o proseguimento de nossas estradas de ferro 

«Do orçamento organizado pela ex-repar- e notadamente da principal dellas, «joia pre· 
tição . do prolongamento verifica-se que o eiasa do nosso thesouro», fundamento de 
custo kilometrlco dessa extensão de linha nosso .credito, condição de nosso progresso~ 
varia ~ de conformidadé cóm os trechos em commercial. · 
qúe foi dividida, assim: no primeíro trecho, Dessa convicção estão feli:z;mente domi·1 
o custo seria de 26:422$290; no segundo, nados os-mais altos espíritos e os mais re· 
3?:843$667;nç terceiro,31:454$5l3; no quarto, sponsaveis pela direcção da Republica. 
31:557$212. . O illustre Sr. Ministro da Fazenda, na-Ín· 

Neste eústo kilometrico es~á incluído todo troducção de seu recente relatorió, assim se 
o· movimento de terra-s, obras de arte, esta- exprime, em uma affirmação tanto mais va· 
Ções, casas de residencias, caixas de agua, liosa, . q uant~ e~u be a S. Ex;.; dirigindo a 
via permanente, linha telegraphica, admi- pasta da IndustrHt,, a as pera; tarefa de sus· 
nistração e fiscalisação; a obra completa, pender a construcção da-s estradas: 
portanto, exclusiva o material rodante. ' « A outra necessidade urgente é o desen· 

« Tomando-se a média do orçamento dos volvimento das nossas vias terreas. 
diversos trechos, teremo::l para custo kilo- A Estrada de Ferro .. Central, tendo uma. 
metrieo médio entre Silva Xavier e Cur- renda certa de 32.000:000$000, pôde com 
veUo, 31:819$420. ~ administração particular dar uma renda. li· 

« Sendo.a distancia eJ;Ltre estes douspontos q~ida de 5.000:000$000 a 6.000:000$000 an-
. de 95k,709, applicando o preço médio ki- nuaes. ~ 
lometrico, teremos para custo total do trecho Entl'()gue-se essa estrada pÓr arrenda-
3.045:404$. Estando, porém, executados tra- manto a um grupo de engenheiros nacionaes 
balhos cujo valor sobe a 2Q5: 145$280 e ad- e com esses 5. 000:000$ ou 6.000:000$ ·podere
quiridos I.Uateriaes para a via permanente, mos 'Continuar, não só o prolongamento da. 
na importancia. de 666:060$024, reduz-se a mesma Central, como al.lxiliar a construcção 
despeza real a 2.114: I 99$564, -ou seja uma de outras estradas de ferro ·nos Estados. 
desp(w;a ldlometrica média de 22:089$872; A quàntia de. 5.000:000$ ou· 6:0oó:ooó$ 
segundo os orçamentos organizados.» .. com um bom cambio é já um elemento po-

Bastaria, pois, applicar a.o :Prolongamento deroso para· esse emprohendimento de que 
da Estradt~ de Ferro Central uma pequena depende o futm·o <lo llra.zil.» _ 
parte do saldo por- esta produzido, para, O que, neste caso, poderia fazer a admi· 
dentro em .dous· annos, leval-a ao Curvello, nist1'ação particular, não se dirá que seja. 
onde se lhe abrirão largos horizontes de menos possível ao Estado. Si aquella havia 
prosperidade. . : · de conseguir renda mais elevada, do saldo 

Esse processo terá dupla vantagem: capi- que recolhesse teria que deduzir as contri
talisando na estrada a sua renda liquida, buições do arrendamento e o lucro do arren
fará que o desenyplvimento desta seja feito datario _; só o restante, assim consideravel· 
á custa daquelles que dahi . tirarão proveito . mente diminuído, poderia ser empregado u" 
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execução das obras, de que, na phrase ex- um relojo(3iro, cujo serviço. sendo f.:>ito, não 
p1•essiva do eminente estadista, depende o por empregados da estrada, mas, por um 
futuro do Brazil . . O Estado, porém, CÇJm· contracto, passa a figurar na verba do Má
quanto de sua gestão se deva esperar renda terial, por isto elevada de 700:000$ a 

· liquida menor do que da gestão particular, 706:'000$000. 
Rão teria de sobrecarregar essa renda de Na 4a divisão, ha para o material da lo; 
onus algum, podendo, pois, empregai-a inte- comoção um excesso de· 2:000$, por ter sido 
gralmente naquellas obras. insufficiente a dotação de 10:000$ do orça-

Ao inesmo assumpto se refere 9 illustre manto em vigor. Por conveniencias do ser
Sr. Ministra da Industria, em o seu .relato- viço do Tbesouro, a verba de Combustivel, 
rio desté anno, nos seguintes termos: lubrificantes, etc., passa a ser inscripta em 

« • . . o melhor do valle do S . Francisco papel, como o era dantes. Para acquisição de 
ainda está á espera da tão de. longo ptoinet- mat9rial rodante e de tr~cção consignaram
tida e esperada ligação com a Estrada de se 1.880:000$, porque é indispensavel ad
Ferro Central do Brazíl ! quirir locomotivas e vagões: ·«desde 1898, 

«Uma linha de transito que estabeleça a diz o ultimo relato rio do Sr. Ministro da 
relação da Capital da União com a capital e Industria, n~nhlima locomotiva, como ne-· 
porto da Bahia pelo interiül' é, sobre ser um nhum vagão foi comprado para a Central, 
desejo ha muito nutrido, i.ncontestavelmente ao passo que de então para cá teem sido con-. 
até estrategica, p,lém de colnmerci.al. demnallas diversas ' locomotivas e muitos 

«Temos, pois, o dever do levar a Es~rada vagões, cuja reparação já. se não tornava 
.de Ferro Central do Brazil a ponto fl'equen- conveniente». 
tado ou francamente navegavel do curdo do Pa1•eceu á Commissão desnecessario in-

. s; · Franc~co, a Pirapora.» · dicar na lei o numero de locomotivas e va-
0 Congress·o Nacional já tem. affirmado, gões, como está na proposta, detalhe admi

em principio, a necessidade desse pl'Olonga- nistrativo que as conveniencias do serviço 
mento. Não se justificaria adiar a sua re9-- regularão e poderão modificar. Para obras 
lização, desde que a propria. linha principal novas (me)horamentos nas officinas e depo

' fornece os recursos pJ.ra isto necessariós . si~os, etc.) o orÇamento vigente consigna 
400:000$, a proposta 500:000$ e o projecto 

O projecto de orçamento da Estrada de 450:000$000. · 
Ferro Central do Brazil apresenta, em rela- · A inJta llação de apparelhos novos e os 
ção ao orçamento do corrente exercício, dif- reparos de edificios tornaram necessario um 
ferenças, que pas;amos a justificàr. augmento, que pôde ser re4uzülo, por se 

Na primeira divisão ha uma diffe.rença reconhecel' que a verba do cor1•ente anno 
para mais, no pessoal da- intendencia, de poderá occorrer ainda a uma parte da de.l-
12:4!0$, devida á inclusão de um mestre de peza. 
lancha, uln machinista, um foguista e dons Na 5a diTbão ha para o. pe;soal de conser
marinheiros. E~se pessoal já existia, vis to vação d·.t linha um augmento de 16:607$500, 
_ser imprescindível para o servir;o da lancha devido á elevação do numero de feitore.':l de 
que faz o transporte de carvão e outros ma- turmas de 265 a 270, para o. serviço de novo.> 
i.r.riaes ; era, porém, pago pela verba~ t1·echo.>, corno o ramal de Bello Horizonte, e 
Eventuaes. á inclusão de um fe1•reiro de sigoaes Saxby e 

· Na segunda. divisão, ha no pessoal do mo- de· um machini.;ta para os velocípedes e 
vimento de trens uma. differença paea me- machinas de ensaio. Ha mais o accrescimo 
nos, de 36:000$, pela reducção do numero de 31:755$, }lara o custeio da officina de 
de conductores de 4a classe. de 100 a 80, pol' injecção de dormentes, já installada, por 
se ter abstido a Directoria da Estrada de pre- disposiçJ.o da lei n. 652, de 23 de novembro 
encher as vagas que se verificaram, fiel á de 1899, art. 21, n. 13. 
norma adoptad<'· nos .ultimas tempos, de re- Das verbas subordinadas á rubrica geral 
ducção de pBssoal. No pessoal das estações Gratificações diversas ha na de Ajudas drt 
de 5a clasae, . h a uma diminuição 'de 7:760$ ctlsto uma differença p~ra. menos li. e 5:400$, 
pela reducção do numero de agentes de 62 a na de Queb1·as de 10 % uma differença para 
52 c consequentc diminuição do' numero de menos de 2:089$200: são dc.1pezas que po
guardàs e trabalhadores, sendo i~to devido a diam s;or calculadJ,s de ante-mão c do calculo 
'terem sido rcbaixadcs ele categoria algumas rGsultaram as importancias consignada~ . 
estações. · Ha um augmento de 10:000$, sub-consignação 

Nas sub-consignações do tdcgrapho c Hlu- nova par<t occort·er ae> pagamento do diaria.s 
minação ha um;t clill'ercnça pa1·a tncnos de a.os empregados removidos. P.:na g-ratifi-
35:401!$ pela rctluc<;ão de tolcgl'apliistas de cações a empreg<tdos destacados para logares 
3a classe de 210$ a 200$, dos de 4u. de 70;$ a insalubres lia um augmento dQ 5:000$, sob1·e 
65$ e pela suppt'CSilão da verba. destinada a o orçamento· vigente afim de que a verba 
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baste a comprehende;· os empregados de 
· outras divisões, afó1•a a do trafego : o pro
jacto, porém, redu~ - a vm•b:t dt~ pt•oposb de 
195:000$ a IOO:OOO$.As gr,1tificações ao.> que 
te em mais de ,20 annos de serviço exigiram 
um accrescimo de 41:655$, vi.>to augmentar 
o numero dos qu3 passam a ter aq·uclle di~ 

·rei to·. Consignam-se 22:000$ para remunerar 

Animaes . . . .. .. . .... . .. . 
Vehiculos .............. . 

M - d . ) Café .. .. 
erca ortas . 'I Diversos. 

Rendas di versas ........ . 
Armazenagens . . .... . ... . 
T~egrapho ....... ~ ..•.. . 
Multa'l .. ... .... ..... ... . 

828:531$376 
9:275$020 

4.667:214$437 
13.005:778$972 

237: 3751'''666 
.60:758 385 

15.5: 305,-·980 
7:085$880 

aos agentes que aecumulatn os logar0s de 
telegeaphistas,evitando-se a irregularidade de 
attribuir-lhJs vencimJntos supel'ioreq aos 
que competem aos cargos de agentes. O 
abono para alugael de casas é augmentado 

Somma .... . ..... · 29 .397:481$536 

Re11-das arrecadadas pela 
'E}!.esot,ra,·ia 

·de 2: 000$000 . . Porcentagêns .diversas .. . 134:675$836 
211:632$119 
64:976$008 

. . Renda eventual ........ . 
Renda discriminada do anno de 1900 Idem de proprios . ...... . 

Multas por infl•a.cção d.e 
-contrac \os ..•......... VERBAS IMPOR'l'ANCIAS 14:088$197 

Renda do trafego • 

Passagens ........ ... ~ .. . 
Bagagens . .... ... ... .. .. . 
Encommendas .... .. .. .... . · 

TotaL . . . . . . . . . 29 . 822: 853$696 
8.170:424~895 · ·Segunda secção de éJntabilidade, 13 de 

539:038$765 agosto del901.- Augusto Schoffior, guarda-
1.716:692$ 16~ livvos. · 

Demonstr ação da despeza de pessoal e material dur;J.nte o. exer cício de 1900, comparada 
· · com o respectivo credito 

·CONSIGNAÇÕES DESPEZA . CREDITO SOBRA 

ta Divis1TO 

Directoria e secretaria.: 
Pcsso:i.l. .. · .... · . . ..... , .' ... .... 91:948$592 92:740:!;000 791$408 
MateriaL .•.............. , .. 6:552$393 . 22:000$000 15:447$607 

Thesouraria .e pagadoria: 
Pessoal. .... : .. . . .. ....... . .. 101 :664$314 . 113: 825$000 12:160$686 
Material. ...... ... .. .. ...... 834$212 8:000$000 7:165$788 

- Intendencia.: 
Pess(}al. ........•.............. 169:304:!;495 172:65i$500 3:353$005 
Mate·dal. . ... .... . .. . · .. .. ... 10 :813$091 20:000$000 9 :186$909 

. 381 : 117$097 429:222$500 48 : 105$403 

2a Divisão 

Escr1ptorio central e 
spectorh do trafego: 

in-

Pessoal., .. _ ............... . ... 243:8l7t99 248:770$000 •1:952$501 
Ma teria!. ....... ; .. ... . .... . 2:630.: 45 6:600$000 3:960$455 

Inspectoria do telegrapho 
e illuminação: · . 
Pessoal. .......... .• .. ..... .. 62:901$688 63:660$000 758$312 
Material. . ....... .. ; -, : ... . ... 970$510 1:000$000 29$490 

Serviço telegraghico das 
estações e linhas: 
Pessoal. . .. , ......... .. .' .. -:--·:· .' . 908: 687$637 931 : 400~000 . 22:712$363 
Materütl. , ... .. , ......... , ..... . . 58: 755$4HO 60:000$000 l :244$520 
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CONSIGNAÇÕES 'DESPEZA CREDITO SOBRA 

· Offl.cina telegraphica o 
deposito: 
,Pessoal .....•..... . ..... . .... 
' Material. ..... ~ ........ . ... . 

Illuminação oloctrica o a 
· gaz: 
Pessoal. , ........•........... 
Material. ............... . ..• 

·Inspectoria do mo v i
monto: 
Pessoal. ...................•. 
Material. .. .- ................ · 

Movimento de trens: 

26:863$025 
4:625$951 

82:821$900 
96:400$000 

3r-: 967$811 
451$317 

I 

28:102$000 I :238$975 
8 : 600$000 . 3: 97 4$049 . 

' 
~8:216$000,. 5:394$100 
96:400$000 

- 33:610$000 l :642$189 
. 1 : 600$000 1 : 148$683 

Pesso_al. ........... ;......... . 1.586:501$446 "' l. 75~ :784$000 165:282$554 
Material.................... _- 17:000$000 · 17:000$000 ·· 

Estações di-versas: Espe
'ciaes, l"', 2a, 3"', 4a e 5"' classes, 
postos telegraphicos e aoonos 
aos agentes e ajudantes de . 
estações para aluguel de casa 
onde a estrada ainda não as 

. possue. (l'abella H da.s obser-
' v ações : 
Pessoal. ..•........ ~ ....... . 
Material. .............. : ... . 

3a Divisão. 

Escriptorio, }a e 2"' se
cções : 
·Pessoal.. · ..............•..... 
M&.ter_ial .......... ; ......... . 

4a Div_isão (') · 

Escriptorio : 
Pessoal ..................... . 
Material. ..•.••..• ~ ...•••..• 

Tracç.ão : 

4.122:332$158 . 
506:661$825 

7.753:397$792 

447:939$ll8 
32:279$504 

48Ó:2l8$622 

4. 33.6:237$000 213: 904$842 
507:000$000 338$175 

8.179:979$000 . ...••••.••• 

456:590$000 8:650$882 
40:000$000 7:720$496 

--------~. . 
496: 590$000' .......... . 

187:462$814 (') 189:800$000 2:337$186 
9:500$000 10:000$000 500$000 

/ 

Pessoal. . .. .. . . • .. . . .. .. . . . • 1. 854: 499$851 
Ma teria I. .. : ............ , ... : 298: 183$980 

1.895:196$890 40:697$039 ~- . 
300:000$000 1: 81?$020 

Reparação do material 
. rodante dos deposites : 
Pessoal..................... 892:594$683 
Material (')................. 249:860$720 

· Officinas. do - Engenho de 
Dentro: 
Pessoal. ................ :... 1.524:161$337 
Material ........... ..... · ..•... 

Ferramentas, combustível 
e diversos: 

. Material. .•... •• ,; .......... , • 548:783$460 

. (") Despeza em.-ouro Ba pagina 4 t 

982:971$380 90:376$697 
250:000$000 l39fZ80 

1.623:400$000 99:238$663 . 

550:000$000 l :216$540 

426:581$208 

l6:37i$378 
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CONSIGNAÇÕES 

Acquisição de machinas, 
material rodante e sobresa
lentes, etc.: 
Materiàí. ............ ; .. , ..•• 

Con~o de agua : 
Material.._ .•. · •....•.•... .-- .. 
Obras novas (conta de capital) 
. Melhoramentos nas offi
Cinas e depositas : 
Material. .... . ........ , .... . 

5"' Divisão 
Escriptorio: 

Pes;:;oal. .......... : .........• 
Má.ter'iil.l ...... ; ... ,, .. •-....• 

Conserv-ação o1•dinaria e 
extraordinaria. da. linha é edi
ficios: 
Pesssoal. .... · ........... ... -.. . 
Material. ..... · ..•........... 

Ob1•as novas (conta de 
capital): 
Pessoal .... _.... -392:133$664 

DESPEZA 

876:059$851 

'211 : 797$490 

6.652:904$.!86 

171:162$300 
4:206$839 

/ 

4.677: 177$6Í8 
' 1.398 : 130$3l0 

CREDITO - . SOBRA 

., 
1.000i000$000 )23:940$149 

6'1: 000$000 61:000$000 

500:000$000 288:202$510 

'7.362:368$270 709:464$084 -
174:000$000 2:837$700/ 
10:000$000 5:793$161 

- ;,.-. 
4.677:407~000 229$382 
l. 400: ll i "000 1:986$690 

Material...... 704:804$082 1.096:~37$746 I.I00:000$000 3:062$254 

Estabelecimento de uma 
offiici_na _.de injecção de dor
mentes: 
Pessoal. ..... , . • 12: 400$975 
Material....... 74:172$143 

GRATIFICAÇÕES DIVERSAS 

P essoal 
Ajuda de custo ao director, 

sub~dii·ectores, in s p e-
. - ctores e demais empre-

gados .................. . 
20 % -sobre os vencimentos 

dos empregados que ti
verem mais de 20 annos 
de, serviço .............. . 

lO % para quebras aos bilhe
teiros, fieis, recebedores, 
thesoureiro e outros em-
pregados .............. ; . 

Transporte .. ~ .••..••••..... 
Para os que servirem em lu

gares insalubres ........• 
Kilometragem aos machi

- nistas e foguistas . .. ....• 
Gratificação de trimestre ....• 

86:573$ll8 

7.434:187$931 

68 :731$868 

243.: 320$986 

15:627$784 
... ······ ···· 

61~913$760 

65:958$316 -
299:989$990 

755:542$704 

~ 00: Ó00$000 . 13: 426$882 

7. 461 : 524$000 27:336$069 

80 :800$000 12:068$132 

249:454$000 6:133$014 

_16:524$000 896$216 ............... .. ······· 1.284:093$438 

90:000$000 28:086$240 

75:000$000 9 :041$684 
300:000$000 10$010 

811 : 778$000 56:2S5$296 



440 

-CONSIGNAÇÕES 

Ev~ntuaes : 

l
p: divisão. 5: 114$800 
2" » 38: 734$.%3 
3& » - 10 :803$37 1 
4" » ll : 666$3~ 

. 5a - » 66:489$416 

:Material. ... ... . .. . ....... .. 

4a Divisão 

ANNAES DA CAMARA 

DESPEZA 

132:808$265 

512:137$780 

CREDITO 

644_: 946$045 700:000$000 

SOBRA 

55: 053$955 . 

Tracção: . 
. Material (ouro).. .... ....... 1-.999:004$873 2.200:000$-')00 

. 1.339:147$393 

200:995$127 

RESUMO DA_DESPEZA 
- la divisão: .. 
PessoaL .. . .. . ... . ........ . 
Material. ................ .- . 

2a divisão: 
Pessoai ....... .. . . ......... . 
Material . .............. . ; . . 

3a divisão: 
Pessoal . .... .. .. . . ... ...... . 
Material ................... · 

4a divisão: 
Pe.>soal. ..... .. .- ... -.. ..... . 
Material, . ......• -...... ... . 

5a divisão: 
Pessoal (do custeio) . . ... . . . . 
Material (idem) ........ . . _ .. 

·Obras novas (conta de 
_ - capital): 

PesSoal....... 392: 133$664 
Material ...... 704 :804$082 . 

-------
Estabelecimento de urtla 

officina de injecção de dor
mentes: 

Pessoal....... 12:400$975 
Material...... 74:172$143 

Gratificações diversas : 
Pessoal. .................. . 

Eventuaes: 
Passoal........ 132:808$265 
Material. .. .... 512:137$780 

4" Divisão 
T1•acção: -

Material (ouro) ........... .. 

362:9!7$401 379:222~00 _ 16:305$099 -
1-8:199$696 50: 000 ')00 31 : 800$304 . 48:105$403 

---· --
7.065 :893$164 

687 :·504$623 
7.481:779$000 415:885$836 

698:200$000 1~:695$372 426 :581$208 
------

447:939~lf8 456:590$000 8:650!882 
32:279$504 40 :000$000 7:720 40.6 i6:37l,$378 

------
4.458:7' 8$685 (') 4.69! :368$270 23~_:649$585 
2.194:185$501 2.671:000$000 476 :814$499 703 :464$0U 

. 4.848:339$918 
-1._402:337$149 

l. 096 : 937$7 46 . 

R6:573$118 

4 . 851 : 407$000 . 3: 067$082 
l. 410: 117$000 7. 779$851 

1.100:000$000 3.062$254 

100:000$000 13:426$882 · 27:336$060 

755:54~$704 - 511:778$000 56 :235$296 

644:946$045 700:000$o'OO 55:053$955 
-------
24 .102 :314$377 25.441 :461$770 !.339: 147$393 
------ ----- --------

1:999:004$873 2.200:000$000 200:995$127 

( ·) Está comprehendida a quantia de 12:000$ ·para completar os vencimentos dos. 
engenheiros ajudantes. 
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Nota--Incluiu-se a quantia de 1:897$090 de dcspcza que ficou por pagar, por ter ca
bido em exercicio findo, a saber: 

Administração Ce~tral. ....... ": .......... . 00$000 
1.546~)44 

290$146 
Trafego ................................. . 
Locomoçio ...........................• · .. . 

1:897$090 

Sogllnda. Secção de Cont·tbiliJn.de, 16 de ago.3to de 1901.-Augusto Schofflõ.,., guarda
livros. 

OBRAS FEDERAES NOS ESTADOS 

No orçamento do actual exercício inscre
vem-se sob esta epigraphe as seguintes obras: 
porto do i\'Iaranhão, 150:00.0$; porto de Per
nambuco, 384: 152$850; porto do Rio Grande 
do Sul, 787:242$; porto do Natal, 100:000$; 
porto de Santa Cath<nina, 160:765$, e porto 
da Parahyba, 200:000$; total, 1. 783:159;ji500. 

A proposta do Governo para 1902 mantém 
as me~mas obras, excluindo, porêm, os por
tos de Parahyba. e Natal. 

A Com missão entendo que não devem ser 
interrompidos os melho1•amentos de portos 
já iniciados. . 

No do Natal a3 obras a executar não são 
de grande importancia; com pequeno esfor
ço ficarão concluídas, tornando franca a en
trada daquello porto, do qual depende o pru
goresso de um pequeno, mas fcrtil Estado da 
União. 

O da Parahyba já tem sido consideravel
mente melhorado pelas obras feitas. Inicia
dos os trabalhos, propriamente de construc
ção, em 1897, draga.ram-se até 18~J9 
105.317,m3500 e aterrou-se extensa áro:1. de 
torrcnoil alagados. A despeza feita U.esde 
1892 eleva-se a 1.398::127$729, não incluindo 
a do anno pa;;sado. 

As obras, segundo fm•am projectatlas em 
1896, estão orçatlas em 3.144:171$004. 

Resta, pui . .;, despendet·-se menos do dous 
terços da importancia total. 

Parece, pJi:S, não dever ser intm•rompido 
o trabalho iniciado; e para este fim, o pro
jacto mantém a verba e a organização do 

· serviço, consignadas no orçamento do exer
cicio de 1900. 

Inclue-se tambem a verba na.quelle mesmJ 
exercício decretada para o açude de Quixa
dá. Da lei da despeza· para o anno corrente 
fór.1 ella excluída, não porque se puzesse em 
duvida a necessidade indeclinavel de prose
guir a obra, mas porque esta, sendo o me· 
lhor meio de e~occorrer ás victimas da secca, 
estava sendo cus toada pelo credito extraor
dinario a esso fim destinado. 
· Cessou, pois, o motivo da omissão; o não 
seria nem patrlotico, nem economico intol'· 
romper uma obra das do maioi' vulto que se 

Ca!llara V. VI 

tem tentado em nos.3o paiz o de mais bemfa
zojos intuitos. · 

Nella já se despcnderam, até dez:3mbro de 
1900, 3.108:901$897. Já está. construido o rc
sorvatorio, com a profundidade maxima do 
16 mett•os e média de 6,mso,o perímetro de 91 
kilometros o capacidade de 137.500.000 me
tros cubicos; tendo quatro barragens, das 
quaes a principal, de alvenaria, tem a ex
tensão de 415m e a altura maximn. de lô,m50. 

Esses poucos dados dei~am ver a importan
cia e o valor do que jii e3tá feito. As obras 
de irrigação estão iniciadas e o prosegui
mento dellas é indispensa.vel pa1•a que dos 
trabalhos já executados se colha o. proveito 
que, dosde o inicial-os, se tinha em vista. 

OBRAS PUBLICA~ NA CAPITAL FEDERAL 

Pelo orçamento do Ministerio da Industria. 
são custeados, na cidade do Rio de Janeiro, 
tres serviços de immediato interesse local: 
a illuminação publica, os exgottos e o abaste
cimento do agua: Eleva-se a despeza em que 
elles importa,m a 8.092:360$162. (orçamento 
vigente). · 

Os dous primeil'os se regem por contractos 
o decretos ospociaed, c sobro ellc . .; a nenhuma 
observação otforece opportunidade o pt•oje
cto de o1•çamento. Limita-se este a màntor 
a::. verbas indicadas na proposta do Governo. 
. O_ abastecimento de agua. está a reclamar 

desde muito tempo mell1oramontoa cuJa ne
cessidade se torna cada dia mais imperiosa 
c inadií1 vel. Mais de uma vez, as commissõaa 
de orçamento teem convidado a attenção da 
Camarà dos Deputados para esse problema 
capital; e a iniciativa aqui tomada nessa 
direcção tem sido corroborada pelo apoio 
das mais respeitadas autoridades sobre esto 
assumpto. Todos se mostram accordes na in
dicação dos dous meios capazes do nos liber
tar de uma situação cuja subsistencia é um 
perigo permanente para a salubridade da ca
pital e uma vergonha administrativa. Esses 
meios são: augmenta.r o supprimento de agua 
e rogula.rizar a sua distribuição. 

Di vergencia.s podom suscitar-se sobre a im· 
portanchL rolativa e a preccdencia de execu
ção das duu.s soluções. Nenhuma, destas, po. 

' tí!.l 
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rém, póde ser descurada pelas autot•idadr.s 
Pt'epostas á uit·ccção do serviço. Para alcan
f<1t'·Se a P!imai~·a, oiJl•a.s estão iniciadas cuja. 
mterrupçv-o se1•w. um desastre do consequen
cias já penosamente expal'imentadas. A se
g_unda impõe-se com inillmlivel urgen
Cia., para supprir, dosdo logo, u.s insufficit}n
cias do abastecimento, que não pôue sur de 
prompto augmentado. 

Para insistir sobre essa dupla. e pt•omcnte 
necessidade bastaria â Commissão r•otlizor 
qu~nto sobre o assuropto cxpendeu, em mais 
do um parecer, o anno passado. Mais efficaz 
lho parece ofl'erecor â a ttenção da Camara al
gumas cta.s mais p1•ecisas e syntheticas affir
maQõos, enunciadas po1• profissionaes de in
contestada, competencia, por occa.siã.o do mo
moravol debato que áquelle mesmo tempo se 
travou no Instituto Po!ytocllnico Brazileiro. 

As:sim se onuncia.va, em seasã.o do 29 de 
ago~to de 1900, o Sr. ma.recha.l Moraes Jar
dim, C"4ja. alto ~abor e oxperiencia todos co
nhecem e aca.t<\m : 

«E' solJrctudQ injustificnel qué nem ao 
~cnos se pr~cur~ t~mr t.odo o possivcl par
tldo do que Já. fo1 fetto. Sabe-se, com cffeito 
qno boa_ porção da. agua canalizada para ~ 
aba.stomrnento da. cidade se per·de diaria
mente Jlor defeitos ou insufflciencia de rêde 
~lo distribuição, da qual ainda. fa.zem parto 
antigos cnctLna.montos wo foram assentados 
quando ae tratava. de distribtlir apenas a de
aim~~; parto do vo~un:ul de agua, de que ora 
sn d1spõe, dando 1sto em resultado um dis
perdicio dea.gua que é avaHado pela repa.r
tiçií.o cnmpotonte, desde alguns a.nnos, em 
2~ % du. quantidade total. <. 

Para regularizar a distribuiçã.o e manter 
nos enc~namontos dii;tribuídorc.~ á. pressão 
noc~ssa.r1a, pa.ra que a a.gua. fosse levada aos 
ma.1~ elevados t~ndares dos predlos, con
strmram.se reservatorios compcnsa.dorcs, 
que tendo funccionado p3rfeita.mcntc por 
al~um tomiJo, depois do sua. construcQã.o, 
a.lu ao conservam sem receber uma só gotta 
de aguil. alguns, outros recebendo :1 dccima, 
parte. dn !luo dovia.m receber; c isto por iu
sufficwncla dos encanamentos cunductOl'es 
qu~ ~inha~ sido calculados para uma. distri: 
bmçao mats restricta. 

Lembra.rai, senlwros, que já em julho de 
1889 reconhecera o Governo a. necessidade 
urgente do.melhorar a rêde djj distribuição, 
e resolveu tncumbir do estudo desse melho
ramento uma. commissã.o composta. do in
spector-_gcral (Dr. Belfurt Roxo), Dl'. Fran
crsco Bwalho e de quem tem neste momento 
a honra de vos úil•igir a palavra.» 

. Em o1;1tra. sessii.o, :propuz o mesmo profis
ston~l drversa.s conclusõe;;, entre as quaes a.s 
segumtes : · 

«l. o Melhora. r B completar o abasteci· 
mento tle agua, a usta capital, de modo a 
preencher stctisfü.ctoria.meute a todas as 
exigencias do consumo par·ticulu.r e a.g do 
saneamento da cidade, dove sm· considerado 
comu uma, das medidas .quo mais urgo -a.t· 
teruler no interesse do bom estar de su.-, po
pulação o como o meio mais efficaz pv,ra. -pre· 
venir as epidemias que annuaJmente a vi-
sitam. _ 

2. 0 O melhoramento de quo se tra,tu. d~ve 
tet' ii'CID viste\ o <mgmento do volume de . 
agua canaliz~da, pat•v. ó consumo d<1 cidade, 
elevando-o ao mínimo do 300 litros por indi
viduo e pn.ra nrna popula.çã;o do um milhão 
d.e habitantes, bem como regulariza1' a dis
tribuição, de modo a ser f{~ito ~ontinuamonte 
o suppL·ünento aos Pl'edios, e com pressão 
sutricientr. a eleva.l' o líquido aos anda.res 
mcds elevados.L> 

Na mosm<~ as.:;ociaçiío dizia. , em 5 do de
zembro do anno passado, outra. eminent e au
toridade nos al!sumptos relativos á enge
nharia sanitu.ri<t, o St•. Dr. Paul:~ Freita.s : 

« •.• scg1mdo os calculas feitos, a -cidade 
carece presentemente de um supprimento de 
240 milhões de litros, e como dispõe anenas, 
podemos dizel-o, de 160 milhões, deauz-se 
qtte preciSü. com urgencia de mais 80 milhões 
do litros, que tem de captar na serrn. e ca
nalizar convenientemente até á. cidade . 

Essa é a. realidade dos factos, e delta não 
podemos fugir.» 

O Sr. Dr. Americo- dos Santos «concorda 
com <~ Ul'genciu. da revisão 1la rêde de dis
tribuição, que, como está, fórça a serviço 
intermittento em muitos b:tirros e ás mais 
extraordiMrías variações da pressão na. mos-
ma linha de ancana.monto. · 

Na nossa rêdc do distribuição os mano
metros n.cousam om a.lguns pontos pressão 
de quatro libras por polegada q_ua.drada, 
em outros 200, 300 o mais libras de pressão 
e no mesmo encanamento, no mesmo dia, 
pressões de 4 líbl'as e 31 liut'i1S.» 

Muitas outras opiniões, d.o m a.is valioso 
prestigio, porloriam sor aqui invocadas. 
Ol'ientarn-so todu.s na mesmu. qirecção, affir
mando esta dupla necessitlade : augmentar 
o v,bastecimonto e rever a distribuição. 

Mas sobre os nieios de pôr em pratica os 
melhoramentos reclamados surgem os <lis
sentimento.3, ao ponto . de impossibílita.rem 
qualqur.w soluç~o ().tlectiva e de fazerem con· 
1 ribuir JlLil'a a manutenção do estado actna.l 
o esforço mesmo daquelles q'-!-e mais dese
jariam BUJllH'imíl·o. 
_ Nesta pr-o:pria. Camara., no curso do uma 
se.Jsã.o legj:!lati v a, a ue 1!:100, não menos de 
t ros alvitres foram suggeridos para. rosolvcr 
o pl'Oblema . . 
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Um consistia em occorrer ás despezas ne- dade, como os morros de Paula. Mattos: 
cessarias a esse fim com a renda liquida pro- Castello c muitos outros, em épocas nor 
duzida paio actuâl abastecimento; verificou- maes fornecem 20.000.000 de litros e mais, a 
se,põrém;que essa rerida liquida não axiste e sua mediadiâria foi de 13.995.000: entretanto, 
portanto a solução pr0posta seria . ·negativa. ·baixaram, em 3 de outubro de 1900, ao mini
Outro Solicitava o êoncUl'so da industria mo nunca attingido de 5.106.000 litros, d&s
partiçular para melborar o serviço a expio-:- cendo o total dos manan:ciaes circumvisi
rai-o: esse meio inefficaz, desaconselhado nhos naqÚelle dia a 14.440.000, sendo a 
peta experiencia, foi, em mais de uma vo~ media diaria de 31.330.000. Os mananoiaes 
tação, unanimefuente . repudiado. · longiquos pouco variaram, dando uma mê-

0 terceiro alvitre, constante (j.e um pro- dia diaria de 122:317.000. . · 
jecto formulado pelo relator deste .parecer . A essa diminuiçãÓ anormal accrescente-se 

. e acceito pela Commissão de Orçamento·, a. que ê devida ás perdas constantes que re
creava recursos especiaes de~tinados a me- sultam da distribuição e das derivações ti
lhorar o serviço, estabelecendo uma taxa ad- r v.das dos encananíeiitos geraeil para abaste
dicional de 30 °/ sõbre as taxas actuaes, cer povoações do Estado do Rio de Janeiro. 
com o quo estas ficariam ainda inf<>rio'l·e's ás Essas perdas são ·avaliadas em 40 o f o, o que, 
de quasi todas as cidadeJ abastecidas de p.or•. mais timidamente que se queira cal:.. 
ag1la; essa providencia~ porém, já em uma cular. a população desta cidade, reduz a,
votação foi desapprõvada pela Camara. quota (j.o'supprimento individual a um alga-
- Assim continúã o a~(l.stecimento de agua rismo muito inferior ás necessidades rudi
da Capital Federal na mesma deploravel sí- montares de uma cidade tropical. 
tuação, que desd~ -mqitos annos é denim- Quem sabe que aqui não está sómente a 
ciada como a causa principal do mão ;jlome Capital da Repul)Iica, mas o primeiro. centro 
desta cidade e o maior embaraço ao seu pro- commercial do Braz-H, quem não . ign01:a 
grosso. · · _ quanto a ·íná fama de suas éondições sanita
. O supprimento actual é omesmo que se rias a1fecta, não só ao progresso local, mas 
julgava ·necessado em 1889; ás perdas no aó desenvolvimento de todo o paiz;- compre
curso da distribuição continuam a ser avul- hende que uma situação que de anno para 
tadas; nada, póde-se dizer, se tem feito para anno se patenteia mais grave,_ quanto ao 
corrigir os defeitos gravíssimos -da rêde ; aprovisionamento do primeiro factor de sa-
muitos bairros da cidade quasi n'enhuma lubridade, não póde continuar. . , _ 
agua recebem; o fornecimento intermittente Si não são acceitaveis .as soluções até 
continua a comprometter a salubridade do- agora suggeri<la,s; alvitrem-se outras, que se 
miciliar~a e a determinar a falta de _agua imponham · ao geral assentimento, mas que 
em occasiões em que ella é mais necessaria, de vez resolvam um problema que ahi está 

· como nos casos de extincção-de incendios. a a1froutàr as nossas energias .e a realçar a 
No l).nno passado, a quantidade de agua for- nossa inercia. _ 

necida pelos diversos mananciaes que abas- A Conimissão espera que o patriotismo do 
tecem a cidade, a qual ;subira em 1900 a Congresso Nacional 0 levará a resolver este 
168.705.000 litros, de,sceu a 156.002.000 assumpto como o seu criterio lhe aconselhe. 
l~tros, assim discriminados pelas suas proce- E acredita que . terá ainda opportunidade de 
dencias : . se pronunciar a respeito. 

Macacos ..•..•..•......... ." .... · .. . 
C_abeças ..•...•.....••. · ......... . 
Carioca e Paineiras .••........... 
Silvestre . e morro do Inglez •. ~. 
Maracanã e affiuentes ........• ;·. 
Andaral;ly Grande .............. . 
Tre3 Rios ..•..... : .....••.....•• 
Mendanha e Piraguara ......•... 
Serras dó Tinguá e Commercio .•. 

6.47Qm3 

1.245 
2.863 

199 
13.995 . . 
1.97.8 

. 4.579 

1J:~f~ -; 
Total. ....... ; ~ . .-.•. , .. .. 156.002 

- . 

Grande é o desfalque do supprimento nos 
períodos de secca. Os mananciaes do Ma.ra
canã e affiuentes, segundo informa, em o 
seu relatorio deste anno, o Sr. inspector 
gerà,l das obras publicas, os quaes estão em 
condições de supprir os pontos a.~tos da ci-

. Neste presupposto, parece-lhe que deve o 
Poder Legislativo abster-se de indicar os de· 
talhes dos melhoramentos a realizar: devem 
estes obedecer a um plano de conjuncto, que 
só o estudo technico das condições do abaste
cimento permittirá traçar. Por este motivo, 
reservando-se para dizer de 'medidas de or
dem geral, a Cominissão supprimiu á verba 
de 191:000$ da. proposta, para a ligação do 
reservatorio do Pedregulho ao do morro da 
Viuva. 
. Tambem de alta inconveniencia será deter
minarem-se na leLwbastecirrientos parciaes 
de taes ou taes bairros, de taes ou tae3 loca
lidades, reincidjndo, por esta fórma, no erro 
que, impedindo obedecesse a const1•ucção da 
rêde a um systema racional, fel-a desenvol~ 
ver-se ao acaso, fragmentariamente, segundo 
reclamações ou solicitações, mais ou menos 



ANNAES DA CAMARA 

vivas. Dahi, é demais sabido, resultaram os 
vícios que toem obstado tirar-sa do actual 
abastecimento todo o proveito de que seria 

-capaz. 

nha; é mantido o numero actual.de tra
balhadores para reparações da rêde, para nãO 
faze1• no minguado s1Iario de classe tão des
prategida. a diminuiÇão proposta de 500 réis 
diarios ; a ver h a P1'0~JI!guime1~to da ré de de 

ü pr~to consi~na ainda algumas dilfe- distribuíçao é m:wtid<~. na)mporta.Q.cia. actual 
.ranças em:relação a proposta. - de ?50:000$000. · · 
. Na. 1"' divisão, reduz a verba Expediente de - Na 3• divisão reshbG1ecem-sa &s consigna-
10:000$ a 6:400$, visto haver dotaçã'rpwa ções para 22 guardas, que, por equivoco, fo
o mesmo fim,nas outras divisões e não se ter ram omittidas na proposta,· omiss.ão rectifi
verificado ser insufflciente a consignat;ã'l do.> cada pelo Governo em communicaÇão feita 
or~amentos anteriores. Tambem reduz a ver- ao l'elator do orçamento. 
M de Proprios nacionaes a 15:000$. e a de Alu- _ - Na.. estrada ne f~rro do Rio .do Ouro inclue~ 
guer . de app7.. rel.hos . te.~epho.n.icos .. a 2:000$., ~se um g. u. arda· de armazem, cuja necessidade 
tendo em vista a despeza realizada. f~z objeêto de reclamações da Iospecção Ga-

Na 2"' divisão, a vet•ba de Jardineiros é ra- ral e que -terri sidJ supprido tomando-se o 
duzida a 8:100$, quanto actu:almente ga- pessoal de emprestimo da linha. 



Conclusão 
As differença~ que ~e notam entre o projecto da commissão, a proposta. do governo e, a lei do orçamento vigente estão 

reunidas no seguinte quadro: 

Verba 

" 

,. 

" 
,.. 

Comparação entre o orçamento de 1901, a proposta e o, projecto para 1902 

' -A.:• 

PROPOSTA PARA 1002 ORÇAMENTO .PARA 1901 PR01ECTO P4)RA 190,2 _ 

NATUREZA DA. D&SPEZA 

Pape!' Ouro Papel' Ouro· Papel I ouro 

1~. Secretaria de Estado ••• ;................................. 293:620$000 • • • • • • • • • • • • • • • • 293:620$000 •••••••••••••••• 
2a. Estatística...... .. ................... ...................... 402:592$500 • ••• •• •••• •• •• • • 652:482$500 •••••••••••••••• 
a•. Correios ............•..••.•••..•.......••.•.• ••. • ,.......... 10.3 17 :182$300 1i2:000$000 ' 10.381:982$300 ••••.••••••••.•• 
4•. Telegraphos ..... ~ ..•..••••.••.•••.••.•....•. ,. ........... . 7.~51:000$000 307:5%$122 7.34i:Ot0$000 307:986$122 
5". Auxílios á Agricultura ••...•. ,............... .. ............ H6:500$000 815$000 198:300$000 815$000 
6". Agazalho e transporte de immigrl\ntes.................... 195:335$900 •• ; .•••• ~..... •.. 223 :898$082 ••• .••••••••••••• 
7a. Subvenções ás companhias de navegação •••. •............ 2.644:640$000 •••••••.•••••• .'. 2.693:640$000 •••••••••.•••.•• 
ga. Garantia de juros .................................... ,.... 3. 718:563$1~0 9.865:339$638 3.640:563$631) 9.865:33~$638 
9a; Estrada de Ferro Central do Braz i!...................... 31.463:868$270 .. • ... .. ... • .. .. 2!.856:172$-t70 2.200:000$000 

10a. Estrada de Ferro Paulo Affonso................... . ..... i16:756$õ00 ................ H 6:757$802 ............... . 
ifa, Estrada de Ferro Sul de Pernambuco ....... · ......... ;.... 753:0>9$600 ................ 753:04P$f\OO .............. .. 
12a, Obras Federaes nos Estados.............................. 1,474:759$500 ................ 1.782:!59$500 ............... . 
13•. Obras Publico.s da Capital ............................. ;.. 2.303:421$500 ................ 2.030:976$500 , .. ............. .. 
14". Exgotto da Capital Federal.... .. ......................... 4.52-t:595$000 ,,.............. 5.4&~:695$000 .. ......... .. : •• 
15•. llluminação Publica....................................... 578:28Q$662 481:273$662 572:688$662 481:273$662 
16• . Fiscalisa~ão . . . . . . . . . . .. . .. . • • .. . . . . . • . .. .. .. • .. . .. . . . . .. • .499:110$000 3:600$000 502:059$993 3:600$000 
17•. Observa torio Astronomico....... .. ....................... 81:600$000 ................ 81:600$000 ............... .. 
18•. l'tepartições e logares extinctos ..... . ,..................... 92:560$000 ................ 9!:560$000 ............... . 
19•. Eventuaes ............. , ..................... ~ . . .......... __ 100_· _:o_00_$00_._o _ .. _._ .. _._ .. _ .. _._ .. _._.. 100:00U$000 _ .. _._ .. _ .. _·_··_·_:·_._ .. 

1 
____ _ 

67.177:4.88$3621 10.770,:614$4221 61.80l:2ó6$039l 12.859:014$422 

..... 

294:620$000 
332: 592$500 

10.330:582$300 112: 000~000 
7. 435:320$000 307:586112 

112: 500$000 815$000 
195:33õ~OO 

2.632:610 00 
3. 718: 563$630 7 984.:935$194 

31.308: 868~70 
.i16:756$500 

1. 8J6: 361$000 
2.0:l2:05Wo00 
4.524:595 000 

578:288$662 4.81:273$662 
499:110$000 3:609í)OOO 
81:600$000 
86:560$000 

100:000$000 

66.306: 293$7621--s:sgo: 2~9$978 
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As principaes dessas alterações estão jqsti- excluída da proposta. Nij,o parece justo priva 
ficadas neste parecer, nos capítulos reteren- aquelle Estado dos pGucos mei9s de que dis. 
tos ás rubricas mais importantes do projecto. põe para. est(l.r em comr:õ.unicação com QS ou 

Ha ainda outras pequenas differenças que tros.pol'tos da Republica. A ·commissão en 
a Commissão passa a explicar. tendeu suppri.mir a verba de 36:000$ para 

Na verba Secretaria de Estado ha um ac~ su~vencionar 'll:he Royal /t'Iail Packet Oom
crescimo de 1:000$ para pagamento de tele-, pany. Creada o a,nno pa.s3ado, por · uma 
grammás exteriores. Ante).'iormonte as taxa,s eménda pi·oposta ao orçamento, a. . medida 
eram directamente pagas . pela Repartição não satisfez aos seus fins.: não conseguiu que 
Geral dos Telegra.phos ál? respectivas admi· o serviço fosse in,iciàdo, nos termos della. 
nistrações, nos ajustes de contas reciprocas. Na verba Garantia de juros suppril)liram-sa 
Desde o anuo passado, deixaram estas de ser as das estradas de ferro Reci.te ao Limoeiro, 
liquidadas, visto terem sido céntl'alizadas no Recife a S. Francisco e Bahia a S. Francisco, 
Thesouro FeaeraJ todas ~s liquidações de de- que já foram re~gatadas. , 
positos. Torna-se, pois, necessario incluir nos Na verba Repartições e lagares ext\nctos ha. 
orçamentos dos diver~os miníster~os consi- uma diminuição de .6:000$ correspondente a 
gnação espec!al .para esse pagamento. A des- dous amanuenses, já aproveitados em loga-· 
peza feita no anno passado pelo Ministerio ·rgs effectivos. . · 
da Industriq., tanto no serviç.b executado pe- - Oom as modificações indicadas, ·o projecto 
los cabos, como pelas linhas teftestres das .de orçamento para 1902 eleva,se ao total de 
administrações oriental e argentin<,~. foi: ·se- 66.306:~93$762 papel e 8.890:209$978 ouro •. 
cretaria de .Estado, · ~4$068 ; Correio, 578$; E' menor do que a propo~ta em 871:189$600. 
Directoria de Estatística, 124$. Estes algari~- papel e 1.880:404$444 ouro. Ao ·orçamento 
mos .serviram de base p.os que coi)stam do vigente excede em 4.505,:047$723 pa,pel e lhe 
projecto. · ' · é inferior em 3. 968:804$444 ouro: ess~s diffe· 
· Na verba. Auxílios á .agricaltura reduz-se ranças são, principalmente devidas á trans· 
de 12:000$ a 8:000$ a consignação destiQada.. formação da despeza ouro da Estrada de 
ao muro do Jardi!ll Botanico. O director desse Ferro Central do Brazil· em despeza papel e á 
estabelecimento informou sm• essa impor- eliminação das garantias de juros das estra-
-tancia sufficiente. para. a conclusão. da obra.. das de- ferro resgatadas. . . . 

Na. verba Subvenções--a companhias de na_. Julga, portanto~ - a Comrilissão de Orça.
vegação restabelece-se a de 24:000$, destina4a. menta poder offerecer á. deliberação 4a Ca
á rebocagem, do parto (le Sergipe, que fôra mara dos I)eputados o segQ,inte 

· ' · J>il,OJEC'fO DE LJ!!I 

- Art. l. o O Presidente dá ·Republica é autorizado a. despender pelo Ministerio da 
Industria, Viação e Obras Publicas, a importancia de . 66.306:293$762 papel e 8.890:209$978 
ouro, com os serviços designados na~ seguin~es verbas 

. . CONSIGNAÇÕES PAP!'L OURO 

1. 0 Secretaria de Es.tado (augmen.ta.da de 1:000$ 
para pagamento de telegrammas exteriores 
officiaes) ....... · .......... · . . . o; .......... , ........... o 

2. o Estatística (reduzida a 180:000$ a verba 
destinada ao recenseamento de 1900) •...•.•••. o •••••• 

B ;o Correios (reduzidas as seguintes verbas : . 
Vencimentos e gratificações fixados aos agen

. tes, ajudant~ e thesoúreiros no · territorio 
da Republica a 1.600:000$; Aos conductores, 
esta.fetà.S e empregados das lanchas, esca
lares e corrieiros, a l . 100:000$ ; Ajudas de 
custo e passagens a 30:000$; Combustível e 
outros objeet0s necéssarios ao serviço das 
lanchas e escalares e sua conservação no 
Districto Federal e em . di ver dos Estados a 
60:000$ ; Publicações postaes, animncios, 
editaes e relatorios diversos a 40:000$; Des
pezas miudaª e de ·prompto pagamento a. 
70:000$; Eventuaes a 40:000$; accrescenta
das as seguintes verbas: InstaUa_çã.o e custeio 
de seis succursaes do Correio na Capital da 
Republica, custo e cónservaçiio dos vehiculos, 

294: 620$,000 

332:592$500 
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.arreiol,. animaes, etc., 109:200$ ;· Materiàl 
para o tr-ansporte das malas na Capital Fe
deral, em c..;~trros apropriados, 33:600$; Te-
legrammas·exteriores, 600$000) . .. , , ..•.... .. , • , •. • .. 10.330:58:?.$300 

4. o Telegraphôs (incluindo-se na Yei·ba Pessoal 
· da Administração Geral, dous 2°5 escriptu-

. r arlos, 7:600$, em virtude do regulamento 
approvado pelo-decreto n . 4.053, de 24 .qo 
junho de 1901 ; na verba Pesso'b.l d.as linhas, 
')levado o numero de engenheiros-chefes de 
districto a 17, 153:000$, supprimid{}S do-q.s 
ajudçmtes; .reduzido o numero de f~itores . l). 

·78, 168:480$, o numero . ,de guardas de 
1a.classe a 140.252:000$, o numero de guardas 
de 2" classe a 335, · 482:400$; na · verba 
Pessoal das estações, reduíido o numero de 
telegl'aphistas de 1 a ctasse a 75, 360:000$, 
de tel~graphistas de 3" classe a 292, 876:000$, 
de te1egraphistas.·de 4a classe a 260, 528:000$, 
de estafeta.S de l" classe a 63, 113:400$, in
cluindo- se 20 telegraphisi;a.s :r:egionaes, 
28:800$, tudo de accordo com o citado re
gulamento de 24· de junho de 1901; reduzida 
a verba .. Transp_orte de pessMl a 50:000$; 

:c no escriptorio da 2" divisão, substituiQ.o o 
engenheil•o-a,judante pelo sub-chefe da secção 
technica, 9:000$ (art. 339 do regulamento) ; 
reduzi1lo no pesso11l do almoxarifado o nu
mero de 2°8 escripturarios a um, · 3:800$ 
.(art . 358 do regulamento) ; ol'gqp.i?:ado o 
quadro do pessoal da 3" divisão, de accordo 
com art. 373 do regulamento e elevada a 
verba respectiva a 232:000$000) .•. . . ... ; . . . , . , . , . , . , 7, 4$.5:320$000 

5. o Auxílios á agricultura (reduzida a v~n·1íà 
Conclttsão do muro do · Ja-rdim Botanico a 
8:000$000), , , , . . • , .. . . . • , • • • • , • , • • • :' • • ' • ' • • 1 • • • • • • • 

6." Agasalho e· transpo1•te ·de immigrantes es-. 
pontaneos . . . . .. : ... . .• . ... . . .. . .. . , . . .. ..• 

7. 0 Subvenções ás companhias . de navegação 
(augmentada de 24:000$ para o serviço de' 
robocagem dos portos de Sergipe e suppri.,. 
mida a verba de 36:000$ para subvenção a 
The Royal Mail ·stea?J, Pachet Company) •. . . , 

8. o Garantia de jul'OS (supprimida.s as vorbaa 
«Recife ao Limoeiro>~ 350:000$, Recife 1).0 
S. Fr<tncisco, 571:404$444, Bahia ao S. Fran-

.t •• -•• • • ~. 

.. , .. _ .. .. 

112:500$000 

195 :335$900 

2 . 632: 640$000 

447 

OURO 

112:000$000 

307;(>86$122 

815$oo0 

. ' ... .... .. . 

. .... .. .. .. . . 

cisco, 959:000$000) ... . .... . ; . ..... -. ... .... . . . '-' . .. • 
9°. Estrada de Fet•ro Central do Brazil {n.a . • 

4~ divisão inscrevendo-se a verlia Acquisição 

3. 718:563$630 7.984:935$1~ 

ele material rodante e rle t?-acçiío, ·sem a 
· di<;criminação da prõposta, · 1.880: 000$'; r e- · 
duzindo-se a verba Obras novas, melhora
mentos nas · offi.cinas, etc. a 450: 000$; .. na 
5a divisão, reduzida a verba para 12 ma.
chinistas de lastro, de 3• classe, · e 12 f o· 
guistas a 55:660$; reduzida a v.erba Grati
_ficação de 25 °/0 aos empregados de~tacados 
para lagares in~alubres a 100 : 000$000) .• • ••. 

lO. Estratl<J. de Fel'l'~ P_a~l?. Al(O!l.S~ ._, •. , , , . , .. '·. ..!.. '_._,_•-•.•.·.- • 
31.308:868$270 

116: 756$500 
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CONSIGNAÇÕES 

11. Obras federaes nos Estados: 

A-Porto de Pernambuco: 

Pessoal ..... , .. , .....•••..............•....... 226:752$500 .· 
Material. .................... , .. ~ .. . . . .. . . . . . . . 150:000$000 

E-Barra e Porto do Rio Grande do Sul: 
'Pessoal. .••.................... · ............... 369:272$000 
Material. ................ , . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . 417: 970$000 

C-Porto de Santa Catharina: 
Pessoal ..............•....... ·...•.........•..... 85:615$000 
Material. ......•.... ;......................... 75:150$000 

D-Porto da Parahyba: 
Pessoal (lei n. 652, de 23 de novembro de !899). 116:759$500 
Material (idem, idem) ..................... , ... 105:242$000 

E-Porto do Natal: 
Pessoal e material (lei n. 746, de 29 de ~ezembro 

de 1900) •..•...........•.•... ·.· ....•••.... 100:000$000 

F-Açude do Quixadá: 
Pessoal e material (lei n. 746, de 29 de dezem-

bro de 1900) ............... < ............. ~ .. 99:600$000 

G-Porto do Maranhão: 

. ,, 

PAPEL I 

Subvenção á Comp:.mhia Geral de Melhoramento · 
do Maranhão .............................. 150:000$000 1.896:361$000 

12. Obras publicas na Capital Fed~ral: • 
1" divisão (reduzidas as verbas Expediente e o 

necessario para o serviço a 6: 400$; r aparos de 
proprios nacionaes a 15:000$; ·aluguel de . 
apparelhos telephonicos a 2:000$000),, .••.•. 258:105$000 

2"' divisão (rectificada, na proposta, adiaria dos 
" feitores da conservação de florestas, que é 

5$, sem alteração da verba respectiva; redu-
Zida a verba de jardineiros a 8: 100$; sub
stituindo-se na rubrica «Reparação e melho
ramentos da rêde de distribuição » 120 
trabalhadores, 153:300$ por 100 trabalhado
res, a 4$, 146:000$; rectificado na rubrica. 
«Aferição de hydrometros ». o erro typogra
phico em virtude do qual estão indicados 50 
officiaes, em vez de cinco; reduzida a verba 
« Proseguimerito da rêde de distribuição» de 
300:000$ a 250:000$; eliminada a verba de 
19!:000$ para a ligação do r~servatorio !!.o·. ~ 
Pedregulho ao do morro daVmva) •........ 922:72l$o00 

3" divisão (corrigindo-se na rubrica «Pessoal 
da proposta a designação «contador geral» 
por « conductor geral»; accrescentando-se á 
verba «Conservação das canalizações» 12 
guardas, 15:360$. á verba · « Mananciaes e ~ 
florestas» 10 guard,as, 12:720$000) .•...•.•.. 127:462$500 

4a divisão (Obras novas) ...... ,,,,,, .• ,; .. ,.,,, 2!5Q;QOO$OOO 

OURO 
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· 5 .. divísão (corrigindo-se a díaria do servente 
estafeta do escríptorio central, que é 3$, 
accL'escentando-se ao pessoal da estação do 
Cajú um guarda de armazem, . díaria de 5$, 
1:825$, rec.tificada a som ma da verba « Pes- . 
so.al» da via permanente, que é 119:1}2$500). 503: 765~')00 ~ - 062: 05i$000 

13 Exgotto da Capital Federal. ..•.......•...... 

l.t IlluÍninação -publica da Cápital Federal. .... ; . 

15 Fiscalização ... . .. .... : •. .. ..............•... 

~ 
-......... . 

16 Observatorio Astrononiico . . ... : . .......... ; . . . ........ . 

17 Repar tições e lagares. extincto·s ........•..... 

18 Eventuaes ....... , .. .. ; . : .. ...... . · .. , ...... . 

4. 524:595$000 

578:288$652 

499: 110$000 

81:600$000 

86:560$000 ' 

100:000$000 

OURO 

481:273$662 

3:600$000 

.. • ; ..•...• . 66. 306 :293$762 8 ~ 890:209$978 

Art. 2. o E; o Poder Executivo autorizado. 
a ap~licar da renda liquida produzida pela 

· Estraaa de Ferro Central do Brazil no exer
cício de 1901, até a quantia d·e 2.500:000$, 
na construcçã.ó do prolongamento da linha 
do centro , de Silva X<wier a Curvello e na 
conclusão do alarg~mento da bitola do ramal 
de S . Paulo, sendo 1.500 :000$ na prim~lira 

. obra e 1.000:000$ na segunda . . . 
§ 1. o O respectivo credito poderá ser aber

to desde o começo do exercício, por conta do 
saldo a liquidar. 

§ 2. o A execução das obras sei'á subordi
nada á Directoria da Estrada de Ferro Cen
tral, que fica autorizada a admittir . o pes
soal necessarlo para aquelle fim . 

Art. 3.° Ficam maatidas as autorizacões 
concedidas ao Poder Exécutivó pelo art. 22, 
ns. XVIIl, XIX, XX, XXII, XXV da lei 
n. 746,•de 29 de dezer._nbro de 1900. · · 

Art . 4. 0 Revogam-se . as disposições em 
. contrario. 

Sala das Commissões, 15 ãe outubro· de 
1901. - Paula Guinwrães, pre3idente. -
Francisco Sd, relator.-SerzedeUo Çorrêa. 
Fr~'l.cisco Veiga.- Nilo P eçanha . 

Propo~ta do Governo 

Art. 6:0 O Presidente da Repu blica é au
torízi\do a despender pelo Ministerio da In
dustria, Viação e Obras Publicas, com os 
serviços designados nas seguintes verbas, em 
ouro 10.770:614$422, em pape1 67.177:483$362. 

Camara · V oi. VI 

OURO 

i. ·s ecretaria ......... · ... . ..... ... . . 
2. Es tatistíca .. ....... • ........ : •.• . • 
3 . Co r reios .......... • 112:000$000 
4. Teleg~aphos. .•. • ... 307:5e5$1t2 
5 , Auxílios á Agricul· · 

tura . .......... :.. 815$000 
6. Agasalho e trnns· 

por te úe immi· 

7. Su~~~~~~;~·~·~·~.;,: . .• • . ••.... !.·· 
panhias de nave-
gação .~ . •..••..•. · .. . •.... .. . ... 

8. Garantia de juros.. 9.855:339$ti38 
9 . Estrada de Ferro 

Central do Brazil. .............. .. 
10 . Estrada de Ferro 

. Paulo Affonso .. ............... . 
11. E strada de Ferro 

Sul de Pernam-
buco •••••• , ., , •••• · •.. .• .•••••. . •. 

12. Obras Federaes nos 
Estados ...................... .. 

13 . O.bras Publicas . da 
Capital ..... ~ ......... ." ........ . 

i\, Exgotto da Capital . .. . . .. ... .. . . 
i5. l lluminação Pulilí.ca , 481 :273S~ti2 · 
i6. Fiscalísação :. • .. . .. . 3:600$000 
17. Observato rio Astro· 

· no1nico .•. . •••• . ••.. . . . • ,, . , ..•• 
i'l. Repartições e laga-

res ext inctos •• . .• ..••. . . .....• . 
19. l):venluaes . . ....... . . . ... . ,. ... •:. 

PAPEL 

2Q3: 620$000 
402:592$500 

10 .367:182$300 
7 .-\51:04 0$000 

. 116:500$000 

. 
i 95: 335$900 

2.614:6l0$000 
3 . 718:563$630 

31.463:868$270 

':íf6:756$500 

753:049$600 

l.474 :759$500 

2.303:421$500 
4 . 524 : 595$00~ 

578:288$652 
499: 110$000 

81:500$000 

92:560~000 
100:000$000 

O SJ.•. Preside.nt.e-Nào havendo 
nada mais a .· tratar, desiguo pa:·a segunda
feira, ·21 do corr anta, a seguinta ordem· 
do d ia: 

P rimeira parte (até ás 3 horas, ou antes): 
Votação do parecer n. 56, de 1901, appro· 

vando a eleição-realizada a-29 do agosto deste 
57 



450 ANN AES DA · C AMARA .. 

anno, no . I• districto do Estado do Ceará, 2a discussão do projecto n. 218, de 1901, . 
para o preenchimento da vagtl. deixada pelo autorizando o Poder Executivo _a abrir ao Mi
Dr. José Avelino Gurgel do Amaral c reco- nisterio da Marinha o ceedito de 6:121$701, 
nhece Deputado pelo mesmo Estn.do o Sr. supplcmentar á. verba 8a do art . 8• dn. lei 
Thomaz Cavalcanti de Albuquerque; n. 746, de · 29 de dc:r.cmbt•o · de 1900, para 

Votação do projecto n. 113 A, de 1901, au- p.t~tam ento de ~oldo; que competem aos 
torizando o Governo a abrir o cred,ito de officiaos transferidos para o quadt·o da re· 
16:060$ para 1>agar ao bacharel Umbelino de flcrva depois de annulladas as respecti-vas re-
Souza Marinho os seus ordenados, como juiz . form:ts ; _ 
de direito em disponibilidade, decorridos de · 3• discussão do projecto n. 264, de 1900, 
22 de abril de 1894 a 31 de dezembro de 1900 autorizando o Governo a prorogar · o prazo 
(I• discussão); ' · concrdido á Sociedade Montepio Geeal de 

Votação do projccto n.l03 A, de 1901, auto- Economia. dos. Ser1' idore3 do Estado parà in-· 
rizando o Goveruo a abrir ao Ministcrio da dcmlilizar ao Thesouro Federal da quantia 

. Justiça e Negecios Interiores o credito nêces- de que lhe é devedora, até que essa institui- . 
sario para pagamento do premio de viagem, ção r egularizo 'sua sHuação, podendo mesmo 
d!l que trata o art. 221 dJ Codigo do Ensino, releval·a do pagamento da importancia em 
conferido a Pedro Demosthene:;; Rache (l" dis- que ficou alcançada no anno de 1899 ; 
cussão); 3• discussão do projecto n. 166, de 1901, 

Votação do projccto n. ll A, de 1901, 1).U- autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
torizando o Poder Executivo a abl'ir um Ministorio da Justiça c Negocias Intei'iorcs o 
eredito da quantia do 2:638$045 ao Minis- credito de 13:300$ para pagamento do pre
teria da Fazenda para pagamento de forra- mio e impres.Jão de 1.000 exemplares da 
gens, agua e objectos de expediente forlbeci- obra,-Theoria deProcessoCívil e Commer
dos pela Companhia das Aguas de Maceió e cíal-composta pelo Dr. João Pereil·a Mau-
outros, por conta do Ministerio da Guerra, teiro ; - . 
durante os exerc·c'.es de 1894, 1896, 1897 c 3" discu.!são d&projecto n. 132, de 1901, 
1898 (Ja discussão); . autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
' Votação do projec&o n. 46, de 1901, auto- Ministerioda Marinha o credito de 100:000$, 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Mi- silpplementar ao art . . l3•, n. 24-0bras- da 
niste!'io· da Guerra o credito oxtraordinario lei n. 746, de 29 de dezembro d() 1900; 
de 4:225$800 para pagamento do. ordenad.oa 3a di:>cussão dO projecto 11. 12Q, de 1901, 
que tem direito o almoxarife do oxtincto Ar- autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
senal de Guerra de Pernambuco,JoãoC!imaco 'da Guerra o ct•edito extraordinario de réis 
dos Sant9s Bernardes (3a discussão); 2:401$800 para pagamento ao marechal José 

Votação do projecto n .. l'i6, de 1901, auto· de AlmoidaBai'reto, em virtude de sen&eoça 
rizando o Governo a abrir ao Ministerio do Supremo Tribunal Federal ; 
da Guerra o · credito extraordinario de 3• diHcussão do projecto n . . 203, de 1901, 
2:860$207 para occorrer n,o pagamento do autorizando o Pod Jl' Executivo a abt•ir ao · 
ordenado que compete ao escrivão do alma- MiÍJistorio"da J[azeoda-o credito de21:$46$45Q 
xarifado do extincto Arsenal de Guerra de pa l'a pa.gar a A. Avenier& Cqmp . e a Cor
Pernamhuco; Francisco Maur'icio de Abreu rêa Chaves & Pinto, de aécordo com a sen
(2a. discussão). , tença _judicüi.ria que mandou restitui!'- lhes o 

Votação do projecto n. 197 A, de 1901, au- que de mais p<~.garam <1. Alfandega dest:J. Ca-
d G b , pital; 

torizan o o overno a a l'tr ao Minister io da Discussão un ica da. emenda do Senado ao 
Industria, Vi\lçãO e Obras Publicas o credico projecto n. 45 A, de 1901 , que autoriza 0 Po
especial de 60:000$,· p:tra occorrer ás despe- der Executivo a abrir ao Ministel'io da 
zas da representa~ão dos prodttctos brazi-
leir.os na exposição de Bulfalo (1• discussão) ; Guerra o credito que for nece8sn,rio para 

pagar a gratificação de exercício a que teem 
Continuação da 2a discussão do projecto dil'ei to Camillo José MonteiJ·o dos Santos c 

n. 206 A, de 1901, com o parecer sobro as Joaquim Gonçalves da Costa, contra-mestre 
emendas para l2" discussão do projecto n. 206, e maodador da extincta officina de correeiro 
deste anno, que fixa a despeza do Ministerio do Arsenal de Guena da Ci1pi tal Federal; 
da Justiça c Negocias Interiores para o· ex- 2• discussão do projecto n. 131, de 1901, 
ercicio de 1902; - autorizando o Poder Executivo a abrir ao Mi-

Discussão unica do projecto n . 105 B, de n-isterio da Fazenda. o credito extraordinario 
1901, com parecer sobre as emendas offere- d~ l: 132$ para pagamento a diversos opera-
cidas na 2a. discussão d-o projecto n. 105 A rws da Casa da Moeda; _ 
(do Senado), que crea. no Districto Federal 2a discussão do pl'ojocto n. 243, de 1901, 
mais um officio de registro de hypothecas, auto1·izando o Poder Executivo a abr1r ao 
eom a designação de terceiro ; Ministerio da Fazenda. o credito extraÕrdi-
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dinario de 3:000$ para aMender á restituição a l$400, qualquer que seja a guarnição a que 
· do deposito feito por Adolpho Gomes Netto; -pertençam, salvo as excepções da lei; 

3• discussão do projecto n. 121, de 1901, 2• discussão do projecto n. 189, de 1901, 
autorizando· o Poder Executivo a abí·ir ao creando varias cargos na Repartição Geral 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o dos Correios e marcando-lhes os respectivos 
credito de 100:000$, supplemental' ao ,n. 14 vencimentos; 
da art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro Discussão unica do projecto n. 162, de . 
de .1900; 1899, concedendo á viuva do jurisconsulto c 

3• discussão do projecto n. 232 A, de 1900, ex-Senador Joaquim Felicio dos Santos a 
com o parecer n. 22, de 1901, autorizando o pensão mensal de 500$000 ; 
Poder Executivo a transformar as 1", 2• e 3" Discussão unica do projecto n . 241, de 
turmas da Sub'-Directorla dos Correios em 1"', 1901, ·autorizando o Governo a conceder um 
2" e 3' secções na Directoria Geral, p':1ssan- anno de licença, com todo o ordenado, ao 
do os chefes de turmas a chefes de secção, preparador effecti vo da cadeira de operações 

.. desde que preencham as condições regula- e apparc1hos da Faculdade de Medicina llo 
montares, e dando outras providencias; Rio de Janeiro Ot•. Henrique de Toledo 

ga discussão do projecto n. 127, de l 90 l, Dodsworth ; 
dilspondo sobre a contagem da antiguidade ta discussão do projec to n-. 6 A, de 1901, 
do posto dos officiaes do exercito a que sere- declarando abolida ·a accumulação das . ca
ferem os arts. 1° e 2" da lei n. 350, de 9 de deiras de logica e de litteratura dõ lnternato 
dezembro de 1895 ; · e-do Externato do Gymnasio Nacional, sob a 

ta. discussão do projecto n. 229 A, de 1900, regencia de um só cathedratico, e mandando 
det4)rminando que na confecção das tabellas pôr em. concurso as cadeir4s que vagarem 
de distribuição dos creditas a q!le se refere em consequencia dessa disposição ; 
o ar L 162 do regulamento n. 2.409, de 23 Discussão unica do prJjecto n . 169; de 
de dezembro de 1896, dever-se-ha entender 1901, autorizaudo ' o Poder Executivo a con
por dotação de uma verba a somma exacta ceder um anuo de licença, com o ordenado 
das suas consignações e sub-consignações. a ·que tiver direito, ao bacharel Manoel 

Segunda parte (ás 3 horas ou antes): Ignacio Carvalho de Mendonça, juiz seccio-
3 .. diScussão do projecto n. ll2 A, de 1901, naldo Estado do Paraná; 

autorizando o Governo a abrir o credito de Discussão unica elo projecto n. 20 I, de 
100:000$ ao Ministerio da Industria, Viação 1901, autorizando o (}overno a conceder ao 
e Obras Publicas com o fim de see entregue Dr. Fer nando Terra., assistente da cadeira 
ao Sr . Mbé:rto Santos Dumont, como premio de clinica dermato-syphiligraphica da Facul
pelo resultado de sua experiencta de um ba- dade de Medicina do Rio de Janeiro, mais 

_JãG dirigível ; um anno de licença, com todo o ordenado, 
Discussão unica do projecto n . 147, de para tratar de sua saude; 

1901, concedendo ao Dr. Amaro Rodrigues Discussão unica do projecto n. 186,de 1901. 
de Albuquerque Figue:it'edo, 2o tenente ci- estabelecendo que ao engenheiro Aristidc» 
rurgião contractado da armada, uma pe:p.são Galvão de Queiroz, aposentado no cargo de 
de trezentos mil r éis mensaes e autorisa.ndo director da Secretaria do Ministerio da Agri-
o Governo a abrir o necessario credito; cultura, Commercio ·e Obras ·pu1Jlicas, com-

ta didcussão do p rojecto n. 174, de 1901, pote, desde a apo.sentadoria, o ordeoauo de 
mandando que o Govern~ da Republíca. in- engenheiro-fiscal do 2a clu.sse, correspondente 
demnize, com a quantia de 70:000$, a Victor a :t-5 annos de serviço; · 
Meirelles de Lima, pelas despezas que fez Discussão uriica d.o projecto n. IOO,de 1900, 
com a pintura, montagem e custeio do Pa· d ~· d" 
norama do Descobrimento do Brazil (com elevan ° a l .;; Iarios .a pensão e -soldo que 

percebe o lo cadete reformado, com honras 
substitutivo da Commissão de Orçamento ao de alferes do exercito, Oroz1mbo Carlos 
projecto n, 261, de 1900); d 

2" discussão do projecto n. 62 A. de 1901, Corrêa e Lemos; 
alterando a classQ 1", n. 1, das Tarifas das Discussão unica do projecto n. 190, de 1901, 
Alfandegas ; autorizando o Governo a conceder ao ma-

Discussão unica do projecto n.267, de 1900, chinista de 2" classé da Estrada de Ferro 
autorizando o Poder Executivo a conceder Central do Bra~il, Achilles Arnaud Coutinho 
uma pensão de l$500 diarics, a contar de um anno de lwença, com orden~do, para. 
abril de 1898, ao ex-empregado da Estrada de tratar de sua saude onde lhe conv1er; 
·F!')rro Central de Pernambuco, Luiz Affonso- l" discussão do projecto n. 72, de 1901, 
Ferreira; . declarando que gosarão de franquia postal 
· 1" discussão do pr.ojecto n. 139 A,de 1901, a correspondencia e as revistas dos Institutos 
estabelecendo que as etapas dos officiaes do Historicos e· Geographicosdo Brazil,do Pará, 
exl;lrcito e da, armada nunca. serão inferiores Ceal'<L, Bahia, S. Paulo, Paraná o Santa Co.~ 
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iharina e dos Institutos Archeologicos de 1" dis?ussão do projecto I!· 142 A, de I901, . 
Alagôas E! Pernambuco; reorgamzando o corpo de eng_enheirosnavaes 
. l.• discus&ã.o do projecto n. 22 A, de 1901, e fi:xan~o. o . pessoal do respectivo quadro 

mandando dispensar dos exames pra.t icos de ordmar1o (com parecert:s das Commissões de 
que cogitam os. arts. 28 e 29do regulamento Mar:inha ~ Gu~rra, e Orçamento); 
de 31 de março de 1851 os officiaes e praças D1s?ussao umca do projecto n.•200, de 1901, 
do exercito habilitados com -os cursos das autorizando o Poder Executivo a conceder 
armas a que perténcem ~;~ derogando a lei um anno de licença ao conduc.tor de tram da 
n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, na parte Estràda de Ferro Central do Brazil, Fl;an-
referente a este assumpto; cisco Alves da Silva Prado; / 

Nova discussão do projecto n. 153 E, de Discussão unica do projecto n. 148, de.l901, 
1900, additivo destacado na 3" discussão· do a'l!torizando o Governo a mandar contar ao 
projecto n. 153, em virtude do art . 133 do capitão de fragata Franciscó Carlton a anti
·Regimento Interno, · autorizando· o Gonrno gpidade da data da promoção áquelle posto, 
a transferir para Manoel Maria Vellea-a oon-. . em 26 de abril de 1890; . 
ceªsão feita a Julio Benevides pelo decreto_ Discusilâo unica do projectO n. 242, de 1895, 
n. 99, de 7 de outubro de 1892, podendo pro- elevando a 100$ mensaes a pensão que per-
rogai-a por mais cinco annos ; cebeD. Cybele de Mendonça Souaa Monteiro, 

Discussão uniea do projecto n. 71, de 1901, viuva do _t enente honorario do exercito 
autorizando o Poder Executivo a conceder a Heleodoro Avelino .de Souza Monteiro ; 
Antonio de Santa Cecilia Junior, fiel -do the- Discussão unic:\ do projécto n. 191. de 
soureiro da Delegacia Fiscal do Thesouro Fe- 1901, concedendo a D. Aínelia Cavalcanti de 
derá.l no Estado de Minas _Geraes, um anno Albuquerque, viuva do capitão de engenpei
de licença para tratar de sua · saude onde ros Antonio Cavalcanti de Albuquerque, 
lhe convier ·; · uma pensão mensal de I 00$000; · · 
· Discussão uuica do projeeto n. · 184, dé 2" discussão do projecto n. 160 A, de 1901; 
1901, autorizando o Poder Executivo a ·con- conferindo privilegio para pagamento de 
ceder õous · annos de liceõça, de accordo com divida proveniente de salarios de trabalha-
o disposto no § 2° do art. 1° do regulamento dor rural; . 
publicado na ordem do dia n. 495, de 17 de Discus.>ão unica do projecto n. 204 A, de 
janeiro de 1866, ao capitão do corpo de en- 1901, concedendo um anno de .licença, com 
genheiros Alfredo Soares do Nascimento,para ordenado, ao Dr. Zacharias do ~ego Mon
tratar dos seus interesses; . . t~ico, juiz do Tribunal Civil e Criminal, para 

Discussão unica do projecto n. 188, de tratar de sua saude onde lhe convier; 
~901, relativo á emenda do Senado ao pro- 2• discussão · do projecto n. 217; _de 1901. 
Jecto n. 171 B, de 1900, da Calhara dos De· autorizando o Governo a contractar com os 
putados, que autoriza 'o Governo a mandar engenheiros Augusto de Bittencour t Carva
pagar ao capitão de fragata honorario e 1 o lho Menezes e Alfredo Rozendo d:.~. . Silva, ou 
tenente reformado Collatino Marques de ·companhia que orgaQJ.zarem, o fornecimento 
.Souza a quantia de 1:837$680. ditferença de de cartões postaes illustrados e dá outras 
. soldo que deixou de recebel· desde 1870, data providencias; . 
de sua reforma, até 1897, de accordo çom a. l" discussão do projecto n. 87 A, de 1901, 
doutrina contida no aviso do Ministerio da instituindo um premio annual, intitulado 
Fazenda de 7 de janeiro de 1869; «Premio Federal» , de 5:000$, para ser cón-

1" discussão . do projecto n. 157 A, do ferido ao club de regatas que obtiver victo-
1901, declarando que, no caso de licença a ria no pareo «Campeonato:., .abrindo o Go
um lente cathedra~ico da E:>coh• NavaJ, será verno o necessario credito; 
a cadeira regida.. pelo lente substituto a quem P discussão do projecto n. 101 A, de 1901, 
competir na occasião o exercício das f'uncções permittindo ao capitão de mar e guerra re
de repetidor dessa cadeira, com voto em formado José Duarte da Ponte Ribeiro con
separado; tribuir para o montepio do posto de contrá-

Discu~são unica do projecto n. 283, de almirante, com as vantagens do meio-soldo 
1893, concedendo a D. Juhana Morei Garcez correspondente ao mesmo posto, pela ·ta-
Palha, viuva do tenente do exercito Diogo bella vigente; · 
Garcez Palha, a pensão annual de 960$000; 2• diseússão do projecto n. 222, d,e 1901, 

Ja discussão do projecto n. 158 A, de determinando que os officiaes do exercito, 
1901, torna.ndo extensivo ao Ministerio da armada e classes annexas, reformadus ou 
Marinha o dec.reto n. 2J2, de 7 de dezembro que se venham .a reformar, de accordo com 
de _1894, na parte que organiza os estados os decretos ns. 108 A, de 30 de dezembro de 
maiOres do Ministerio da Guer1•a e do ajudante 1889 e 193 A, de 30 de janeiro de 1890, vo
gene_ral do exercito, · e dando outras provi- !untaria ou compulsoriamente, teem direito 
denclas; los vantagens exaradas no alvará de 16 de 
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dezembro de 1700 e resolução de 20 de de
zembro de l80l; 

ga discussão do projecto n. 103, de 1901, 
marcando os casos e a fôrma .da ravisão das 
condemnações; 

3"' discussão do projecto n. 165, de 1901, 
autorizando o Poder Ex:ecutivo a abrir 
aó Ministério da Marinha. o credito de 

· 77:521$899, supplementar ás verbas ns. 8, 14 
e 21 do art. 8° da lei n. 746, de 29 de de-

. zembro de 1900, para pagamento de venci
mentos ao corpo de patrões-mores, augmento 
de .. vencimentos de um capitão de mar e 
guerra, um capitão de fragata e vencimen-
tos de tres medicos de 5" classe; -

I• discussão do projecto n. 182 A, de 1901, 
dispensando a Fazenda Municipal de adean~ 
tar o pagamento do sello nas causas em que 
for autora ou ré, perante a justiça local do 
Districto Federal e dá outras providencias, 
com emenda da Commissão; · . . . 
, 2• discussão do projecto n. 225, de 1901, 
equiparanJo aos logares de apontador dos 
Ai'senaes de Marinha. e de Guerra. o de apon
tador geral da · -4lfandega da Capital Fe
deral. Vem á Mesa a seguinte 

RECTIFICAÇÃO 

de Mello, Estacio Coimbra, José Duarte, 
Epaminondas Gracindo, Raymundo de Mi
rànda, Joviniano de Carvalho, Rodrigues 
Doria, Seabra, Fcancisco Sodré, Manoel Cae
tano, Satyro Dias, Alves Barbosa, Rodrigues 
Lima, Galdino Loreto, Henrique Lagden, 
Nilo Peçanha, Lourenço Baptista, Alves de 
Brito, Martins Teixeira, Oliveira Figueiredo, 
Theophilo Ottoni, Viria to Mascarenhas, Fran
cisco Veiga, João Luiz, Esperidião, Alfredo 
Pinto, Adalbedo Ferraz, Leonel Filho, An
tonio Zacharias, Carlos Ottoni, Eduardo Pi
mentel, Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, 
Di nó" Bueno, Costa. Junior, Lu~z Piza, Cajado, 
Cincinato Braga, Hermenegildo de Moraes, 
Teixeira Brandão, Lindolpho . Serra,· Paula 
Ramos, Francisco Tolentino, Victorino Mon
teiro, AurelianoBarbosa, Vespasiano de Al
buquerque e Casstano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta. em discussão a acta. 

O Sr. Ermlrio Cout.inho- Sr. 
Presidente, sou pouco amigo de-fazer recla
mação ; mas neste momento sou obrigado a 
isso, em vista da publicação feita no Diario 
do Oongresso de hontem, do resumo do meu 

Seja eliminado do discurso proferido na .discur8o, aqui pr?ferido n<: sessão de 19. Sã_o 
sessão de 18 de out\Ibro do corrente anno, tantas e. ta~s a_s mcorrecçoes, que ~e obn
pelo Sr. Germano Hasslocher, a propo!;ito da gam. a VI~ a trtbun::L p_rotesta.r, pedtr uma 
dealocação da ordem do dia do projecto re.ctt!l_?açao completa, tsto é, um~ nova pu-
n 205 de 1898 0 seoouinte aparte . « bhcaçao_do re.sumo, p~rque quas1 todo que 

· ' ' "' · ~ está aqm escr1pto é d1tferente do que eu 
<O Sa. BRICIO FILHo-- A Mesa é digna proferi •.. 

de todos os elogios. _ . 
Tal aparte não foi formulado pelo signa.- O Sa. SILVA MARIZ-V. Ex.-na') dts~e com 

tario da presente rectificação. certeza o que está naquelle resumo. 
Sala das se3sões, 19 de outubro de-1901.- . O SR. ERMIRIO CoUTIN_no- .•• é o contra-

Bricio Filho. r1o exactamen~e do que dtsse ; e eu appello 
para o3 meus 1llustres collegas que me de

Levanta-se a sessão ás 5 horas da tarde. rama honra de ouvir o meu di~cur.so até o 

125" SESSÃO EM 21 I>E OUTUBRO DE 1901 

Presidencia dos Srs. Vaz de Mello (Presi
dente), Satyro Dias (2° Vice-Presidente) e 
Oa1·los de NoJ?aes (1° Secretario). 

Ao meio-dia procede-se â chamada, a que 
resp:mdem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Angelo Neto, · Agapito dos Santos, 
Luiz Gmtlberto, Serzede1lo Corrêa, José Eu
o;ebio, Guedelln Mourão, ·Cunha Martins, 
.Kaymundo Arthur, Nogueira AcCioly, Fre
derico Borges, Gonçalo . .Souto, Eloy de Sou
za, Tavares de Lyra, .Pereira.· Reis, Silva 
Mariz, Ermirio Coutinho, Briciô Filho, Julio 

fim. · · 

Vou indicar á Camara quaes os trechos 
que merecem repa.r0. 

Começo pelo seguinte : « Foi com sor
presa que ouviu um illustre representante 
do Rio Grande do Sul manifestar-se contra 
uma emenda sobre saude publica, apresen
tada _no orçamento da receita.» . 

Eu não disse tal cousa, porque . não apre
sentei- emenda alguma sobre saude publica 
no Orçamento da Rleceita. A emenda que 
apresentei pedia isenção de direito i em bem 
da lavoura da caima de assucar que se ex
torce em uma agonia lenta; e sorprehen
deu-me exactam~nte que o illustre repre
sentante do Rio Grande, á ultima hora, na 
occasião da votação, viesse protestar contra 
ella, que c~mtem uma providencia votada 
pela Camara em outras sessões. 

Foi isto o que disse. 
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dezembro de 1700 e resolução de 20 de de
zembro de 1801; 

3"- discussão do projccto n. 103, de 1901, 
marcando os casos e a' fórma. da l'.Jvisão das 
condemnações; 

ga discussão do projecto n. 165, de 1001, 
autorizando o Poder Ex:ecutivo a abrir 
ao Ministerio da Marinha o credito de 
77:521$899, supplementar ás verbas ns. 8, 14 
e 21 do art. 8° da lei n. 746, de 29 de de
zembro de 1900, para pagamento de venci
mentos ao corpo de patrões-mores, augmento 
de vencimentos de um capitão de mar e 
guerra, um capitão de fragata e vencimen
tos de tres medicos de 5a classe; 

la discussão do projecto n. 182 ,A, de 1901, 
dispensàndo a Fazenda Mmücipal de adean
tar o pagamento do·sello nas causas em que 
for autora ou ré, perante a justiça local'do 
Districto Federal e dá outras providencias, 
com emenda da Commissão; 

2a discussão do project::> n. 225, de 1901, 
equiparanio aos logares de apontador dos 
Arsenaes de Marinha e de Guerra o de apon
tador geral da Alfandega da Capital Fe
deral. Vem á Mesa a seguinte 

RECTIFICAÇÃO 

Seja eliminado do discurso pl'oferido na 
sessão de 18 de outu.bro do corrente anno, 
pelo Sr. Germano Hasslocher, a proposito da 
dedlocação da ordem do · dia do pt•ojecto 

· n. 203, dá 1898, o seguinte aparte : « 

« 0 SR. BIUCIO FILHO -- A M~sa é digna 
de todos os elogios. 

Tal aparto n1o foi fürmulado pelo signa
tario da presente l'cctificação. 

Sala das se.isües, l9 do outubr•o de 1901.
Bricio Filh.o. 

Lov;~nta.-so a. sessão ás 5 horas da. tarde. 

125&. SESSÃO EM 21 DE OUTUBRO DE 1901 

Presidencicr. dos Srs. Vaz de Mello (P,·esi
dente), Satyro Dias (2° Vice-Ptesidente) e 
Cm·tos de Novaes '(1° Secretario). 

Ao meio-dia pt•ocede-so á. chamada, a' que 
respJndem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Angelo Neto, Agapito düs Santos, 
Lui.z Gmtlberto, Serzedcllo Corrê,il., José Eu-
7.ebio, Guedelln. Mourão, Cunha Martins, 
K<tymundo Arthur, Nogueira Accioly, Fre
derico Borges. Gonçalo Souto, Eloy de Sou
za, Tavares de Lyra, Pereira Reis, Silva 
Mariz, Ermirio Couti-nho, Bricio Filho, Julio 

de Mello, Estacio Coimbra, José Duarte, 
Epaminondas Gracin<lo, Raymundo de Mi
randa, .Jovini.ano de Carvalho, Rwlrigues 
Doria, Seabra, Francisco Sodré, Manoel Cae
tano, Satyro Dias, Alvos Bal·bosa, Roddgues 
Lima, Galdino Loreto, Henrique Lagden, 
Nilo Peçanha, Lourenço Baptista, Alves de 
Brito, Martins Teixeira, Oliveira Figueiredo, , 
Theophiló Otl:.oni, Viriato Masca Penhas, Fran
cisco Veiga, João Luiz, Esperidião, Alfredo 
Pinto, Arlalber~o Ferraz, Leonel Filho, An
tonio Zacharias, Carlos Otbni, Eduardo Pi· 
mentel, Olegario Maciel, Rl)<lolpho Paixão, 
D~no_ Bueno, Cus&a Junior, Luiz PizrL, Caja.do, 
Cmctnato Braga, Hermenegildo do Moraes, 
Teixeir;a Bra:qdão, Lindolplw Serra, Paula 
Ramos, Francisc<> Tolcnti.no, Victorino Mon
teiro, Ameliano Barbosa., Vespasiano de Al
buquerque o Cassiano do Nascimento. 

A ln'o.-se a se3são. 
E' lida c posta om discussão a acta. 

O Sr. Ermirio Coutinho- Sr. 
Presidente, sou p :mco amigo de fazer recla
mação ; mas neste momento sou obrigado a 
isso, em vista da publicacão feita no Dim·io 
do Cong1·esso do hontem, do resumo do meu 
discut'do, aqui proferido na sessão de 19. São 
tantas e taes as incorrecções, que me obrf
gam a vir á tribun1. protestar, pedir uma 
l'ectificação completa, isto é, um:t nova pu
blicação do resumo, porque quasi tudo que 
est.á i).qui escripto é differente do que eu 
proferi •.. 

0 SR. SIT,VA MARIZ-V. Ex:. nã0 disse com 
certeza o que está naquelte resumo. 

O SR. EaMnuo CouTINHO- ... é o c'Jntra
rio cxactamente do que disse ; e eu appello 
para o.; meus iltust1•es cotlegas que me de
rn.m a honra de ouvir o meu di >-::urdo até o 
fim. 

Vou indicar (L Cn.mara qua.es OJ trechos 
que mcl'eccm rcp:1r0. 

Começo pelo seguinte : « Foi com SOl'· 
presa que ouviu um illustre representante 
do Rio Grande do Sul manifestar-se contra 
uma emenda sobre saude publica, apresen-
tada no orçamento da receita.» · 

Eu não disse tal cousa, porque não apre· 
sentei emenda alguma. sobro saude publica 
nJ Orçamento da Receita. A emenda que 
apresentei pedia isenção de direito3 em bem 
da lavoura. da canna de assucar que se ex
torce em uma agonia lenta; e SOI'prehen
deu-me exactamente que o illustre r.epre~ 
sentante do Rio Grande, á ultima hora, na. 
occasião da vota,ção, viesse protestar contra 
ena, que c:mtem uma providencia votada 
pela Camara em outras sessões. 

Foi isto o que disse. 
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O segundo trecho que tambem merecere-
. pa.ros é este : . · . 

<4:Faz diversas considerações a favor do 
systema quarentenario, demonstrando que 
todos os paizes teem usado .. com effieacia 
desse systema. » -

Eu não vim, aqui S1· . Presidente, defender 
o systema quarentenario ; o que eu disse foi 
que, ainda. hoje, se faziam quarentenas e que 
não era possível que no momento fossem 
supprimidas, porque não se podia ainda con
:fiar plenamente no systema das des~nfecções 
empregados, entre nós; que em todo o caso, 
considerava a desinfecção muito superiot' á 
quarentena, mas emquanto o serviço de es
purgo no Bmzil nã,o fusse uma realidade, 
indiscutivel; o systema qnarentenario devia. 
ser conservudo e que os h~zaretos são indis-

". pensavcis em casos determinados. 
O SR. SILVA MARJz-Principalmente, como 

V. Ex., fez sentir, dada a extensão enorme 
do nosso litoral. 

0 SR. ERMIRIO -COUTINHO- Ainda uma 
outra inexactidão: «Diz que o serviço de des
infecção no Laza.reto é máo, sendo um vexame 
para quem tem a infelicidade de seguir para 
qualquer dos pontos da Republica.» Eu não 
podia ter-me exprimido nestes termos, por
q'uanto, em minha viagem para Pernambuco, 
a desinfecção foi feita a bordo e não no La-
zareto . 

Não me referi ao La.zareto, repito, porque 
là não fui, referi-me à desinfecção feita a 
bordo de um dos navios do Lloyd Bmzileiro. 
(Lê) : : 

«Relata o que se deu com o <tpparecimento 
da peste bubonica M Ca.pit<Ll Federal, tra
zida po1· passageiros de ~1" classe, desem
barcados de um vapor entt•itdu no~Ste porto o 
quo soguirtun para a Praça da. Harmonia c, 
masi.ranllo como ;~ peste se estendeu a 
S. Paulo, 11ota que alli oll<\ ficou cir
cum~cripta. e cxtincta o quo prova que os 
medicos (lall~ sTI.o mais hygienistas do que 
os desta Cn, JH tal.» 

Ta.mbem cu não d i~sc is . .,;o, nTI.o podia dizer, 
porque sei pm•feitamonto quo a peste mani
festou-se pela pl'imeira. vez em Santos e de 
lá. se estendeu aS. Paulo • . Por. conseguinte, 
eu não podia ter dito isso, que é mais uma 
inexactidão. 

Agora, Sr. Presidente, a ultima das ine
xactidõcs. Est<~ é <t peior, e mesmo uma 
cousa que não se comprehendo e é de tal 
ordem a incorrecção , a. deturpação, que ei.I 
não posso, não devo attribuir a nenhum dos 
Srs. redactores dos debates a injuria de tel-a 
escripto . 

Só posso attrlbuir a um erro de im
prensa. (Lê) 

Ora, Sr. Presidente, Moliere, nas suas sa .. 
tyras mais pungentes à medicina, não podia 
dizor mais do que isso, nem tanto talvez. 
- 0 Srt. SILY A MARIZ-Nem tanto ! 

0 SR.. ALFREDO PIN1'0 - Isso mostra O 
cuidado com que se faz a revisão. 

O Slt. En.MIRIO CouTINHO - Venho pedil• 
que se faça, não rectificação, mas quo a pu
blicação seja feita de novo, afim de que o 
resumo do meu discurso seja a. verdade com
pleta do que dis.:;e . 

Tenho concluido. (llfuito bem.) 

O Sr. Presidente-A Mesa atten
derá {t reclamação do nobre Deputado, que a 
devo ma.ndar por escrip~o. 

Em seguida, é approv<tda. a actu, d<t sessãtJ 
antecedente. · 

O §r. Presidente-Fica. sobre a 
mesa. durante o espaço do tres sessões diue
nas, para recebm· emendas om 3a. discussão, 
o projecto n. 150 B, que orça a receita ge-
ral da. Repuhlica para o anno de 1902. · 

ORDEM DO DIA 

O Sr. President.e-Nã.o havendo 
nnmc1•o legal pam _se proceder ás votaç~es 
das ma.terias inuie<~da,s na. ordem llo dia, 
passa.-~e á mai;cria em discussão. 

E' annunciada a continuação da 2a dis
eussão·do projecto n. 206 A, de 1901, com o 
parecer sobre as emendas para 2a. discussão 
do projecto n. ,_216, cleste atmci, que fixa. i\. 

despczi1 do Ministcrio da Justiça c ~egocios 
lnteriuros par<t o cxercicio <lo 1!)02. 

O t!h·. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Ga.hlino Lo reto. · 

O Sr. Gn.ldino Loreto diz quo 
entra no dehate do projecto para justific<:tr o 
seu procedimento, apresentando uma emenda 
que augmentava a despeza em 10:000$, des
tinados a pagar á Santa Casa. do .Misericm·· 
dia da Victoria o auxilio que lhe foi conce
dido pela lei n. 266, de 1~94. Além de tra
tar-se de uma quantia que calliu em exerci
cios findos, teve o orador o notavel exemplo 
do Sr·. C;trlos Ottoni, Deputado -mineiro que 
representá o mesmo districto que tão digna
mente representou nesta Casa. o actual Sr. 
Ministro do· Interior. O honrado Deputado 
pediu em sua emenda 10:000$ para os hospi
taes de Diamantina e Ita.hira; s<;~m que essa. 
emenda. tivesse em seu favor, como a do 
orador, uma lei <mterior. 
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A Commissão de Orçamento, recusando a 
sna emenda; não fi)i justa, como não parece 
ter sido em relação á emenda da Mesa da 
ca.ma.ra, que pede 34:000$ para reparos ur
gentes e indispensavcis no a.rchivo, organi
zação da. hibliotheca, etc. A is .o chama a 
Commissão cmbelf.e;o,rnento do velho edificio 
o dú. parecer contl'arlo. Salienta esse con
flicto entre a Mesa, c a Commissão do Orç:.t
mento e em que ostit serü necessariamente 
vencida, pois que não pódo ser vencedora 
sem quo aquella fique mal. · 

O Sr. Presidente- Fica a dis
cussão interromp-ida parJ. se proceder· ás vo
tações. 

Compare-eom mais os Srs. Urbano Santos, 
Ca.l'los Marccllino, Albuquerque Sel'cjo, Ga
briel Sa,]gado, S<L Pei-xoto, llosannah de Oli
veit·;:~., Ant,onio Ha,stos, Indio do Brazil, ,João 
G<tyoso, Joaquim Pil·cs, Thomaz Accioly, 
Virgílio BL'igido, ,João Lopes, Fmncisco Sá, 
Sergio Saboya, Lima Filho, Camillo de Hol
landa, Celso de Souza, Teixeira de Sá, Gomes 
<lc Mattos, João Vieira, Pereira de Lyra, 
Esmel'aldino Bandeira, Pedro --Pernambuco, 
Araujo Góes, Arroxellas Galvão, SylviQ Ro
moro, Fttusto Cardoso, Neiva,, Augusto Fran
ça, Milton, Felix Gaspar, ·Eugenio Tourinho, 
Ada.llmr~o Guimarães, Tolcntino dos Santos, 
Ed.mtrdo Ramo;, Parttnhos Montcnogro, Pi
nheiro Junior.· Jo.sé Marccllino, Nelson de 
Vasconcellos, Oscar Godoy, S<i Freire, Raul 
Barroso, AÍ1tonino Fialho, Silva. Castro, Custo
di o Coelho, Pereira Lima, .José Bonitacio, 
Penido Filho, Lamoun;cr Godof'redo, Lamar
tíue, Padua Rezende, J.Iorcira da Silva, 
Valois de C<;,s!,ro, Adolpho Gordo, Bueno de 
A nclrada, Edmundo dJ. Fonseca, Azevedo 
Ma rq nos, Bcnc(licto de Sonz<t, Alencar Gui
marãc~, LamenhiL Lins, Carlos Cavalc<~nti, 
Bal'bosn, Lirni~, Soares dos Nanto.), Germano 
Hassloclwr·, Francisco Alenca~tr·o, Rivau.~
vh Corrêa, Alfredo Varollit c Diogo For-
tuna. · 

Lindolpho Caetano, Mirand<'. Aze.vedo, Gus
tavo Godoy, Domingues de Càstro, Oliveira. 
Braga, Rodolpho Miranda, Paulino Carlos, 
Alfredo Ellis, Antonio Cintra, Ovidio Abran
tes, Manoel Alves. Xavier do Valle, João 
Candido, Fr;tncisco ·Moura, Angelo Pin hP.iro
c Pinto. da Hoclta. 

E sem causa. os Srs. Trindade, José Mon
jardim, Heredia de Sá, Barros Franco Junior, 
Deocleciano de Souza, Julio dos Santos, Joa
quim Breves, Francisc.> Salles, Henrique 
Salles, Landulpho .de Magalhães, Fernando 
Preste;, Joaquim Alvaro e Campos Cartier. 

.o Sr. Presidente - Attenção ! 
Vae-se proceder ás votações das materias 
constantes da ordem do dia e das que se· 
acham sobre a mesa. 

E' sem debate approvada a redacção final 
do project.o n. 42 E, de HlOl, para · sm· on· 
viado <L sancção. 

São successivamente sem dehatc approva
das a~ redacções finacs dos projectos ns. 58 A, 
77_A e 246, de 1901, :para serem onviados" 
ao Senado. · 

São lidos o julgados objccto do deliberaç-ão · 
os seguintes 

PROJECTOS 

N. 248 ~ 1901 

Determina que seja feila e.).:clusipàmente por 
inte1·mcdio do Go!JCI'no o, exportaçdo do 

· 'cafe, .~egundo as condiç~es que estcrbelece 

O Congresso Naeional tlocrota.: 
Ar·t. 1. 0 A exportaç·ão do café será feita 

exclusi vamonto pot· inl,ormcdio <lo Governo 
F'e<lm·al, que adopta.rá uma taxa fixa. annual 
par;L a vcn!la do mesmo. 

Art. 2." Essa t<.~x•t será votada pelo Con
gresso em suas primeiras l:lessõe~. isto é, até 
l de junho de cad<t anno, mediante proposta 
do Governo,· que devorá tomat· por base, 
paru. sua adopç·ão, a producção.e consumo 
_geral do Globo. . 

·Art. 3. o Serão preferidos para exporta
ção os' ca.fós d_e typos superiores a sete, in-
cl~~ . 

Deixam de 90mpa.recct· com causa parti
cipada os Srs. Gastão da Cunha, José Boi
f.eux, Pedro Chcrmont, Rodrigues Fernandes, 
Christino Cruz, Augusto ·Severo, Soares, 
Neiv<t, Mala.quias GonçJ.lves, Moreira Alves, 
Cornclio da Fonseca, Elpidio· Figueiredo, 
Alfonso Costa, Tosta, Vergne de Abreu, Au
gusto de Freitas, Marcolino Moura, Dionysio 
Cm·queira, Celso dgs Reis, Sampaio Ferraz, 

. Augusto de Vasconcellos, J\.Iartinho Compos, 
Pereira dos_ Santos, Aureliano dos Santos, 
Rangel Pestana, Estevão Lobo, Monteiro 
de Barros,. Ildefonso .Alvim, Monteiro da 
Silveira, Bueno de Paiva, Carneiro de Re
zende, Necesio Tavares, Mayrink, Arthur 
Torres, M~noél Fulgencio, Nogeira Junior, 

Art. 4. o A classificação do café será feita 
por um<~ commissão do tros membros· no
meados pelo Governo Federal. 

§ J.ó Os membros da commissão prestarão· 
fiança nunca inferior a duzentos contos de 
zéi::; cada um, que responderá pelos prejuí-
zos da má. classificação. · " 

§ 2. 0 A commissão resolverá sempre por 
unanimidade de votos. 
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Art. 5. 0 O Governo cmittirâ warrants na 
importa.ncia ·do 70' o lo do vá.lor do café re
cebido pra exportação. 

Art. 6. o Os 30 o f o rcstan tes serão pagos 
em ouro depois do vontlida. a partida do café 

, correspondente, para o que so dará. um do
cttmento representativo da. ·1uelle valor. 

A1•t. 7. 0 O warrant emittido- em virtude 
do art. 511 terá circulação forçada, devendo 
ser resg<t tado dentro do dous annos de sua 
emissão, 

Art.8.0 Depois de dous annos da emissão do 
'lDa1Tanl ser<í. elle recebido como moeda. ouro 
nas repartições fedcraes ondo fôr presente. 

Art. 9. 0 O warmnt deverá. ter bom intelli~ 
givcl, além de seu valor; que poder<.i variar 
de 50$ a 500$, a data de sua emissão. 

Art. 10. O Governo cobrará. do compra
dor 2 % (ouro) sobre o valor da venda, a ti
tulo de expediente. 

Art.' ll. Nenhuma safra será vendida 
para expot·tação sem que :tenha sido a de 
annos anteriores. 

Paragrapho unico. Por safra entende-se o 
café recebido de 1 de julho de c.Lda. a.nno a 

.. 30 de junho do anno seguinte. · 
Art. 12. O Governo manterá ·nos consu

lados lJrazileiros que julgar conveniente ex
posições permanentes do café, podendo au
torizar nos mesmos a venda do p1•oducto. 

Paragrapho unico. Nessa hypothese o 
consul pet'ceberá uma commís~ão sobt'e- -as 
vendas que realizar, e a taxa será accre::;
cida das despezas de exportação. 

Art. 18. A cobrança dos impostos esta.
duaes continuará a se.· feita pela fól'fll<L de
terminada nas legislações l'osp:di vas ; en
tretanto. o Governo da União podor:t u.ccord<1I' 
com os Estados procluctoros a. fôrma. mais 
pratica de tornar eiToctiva a cobl'ança sem 
vexame para o contt•, buinte. 

Art. 14. A presente lei entraJ•á om vigo1• 
no anno seguinte a.o de sua. sanc~çiio ou 
promulgação. 

Art. 15. Fica o Governo autol'izado a t·o
gulamentar a presente lei dont1•o de tro:-; 
mezes de sua publicaç~ã.o. 

Art. 16. Revogam-oo as ·disposições om 
contrario. 

Sala das sessões, 18 de outubro de 1901.
Joaguim Pires. 

N. 249-1901 

Equipara os vencimentos do p1·o{essor de 
.r;ymnastica da . Escola Naval aos elos pro
fessores de gymnastica das escolas míU
tares 

O .Congresso Nacional resdve: 
Art. Lo Os vencimentos do professor de 

gymna.stica da Escola Naval são equiparados 
aos dos profos:3ores de gymnasticé), das escolas 

militares, de accordo com a lettra d do 
art. 11 da lei n. 652, do 25 de novembro de 
1898, c regulamento n. 10.201, de 9 de março .,.. 
de 1898 (arts. 73, 81 e 85). 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 18 de outubro de 1901 . . 
Paula Ramos. 

N. 250- 1901 

Institue um 1·egíslro das operações de cambio 

O Congresso Nacional resolve: . 
Art. 1°. Fica instituído um registro das 

operações de cambio. 
§ J.o Para produzirem todos,.seus effeitos 

oa contractos de cambío, é necessario sejam 
inscriptos no registro. 

§ 2. o Faz-se a inscripção, depois de e:ffe
tuado o deposito da. i.mportancia correspon
deute ao sello das lettras do contracto. 

§ 3°. As lettras pódem ser apresentadas 
para a apposição do sello, dentro sómente 
no p1·aw do ci oco díus, e si o não forem, são 
considerados nullos de pleno direito os con
tractos respectivos. As quantias depositadas 
para o etreito do sello das lettras, que será 
pago por verba, em caso algum serão resti
tuídas. 

Art. 2. 11 E' o Gover·no autorizado a fixur 
uma. 1axa. de registro. · 

Art. 3. 0 A r Jpartiçãn do registro enviará 
diariamente ao Thesouro e á. Estatística. 
Comn:ercial,,m quadro das operuções ins('ri· 
ptas. 

Art. 4. o 1.0 u~am-se as disposições em 
contrado. 

Sala das ses5Ões, 17 de outubro de 190l.
Al(1·edo- V a reli a.- Cassiano do Nascimento. 
- JJarbosa Lima.- Mtwçal Escobar.- A t.t• 
I'Oiiano lia1·lmsa.- Sofu·es dos Srtnlo/1, 

lmprossiono.do com ns orgias bolsistas de 
nosst~. Pf'Uçn., tl'llns(oJ·mn rl1~ em Monnco de 
novo. especle, o Govol'IIO favoreceu a aJopção, 
nesta Casa, de um projecto de lei que, a seu 
ver, impedia. continuasse o eácundalo que 
ar1·uinava e arruina, moral e material
mente, o Brazil. Referimo-nos á iniciativa 
de um collega extincto, cujo tino trato muito 
nos ca~tivou e lembramos com sincera sau
dade- o Sr. Elias Fausto. 

O plano do inditoso repres~ntante paulista 
era. absolutamente inacceitavel ; inteliz na 
fórma e no fundo. Facil demonstral-o, quanto 
inutil, todavia, naquella occasião, sabido o es
tado moral da Camara. 

Depois da celebre lei de 22 de agosto de 
1860, nada conhecemos tenha surgido em 
nosso mundo commercial de mais attenta
torio, que mais golpeie as garantias consti ... 
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tucionaes, çomtnum!llente despresadas neste 
recinto, quando é preciso servir a interesses 
de occasião ou contentar os poderosos... O 
projecto, entretanto, foi approvado com le· 
viana celeridade, cedendo os mais refl.ectidos 
a um arrastamento geral irreprimível: fôra 
de todo vão oppor-lhe a. minima resistencia. 

Disto capacitados, certos da inutilidade d3 
qualquer esforço no sentido de chamar á 
razão um gremio que decidia precipitada
mente assim, em assumpto de tamanha re· 
levancia, voltámo-nos para o outro ramo do 
poder publico, de que dependia a decretação 
do planejado, dirigindo·se nm de nós ao 
Ministro da Fazenda,- cujo prestigio tanto 
pesára em nossas deliberações sobre a ma-
teria. _ 

Está bem visto que não pretendíamos con
seguir desistisse o Governo de seus propo
sitos, persuadido como estava das vantagens 
que ia obter com a pratica de sua idéa ; 
apenas attenuar os perniciosos atreitos que 
acarretaria e poupar ao proprio Governo um
inevitavel desastre. 

Claros, clarissimos, os textos citados; mas 
como que receiando interpretes, interes
seiros tentassem invalidar a preciosa liber
dade que no.s levava, o legislador accrescen- 
tou, no art. '76: « Aespecillcação das garan
tias e direitos expressos na Constituição não 
exclue outras garantias e direitos não enu
merados, mas resultantes da fórma do go
verno que ella estabelece e dos princípios 
que consigna.» Quer dizer que, ao interpre
tar-se qualquer• ponto duvidoso relativo á 
liberdade, a interpretaÇão tem de ser exten
siva e nunca restrictiva, porque a regra · é 
a liberdade em nosso adiantado systema po
lítico. 

Si este o critel'io legal quanto aQ que 
ficou duvidoso, como sentenciará digno 
JUIZ em uma questão que não admitte ne
nhuma incerteza, como é essa da liberdade 
indmtrial, facultada. a nacionaes e estran· 
geiros, no art. 72, § 9° 1 · 

Até hoj~no paiz. só tem apparecido quem 
conteste a lii.Jerdade profissional quanto ao 
exercício das chamadas profissões liberaes: 
quanto ás outras, absolutamente ninguem • . 

E a lei Elias l<'austo, note-se, não sómente 
sujei ta. ao arbítrio do Governo o estabeleci
mento de bancos que não são emissores. como 
regulamenta as operações dós mesmos .•• 

Dupla é, pois, a razão de sua indiscutivel 
e insana.vel inconsHtucionalidade. 

. _Perdido o primeiro passo intentado, insis
timos. escrevendo um de nós longa carta ao 
eminente gestor do Thesouro publico. «Na 
conferencia que tive hontem com V. Ex, 
dizíamos, expuz meus fundados reçeios de 
que seja a lei Elias Fausto considerada in
constitucional, em acção promovida pelos 
bancos . estrangeiros, os quaes, affirma-se, 
teem já t~odvogado em vista. Ponderastes que Depois, além de i !legal, a divisão das ca.r
isso pouco 1>0s · importa'Ua; que o Governo, teiras é remedio inutil, e insisto neste ponto, 
accutado de cruzar os braços em face da por haver verificado que V. Ex. labora .em 
infrene jogatina bolsista, ao menos provaria, equivoco bem serio ; nada impede que os 
com as medidas daqueUa projectada lei, sua bancos estrangeiros mallogrem os intentos 
boa -uontade de acabar com a espeeulação, da lei, comprando um outro qualquer, em 
apezar de nisto impeclido pela lei fundamentf'J.t, que recebam depositos; nada o póde impe- . 
pois o mecanismo ora imaginado e perfeita- dir, porque a fisca.lisação idélda não abraça 
mente pratico e capaz, a seu -ver, de extirpar os institutos que se entregam a este genero 
esse canoro. d~ transacções. » 

Mas .•• retorquimos, si a lei póde ser feita E assim proseguiamos, indicando o que nos 
ao menos sem as imperfeições que a tornam parecia dever-se alt!3rar no pr~jecto7 com o 
in vi va.el, porque não evitar 0 máo fado que fim de minorar os perniciosos efl'e1tos da 
certamente a espera, garantindo assim bom violenta reforma : «Tolere ainda. V. Ex •. que 
exito ao principal proposito que V. Ex. tem faça referencias a. outros pontos da lei em 
em mira W Releve o Sr. Ministro da Fa- debate.:. 
zenda, insista nas objecções que produzi. Si Ouso lembrar a Y. Ex. a substituição do 
é possível, porque não procurar uma _fór..i' art. 2°, por este: «São prohibidas em todo 
mula satisfactoria e ao mesmo tempo legalt o paiz as operações a prazo sobre lettra.s de 

A divisão das carteiras não o é. A consti- cambio saccadas contra praças estrangeiras, 
tuição firmou no art. 72 § 9o, a mais plena a não ser qu~ declarem sua. origem e· ,seja~ 
liberdaqe pro~ssiop.al, o livre exercício seja acompanhadas dos documentos comprob~tl
de que 1Udustr1a for, tanto a. bancaria., como vos de embarque de ge~eros de exportaçao. 
outra qualquer; só limitou a industria ban- Esta~ podem ser negoe1adas com o prazo de 
caria no que respeita a. emissão (artigo 90 d1as para sua entrega.» 
34°, n. 8 e 7°, § 1°, n. 10 ), pondo-a fóra Da fórma por que está, o art. 2~ repre
do alcance da tyra.nnica e funesta acção re. senta um terrível arrocho, limitando o com· 
gulamentadora do Estado em tudo o mais. mareio unicamente aos que podem vender e 
Esta é a pura doutrina. constitucional. comprar a dinheiro de contado. 

Oamar& V ol. 'VI 58 



Câmara dos Deputados - Impresso em 21/05/201 5 09:52 - Página 8 de 18 

ANNAES DA CAlliARA 

E' uma.treménda revolução nesse genero amigos, -os unicos com quem Êe pódc con • . 
de industria, já. hoje em crudelíssima si- tar em todas as lloras e sempre.:. 
tuação! · Si entendemo~, pot•em, que é impossível 

Como, diga-se-me, hão de cobrir suas ope- impedir o jogo tle cambio, do qual, mutatis 
rações <ls casas intro,Juctoras 1 - Até ngora, mtttand1:s, ~e póJe dizer como lord Tírawley 
recebidas as mercadorias, compravam cam.,. a D. Joc;é l •', do commercio de metaes: 
bio para a. época r:los pagamentos e por elles (1: Vossa. mugestade prohiblu a ex·portação do 
faziam seus preços r·ara o mercado in- ouro, cousn. impraticavel ; podeis, senhor, 
terno. oppl'im il' vossos su bditos, mas nã·) impor 

De hoje em deante, razoaveis só os po- limites ás suas necessidades}); achamos, to
derão marcar as grandes casas que tenham davia, que se pótle cercear o CL\mpo de seus 
recursos pfl.ra operar clnquellc n:odo, isto é, maleficios, isto nliás sem violamcnto da lei
comprar e vender á viisia ; a.s que se ar·- mag·na, como o fez o projeclo que criticamos. 
rojem a vender a prazo, imporão pt·eços o· nosso, ol'a submcttido ao juizo da. Ca
segurn.mente elevadíssimos,- tão elevados marn, não só respeita. as liberJades consti
que lhes permittam ficat•em a coberto das tucionaes do commo1rcio nacional, como não 
consequencias da continua alteração cam- prohiue o jogo da. bolsa. Apenas, na lôrma 
l.Jial, evitando todo e qualquer prejuízo re- que melhor SIJ no:; a.ntolttl, cerca de ga
sulta.nte da difTerença cutre o cambio de dia. rantias efficazes o snfficientes as operações 
da importação e 9 dos pagamentos ao fim que lhe parecem legitim·as, e deix<L ás outras 
<los prazos que houverem ccmcetlido aos rc- o livre cur~·o de que na orbita constitucional 
talhístas, daqui e do interior.- .O quo isto gozam todas os operações qne entram nà ca
vae custar á generalidade dos consumidores tegorias dos chamados jogos illicitos. 
empobrecidos, deixo que o avalie o vasto Ao pa~so que aque!le véda em. todo o 
espírito de V. Ex ! • • • paiz, como dissemos, « as operações a prazo 

Com a redacção aqui suggerida para o sobre letras de cambio mccad <.ts contra pra· 
art. 2°, impede-se a especulação soure let- ças e~:~trangei!'as, devendo toda e qtialquPr 
tr<.LS fictícias, sem sacrificio sensivol do com- compra ou venda ser feita a dinheiro do 
mercio licito. E, admiltida IL fórmn. ora contado. com o prazo de 49 horas para a en
preconisada, par•a qne o dispositivo do art. trega das ,.letras» só exceptuadas as letr•as 
4", § 3° 1 Si são toleradas as operações n provenientes de embarque de generos de ex
praso sobr0 letra.s reaes, porque limitar seu porta~ão », cnjo prazo par-a entrega swia. 
numero ~ · de 30 o f o; segundo o ·nosso plano em nada 

Deixo de referir-me á pt·obibição das li- se restringem as ft·anquias de que frue o 
quidações por diiferença, pela. íntelligoncia o commercio. Estatuimos tão :ómente uma 
que ouvi V. Ex. dar ao texto dn. lei.' Depois, solemnidade contra c! ual,. que habilita o Go
o que faço é propor apenas alguns retoques, verno e a Nação a distinguirem perfei
visto o empauho que se tein na. ;ulvpção do ta.mentc as operações licticias das operações 

. projecto e certeza minha , de que vae ser rE'aes, ronhecidns estas pela. apresentação 
approvado: não que ncredite na eflicacia das letras correspoudentes, .d.entro de_ prazo 
absoluta que o Governo encontra nBlle. rozoa.,·el, necessario o Lastante pat·a que o 

Parece que um sub::,titutivo que atten~ corrector• faça a provisfio das que precisa 
clesse a estus reclamações, fccultava ao Pre- para sati~fazer seu compromisso. 
l:iidente da Republica o que elle deseja., sem Dizemos • conhecidas estas ,.., porque Eem 
sujeital-o a.o desastre de uma sentença desfa- unvid<~ nerihuma serão as unica.~ Jevad~ts tt 

Yora:vel dos tribunaes do paiz. E' o que registro; os uolsistas nã.o se sujeitam, de 
pensei propor a V. Ex. Explico aqui o meu certo, nas c peraçõ<•s propriamente de jogo, 
modo de entender esta questão, cot·rente na a registrar seis e muitas vezes mais os ::eus 
parte da bancada que tem as mesmas iuéas contractos, que, como se l:labe, são geralmente 
que tenbo. ·a 30 dins, reformados qual:ii sempre por 

Amigos livres do Goveruo, ucsejamos vel·o mais 30, e, aNual, por outros tantos, fuzentlo 
i.l'iumphante e gl!lrioso na solução · da. me- agora despezn. consideravcl, além da, grande 
donha crise prescmte, para cujo termo não perda de temgo no renovamento de contraetos 
olharemos a sacrificios que n lei nos con- e respectivas ioscripÇões. Os negocíos alea
sinta: até mesmo aquelles que não nos haja torios em que se obstinem os especuladores, 
permittido, mas que sejam dflcazes, pnltiCOl:i capazes ele produzir· alguma agitação ca.m~ 
e salvadores. bia.l, ficam muito limitados: feitos por via 

Infelizmente, da,ta venia, tal qual a con- de contra.ctos particulares irrogistraveis--:-
ceberam, não o é a lei Elias Fausto. merasdi_vidas llejogo, inexigiveis em juizo-

Não se enfade Y. Ex. por vir dizer-lh'o taes negocias seJuzirão n. poucos, reduzindo
este humilde - correligionario: Eão os que se assim, pol'tanto, as vastas proporÇões . do 
fallam assim com leal franqueza os melhores fla.gell<i. 
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O illustre representante mineiro, Sr. Fran 
aisco de Paula Mayrink, com larga expe
riencia. neste a.ssumpto, animado dos mesmos 
propositos que geram a actual iniciativa, 
apresentou, sob a · fórma de emenda, ao or
çamento da. receita, no anuo passado, um 
projecto, que tem algu!Dá_ analo~ia com o 
que suggerimos, e é assim concebido:. 

c Art. Na vigencia da presente lm, o Po· 
der Executivo estabelecerá o regimeil fiscal 
a que devem ficar sujeitos todos ?S estabe:e7 
cimentos que operarem em cambio,. e crea:ra 
as repartições que julgar necessar1as, . afim 
de não ser embaraçada a marcha das trans

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala d·.'.s sessões, 18 de o~tubro de 1901.
Joaquim Pires.-A's CommissõeS de Consti
t!Jição, Legislação e Ju.stiçl e do Orçamento. 

N. 252- 1901 

Reconhece como de caractm· official, em todo o 
ten·itorio da União, pa;-a todos os etfeitos 
legaes, os diplomas conferidos pel~ cut·so de 
agrimensura, annexo ao Gymnasw Paes de 
Carvalho, no Estado do Pará 

acções sujeitas ao registro de que trata o o Congre3s0 Nacional resolve: 
presente artigo, ~ob as seguintes bas~s.: Art. I. G São reconhecidos corno de cara.-

a ) será aproveitado nastas repart1çoes o 
pessoal das 1·epartições ~xtinctas;. po ~en~o ctot• olficicd, em todo o territorio da União, 
ser applica.do ao respect1v0 custeiO, 81 fot• pa1'a todos os cffeitos legaes •. os diplomas 
necessario, 0 quantum da taxa arrecadada; _ conferidos pelo curso de agrimensura., an-

b) as letras, saques e, em geral, quaes- nexo ao Gymnasio Paes de Carvalho, no Es
quer documentos em moeda metallica ou tado do Pará. 
forte, quer tenham ou não de sor cumpridos Art. 2.o Revogam .se as disposições em 
no paiz, ficarão sujeitos a registro; contrario. 

c) o Poder Executivo, em regulamento, es- Sala das sessões, 16 do outubro de Í9Jl.-.:. 
tabelecerá, além das obrigações que julgar Hosannah de Oliveirà.-Antonio Bastos.-
convanientes, as seguintes: Carlos de Novaes.--A1·th~tr Lemos .-A' Com· 

Local do ,registro ; · missão de Instrucçã.o e Saude Publica. 
Taxa dJste; - . . 
Multa por infracção ; . o · Sr. Frederico Borges (pela 
Exigencia da cer·tidão para inicio ue qual- onlem)-S1•• Presidente, Hgura om primeiro 

quer acção no paiz ou cumprimento tle sen" logar. na }a p:trtc da ordem do dia., o pat•ecet· 
tenças de tribunaes e;trangeiros, si ella, n. 56, de 1901, reconhecendo DJpLita.do pelo 
n.cção, teve por base documentos suj li tos a Cearà 0 Sr. Thonnz Cavalmmti. . 
estatormalidade.:. Peço a, v. Ex. que consulte á Casa si 

O projecto do reputado collega não nos concede 1n•eforencia, par.1 a votlção .desse 
parece - dizemol-o com o devido respeito a parecer, antes dos requerimentos que se 
quem é tão competent~ · nestas matarias- acham sobre a mes:t. 
logre mais do que garantir ao ·pa.lz uma. 
séria estatística dos negocias do c:~.mbio, mas 
sem modificação do estado . de cousas que 
anllelamos remedial', . ist<b é, continua o 
vicio, o jogo, acobertado nas· honesta tra.ns
acções do commercio licito. 

Julgamos havel-o conseguido com o sys
tema ora proposto, de maneira cabal e posi· 
tivamente infrauda.vel.- A' Gommissão de 
Orçamento. 

O Sr. P•·esidente-Na orllcm das 
votações c dep:>is das que t'orem rea_liza.das, 
ha· sobre a rnest\, para serem submettidos ao 
vo~') da Ca.ma.t•a, tt•cs l'J(lUct•imcntos : um do 
Se. Gormano Hasslochet>, outro do Sr•. Depu
tado Joaquim ]?iras e outro dos Srs. Depu· 
tados Antonio Cajado, Cincinato Braga e 
Bueno de Andrada ; seguindo-se . a estes re
querimentos, forçadamente, a votação do pa
recer que reconhece l!>epu~ado pelo Estado do 

N. 251 ~ 1901 Ceará o Sr: Thomaz Cavalcanti d13 AI-
··· . burquerque. O Sr. Dcputadfl F1·c lel'ico Borges 

Veda aos Estados contrahi1· emprestimo ex- requer preferencia á. Camara. ·J.Ja.ra ctue antes 
terno sem autori:;açãó p1·él)ia do Poder· dos req.l).erimónto~ que <mnt!nci~i S3Ja votad? 
·Legt:slativo Fedm·al este p~trccor ;·por tS50, vou tazc.r a, consult(l, a 

Camae<.t. 
O Congresso Nacionitl rlcct·eta. : 
Art. 1.0 Nenhum Estado pJ(lül'lt co11 tt•,tlli I' 

.emp1•estirno externo som autot•izttçãu pi·óvia 
do Poder Legislativo Fodm·al. 

Consulti11a a Camara., é concedida a prer~
rencia pedida. 

Art. 2.0 A autorização impot•t1mL 
rantia prévía por parto da Uniã9. 

O 1!\r•. Bueno de A-ndrada (pJla 
um ~:tt~· urdem) lnmbt•:L a.o' Sl'. Pre:Ji1ente, e quer 

fJIIO l~t·J tl(tllo consigmtdo, quõ pJdiu a pa.la-
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vra para encaminhar a vota.ção do seu re
querimento e que nã.o foi attendido. 

O SR. PRESIDENTE declara que não deu a 
palavra ao nobre Deputado por não ter ou
vido S. Ex. pedir a palavra para encami
nhar a votação. 

Em seguida são successivamente postas a 
votos e approvadas as seguintes conclusões 
do perecer n. 53, de 1901 : 

1 a, que seja approvada a eleição realizada 
a 29 de agosto no primeiro districto do Es· 
tado do Ceará para o preenchimento da vaga 
deixada pelo Dr. José A velino Glll'gel do 
Amaral; 

2a, que seja reconhecido o proclamado 
Deputado pelo mesmo Estado o Sr. Thomaz 
Cavalcanti de Albuquerque. 

O Sr. Presidente-Proclamo Depu· 
hdo pelo lo districto do Estado do Ceará, o 
Sr. Thomaz Cavalcanti. 

Posto a votos,é approvado o requerimento 
do Sr. Germano Hasslocher, otrePecido na 
sessão de 1a do corrente, cujo teor é o se· 
guinte : 

« Requeiro que pelo Ministerio do Interior 
se peça ao Governo a lista de todos os alum
nos gratu.itos do Internato do Gymnasio Na
cional, com a indicação da filiação dos mes
mos». 

E' posto a votos e rejeitado o requeri· 
mento offerecido pelo Sl'. Joaquim Pires, 
na sessão de 18 do corrente, cujo teor é o se-
guinte: : 

«Requeiro a nomeação de uma commissão 
especial, que estude e dê parecer sobre os 
dHferentes projectoJ tendentes a solver a 
crise cafeeira.»-

E' annunciada a votação do requerimenb 
oiferecido na sessão de 19 do corrente pelos 
Srs. Bueno de Andrada o outros, cujo teor é 
o seguinte: 

«Requeremos que, por intermedio dJ Mesa 
desta Camara, sejam solicitadas do Poder 
Executivo estas informações: 

13
, si o Governo tem conhecimento de 

graves perturbaçõe:; da ordem no Estado de 
Matto Grosso ; 

23 , si alguma. canhoneira das forças fe
deraes tem intervindo nessas agitações ; 

3a., si são ellas oriundas de invasão es
ti~angeira. 

O Sr. Bueno c:le Andrada 
(para encaminhar a 'Votação)-Sr. Presidente, 
tomo a liberdade de lembr~r á. Casa, c prin
cipalmente á mJ.ioPia. quo acomp::~.nhll. o go
verno do Sr. Dr. Campos Salles, que a re-

jeição deste requerimento importa na re
negação de princípios republicanos que o 
actual Presidente da Republica pregou em 
tempo (nao apoiados), importa em viver em 
publico e não viver de modo mysterioso. 

0 SR. DINO BUENo-Não apoiado. 
0 SR. BUENO DE ANDRADA-Nesse tomp~ 

V. Ex._ ainda não ouvia o Sr. Dr. Campos 
sanes; 

S. Ex. dizia a todo mnndo, em propa· 
ganda ao povo, que a Republica era _ore-· 
gimen da opinião e da publicidade; abafar o 
assumpto hoje para apoiar o Governo é a. 
renegação de princípios liboraes pregados 
por S. Ex. 

Portanto, tomo a liberdade de lembrar á 
Casa que está em ass3mbléa republicana, 
que o Presidente da Republica, é o Sr. 
Dr. Campos Salles: sem renegação dos prin· 
cipios pregados pelos republicanos da propa
gancla. e. acceitos por aquelles que a elles 
adheriram com sinceridade, não se póde 
recusar um r~querímentO destes (apoiados); 
e previno mais que, si o intuito daquelles 
que recusam é abafar o assumpto para ·que 
elle nã;> passe para a opinião publica, estão 
euganados,-porque havemos .de discutil-o 
aqui com a liberdade que o Regimento nos 
faculta é que a maioria da Ca.;a nã.o poderá 
imp3dir. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Lindolpho Serra (para 
encaminhar a votação).. Sr. Presiqente, la· 
mento não ter estado presente no sabbado .•. 

0 SR. BUENO DE ANURADÀ-V. Ex. ha do 
concordar que a culpa não é minha. 

0 SR. LINDOLPHO SERRA-... quando OS 
dignos Deputados por S. Paulo apres~nta
ram o l'equerimento de informações. Na im· 
possibilidade de ~J.iscutil-o, pedi a palavra 
para encaminhar a votação. 

O governo determinou que uma canhonei- _ · 
ra ficasse estacionada no Apa para impedir 
que bandos armados passas ;em do Paraguay 
para o BrazU. 

0 SR. BU]!:NO DE ANDRADA-De modo que 
era um principio de hostilidade-~ 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Não: é de 
ordem publica. · 

0 SR. LINDOLPHO SERRA-Esta medida é 
perfeitamente legal, pJrque a guarda da froii· 
teira deve sm· feita pela União, porque póde 
surgir• um confiicto internacional o pal'a o 
ostr·angoiro nã.o existem E::;tu.<los e sim 
União. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-Para que O 

paiz saiba destas cousas é quo plilço estas in
formações. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:52 - Página 11 de 18 

SESSÃO BM. 21 DE OUTUBRO DE 1901 461 

0 SR. LINDOLPHO SERRA-QUanto ao inci
dente havido com a Carioca não tivemos in
formações. 

0 SR. BUENO DE .ANDRADA-A palavra de 
S. E:c vale muito, mas pedi informações 
ao Governo. 

0 SR. LINDOLPHO SERRA-Como represen
tante de Matto Grosso, quero dizer alguma 

- c6usa sobre o assumpto em debate. 
Sr. Presidénte, dizia eu que, quanto ao in

cidente da canhoneira Carioca, não tínhamos 
informações, a não ser essas que os jornaes 

· diarios fornecem. Em todo caso é sabido 
que um navio estrangeiro- em aguas nacio
naes está sujeito á policia do porto e, si . o 
commandante da Carioca, que conhece o di
reito intm·nacionaJ, tomou alguma providen
cia em relação a um paquete argentino, é 
porque teve razão poderosa para as:;im pro-
ceder. , 

Sr. Presidente, declaro que voto con
tra o requerimento. 

O Sr. Bueno de Andrada
Peço a palavra pela ordem ... 

O SR. P.aESIDENTE - Não posso conceder 
a palavra ao nobre Dep)ltado pela ordem 
duas vezes. 

0 S.a. BUENO DE ANDR.ADA - ... para 
pedir a V. Ex. que consulte á Casa si con
sente votação nominal; v. Ex. não póde ne
gar-me a palavra. 

0 SR. PRESIDENTE- Perdão, o que eu 
disse é quo não podia dar a palavra ao nobre 
Deputado duas vezes pela o:r'dem. 

UM SR. DEPUTADO - Pare~ encaminhn.r a 
votação. (Ha outros apartes.) • 

O Sr. Presidente- Attenção ! 
Mesmo para encaminhar a votação ; posso. 
porém, dal-a ao nobre Deputado para fazer 
um requerimento. 

Tem a palava 'o Sr. Deputado Bueno de 
Andrada para fazer um requerimento. 

O Sr. Bueno de Andrada
Agradeço a V. Ex. a attenção que o Regi
munto · me faz; vou fallat• bem alto para. 
que V. Ex. me ouça. 

Peço a V. Ex. consulto á Casa si concedo 
votação nominal par·a o meu requorimon
to. (Apartes.) 

O Sr. Presldent.e-Attenção I Os 
senhores que approvam o requerimento do 
Sr. Bueno de Andrada para votação nominal, 
queiram levantar-st>. (Pausa.) Está approva
do. (Apartes.) 

O Sr. Dino Bueno-Peço a pala· 
lavra pela ordem para encaminhar a vota· 
ção. (Muitos apartes.) 

0 SR. PRESIDENTE-Attenção! Não é . meu 
proposito negar a palavra a nenhum Sr. 
Deputado; não procedo sinão de a.ccordo com 
o Regimento. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA- Eu sei que 
V. Ex. procede a~sim, e a prova é que vae 
applicar ao illustre leade1· da maioria a 
mesma regra que applicou ao humilde 
oradoe .da minoria. (Ha mttitos apartes ; o 
Sr. Presidente reclama attenção.) 

O Sr. Pre@idente- Não tenho 
consciencia de haver negado a palavra ao 
nobre Deputado quando devi<J. conceder. 

Vae-se proceder á chamada. 

O Sr. Dino Bueno-Pedi a pa
lavra pela ordem para encaminhar a vota-
ção. · 

UM. SR. DpPUTADO- Que votação~ (Ha 
outros apartes ; o Sr. Presidente · reclama 
~ttenção.) 

O .Sr. Presidente - Attenção 
Vae-se proceder á votação nominal. 

Tem a palavra, para encaminllal-a na 
fórma do Regimento, o Sr. Deputado Dino 
Bueno. · 

O Sa. Dinó Bueno (para encami
nhm· a votação)-Sr. Presidente, pedi a pala
vra neste momento para encaminhar a 
votação, correspondendo desse modo ás con
siderações quo sobre o requerimento foram 
agora feitas pelo nobre Deputado que me 
precedeu na t1·ibunâ. 

Queria declarar que estava habilitado 
a trazer a. esta Camara e ao nobre Deputado 
as infhl'mações por S. Ex.. pedidas no reque
rimento que se vae votar, informações que, 
aliá.s,,já. se teem feito publicas na tribuna do 
Senado, onde mais de uma vez se tem tra
tado do assumpto. 
· Era isto o que desejava fazer, visto como 
não estive presente á sessão na occasião em 
que S. Ex.. apresentou o seu requerimento. 

Devo declarar que voto contra o-requeri· 
mento, absolutamente sem receio de poder 
incoi·ree na censura que S. Ex. pretendeu 
hoje traçar a todos aquelles que não queiram 
dar-lhe a sua a.pprovação. (Muito bem ; r~witG 
bem.) 

O Sr. President.e- Va.e-se ]?roce· 
der á votação nominal. . 

Procedendo á votação nóminal respondem, 
não, isto é, não approvam o requerimento do 
Sr. Bueno de Andrada. e outros, os Srs.: Al· 
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buquerque Sorejo, Carlos de Nova.es, Hôsan· 'juiz de direito em disponibilidade,.decorri
nah de Oliveira, Antonio Bastos, Indio do dos de 22 de abril de 1894 a 31 de dezembro 
Brazil, João Gayoso, - Raymundo Arthur, de 1900, a que tem direito;· como foi decidi
Thomaz Accioly, Virgilío Brigido, Nogüeira do pelo Supl'i}mo Tribunal Federa.! em ac
Accioly, João Lopes, Francisco Sá., Frederico cm•dã.o de 2~ de setembro de 1900. 
Borges, Sergio Sa.boya, Gonçalo Souto, Aga- Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
pHo dos Santos, Eloy de Souza, Tavares de contl•ario. 
Lyra, Lima Filho, Camillo de Ho1landa, 
José -Duarte, Angelo Neto, Epaminondas 
Gracindo, Auoxella.s Galvã.o, Ra.ymnndo llc 
Miranda, Joviniano de Carvalho, Rodt•igues 
Doria, Seabra., Augu~to !<'rança., Francisco 
Sodré, Manoel Caetano, Alves ,Barbosa, 
Adalberto -Guimarães, Tolentino dos Santos, 
Paranhos Montenegro, Pinheiro Junior, José 
Marcellino, Oscar Godoy, Lourenço Baptista, 
Aly-es de Brito, Pet'elra: Lima, Martins Tei· 
xeira, Oliveira Figueiredo, Viriato Mascare
nhas, José Bonifa.cio, João Luiz, Penido Fi
lho, Alf1'edo Pinto, Adalberto Ferraz, Leonel 
Filho, Lamounier Godofredo, Antonio Zaca.
i·ias, Car1o.; Ottoni, Eduardo Pimentel, Ole
gario Maciel, Rodolpho Paixão, Padua Re
zende, Moreira da· Silva, Dino Bueno, Valois 
de Castro, Costa Junioi', Luiz Pisa, Herme
negildo de Moraes, Teixeira Brandão, Bene
dicto de Souza, Lindolpho Serra, Alencar 
Guimarães, Lamenlla. Lins, Carla:; Cavalcanti, 
Francisco Tolentino, Luiz Gualberto, So:t.res 
dos Santos, Germano Has.slocher, Francisco 
Alencastro, Victorino Monteiro, Rivadavia 
Corrêa, Aurolia.no Barbosa, Vespasiano de 
Albuquerque e Diogo Fortuna (78). 

Responderam, sim, os Srs.: Carlos Mar· 
cellino, Gab1·iel Salgado, Sá Peixoto, Ser
zedello Corrêa., Silva Mariz, Ermirio Couti" 
nho, Celso de Souza, Teixei~a de S:i, Gomes 
de Mattos, Brlcio Filho·, Foreira de Lyra , 
Esmeraldino Bandeira, Julio de Mello, Estacio 
Coimbra, Pedro Pernambuco;Sylvio Romero, 
Fausto Cardoso, Felix Gaspar, Eugenio 
Tourinho, Galdino Loreto, Henrique Lagden, 
-Sú. Freire, Custodio Coelho, Theophilo Ot
.toni, Espiridiã.o, Bueno de Andrada., Adolpho 
,Gordo, Edmundo da Fons3ca, Cajado, Cinci
-nato B1•aga e Paula Ramos (:31). 

O Sr. President,e - Votaram a 
favor d:> requerimento 3.1 Srs. Deputados e 

· contra 78; total, 108. Foi rejeit::tdo o reque
.rimento. 

Posto a votos é approvado em 1 a discus
são o seguinte 

PROJECTO 

N. 113 A- 1901 

O Congresso Nacional rasolve: 
Art. l. o Fica o Governo autorizado a abrir· 

pelo Ministerio . da. Justiça o credito ue 
16:060$, para. pagar ao bacharel Umbelino 
de Souza · Marinho os sous orden.a.dos, como 

O !!ia•. Oincinat,o Braga (pela 
onlem) requer verificaç_~ã.o üa votação. · 

Pl'ocoitondo-so á. verificação, reconheco·se 
ostat•em presentes apenas 93 Srs. Depu
tados. 

O Sr. Pret!Jideot,e-Não ha nu
mero. 

Vae so procede!' á chamada. 
PI·ocedendo-se ;i. chamada verifica-se, te

rem-se n.usenta<lo·, os Srs. José Euzebio, Guo
delha Mourão, Cunha Martins, Joaquim Pi
res~ Pereira Reis, Limn. Filho, Camillo de 
Hollanda, Ermirio Coutinho, Teixeira de Sá, 
João Vieira, Estacio Coimbra, Araujo Góes, 
Arroxellas Galvã.o, Rodrigues Lima, Eduardo 
Ramos, Nelson de Vasconcellos, Antonino 
Fialho, Nilo Peçanha, Silva Castro, Francisco 
Veiga, Lamartine e Azevedo Marques. 

O sr. Presidente-Resp3nderam 
á chamada 112 Srs. Deputauos. Ha, portanto, 
numero. 

Vae-se proseguir na -votação. 
Comparecem ainda os Srs.Luiz Domingues, 

Arthur Lemos, Anizio de Abreu, Castro Re
bello, Paula Guimarães, Irinou Machado e 
Marçal Es~obar. 

Posto de novo a votos ó approvado o re
ferido projocto n. 113 A, de 1901. 

O ~r. Bricio Filho (pela ordem)
Sr. Presidente, a chamada a.ccusou a pre
sença de lll Srs. Deputados;observo, porém, 
que ne3tc momento as bancadas ainda estão 
mais vazias que ha pouco, quando se pro
cedeu á. verificação de votação- e so chegou à 
conclusão de que -nãó havii1 numero.. · 

Para que me certitiq ue se ha ou não ha 
numero, peço a V. Ex. que mande proceder 
á verificação da- votação. 

O ~r. President,e'-Vou attender 
ao pedido do nob1•e Deputado. 

Procc<londo-s3 iÍ verillcaçã.o, reconlHlC3~se 
que só se acham prosonto3 97 ~rs. Depu
tados. -

O Sr. Pt•esidente- Vae-se prJ· 
ceder á chamada. 
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O Sn.. -NEIVA-E havará. ou~ros. 
Fica adiada a discussão pela hora. 
Passa-se á 

SIWUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Procedendo-se ii cha.mad:t vcrific~-so te
rem-se ausentado os Srs, José Euz.ob1?, Gu~
dclha Mourão, Cunha Martins, Joac1~1un . Pl
ros, Ta vares de Lyra, Porei r a. l~ms, Lur~.a. 
Filho, Camillo ele Holla1~da, Tmxcn'~ d~ Sa, 
João Vieira Estacio Coimbra. ArauJO vóos, 
Eduardo R.a'mos. Nelson de Vasc;mcellos, 0.;
cw Godoy, Antonino Fi alho, Nilo Peçan.ha, 
Silva C<tsteo, Custodio C.oP-lho, Fl'a..ncJ~co 
Veir··a Ln.mounine Godot't·odo, AntoniO Za· 
ca.rhts', Costt~ Jnnior, Adolpho Oor~lo, Az~
vedo Marques, Carlos Cavalc::tnti c H.l· 
vada via Corrêa. 

O Sr. Presidente-Responderam 
·á chamada 105 Sri;. Deputados. 

E' a.nnunciacla a 3a diseus.3ão do projecto 
n. 112 A, de 1901, autorizando o Governo a. 
a.bJ•ir o cr•etlit:) do 100:000!5 ao ivlinisterio ela. 
Industri<L, Viação ·e Obras Publicas com o 
fim de ser entregue aoSr.All.Jerto Santos Du 
mont, como premio pelo resultado ele sua. 
expcrioncia de um balão dirigivel. . 

Nã.o ha numero para se prosoguir nas vo-
tações. . t 

Contiriúa a 2a. discussão do_ proJCC o 
n. 2CG A, ele 190 l.. com_ o par~cr;r so br~ as 
emeodas para 2a chscussao do p1 OJect_o ~1. -O?, 
deste a.nno, que fixa a de.spcza do M1mster10 
da Justiça c Negocios Interiores p:tr<L o ex
ercício de I 902. 

Continúa com: a palavra o Sr. Ga.luino Lo-
reto. · -

O Sr. Galdino Loretó diz que, si 
a Commi:>são não se deteve de::~.nto da ~cs .\, 
não admirn. que se tivessé referido às dtvcr
sas emendas que cortou. condcmnando-as 
com a phrase: «que reprC3entam a velha 
cn.mpa.n lla dos i ntcre JS03 particuln.rist~s dos 

·Estados contra o Orçamento da Republ!c<L.» 
Dcmon:c;tua que essa plwase não cor_respon

ue (L realidade, pa.ssando em revtsGa as 
oinemlas recusadas pela Commis~·i.o e. mos
trando como nenhuma relação toem com os 
E:'itados os mais importantes, tacs como as 
ue ns. 3, G, 9, 10; 20, 21, 27,.30, 31, 33, 34, 
:J5, :~ô. 87' 38, 30, 40 o 43. . 

Torla.s essas emendas so referem a serviços 
dê natureza. feder~~l. a ·m~~ior par·tc com sédo 
na. C•~pital da. RcpnblictL. Entl'c a,s omon,~as 
recusadas as. ([110 putlcs.som merecer n. ln
crcpaçft.o tht Cummis~ft.o nã,o atl;i ngiri;ml a 
sotcnt:t contos. A na.o s:lr a emonda que o 
orador apresentou o quo .P· justificou, não 

• vê sinã.o as emendas ns. 5, 14, 15, 18, 22 e 
23, que, julgadas com rigor_, p_udc:sscr~ soffrer 
a increpaç:ão - da Comm1ssao. Po1s essas 
emendas não cheg<tm aiO contos, quando .o 
total das emendas orça por dez mil contos. 

O Sr. Neiva (2Jela m·dem)- Não ouvi 
a declaração--do V .. Ex., de modo quo ignoro 
qual a sorte que teve o Orçame~to do Intc
riOJ'; peç~o, pois, a V. Ex. Sr. Prestdento, quo 
mo esclareça. · 

o Sr . . Presidente-Deeláro adiada 
a discussão.pois ha inscripto o nobre Depn
tac!o o Sr. Sá. Freire. 

o §r. Presidente-Tem a palavra. 
o Sr. Bricio Filho. · 

O St•. Dricio Filho principiare
col•dando suls palavras quando, na sessão de 
18 de julho, discutiu o requerimento . de 
congratulações a Santos Dumont. I)ísse então 
que, no momento em que todas. as nações cul
tassaudavamcaloroilamente o·noSiD patrício, 
não deviam. partir do Brazil as duvidas 
acerca. ·do resultado do seu cx.teaordinario 
invento. 

Rolembranuo n.s oxperiencias feitas pelo 
grnial acrona.uta ob.3crva que, longe de de$
animar com os revezês soffridos, audazmente 
levava por deanto os seus estudos, removendo 
as difiicullhcles que se apresentavam. 

Forte, cheio do coragem, com persistencin. 
heeoica, clle entregou-se 11 solução do pro
blcnm, sahindo victorioso na experiencia de 
19 do col'rento. - . 

Descreve minuciosamente as modificações 
por que foram ]Ja.ssando os balões Santos 
Dumont, desuo o n. 1 a.té o actual, o n. 7, • 
lilodifica.çõcs que eram impressas á. propor
ção quo o estudo dos f<~ctos as a.pontava 
como neccssa.rias. J•: assim, do aperfoiçoa.
mel'tto em apcrl'eiçottmcnto, cheguu á. ,con
strucçã.o do acrosta.to com o qual ac~ba de,. 
t'a.zend:J fluctuar a b:tndeil·<t brazileira na 
atmosphern.de Pal'iz, ganhar ó premio Hem·i 
Deutsche. 

A commissão <!_o Ae1·o Cl'!.tb, depois de ditfi
cultar as condições do premio, certa de que 
clle seria ganh:.> por Santas DlJ,mont, nega-se . 
agora a effectuar o pagamento, allegando 
que o illustre experimenta.dor gastou mais 
40 segundos para executar o programma 
traçado. . · 

Ora, tal não aconteceu, pois ello chegara 
ao ponto de partida com a · vantagem de 45 
segundos sobra o tempo estipulado. A mano- . 
bra, })Orém, quo foi forçado a fazer para 
attingir ao sólo, evitando as arvores e outros 
obstaculos, deu logar a que gastasse mais um 
minuto o 26 segundos, o que motivou o 
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accrescimo de 40 segundos sobre os 30 mi
nutos convencionados . 

A coÍnmissãojulgadora, de que fazem parte 
tres inventore3 de balõe3, candidatos, por
tanto, ao p1•emio, aproveitou o pretexto para 
annuncia,r que o intrepido aeronauta não sa
tisfizera as condições do premio. 

Saútos Dumont, porém, com uma tenaci
dade rara, em vez do succumbir ante a guerra 
quo lho movem, se propõe a atravessa1• o 
Mediterraneo, partindo de Nice em direcção 
á Corsega. · 

São assim os espíritos fortes; tanto mais se 
encorajam, quanto maiores são as difficulda-, 
des. Sejam3s fortes tampem: A f;)rtaleza e· 
a pertinacia são igualmente necess1rias no 
mundo político, como no domínio da sciencia. 
_ Concita os representantes da Nação a se

rem tenazes na campanha contra os mâos 
a.ctos do Governo que está infelicitando a 
Nação. 

Os resultados de uma tal empreza niio se 
farão esperar. 

Recorda que a batalha dada no Congre.3so 
contra o arrendamento das estradas de ferro 
do norte, não modificou as clausulas desse 
contracto hediondo, mas impediu que ou~ros 
escandalos fossem praticados, outros atten
tados fossem realizados. Assim, a celebre 
indemnizn.ção aos concessionarios do porto 
de Jaraguá está paralysada e o complicado 
negocio do porto do Rio de Janeiro está pelo 
menos adiado. · · 
. O orador convida os seus collegas ao es
quecimento.por momentos, das rniserias e dos 
ihfortunios que nus assediam, voltando·se 
todos para o emerito brazileiro q-he ..... por 
cima da capital da França, entregue a arro
jadas expericncias, tanto se engrandece, en
grandecendo tambem a sua estremecida Pa
tria. (Muito bem ; muito bem. O orado1· e 
muito cumprim entarlo.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é -ren
cerrada a discussão e adiada a votação. 
· E' annunciada a di::~cussão unica do pro
jecto n. 147, de 1901, concedendo ao Dr. 
Amaro Rodrigues de Albuquerque Figuei
redo, 2° tenente cirurgião contractado da 
armada, uma pensão de trezentos mil réis 
mensaes e autorizando o Governo a abrir o 
n·ecessario cred:i to . 

offlcío n. 193, de 19 de setembro ultimo.-A 
quem fez a requisição.- A' Commissão do 
Orçamento. 

Do mesmo Ministerio; de igual data, sa
tisfazendo a requisição desta Camara no 
officio n. 192, de 19 de setembro ultimo
A quem fez a requisição.-A' Commissão de 
Orçamento. 

Do Mínisterio da Guerra, de 18 do cor
rente, enviando a seguinte" 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional : 
Transmittindo·vos a inclma. exposição que 

me foi ap1•esentada pelo Ministro de Estado 
dos Negocias da Guerea, sobre a necessidade 
de se abrir ao respectivo Ministerio o cre· 
dito de 2:414$476, para. occorrer ao paga
mento de di:fferença de ordenado que deixou 
de receber o major do quadrv especial do ex
el•cito Jonathas de Mello Barreto, professor 
do Colle,g-io Militar, de 22 de maio de 1894, 
em que foi exonerado deste logar, as 25 de 
novembeo d.e 1895, em que foi reintegrado, 
rogo que vos digneis habilitar o Governo com 
o referido creito. -.,. 

,capital Federal, 18 de outubro de 1901.
!tl. Ferraz de Cam.pos Salles.- A' Commis
são de Orçamento. 

Do mesmo Ministerio, de igual data, en-
viando a seguinte · 

MENSAGEM 

Srs. Membros üo Congresso Nacional:,. 
Transmittindo-vos a ioclusa. exposição que 

me foi a.presontada. peld'Ministro de Estado 
dos Negocias da Guerra, sob1•e a 'necessidade 
de se abrir ao respectivo ministerio o credHo 
da quantia de 6Gü$666 para occorrer ao pa
gamento, no actual exercicio, a Luiz Da.ma
sio· Paes de Carvalho, mestre da extincta of~ 
ficina de alfaiates do Arsenal de Guerra do 
Estado de Matto Grosso, addido ao mesmo 
arsenal, de gratificaçã.o de exercício de mes
tre de officina po1• estar encarregado do 
cót'te _de fardamento destinado aos corpos da 
guamição do referido Estado, rogo· que vos 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a digneis habilitar o Governo com o di to are-
discussão e adiada a votação. . · .dito. 

Passa-se á hora. destina.da ao expediente. Capital Federal, 18 de outubro de 1901.-
M. Ferraz de Campos Satles.-A' Commissão 

O Sr Neiva (sen;indo de fo secretario) de Orçamento. 
procede á leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Do Minis&erio da Fazenda, de hoje. sa
-tisfazendo a. requisição desta Cama.ra, ao 

Do m3smo Ministerio, de igual data, en
viando os papeis em que o alfere.s do 12° re
gimento de cavallaria José Estevão do Ama- -
zonas Ferr3.z, pede licença para se matri· 
calar no anno proximo vindouro, na Escola. 



camara dos Deputados -I mpresso em 21 /05/201 5 09:52 - Página 15 de 18 

SESSÃO EM 21 DF! OUTUBRO DB -1901 465 

Prepara.toria, P de Tactica do Rea1ongo, etc. Foram aprosentnua.s · D!l. sessão de 2l de 
etc.-A' Commissão de Marinb.a. e Guerra. outubro do projecto n. 150 B, de 1901~ or

çando a . Receita Geral da Republica, para o 
exercício de 190.2. 

EMENDAS 

·Ao projecto n .. 150 B, de 1901 

De Francisco Aúrelio de Figueiredo, offo
recendo para ser collocado em uma das salas 
do edificio desta Camara o seu ultimo qua
dro a oleo do pintura brazileira intitulado . 
-1 o Capitulo da Histo"ria Patria__:_ e convi
dando a Camara afim de ver o referido · q ua- . 
dro que está em exposição no Seu atelier.-
Offl.cie-se, ·agradecendo, · Art~ 2. o Accrescente-3c onde conyi~r: 

Requerimentos: . . . · Do beneficio das loterias que forém extra .. 
De José Ca1·rilho de Revoredo Barros, au- hidas, l0:000$00U, serão des~inados para au

ditor de guerra do 5o dõtricto mili'tar, · pe- xilio á Santa Casa da Misericordia da cida.dé 
dindo equiparação dos seus vencimentos aos de Campos. . 
que a lei estabeleceu par?- igual cargo na Sala das sessões, 21 de outubro de 190i .-
Capital · Federal.- A' Commissão de Orça- Lourenço Baptista. 
mento. 

De Jayme Carlos da ·silva Telles, prepara
dot• .effectivo -d~ Escola Polyt~chnica, pedindo 
a contag~m do tempo que· especifica..__;A' 
Commissão d~ Fazenda. . 

Dé . Lucia . Barbosa ·de Amo rim, pedindo 
, revcr~o da pensão ·que · percebia seu 

finado marido, -alferes Luiz Alves Dantas de 
Amorim. - A' · Commissão de Pensões · c 
Contas. -

. . 

De .Thereza Angelica Secco. da Silveira e 
outros, pedindo pagamento da carta de son
tônçJ. que ·obtiveram contra a Fazenda. Na
cional.-A' Commissão de Orçamento. 

Do Jos~ Maria Fernandes Corrêa, pedindo 
a.· concessão para, mediante .. certas condíções, 
fundar um Banco de Cambio e Ca.fé.-A' 
Commissão de Orçamento. 

O Sr. Lindolpho Serra diz que 
da opposição foi o Sr. Bueno de Andrada 
quem com mais imparcialidade tratou dos 
acontecimentos politicos de Matto Grosso 
em 1899. · ·- -

N. 16: - Lab61•atorio de analyses, onde 
lo-se, 40:000$000, diga-se:-:-60:000$000. . 

Sal~ das sessões, 21 de outubro de 1901.- · · 
Se1·zedello Corrêa. - ·· 

Ao n. X do art. 2. 0 - Accrosccnte-se -'-· 
Fica uniformizáda a . tab por palavra Jos 
telegrammas ex:teriorcs . d~stinados ou pro~ 
cedentes do Brazil para franco!l 1. 25, mé•lia . 
das taxas de francos 1. 00 e. francos 1. 50, 
actualmente coprados para os telegrammas 
em percurso em uma ou mais zonas, m<~n
tida a taxa da transito e as terminaes ·cúm 
as · Rcpublicas Umitrophés, constante dos 
arts. 525, 528 e 529. 

Sala das sessões; 21 de outubro de - 1901.~ 
Serzedello Corrêa. 

Onde se diz-I% para o Lyceu de At•tes e 
Otficios, e l o 1 o para o montepio dos Servi
dores do E~tado, diga-se: 2 o /o para o mon· . 
tepio dos Servidores do Estado. · 

Sala das sessões, 2Lde outubro de 1901.
Ser:.:edello Oorr§a. 

S. Ex . . não quiz referir-se aos famosos A·' rt. 2 .o-Onde con· vl'er·. · 
canhões federaes assestados contra a as~em-
bléa. do Sr. Senador Ponce e a. outras muit.~s A isentar de direitos o material para 
balelas inventadaspelos interessados. · abastecimento de agua potavel á cfd.acte do 

Faz considerações com o :fim· de mostr(!,r Cáitété, Iio Estado da Bahia, importada pela 
que opartido repulllica.no cahiu porque não respectiva Camara Municipal. 
tinha condições de vida Q lê documentos. . Sala das sessões, 21 de outubro de l90L~ . 

· Refere-se em .seguida aos acontecimentos Eduardo Ramos.-Rodrigues Lima.-'l'oleu.-. 
do sul e diz que não ha pariuade entre · este tino ·dos Sautos. 

Renaa arrecadada nos consulados, em vez 
de ?oo~diga-se, 1.000:000$000. 

. Sa1a das sessões·, 21 de outbro de 1901.-
Pereil·a d~ - Lyr·a. · ·:._. 

movimento e a l'cvolução de 1899, onde 
houve um levante geral da populaÇã.o domi· 
ciliada no ~stado, emquanto . que actual
men~e um chefe brazileiro vae ao Pa1•aguay 
contratar líomens mercena.rios, que só. al
mejam saques e· -deprelações, e invade o 
Ei>tado. · · Onde conviex:: 

Garante que o ~u Estado não pediu a in- . · Fica isento do direitos o material .para. 
tervenção federal. · abastecimento d~ agua á cidade de Belém' · 

Caman. Vól. Vl 5Q 



Câmara dos Deputados -Im presso em 21/05/2015 09:52- Página 16 de 18 

AMNA1i1S DA CA~A.RA 

no Estado do Pará, importado pelo mesmo 
Estado. 

Sala d!tS sessões, 21 de outubro de 1901.
Hosannah de Oliveira. -Carlos ae Novaes. 

Ao art. 1°, ns. 25 e 36-Supprimam-se. 
Ao a;rt. 2°, n. 7-Supprima-se. 
Ao art. 2°, n. 11-Supprima-se. 
Ao art. 9-Supprima-se. 
Sala das sessões, 21 de outubt•o de 1901.

~arça& Escobar. 

Votação do projecto n; ll2 A, - de 1901, 
autorizando o Governo a · abrir o credito de 
100:000$ ao Ministerio da Industria, Viação 
e Obras Publicas com o fim de ser entregue 
ao Sr. Alberto Santos Dumont, como premio 
pelo resultado de sua experiencia de um 
balão dirigível (3a discu::;são) : 

Votação do projecto n. 147, de 1901, con· 
cedendo ao Dr. Amaro Rodrigues de Albu· 
querque Figueiredo, 2° tenente cirurgião 
contractado da armada, uma pensão de 300$ 
mensaes e autorizando o Governo a. .abrir o 
necessario credito (discussão unica); · 

O Sr. Presidente-Não havendo Csntinuação da 2a. discussão do projecto 
nada mais a tratar, designo para amanhã a n. 206 A, de 1901, com o parecer sobre a 
seguinte ordem do dia: emendas para 23 discussão do proje_cto nu:.. 

mero 2U6, deste anno, que fixa a despeza do 
Primeira P:trte (até 2 1/2 horas, ou antes): Ministerio da Justiça e Negocíos Interiores 
Continuação da votação do projecto para o exercício de 1902 ; 

n. 113 A, de 1901, âutórizando o Governo a Continuação da 3a discussão do projecto 
abrir o credito de 16:060$ para pagar ao n. 205, de 1898, autorizando o Governo as 
bacharel Umbelino de Souza Marinho os seus mandar pagar aos Drs. Francisco Antunes 
ordenados, ~orno juiz de direito em dis- Maciel e Arthur Antunes Maciel a quantia de 
ponibilidade, decorridos de 22 de · abril de 385:500$, importancia do gado vaccum e'ca-
1894 a 31 do dezembro de 1900 (1"' discussão); vallar fornecido ás forças 1egaes durante. o 

Votação do projecto n. 106 A, de 1901, au- período revolucionario de l8\:J3 a 1895; · 
torizando o Governo a abrir ao Ministerio Discussão unica do projecto n. 105 B, de 
da Justiça e Negocios Interiores o credito 1901, co1p. parecer sobre as emendas o1l"ere
necessario para pagamento do premio de cida.s na 2a. discussão do projecto n. 105 . A 
·viagem, de que trata o art. 221 do Codígo do (do Senado), que crea no Distl'icto Federal 
Ensin_l), conferido a Pedro Demo::;thenes mais um offi.cio de registro de hypotueca.s, 
Rache (la discussão); · · cvm a designação de terceiro ; 
- Votação do projecto n. 11 A, de 1901, au· la discussão do projecto n. 1::19. A, .de 1901,._ 

torizando o Poder Executivo a ab1•ir um estabelecenU.o quo as etapas dos olliciaes do 
credito da quantia de ·2:638$045 ~o Minis- exercito o da armada nunca serão infa1•iores 
ter10 da Fazenda para. pagamento: de for- a. 1$400, qualquer que soja a guat·nlção a. · 
ragens, agua o objectos de expediente forno- que pertençam, sa.tvo as excepções du.iei ; 
cidos pela Companhia das Aguas de Maceió Discus::lão unlca do projec&o n. 267, de 
e outros, po1• conta do Ministerio da Guerra, 1900, autorizant.lo o Podet• .ll:xecutivo a con• 
durante os exercícios de 1894, 1896, 1897 e ceder uma pensão de 1$500 diarios, a conta.t· 
1898 (la discu.::~são); do abl'il de 18~8, a.o ex-empt•egaU.o üa Es-

Votação uo projecto n. 46, de 1901, auto- tradu. de Ferro Central do Pornu.mbuco, Lui~ 
rizando o Poder .Executivo a abrir ao Minis· Aifunso Ferreira ; 
terio da Guerra o credito extraordinario de Discussão unica do projecto n. 162, de 
4:~~5$8u0 para pagamento do ordunado a 18\:W, concedendn á viuva. do juris.consulto e 
que tom direito o almoxarife do extinctg ex-Senador Jo:1quim Felicio dos Santos a pen· 
Arsenal de Guerra de Pernambuco;João Cli- são mensal U.e 500$000 ; 
rnaco dos Santos Bernardes (3a discussão); P· discussão do projecto n. 6. A, de 1901, 

Votação do projecto n . . 176, de 1901, declarando abolida a accumulação das ca
auliorizando o Governo a abrir ao Minis- deiras de logíca e de litteratura do Internato 
te:rito da Guerra o ceedito extraordinario de e do Externato do Gymnasio Nacional, sob a 
2:860$207 para occorrer ao :pagamenta do regencia de um só ca.thedratico, e mandando 
ordenado que compete ao escrivão do almo- por em -concm·so as cadeü·as que vagarem 
xarifado do extincto Arsenal de Guerra de em consequencia. dessa disposição; 
Pernambuco, Francisco Mauricio de Abreu Discussão unica do . projecto n. 169, de 
( 2a discus~o); 1901, autol'izando o Poder .l!:xecutivo a con· 

Votação do projecto n·. 197 ·A, de 1901, ceder um anno de licença, com o ordenado 
autorizando o Governo a abrir ao Ministedo a que tiver direito, ao bacharel Manoel 
da. Industria, Viação e Obrãs Publicas o cre- Ignacio Carvalho de Mendonça, juiz seccional 
dito especial de 6U: 000$ pCJ.ra occorer ás des- do E:lta.do do Para,ná ; . . 
p~zas da repl'eseJltação dos productos brazi- · Discussão unica. do projecto n. 201, de 1901, 
len·os na exposi~o de Bu1falo (la discussão); autorizando o Govemo a, concede1• ao Dr~ , 
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Fernando Terra, assistente da cadeira de Ministerio da Justiç:J. e Negocios Interiores o 
clinicao dermato-syphiligraphica da Facul· credito de 11:200$, suppleme.ntar á verba ga 
dade de Medicina. do Rio da Janeiro, mais um do art . . 2°, da.1ei n. 746, de 29 de dezembro 
anno de licençJ., com todo o ordenado, p:wa de 1900; 
tratar de sua saude ; . - • 3s. discussão do projecto n. 121, da 1901, 

Discussã.o unica do projecto n. 186, de 1901, autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
estabelecendo que ao enganheiro Aristides Minister.ío da Justiça e Negocios Interiores o 
Galvão_ de Queiroz, aposentado. no cargo de credit.o de 100:000$, l:lupplementar ao n. 14 
director da Secretaria do Mlnisterio da Agri- do . art. 2° da lei n • . 746, de 29 de dezembro 
cultura, Commercio e Obras Publicas, com- da 1900; 
pete, ·desde a . aposentadoria, o ordenado de 3a. discussão .do projacto n. 264, de 1900, 
engenheü•o.fiscal de 2a. classe, coreespondente autorizando o Governo a prorogar o prazo 
a 25 annos de serviço ; con~edido á Sociedade Montepio GeraL de 

Discussão unica do projecto n. 190, de Economia dos Servidores do Estado para 
1::01, autorizando o Governo a conceder ao indemnizar ao Tha3ouro Federal da quantia. 
machinista de 2• classe da Estrada dê· Ferro de que llle é devedora, até que essa. indtí
Centra.t do Braz~l ÃchUles Arnaud Coutinho, tuição regularize _ sua situação, podendo 
um anno de licença, cmn ordenado, para. mesmo releval-a. do pa.gamenGo da impor..;. 
tratar de sua sauda onde lhe convier; ta.ncia em que ficou alcançada. -no anno de 

Discu3São unica dJ pl'ojecto n; 100, de 1899 ; 
1900, elevandó a 1$ diarios a pensão e soldo 3a discussão do projecto n. 166, de 1~01, 
que percebe o 1· êldete ret'ôrmado, oom autorizando o POder ~xecutivo a abrir ao 
honras de alfereS do exercito, Orozimbo Car- Mtni:;terio da Justiç:) e Negocios Interiores ó 
los Corrêa de Lemos; .· credito de 13:300$, para pagamento do p1·e-

1a discu.:;são do projecto· n. 72, de.I90l, mio .·~ impressão de 1.000 exemplaros da 
declM'ando que gosarão dafranquia posta.l obra-Theoi'ia de ProceBso Civil e Uommer
a correspondencia. e as tevistas dos Institutos cia.t-composta. pelo Dr. João Pereira Mon~ ·· 
H isto ricos e Geographicos do Brazil, do Pará, teito ; - · 
Caa.râ; Bahia, S . . Paulo, Paraná · e Santa ca- · 3s.- diooussão do projacto n. 132, de 1901, 
tb.a.rina e dos Ins&i.tutos Al'cheologicos de autorizando o Poder Executivo a abrlr ao 
·Alagôas e Pernambuco; - Miaisterio da. Marinha. o credito de 100:000$, 

1" discussão do .projecto n • . 22 A, de 1901, supplementa.r ao art. 8°, il. 24-0bras-da 
m:.~.nda.ndo dispensa.l' dos exames prati'cos de lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900 ; 
que cogitam o:> arts. 28 e 29 do r0glil~mento 3a. discussão do projecto n. 120, de 1901, 
de ::!0 de março de 1851 os offlciae3 e praças a.utoriza.ndo o Goverl1o a. abrir ao Ministerio 
do exercito habilitados com os cursos das da GÜel'ra · o credito · extraordina.L'io <lo 
armas a que pen·tancem o dorogando a loi .2':401$800, para pagamento ao ma.reclml 
n. 39 A, de ::>O de jaueiro do l89t, - na po.rte José d.e Almeid<l. Barreto, em vil'tude do 
referente a este assumpto ; sentença do Sapremo Tribunal Federal ; 

Nova discussão do projocto n. 153 E, de 2:~. discu::~são do p~·ojec&o n. 218, do HIOI, a.u-
1900, additivo desta.ca.do na. aa. discussão do tol'iZJ.ndo o Poder Executivo a abL'Íl' ao Minis
projecto n. 153, em vil·tude do art. 133 do terioda.Ma,rinllao credito deü:l2l$70l, sup
H.egimento Interno, autoriz:tndo o Governo a pleinentar á verba. sa do art. 1° da lei n. 746, 
transferil· para Ma.n,)el Maria Vellez a con- de ,29 do dezembro de 1900, para pagamento 
ces:3ã.Q feita a Julio Benevides pelo d~creto ue soldos que competem aos o11lciaes &ransfo-

. n. 99, de 7 de ·outubeo de 1892, podendo pro- ridos pa.ra o quadro da reserva depois de 
rogai-a por mais cinco annos. · annulbd<ls as respectivas reformas; 

Segunda parte (ás 2 l/2 horas, ou antes): 2" di::~cussão do projecto n. 131, de 1901, 
la discus::;ã.o do projecto n. 174, de 1901, autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

mandando que o Governo da. Republica in- Ministerío da Fazenda o credito extraol'di
demnlzo, com a quantia de 70:00.0$, -a. Victor nario de 1:132$ para pagamento a diversos 
Meirelles de Lima, pelas despezas que fez oper..t.rios d ~t Casa da Moeda; . · 

· com a pintura, monk\gem e custeio dó .. Pa.- 3a. discussão do projecto n. 232 A, de 1900, 
norama do · Descobrimento do · Bmzíl (com com o parecer n. 22, de 1901, autorizando, o 
substitutivo da Commissão· de Orçament:) ao Poder Executivo ·a transformar as la, 2"'e 3& 

. projecto n. 261, de '1900); tu1•mas da Sul>-Directoria. dos Correios em 
2a discussão do projecto n. 189, de 1901, la, 2a. e 3a. secções na Direotoria Geral, pas

creando varíos ca.1'gus na Rep~\rtiçio . GerJ.l sando os chefes de t11rmas a cb.efes de secção, 
dos Correios e mareando-lhe.:~ os res_pecü vos desle que preencham as condições regula.· 
vencimentos; · montares, e dando outra.s providencias; 

3• discu~sã.o do p1•ojecto n. 13·3 B, de HlOt, 3a discussã.o do projecto n. 127, de 1901, 
que a.utoriz~ Q Poder · Executivo a a.bdr ao dispondo sobre a contagem da. aniiiguid~de dQ 

, · 
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posto dos olliciacs do excPcito a que se Di.'lcussão unica. do 11rojccto n.283, de 1893, 
l'eforcm os arts. 1 o c 'r.-" da. lei n. 350, de 9 de concedendo o D. ,T ulia.na. .Morei Ga.rcez Pallm, 

·dezembro de 1805 ; _ viuva do tenente do exm•cito Diogo Ga.rcoz 
P discussão do projecto n. 229 A, do 1900, Palha, a. pen:;ão annua.l de 960$000; 

determinando quona confecção dastabellas de Discussãe unicn. do :projecto n.l48, de 1901, 
distribuição dos creditos a que se refere o auto1•izando o Governo a mandar contar ao 
art. 162 do r.:Jgulamento n._ 2.409, de 23 de capitão de- fragata Francisco Carlton a ao
dezembro ·de 1896, dever-se-ha entcndct' por tiguidadc da data da promoção áquelle pos
dotação de uma verba a somma exacta das to, em 2(-i de abril !le 1890; 
suas consignações e sub-con:signações; Dis_cussão unica do pl'ojecto n.l91, de 1901, 

2a discus.sãodoprojecto n. 62 A, de 1901, concedendo a D. Amclia ea.valcanti de Albu
alterando a classe Ia, n. 1 daJ Tarifas · das qnepque, viuva do capitão de engenheiros 
Alfandeg •S; Antonio Ga.valcanti de Albuquerque, uma 

Dis~nssiio unic:1. da emonila do Senado ao pensão mens::~.l <lo 100$000; · . 
pl'ojccto n. 45 _ /\~ de 1!)01, quo antoriza. o Discussii.onnica do projccton. 242,de 1895, 
Poder E:-mcutivo a n.lwir a.o Ministerio <la elevando a 100$ mensacs a pensão que per
Gtwt•t•a (l ct'Cdito que fôr . nccessaJ'iD I>ara ccbc D. Cyuclc de Mendonça ~ouza Montei
:paga.t• a gl'atific:tç.ã.:) do exm•cicio a. que toem ro, viuva do tenente honorario do exercito 
direito Camillo José Monteiro dos Su.ntos c Hclcodoro Avolino de Souza Monteiro; 
Joaquim Gonçalves 11<~ Costu., contra-mestre c ;Ga discus.3io do pPojec~o n. 160 A, de 1901, 
mandadol' da oxtincta officina de correoiro conferindo peivilegio :para pagamento de di
do Arsenal de Guerra da Capital Federal ; vi.da proveniente de salarios do trabalhador 

Discussão unica do projecto n. 71, de 1901, rui·al; 
autorizando o Poder Executivo a conceder a Discussão unica do projecto n. 204 A; de 
Antonio de Santa Cecília Junior, fiel do the- 1901, concedendo um anno de licença, com 
sourciro <la Delegacia Fiscal do Thesouro or'd(lnado, ao Dr. Z:..cht\rias <lo Rego Mon
Fcdera.l no Est ~do de Minas Gera.es, um anno teire, juiz d') Tribunal Civil e :Criminal, 
de licença para. tl'a.ta.r de sua. saude onde lhe para tratar de sua saude onde lhe conviet' ; . 
convier; · 2a discussãodo projecto n. 217, de 1001, . 

Discussão unica do projecto n. 184, de autorizando o Governo a contra.ctat~ com- os 
1901, autorizando o Poder Executivo a con- engl'nheiros- Augusto de Bittcncourt Cár
cc(lcr dous annos de licença, de accordo com valhJ Menezes c Alfredo Rozendo da Silva, 
o disposto no§ 2•• do ;u-t. 1 o do regulamento ou companhia quo organiz1.rem, o forneci· 
puulicatlo na ordem do dia n. 495, de 17 de mento de cartões postaes illustl'ados o dâ ou
janeiro de 1866, ao capitão do corpo do tras providencias ; 
engenheiros Alfredo Soares do Náscimento Ia discussão do projec:o n. 87 A, de 1901, 
para tratar de seus interesses; iastittiindo uin premio . annual, intitulado 

Discussão unica do projecto n. 188, de 1901, «Premio Fedet'il.l», d:3 5:000$, p:wa ser con· 
relativo á emenda do Senado a.o projecto ferido ao club de rJgatas que obtiver victo· 
n. 171 B, .de 1900, da. Camaru. dos Deputados; ria no pareJ «Campeon:~to», abrind() o Go
que autoriza o Governo a inandar pa.gar ao vorno o necessario credito ; 
capitão d:J fragata honorario e 1° tenente ·- ta. discussão do projecto n. 101 A, do 1901. 
rerurma<lo Colla.tino Marques de Souza. a permittindo ao capitão de mal' e guerm re
qu_antia de 1:837$680, tlifferença de soldo que formado José Duarte d~~ P.mte Ribeiro con· 
d:~u:Ju do receber dJsdc 1870. data do sua tribuir para 0 montepio do · posto ·de contra
refol'm<~, até 1897, de accordo com a dou- almirante, ·com as vantagens do meio -soldo 
trina contida no a viso do Ministerio d~t - Fa- d t t 1 t b 11 d d 7 d · - d 1869 correspon en e ao mesmo pos o, pe a a e a 
ZJn a e _ e Jmen·o e ; vigente ; _ 

!"discussão dopr>oje~to n_. 157 A, de 19Jl, 2a discussão do projecto n. 222, de 1901, 
dechu·a.nd? que no caso de licença. a um lente. deteeminando que os officiaes do exercito, 
c:tthedrat.Jco da Escola Naval será a cadeira armada e clá.sse3 annexa.s refurmado; ou 
r~gida. pJlo ~~ntc subst~t1:1to a quem compc- que se venham a refurma~, de accordo com 
tu· na occasuw o e:..:erclcLo d<13 funcções de os decretos ns lOS A d~ 30 de dezembro de 
repetidor dessa cadeira, com voto em sepa- 18~9. e 193 A,· dé SO 'd~> janeiro de 1890, vo
rado; _ lunta.ria ou compulsoriamente, teem direih 

1"-discussã.o do:projncton. l58'A, ele 1001, ás vantagens exaradas no ~t.lvará de 16 tle 
t:)l'nando extensivo ao Ministerio da Marinha dezembro de 17UO o rcsol~çao de 20 .de de· 
o dJcrcto n. ~32, do 7 dG dczemb~·o de 1894, zembro de 1801 ; · 
n ~ 1~arte que organjza os estados maiores do 3a discussão do projecto n. 103, de 190 1 , 

Mmts~ro da. Guerea. o do ajudante general do marcando o.s ca.sos e a forma dn. revisão das 
oxerc1to, c dando outras providencias; comdemnações; 
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3° discussão do projecto n. 163, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio dtt Marinha o credito de 7'7:521$809, 
supplementn.r ás verbas ns. 8, 14 c 21 <b 
art. soda lei n. 746, de 29 de dezembro de 
1900, para pa.gament'J de vencimentos ao 
corpo do pa.tt·ões-móros, augmonto do ven
cimentos de um capitão do mae e guerra, 
um capitão dofragata c ven·~imentos do tre.s 
medicas do 5a classe ; 

ta discus.são do projcctf) n. 182 A, do HJOL, 
dispensa.ndo a Fa.~emla Municipal do adean
tar o pagamento do sollo Pa) caus:ts em qne 
fôt• autor<L OLl ré, per·anto a justiça loc<tl tlo 

. Districto Federal e dá outras providencbs, 
com 0monda da Commissão ; 
- 2a discus;ão d0c projecto n. 22;'?, de 1901, 
equiparando aos logares de apontador dos 
Ars)naos de Marinha o de Guerra o de apon
tador ger J.l d1' Alf:.tndega di1 Capital Feioral; 

Nova di.:lcu.3são do projocto n. 102 B, de 
1901, quo autor:zJ. o Poder ExecutiYo a con
ceder dou$ annos de l·icença, com soldo sim
plo-3, ao capitão do corpo de estado maior 
do exeecito Pedr.l Botelho da Cunha, para 
tratar negócios de sous interesse~ dentro do 
paiz (emenda destacada do projecto n. 102, 
de 1901); . 

1• discussão do projl"ct'J n. 146 A, de 1901, 
insti&uindo regras para o· estabelecimento 
de em prezas . de at·ma.-zoos ger,\e3, detc .. ·mi
nando o.~ direit.o.~ e obt•iga.ções des~a" em
peez:].s; 

ta discussão d1 pt•ojocto n. 215 A, do 1901, 
autorizando o Poder Executivo a· contractar 
o resgn.te do papel-moeda com um banco 
existente ou que se inst,\Har, e dando outras 
pt•ovidencias. 

Levanta-se a ses:3ão ás 4 horas e 30 minu
tos da tarde. 

126a. SESSÃO El\I 22 DE OUTUi3RG DE 1901 

P1·esidencia dos Srs. Vaz de Mello (P1:esiden
te), Carlo's de Novaes (1° Secreta~·io) e Vaz 
de JJ:Iello (Presidente). 

Raymundo de Miranda, Fausto Cardoso, Sea
bra, Milton, Francisco Sodré, Manoel Cacta-. 
no, Pà.ula Guimarãe.g, Saty1•o Dias, Alves 
Barbosa, Ada.lber~o Guimarães, ParanhJS 
Montenegro. Sâ Freirr, Raul Barrozo, Deo
cleciano de Souza, Nilo Peçanha, Silva Cas
tro, Martins Teixeira, Oliveira Figueiredo, 
Theophilo Ottoni,Francisco Veiga, Penido Fi
lho, Esperidiã.o, Alt'redo Pinto, Leoi10l Filho, 
Mayrink, Landnlph::> de Mag;tlliã.3s, Ca.elos 
Otbni, Olegai'io Maciel, DinG Bueno, Va.lois 
de Castro, Costa Junbr, BuenJ de Andl'ada, 
Rodolpho Miramla, Luiz Pisa., Cajado, Cinci
nato Brag<L. Hermenegihlo de Moraes, To i. 
xeir<1 Bt•andiio, Lamenha Lins, Carlos Caval
canti, Francisco Tolentino, G.ormano Hasslo
cher, Aureliano Bat•bosa. Vcspasiano de Al
buquerque, Alfeedo Varella, Cassbno do Nas
cimento e Diogo Fortuna. 

1\ bre-se a S3ssão. 
E' lida e pós ta em discussão a acta. 

O Sr. Dricio Filho- Sr. Pre;)i.
den ~e, anrlo infeliz com os apaetes. Na sessão 
de 19 reclamei aqui sobre um, cuja autoria 
me era attribuida, encartado no discurso 
prót'erido na SJssão antecedente pelo Sr. 
Germano Hasslocher e relativo á attitude da. 
Mesa que havia deslocado um projecto 
c::m.::~t:lJlte da orJem do dia.. __ . 

Agora, Sr. Presidente, sou, embora a con
tra-gosto, forçado a f<.tzor uma ouka récla
mação,- á vista de um aparte incluid.o na 
ot·ação pronunciada na SJssão de 8 dó cor
rente pelo digno r@resontanto de Sergipe, o 
Sr. Fausto CarJoso, ·a publicada no· Dia1·io do 
Congresso de 20. 

Entre os demais apartes constantes do.al
ludido discurso, figura· esto : 

c O S1·. Bricio Filho - Só poço a Deus uma 
cousa : que se me offereça a opportunidade 
de ba~er em retirada deste recinto. » 

Ora, V. Ex. c.)mprehende que isto é muito 
sério, muito gea v e. 

Uma declaração deshs, feita p:w mim, im
portaria em uma desconsideração para com 
a. Cam~tra a que pertenç.9. 

Ao meio-dia procede-se á .chan~ada, a que 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Angelo . Neto, Agapito dos Santos, 
Luiz G11alb3rto, Gabriel Salgado, Arthur Le
mos, ,Antonio Ba!>tos, Set'zedello Corrêa, No
gueira. Accioly, Frederico Borges, Sergio Sa
boya, Gonçalo Souto, Elúy dq Souz:~. ·Ta. vaeos 
de Lyra., Pereir.t Reis, Trindaüo, Gomus de 
Mattos, Bi'ici() Filho, Peroira do Lyr<t, ,Julio 
de Mello, Pedro Pernambuco, José Duarte .• 

Seria tnmbem uma desconsideração para 
com' os eleitores que me escolheram para 
occupar esta cadeira. E ainda mais : seria 
uma ingratidão pa.ra com os chefes políticos 
que, em má hora (nao apoiados), é verdade, 
se lembraram de indicar o meu nome ao 
eleitorado. 

'ora, o que se deu foi o seguinte: o nobre 
Deputado por· Ser·gipe censurava uma folha 
do~ ta C<tpital, p.n· haver estranhado <le1 modo 
aspero flLlC o~ Deputados se retirassem do 
rocinto para não tomar parto nas YO· 
tações. 
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Por esta occasião acudiu o meu collega de 
bancada, o Sr. Esmeraldino Bandeira, de
clarando: 

«Fui um dos que se retiraram e hei de .me 
retirar sempre que quizer. » · 

Então, SP. Presidente, declarei que pedia a 
Deu-s que me desse energia para me re
tirar das votações SGmpre que julgasse con
veniente. 

Ora, Sr. Presidente, disto que-eu diase para. 
o que consta. do aparte vae grande distancia, 
V. Ex. comprehende. -

Não proferi as palavras nelle contidas; é 
bem de ver que não as po!leria ter proferido; 
quem acompanhar o desenvolvimento do dis· 
curso observará que o aparte, tal como está, 
não teria o menor cabimento. 

Mando, pois, por escripto a· rectifica.ção 
que o caso requer. 

Eil-a: 
« Seja substituido no discurso proferido 

pelo Sr. Deputado Faui!to Cardoso, na ses::;ão 
de 8 do corrente e publicado, na integra, no 
Diario do Con,qresso de 20, o apal'te assim 
concebido- c O Sr. Bri.cio Filho-Só peço a 
Deus uma cousa: que se me offereça a oppor
tunidade de bater em retirada deste recinto» 
pelo seguinte-« O Sr. Bricio Filho-Só peço 
a. Deus que mo dê energia para continuar a 
não tomar parte nas votaçõ3s, sempre que 
julgar opportuno fazer a retirada. ». · 

Era esta, Sr. Presidente, a reclamação 
que tinha a fazer. 

O Sr. Pre~ident.e- Far-se-ha a 
rectifica~~ão que desoja o nollre Deputado. 

O Sr. Scrzedello Oorrêa (pela 
ordem)- Sr. Presidente, solicitei a pala na 
para pouh• a V. l~x. pl'ovidencia.s no sentido 
do niio SOl' l'emottirlo pat•a. o Sonarlo um pro
jocto quo correu os t.urnos de !liscussão nesta 
Ca.mam, rofm•onto á minha pessoa. e que 
aguat•da., sognndo ostou infor•ma.do, apenas <~ 
redacção. H.eftt•o-me t\O projecto em que se 
mandava pagar-me cm·ca de oito contos. 

Sr. Presidente, si este projecto se re
fere a vencimentos que pelo decreto legis
lativo que me reverteu para o exercito e 
reintegrou no c1rgo de lente, me deviam 
Sal' pagos, devo declarar que importam em 
quantia. superior -a 60:000$, mas que desisti 
dessa impJrtancia e is :q declarei official
mente ao Governo. Nada tenho a receber e 
nem me resta recebe1• ; porém, si refere-se a 
vencimentos a que fiz Jus depois de reinte
grado em meu posto, depois que etfectiva
mente occupo loga.t• no quadro, vencimentos 
a que eu tenho direito, desdo que cffectiva
mento reverti, devo declarar que, po1• infor
mação dt\ Pagt\doria. das Tropas, soube, Sr. 

Presidente, que o Ministerio da Guerra, de 
accordo com a lei, já havia a.bm·to o credito, 
tt'ndo eu l'ecebido os vencimentos a que ti
nh:t direito, de modo que não tem absoluta
mente a opportunüta.de e nem é necessaria. 
a abertura do credito de oitt? contos e tanto 
para pagar-me. 

·Era o que ou tinha a dizer. 

O Sr. Presidente-A Mesa não 
tem autoridade para deixar de remetter ao 
Senado um projecto quo passou· em 3a dis
cussão e· que aguarda apenas a r~dacção. 

, 0 SR. SERZEDELLO CORREA-POÇO a pala
vra. para uma explicação. 

0 SR. PRESIDENTE-Tem a palavra o 
nobr_e Deputado. 

O St" .. Serzedello Corrêa (para 
uma explicação) Sr. Presidente, acho real
mente o caso curioso e delicado ; mai! com
prehendo que é preferível que e3te projecto 
fique dormindo na pasta da Commissão de 
Redacção,como si não tivesse tUo andamento 
nesta Casa do quo remettet' para o Senado . 
um projecto que não tem fim pratico, nom 
utilidade. 

O SR. An"ALBERTO GuiMARÃEs-Fica eter
namente ·figurando na synopse. 

0 SR.. SERZEDELLO CORRÊA-E' prc(ei•ivel 
o projecto não ter redacção e ficar archivado 
l)esta Ca.sa. 

Em todo caso, V. E:c procederá de accordo 
com o Regimon to. 

A mim cumpria fa.zer e.;ta declaração para 
que a Commissão não se pe1•:mada. do que eu 
pretendia receber semollumto importi1llcia. 
(Muito bem; m,uito bem) 

O Sr. Bueno de Andrada
Sinto, Sr. Presidente, quo seja V. Ex:. quem 
esteja occupando ess:t cadeira; preferia 1'aze1• 
a reclamação quando ella fos3e occupadapelo 
nobro Deputado pela Bahia., que hontem 
presidiu a sessão, e que provavelmente fui 
a nymplla Egeria quo inspirou a acta de 
hnje, p·or signal que vem mal inspirada. 

O incidente havido entre o illustre Depu
tado pela J3alüa .e o modesto representante 
de s. Paulo, não vem relatado com fiueli-
dado. · . 

Pedi então a palavra para Pncaminhar a 
votação e e.~sa não me foi concedida. 

Quando insisti neste pedido, o nobre Depu
tado pela Bahia declarou-me quo já estava 
approvado o requerimento e que não tinha 
ouvido o meu pe!lido. Mas não é assim que 
vom relatado nu. <1cta. ; só vem consigna.do 
dt\ segun~a reclamação em !leanto. 
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Do modo poi' que está redigida a acta pa
rece que comecei o assumpto por uma re
clamação, sem ter começado por onde devia 
-pelo pedido da palavra. 

Assim, eu peço a V. Ex. que mande recti
ficar a acta, declarando que pedi a palavra 
como se vê das subsequentes palavras do 
nobre Deputado pela Bahia, que dirigia então 
os teabalhos desta Casa e que declarou que 
(lendo) «não deu a palavra ao nobre Depu
-tado por não ter ouvido». 

Tambem, Sr. Presidente, reclamo contra 
a solução dada por S. Ex. á questão. Estou 
certo de que S. Ex-. não ouviu o meu preli
minar pedido; basta-me uma palaVl'a. de 
S. Ex. que para mim é um documento per
feito. 

Mas, pergunto eu: si S. Ex. ·foi surdo de 
verdade ao meu pedido, supponha S. Ex. que 
não occupasse esta cadeira um homem tão 
distincto e tão digno cJmo o nobre Deputado 
pela Bahia, e, que, por occasião de uma dis
cussão partidaria e violenta, simulasse sur-

'--4ez com o intuito politiqueiro; pergunto eu: 
onde fiéava o meu direito ou o daquelle que 
amanhã pedisse a palavra e que, pela sim
ples declaração de que não tinha sido ouvido, 
deixava de ser attendido? 

Para mim o incidente não está terminado 
e nem esse foi o modo regular do o termi
nar, pois o Deputado quo pede a palavra, 
que insiste sobre ella, tem o dil•eito de ft~lltu•, 
salvo nos casos em que o Rogimonto não lh'o 
permitt0. 

0 factt, rj' Dl'eSidentO nfLO tor OUVidO fliiO t1 
motivo regu.Ltr para. qun nii. 1 so dô a palt\
vra. a quem a pede, po1•quo 1lo out.ro modo 
1icu.ria dependenta o diroil;o dl.l,l(ltollos tlo um 
defeito physico roa.l ou mosmo sunulu.do. 

B' contra. esso modo do pt•ucou()l' que ou 
venho protestt~t·. 

no seu discurso, faz justiça áqú.elle digno 
Deputado. . 

Acredito, pois; que S. Ex. não ouviu; si 
não, observador do Regimento, como ê, não 
teria deixado de immediatamente attender 
ao nobre Deputado. 

O Sr. Bueno de Andrada (pela 
ordem)-Permitta. que não acceite a solução 
dada por V. Ex. para o caso e appello para 
a sua consciencía de magistrado,. de homem 
publico, de homem politico que tem dirigido 
os trabalhos desta Casa com dignidade, com 
hombridade talvez sem par~ 

Mas o caso ê que, tendo eu declarado qu.9 
pedi a palavra e que este facto não consta 
da acta, V. Ex. não :póde pôr em duvida a 
minha palavra. , 

S. Ex. não contestou que eu pedi a palavra 
e V. Ex. não pór.e pôr em duvida a minha 
asseveração. 

0 SR. PRESIDENTE-Não estou pondo. 
0 SR. BUENO DE ANDRADA- Pedi a. pala

Vl'a sobre o facto de não ter sido mencionado 
na acta o meu pedido para encaminhar a 
votação e não para protestar sobre o facto 
do Sr. Presidente não ter ouvido, mas para 
protestar contra o facto de não ter sido men
cionado na acta o meu pedido. 

Não tenho culpa de não ter sido ouvido 
pelo Sr. Presidente, mas o meu pedido deve 
constar da acta. e é contra isso que eu re
clamo. 

Só o quo peço ê que conste da acta de 
hoje que eu pedi a palavra na sessão de 
hontom. 

0 Sn.. PRESIDENTE-O nobre Deputado 
então quer que se faça a declaração na acta 
do hoje~ 

0 SR. BUENO DE ANDRA.DA.-Quero que Se 
faça <L docla:ração de que eu havia pedido 
hontem a palavra. Aproveito estar na tribuna para. ·dar umt\ 

explicação, 
Houtom, na hora do expediente, o Sr. Em seguida., ê approvada a acta da sessão 

Doputado por Matto Grosso faltou sobre o antecedente. 
requerimento que tive a opportunidade de 
apresentar á Mesa e, como não me achava· 
presente nessa occasião, peço a v.-Ex. que 
me inscreva na primeira parte da ordem do 
dia para uma explicação, afim de dar os 
motivos por que não estive presente na 
occasião. 

O Sr. Presidente - Não tendo 
assistido ao final da sessão de hontem e não 
podendo, por conseguinte, dar o meu teste
munho sobre. o facto a que se refere o nobre 

. Deputado, nada se me oíferece· dizer a 
respeito, mas a Camara toda conhece a 
correcção com que procede o Sr. 2° Vice
.Presidente, e o, ho:Qrado Deputado ·mesmo, 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Nilo have11do 
numero legal, para se proceder ás votações 
das mater·ias constantes da ordem do dia, 
passa-se á ma teria em discussão. 

E' annunciada a continuação da 2a. dis
cussão do projecto n. 206 A, de l 901, com o 
parecer sobre as emendas para 2a. discussão 
do projecto n. 206, deste anno, que fixa a 
despeza do Ministerio da Justiça o Negocios 
Interiores para o exercício de 1902. 

O Sr. Pre8ldente-Tcm a p<tlavr 
o Sr. Sá Freire. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:53- Página 4 de 33 

472 .ANNAES DA OA:MARA. 

O Sr. Sã Freire vem justificar uma 
emenJa que offereceu ao pro,iecte do orça
mento do Interior e que nã.o Jogrou parecer 
favomvel do seu itlustre relator. 

Não hn. hoje quem conte:lte as vantagens e 
utilidn.de d;\s cotonil~s correccionaos;· · 

Reforiu-se S.Ex., no sou pucccr, ao insuc
cesso tla colonia (los Dous Rios,comosi a it•re
gularíd;lde de um:~ administraç-ão justificasse 
o desapparecimonto de uma instituição in
rlispensavel p<tra um centeo populoso como é 
a Ca.pi tal Federal. 

Falla S. Ex. ainda em projecto especial 
para <>reação da colonia corrcccionat", som 
lembrar-se que a lei qúe crcou a do Dous 
Rios está ainda om vigore que n.penêts estü, 
suspensa a dotação Ol'Ç<:lmenta.ria. 

A um apar~e do Sr. Nilo Pcçanha, dizendo 
que a fazenda da Boa Vista; onde funccionava 
a. colonia j(t não pertence á. União, responde 
o orador que a lei que creou a referida colo
nia diz ahi ou «ontle melhor convier». 

Taml1em não procede o caso do processo 
sobre vadios, modificado pela lei de 28 de ou

. tubro de 1899, porque uma emenda do nobre 
Deputado o Se. Alfl'edo Pinto prevê a hypo
these dando remedio. -

A sua· emenda tem ainda um valor, aMm 
do interesse social, e. de grande actualidade 
para o nosso momento financeiro, é o eco
nomico, porque na Casa de Detenção dospen-

. de-so quantb superiM a !50 contos,que pede 
para o restabelecimento <la colonia,. 

Feitas ostas considet'<Lçues, appolla para a 
propria. Commi::;sào, o, no caso do uho ser• 
attcntlido, pat·a a C;~m;~m, quo, approvan
do a emnmla,prosta, relevante sm•'viço ;L com
nwn!tão lJpa.ziloira. (Jlf11ito bem; m11ilo bem.) 

O Sr. lhwn.o de An.d•·udn-
- Apro7cit:t <t <.tn1plitude tr-adicional dos de

bates 01 çamcutados, para occupar-se dos 
factos graves para os qn:~es chamou ll. atten
çiio tlo Puder .Exocutivo o para os qna.es a 
Camat•a, em votaç~ã.o q_ uasi unanime, mos
trou-se indill'ercntc. 

Esperava quo, na hora do expediente, o 
nobro lectler, quo, pelo cargo, devo conhecer 
as matc1 ias reservadas, dis3esse alguma 
cousa, mesmo com alguma, ambiguidade, 
sobre os acontecimentos de Matto-Grusso. 

Em logat· de S. Ex. foi destacado pelo 
}lar tido orgauizado no banquete presidido 
pelo nobro Senador Nogueira Accioly, o hon
rado DepHtado Sr. Lindolpho Serra. Não 

·põe em duvida, como particular, a palavra 
do nobre Deputado do Matto-Gl'osso. Já disse 
e repete; mas na apreciação dos graves 
fae~o~ politico.~ a que vem alludindo, a hono
rabllHla.de de S. Ex. nada obriga. S. Ex:. 
não pó de ser tostcmunha acceít:t vol em 
factos destes, (1ue levam grando parte da 

população a armar-se contra o partido 
de S. Ex. 

Quando apresentou o seu requerimento 
acreditava o g"overno em posição mol'al 
mais elevad<L do quu realmente está ; entre
tanto, a Camara não quiz conhecm· dos gra
ves acontecimentos. Foi um voto impatrio
ticoeste da Camara,principalment() quando o 
nobre teader já tinha. pt•omettido dar infor
mações. 

Desta conducta apura, o orador que este 
partido anonymo não se inspira nos senti
mento:) do amor á Republica; é uma aggre
m_iªção de homens sem idéaes. 

O nobre Deputado pelo Ivfatto-Grosso fez
lhe ·meia justiça, quando disse que o ot·a.dor 
era o menos apaixonado dos que se tinham 
occupado do assumpto. E' meia justiça por
que, si não se apaixona quando estuda o 
analyza factos, muito se apaixona deante 
do estado em que o. Governo republicano 
collocou os nossos patricios da ti·onteira de 
Matto Grosso. 
· Vae ler á Camara o manifesto de matto

grossense .distincto, ao qual conhece pessoal~ 
mente. (Lê.) · 

(O orado,· e interrompido, afim de tomar 
assento o Dr. Thomaz Cavalcanti.) 

O Sr. Nogueira Accioly (pela 
m·dem) -Sr. Prosiden te, achamlo-se na ante
sala o S1·. Thomaz Cavalcanti, reconhecido 
Deputado pelo 1 o districto do Coar<t, peço a 
V. Ex. que, modiü.nto a~:; formalidades do 
Rogimonto, o 1\.tc:n. ter ent1•ad;~ no recinto 
para prcsta.t· a atnrmação dovid\.l. o tomar 
a.sscnto. 

(O S1·. Presidente nomeia os S1·s . .'1° e 4_o 
SecYdm·ios wo·a ÍI'Cin 1'L'CCÚC1" o mesmo senhor, 
o quat sendo int1·otluzido no recinto, presta 
.fw~to â Mesa o compromisso 1'<.'gimentat.) 

O Sr. ·Pr·esidente- Continúa. a. 
2a. discussão do projecto n. 206 A, do 1901, 
com o parecer sobro as eme~das para 2a. 
dbcussão do projccto n. 206, deste anno, quo 
ftx::l a dcspcza. do· Ministel'io da. Ju1tiça e No
gocios Intot·iores para o exercicio do 1902. 

Continúa. coma. p:tlavra. o Sr. Bucmo de 
Andrada.-

O Sr. Bueno de .A.ndrada(con
tinuando, depois do Sr. Thomaz · Çavalcante 
te1· tomado ·assento) diz que um ponto assás 
original d:u discurso do Sr. Lindolpho Serra. é 
aquelle em que S. Ex. declaea que votará. 
contra o requerimento, promet;te dar infor
mações o depois diz que nada sa.lJe, a não set• 
o quo os jornaos contam. · 

Ot•a, os jorna.es trazem diversas versões, 
dando uns importa.ncia. ao movimento e ou-
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tros declaram que este não pas':la do bandos 
armados que commettem depredaçõe3 sem 
intuitos políticos. Os que se m'lnifestam 

· dest :~ maneira. :;;ão os jor·naes n.migos do G;>
. vet·no, faceis de reconhecei' pelo gr·ande nu
mero de intel'linha1los que tr·azem. 

Os jornaos nontl'OS dizem qne se ü:ll.ta de 
uma invasão pat•aguaya o do uma r-evulução 
política impor·tante, capaz de, co :no a outr·a 
r~voluc;ão que a !li houve, depor· o govcr·no 
legal. 

.Tâ se vê, p.>is, que o seu rJqaol'imento et·a 
uma necessidade , .g• pr·cdso que a Canutt'a 
saiba o que se está pas.3arulo allí. · 

Ca.rlos, Antonio Cintra, Ovidio Abrantes
Manoel Alves, Xavier do Valle, Joã.o Can' 
diJo, Paula Ram~s. F1·ancisco Moura, Angelo 
Pinheiro e Pinto da Roclu .. 

E sem caus ~ ol Srs. Albuquerque Serejo, 
José Euzebio, Cu nlta Mat·tí n;; , Lima Filho, 
Joã.o Vieit·a, Ep·tminoncla.s Gracindo, ArrO'· 
x:ellas Galvão. Syldo Romcro, RoJ.r-igues 
Lima, Edual'do Ramos, Irineu Machado, 
Oscar• Godoy. Rarros Fr-anco· Juníot', Alves 
de B!'ito, Julio Santos, Custodio Coelho, José 
B milà~io, F Jenando Peestí3s, .Toctq uirn. Alvaro, 
Edmundo d.<\ Fons'Jca, Lin.lolpho Seera, Ri
vala via Corrêa c Campos Cartie1·. 

O requerimento não tinha intuito algum 
de opposicionisíno. O ora.doe o apeesental'ia O Sr. President.e-Vae-se p oco
mesmo sob um gover·no amigo. (O m·ador é d w á.$ vobções d<\'3 ma terias cont~tantes 
inter,·ompido pw·a serem foilas as votações.) da ordem do dia. 

Comparecem mais o.J Srs. Ur·banQ. San- Em seguida, é posto a vot0 s e appróvad(), 
tJ.s, Carlos Marcellino, Sá Peixoto, Hosan- 1 d' - · t 
nah de Oliveira, Indio do Brazil, Luiz Do· em. a lS<mssao, 0 segum e 
mingues. Anizio de Abreu, João Gayo~o. ·Joa- PllOJECTO 

N~ 113 Á- 1901 

O CongrJsso Nacional resolve: 
Art. 1.° F:c1. o Governo autorizado a abrir 

:pelo Ministel'io da. Justi>.a o credito de 
16:060$, para pagn,e ao bacharel Umbelino 
de Souza Marinho os· s3us ordenados, como . 
juiz de dirl3ito em <lisponibilida.cb, decorri
dos de 2~ de aul'il d•~ 18:)4 a 3l de dezembro 
de 1900, a quo tem direito, como foi decidido 
pelo Supremo Tribun<~l Fc:lera.l em accór- · 
dão de 22 d <J se tem bt·o do 1900. · 

Art. 2. o Revoganl-Se as disposições em 
contt•ario. 

quim Pires, Raymundo Arthur, Vírgilio 
Brigido, João Lopes, Francisco Sá, Camillo 
de Hollanda, 'Silva Mariz, Ermirio Coll
tinho, Teixeira de Sá., Colso de Souza,, Es
meraldino Bandeira., Julio do Mello, Pedro 
Pernambuco, Eshcio Coimbra, Arn.ujo Goes, 
.Joviniano de Carvalhn, Rodrígu0s Doda, 
Ca.stro Rcbello, Augus~o França, Feli" Gas
p<tr, Eugenio Tourinho, Tolentino dos Sant.os, 
Píoheit·o Junior, José Monjardim, .José Métr
ccllino, Hercdia de Sá, Celso dos Reis, I-Icn
ricLUo · Lâgden, Lourenço Bapi;i;b, Pereiea 
Lima,, .Jo:.tquím Br·cves, Viriato Madc<l.r·enhas, 
.loilo Luir., C;wnciro tle Rozewle, Fra.ncisc' 
Saltes, Ada,IIJol'to Forraz, Lamounier· Godo
ft•odo, Antonio Zacharias, Henrique S:.tlles, 
Eduar\lO Pimentel, Rodolplw. Paixão, La- O Sr. 1=Ja·icio Filho (pela ordem)-:
m;~rtine, Padtlc\ Rez3ndc, Moreira da Silva, Sr. Presidente, s:>u twor·avol a esse proje· 
A\lolpho Got'tlo, Alfeodo Ellis, Azevedo Mar- cto; t:tnto que votei a favor; peço pqrém, a 
qnes, All)neat• Guimarães, B:trhosct Lima, ,V. Ex. quJ mande procuder á verificação 
Soares dos S:mtos, Franci:C'o Alcnca.stl'o o da votaçã.o, porque mo pa.reco quo não ha 
Victorino Monteiro. · numero na Casa. 

Deixam dl). comparecer com causa pu;rti
cipada os St•s. Gas ~ão da Cunha., José Boi
teux, Podro Chcrmon t; ltodrigue.3 Fern;tndes, 
Chri.;;tino Cruz, Guodelha Mom•ão, Augusto 

PrJccdenlo-sJ á. verifica.çã.o, reconhece-se 
tcrom votado a favor 94 Sra. -Duputados e 
cont1·u. 5 ; total 99. 

SJvoro, S0ares Neiva, M :~laqubs Gonçalves, o Sr. Presidente- Não ha nu-
. Moreira Alvos. Corneli.) da F'ommca. Elpidio mero. 
Figu~ü·edo, Affom;o Costa, Tosta, Vergno de 
Abreu, Augusto do Freitas, Marcolino .Mouea, Vae se proceder á chamada, 
Dionysio Cor·queira, Samp·do FeerJz, Au- P1•ocedendo-se á chamad~. veritic.t-so te- · 
gusto de Va1concellos, Antonino Fialho, rem se ausentado os Srs. Arthur Lemos, 
Martinho Campos, Pereira dos Santos, Au- Hosannah de Oliveira., Antonio Bastos, Ser
relianodos S;tntos, Rangel Pe.;;t:Jna, Estevão zedello Corrêa; Luiz Domingues, Trindade, 
Lobo, Monteiro de Barl'O:), Ildef.mso Alvim, I~rmicio Coutinho, Teixeira de Sá, Esmeral
Monteíeo da Silveiea, Bueno de Paiva, Ne- dino Bandcil'a, Estacio Coimbra, José Dua.r
ce.;io Tavares, Arthur Torres, Manoel Ful, te, Raymundo de Mira.nda,Paula Guimarães, 
gcncio, Nogueira Junior, Lindolpho Caetano, Tolenr.ino dos Santos, Henrique Lagdon, Nilo 
Mü·antla Azevedo, Gustavo Godoy, Domin- Pcçanhà, Francisco Veiga, Ma.yrink, Cincf.: 
g,uos do Castro, Oliveira. . BL·a.ga, PauUuo natq Bl'aga. c Cu.ssia.no do Nascimento. 

Camara Vol. VI 60 
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ANNAES DA. CA'MARA 

O Sr. Pre~idente- Responderam 
á chamada apenas 99 Srd. Deputados. 

Alguns Srs. Deputados, que fazem parte 
da Commissã,o de Orçamento, acham-se em 
trabalhos dessa Commisdão, e declararam 
não poder vir ád votaçõeil. Em toJo o caso 
não lla numero no recinto. Ficam adiadas as 
votações. 

Comparecem ainda os Srs. Neiva, Tho
maz Accioly, Galdino Loreto, Nelson do Vas
concellos, Benedicto de Souza e Marçal Es
cobar. 

O Sr. Presidente-Continúa a 2a 
discussão do projecto n. 206 A, de 1901, com 
o parecer soln•e as emendas p<~ra 2a discussão 
do projecto n. 206, deste anno, que fixa a 
despeza. do Minisüel'io da .lustiça e Negocios 
ln~criores pa1·a o exercício de 1902. 

Continúl1 com a palavra o Sr. Bueno de 
Andrada. 

O Sr. Bueno de Andrada 
(continuando, depois ele verificar-se que nao 
ha numero para as votações) diz que é a.gora 
opportuno o momento para dar resposta a 
uma. folhu. dit tardo que disse quo a minoria 
põe obstaculo aos trabalhos regulares da 
Camat·a. Acaba ue se verificí\r que não ha 
numero para as votttções, isto porque não se 
acham presentes muitos dos Deput<~dos da 
maioria. 

Não comprohendo esta rotracção quando 
os leaders dcclamm que o Govcmo conta. 
com gmnde maioria. E' IJUO esta 1naioria ê 
compo~tc~ de elementos ltybl'idos, sem idca.l 
algum o sem dedicação.,. : 

A minoriu tom comparecido sempre ás 
sessões, nns quaes n"io se vot:.t por causa da. 
uuscnch\ dos amigos do Governo. 

Diz quo não ost;t criticando nenhum Depu
tado ausente; está critictmtlo a attitudo do 
um partido politico, sua critica. não 6 indi
vidual. 

A maioria devo estar aqui pn,ra. tomar a 
responsabiliuade dos actos do Governo. 

Entende que o Doputauo tem o dever som
pro que pódo de comparecei' ú,s scssõos, 
dar o seu voto, collaborar nos assumptos, 
sujeitos ao juizo da C<~mara ; pollticumente, 
porém, cu.be maior rcsponsabiliút\uc política. 
ao partido que a.poia o Governo, do que á 
opposição. 

A' minoria é que absolutttmentc não ct1be 
rospon:mbilitlado pela demora dos trubalhos 
legisla ti vos. 

Depoi;:; de outras considerações tendentes 
a demonstrarem que a. maioria é quo cabe 
aqucllu rcsponsttbiliuade, o orador continua 
a analysar o manifesto assignado pelo coro
nel Mascarenhas, sobre a situação uo Matto 

Grosso, fazendo largos commentarios sobre a 
politica diJ.quelle Estado. 

Terminando.diz que a. verdade é que uma 
revolta por intuitos no1)res não deprime e 
antevê para. o quo se p~1.ssa duas sahidas: 
uma, a subserviencia geral, o a outra, a 
revolta -dos puros. (~:fuito bern, muito bem.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

·O Sr. President,e-Tem a pn.lavra 
o Sr. E$tacio Coimbra para uma ex:plica.ção 
pessoal. 

O Sr. Estacio Coimbra (para 
urna e.r:plicaçrio pessoal) (')-Sr. Presidente, 
o upa.rto pronunciado pelo meu estimado 
mestr•e, e honl'ado c9Uegu o Se. Deputado 
pela Ba,hia, detérmina a minha presen_ça na 
tribuna, C()m o intuito do defender um col
legu ausente accusudo po1• S. Ex. 

OSR. SEABRA - Qual foi a accusação e 
contra quem foi~ 

O SR. EsTACIO CoiMBRA-Sr. P1•esidonte, 
esta v a o Sr. Bueno de Andrada asseverando 
que a minoria tinha. pequeno numero de re
presentant~s nas commissões permanentes 
du Camara, quando o illustre Depu&<~do pela 
Bahia int.<Wl'ompeu S. Ex., declarando que na 
Commissão àe Ül'çamento a minoriu tinha 
dom; representantca que havia.m deser
tado ... 

O SR. SEADRA-V. Ex. não está. narrando 
com oxac&id5.'o; os fcwtos não se passaram 
assim. 

O SR. EsT,\CIO CoiMBRA-... de sun. po
sição sem dur parece1• sobre o orçarrionto. 

0 SR. SEABRA-Está. enganudo. Peço t\ 
paluvra. para um<t explicação pessoal. 

0 SR. ESTACIO COI!IIDRA-Poço ontão a 
V. Ex. que rectifique. 

O SR. SEADRA-Vou rectificar, e pedi a 
pah.vra. 

0 SR. ESTACIO COIMBRA'-Sr. Presidente, o 
Sr·. Deputado Cornelio da Fonseca, membro 
d<t Commissão de Orçamento, é bastante co
nhecido da Cama.ra dos Deputados para que 
a injustiça que lhe ir1·ogou o nobre Deputado 
pela Bahi:1 possa attingil-o de qualquer 
modo. 

Quem conhece o Sr. Deputado Cornelio da · 
Fonsecu, o sou temperamento moderado, o 
seu amor <to trab:üho, a sua dedicação ao 

\') Este discur~o não foi revisto pelo orador. 
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serviço legislativo (apoiados), ha de fazer a 
S. Ex. a merecida justiça, reconhecendo 
quo só por moti~cs de ordem superior S.Ex. 
não emittiu com breviáade o seu parecer 
sobre o Orçamento do· Exterior. 

Eu direi á Ca,ma.ra quaes foram esses mo
tivos, mas, antes de fazel-o, perguntarei ao 
honrado Sr. presidente da Conimi;;são de 
Orçamento por que razão o Orçamento · do 
I~ter.ior! que foi na. sess~o do anno passado 
didtribmdo ao Sr. CorneliO da Fonsec:1.,deixou 
de ser na sessão actu<Ll distribuindo ao 
mesmo Deputado, entregando-se-lhe o do 
Exterior, ma teria sobre a qual o meu compa
nheiro do repre~entação não tem estudos 
especiaes? 

Diz-se, Sr. Presidente,que o ex-Mioistt·o do 
Interior, de triste memoria, inteeveiu para 
que ao meu collega e companheiro de ban
cada não fos.se distribuido o orçamento da 
sua pasta. 

Entretanto, a Camara é testemunha de 
que o Deputado Cornelio da Fonseca, como 
membro da Commist'ão de Orçamento, agiu 
sempre com a maior correcção, tlando no 
anno transacto detalhado parecer sobre o or

-camento do Interior, levando a sua creduli-
dade ao ponto de confiar na solemne pro
messa que fez a S. Ex. o ex-Ministeo, sobre 
a emenda relativa ás obras do Lazareto de 
Tamanda.ré. 

Mai!l· uma vez o ex-Ministro do Interior 
faltou ás suas prommsas formaes, esqueceu 
a sua palavra empenhada. demonsCL'ando que 
não sabe cumprir os seus deveres do homem 
publico. (Apoic,dos e ncio apoiados.) 

Além dos motivos quo apontei, devo sa
lientar que durante muitos dias esteve o 
Sr. Co1•nelio da Fonseca occupad.o nos tra
balhos do Congresso de Agricultura, onde 
prestou serviços roaes (L lavoura assuca
roira. 

E corriam assim as co usas. q uanclo mou 
colloga do ropresontaçã.o foi surpreltendiiw 
por telogrammn. do Pernambuco notician.do 
g1•avo molostia. em pessoa do sua família. 
Por esta razão superior, teve do abandomu· 
os tra.balhos .. legislativo.'! e retirar-se para 
aquelle Estado pelo paquete Bresil. . 
_ Ora, deante da exposição que venho de 

fazer, estou certo de que o meu collega não 
merece accusações da :inaioria da· Camara, 
nom do nobre Deputado pela Bahia, que 
certamente reconhecerá agora que o Sr. 
Cornelio da Fonseca não é passível de cen
sura, e muito menos da critica acrimoniosa 
de S. Ex., porque procedeu com a cor
recção habitual que tem modelado até hoje 
os actos de sua vida publica. 

Antes de deixar a 'tribuna preciso decla
rar que não é a minoria a responsavel pela 
demora, pela procrastinação da votação do 

Orçamento; a culpa desta situação anomala 
cabe indubitavelmente ao Governo e á maio
ria qne o apoia.. 

Ao Governo, porque só depois de proro
gada a sessão enviou á Camara. as tabellas 
orçamentarias, e á respeitaveL maioria, que, 
o applaude, porque tem deixado de compare· 
cel' ás sessões, impossibilitando as votações, 
como aconteceu com o orçamento da re
ceita. 

Não posso act·editar que o S1•. Pre.'lidente 
da Republicll.,que dispõe de apoio incondicio
nal e ponderado da maioria da Camara, dos 
Srs. Deputaclos, não consiga reuniL• aqui a 
maioria indispensavel para votar as leis an
nuas, quando ha poucos dias reuniu cento e 
oito amigos para encerrat' violentamente, 
com preterição do l~egimento,a discussão da 
eleição do Pat·á, e roconheúet' o candidato 
governista. · 

Ao S1'. P1•esidente da Republlca o caso da 
eleição do Pará não póle met·ecer impor
tancia maiol' q'le a votação dos Orçamen~ 
tos ! 

Quando o Sr~Campos Salles quizor;a maio~ 
rht ha de ostal' a postos para votar as leis 
annuas. 

0 SR. BRICIO FILHO E OUTROS-Muito bom. 

O Sr. Cincinato Braga (') ,para 
uma expl1:caçao pessoal) Sr. Presidente, o 
motivo da minha vinda á tribuna não .. é 
rliverso do que a ella. tt·ouxo o meu i.llustee 
collega pol' Pernambuco. Quando orava o 
nobre Deputado por S. Panlo, o Sr. Bueno de 
Andrada, em aparte a S. Ex. o nobre Depu
tad~pela Bahia, cujo nome peço licença p:Lra. 
declin<\r, o S1•. Sea.hra, deu-lho apartes 
cujos termo:> não poderei reproduzir fiel
monto, mas cujo cxctl'ato conscl'voi elo mo
lUIJrh~. 

S. E:<. disse quantlo se tratava de cumpri
mento (lo dovol'os cntt•e a maioria e mi
nol'ia, que dosbt 11ltima, da. minoria, dous dos 
sous memhros tinham abandonado os seus 
cargos na Com missão. do Orçamento. 

A exprc:~:3ã.o é textual como a memoria de 
muitos pódG asse vem r. 

Attinge-me esta censura; pelo mesmo me 
parece que o conceito ou a intenç-ão do nobre 
DJputado. foi que eUa me attingisse. 

Não ,a S. Ex., mtts a muitos dos meus dis
_tinctos collegas, que não estiveram .talvez 
presentes á sessão em quo pedi escusa do 
exercício deste cargo, a esses eu me sinto na 
necessidade, de repetir que deixei o log~~r na. 
Commissão de Orçamento, invocando ra
zões de ordem pessoal, razões que se pren
dem ao meu estado do sa.ude. 

(') Este discu1·so não foi revJsto pelo orador. 
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E' possível que (jsta invocação p:>ssa pa
recer menos verdadeira, não obsG'1.ntc devo 
ponderar, aos que me ouvem, que por nc
nhnma vez tendo f'al ;ado a verdade, não é 
licito em vez nenhuma que se pudesse pôr 
em duvidi1 a a.sseveração partüla de mim. 

Tanto que, ~i quizesse, podia inv.car o tos
tamunho authentico iie alguns collcgas da 
minoria e que s:1bcm que, realmcnr.e, du
rante e;te anno, tenho sido accommottido 
de molesi;ias, como testemunho, as.{aZ au
t~wnticv, de nobres collegas da maioria, flt.
cultativo.:;, cuja competencia no a ::-;umpto ~ 
reconhecida. 

0 Sa. ADOLPIIO GORDO-E' exa.:lto, S. Ex:. 
t:;m estado enfermo. · 

O Sa. CAJADo- Eu mesmo já lhe receitei 
mais de um:\ vez. 

0 SR. CINCINATO BRAGA...,. Devo ainda 
accentuat' o seguinte incidente e que se 
prende â solicitação de minha exoneração 
da Commissão de Orçamento: quando me foi 
di.3tribuido um dos orçamentos-o da MaJ·l
nha, não offbialrnente, mas palas noticias da 
imprensa- p wa não retaedar os trabalhos 
desta Casa, porque s·~bLl quo os meu.:; incom
modos não permitiam o e:{ercicio dessa func
ção, fui lealmente proct1rar o nos ;o collega 
pela Bahia,Dr.Pa.ula Guimwães, n. quem pedi 
e.)cusa. dessa. incum lJencia e não sei si S. Ex. 
estará presente pat·a. dar o seu testemnnho. 

0 SR. NILO PEÇANIIA-EU assisti ao facto. 
_() SR. CINCINATO BRAGA-Si quizesse CI'Cat' 

difficuld .tles, nã.o tel'ia t mm(lo esta, at.titude 
e polia. ter me limitu.do a <tproveHar as v;~n
ta.gens · espec~am~ que olfet·cce ossa posi~lfio 
•~os Depnt:ulos que procastin:~m os trabalhos 
da Commessão c da Cam:tra. : ~ 

Mas, assim não pt·ocodi, não só pelos mo
tivos do ordem pessoal: mas por· outros do 
ordem muito mais elevada, muito sup:n•io1', 
que absolutamente não podiam tlctel'minar 
o aparte do nobre Deputado pela Bahia. 

Já não invoco as relações tle sincero res
peit'J que, muitas vozes, se tornam em umtt 
sincera amizade e que não 1leviam permittir 
quo S. Ex. se pronunciasse de.;sc modo 
contt•a um collega qnc ttll não mer'i3Ci:t. 

pelo nobre Deputado por Pernambuco o meu 
illustrc collega, o Sr. Estacio Coimbra. 

Não p3rtm•bei o honrado Deputado por 
S. Paulo quando orava; S. Ex. foi que me 
afc~.stou do silencio em que me achava, 
accusando a in dor ia de que ella não cum
pri:t com o seu dever. 

0 SR. BUENO I?E ANDRADA- Justamente. 
O Sa. SEABRA - Si ju . .;;bs ou não, foram 

as accusações, o qtte eu sei é q.ue e!las tanto 
cabem á maioria como a minoeia, p01'que 
os ta. não é in tangi vcl. (Apoiados.) 

Vott rcst<tbelecer a verdade dos f<wtos. 
O honrado Depnta.tlo por S. Paulo fa.zia as 

mt:1.is gt·aves accu:3ações á maioria (t1·ocam
se apartes) ... do elementos hcterogeneos ; eu 
poderia tamhem fazer o estudo da mino~·ia. 

O Sa. Bnrcio FILHo-Quando quizer. 
O SR. SEABRA- Tenho um rosario que 

hei di) des3nrolar, qui1ndo fõr opportuno e 
não o faço agora porque o Regimento o 
prohibe. 

Mas o nobre Deputado por S. Paulo fa.zia 
as ma.ioro.~ accusações e disse que a maioria 
tinha ob1•igação de comparecer, e não com
parecia, po1·que essa ma.iuria devia obe·
d0cm· ao Presidtmte da Repub!ica. 

Em primeiro logar, a iujtu•ia feita â maioria 
é m<tnifesta, porque <t ma.ioria não obe-Iece 
ao aceno tlo PresiJ.ent.c da Ropublica ; a 
maioria pon.m c procede independentemente 
Ul)jt•J a<.\0110 Oll dos acenos do Cattet.o. (Neste 
ponto o S1·. Deznttado E~tacio Caimbm ri-se.) 

Não tom de que rir-se, porque esta. é a 
vm·dadc. 

O Sa. EsTACIO COiliiB-RA- Hei de rir-mo. 
O Sn. SBÚmA.- Si V. Ex. suppõ3 que a 

maiori:1 obedece aos acenos do Cattote ..• 
(T,·ocam-se muitos apm·tes.) 

V.l•;x. ddve, como membro do Pa.rlamonto, 
dofo:1der a hombridado que tom o Parla· 
monto. quo deve sm~ o ~ indop[mdonto do 
Poder Executivo. 

0 Sn,. ESTA CIO CülMBRA - S,eria, o meu 
1lesc,jo, mas CiJllide com a vm·dade. Não é a 
isto que nós assistimos, llOlo contrat·io, e ost;i. 
alli a opinião d•J propt·io íJ•mão do Prc;ilonte 
da. Republica.. (T·t·ocam-se muitos out,•os apa.1·· 
tes. Estabelece-se dialogo entre os Srs. Estacio 
Coimbra e Hosannah de Oliveira. Continuam os 
apa1·tes, estabelece-se a confuscio no 1·ecinto; o 
Sr. PJ·esidente suspende a sesscTo.) 

Suspende-se a so3são ás 3 horas c 10 minu
tos da tarJe. 

Vê a Gu.sa, pela explicação q uc acabo de 
dar, que não tem J•azão o noLH'O Deputi1d.o 
pela Bahia, em relação á. minha atcitude 
porque_ mesmo que não fossem os motivo.~ 
os. de ordem p_3sso >1, os de ordem política 
a xsso me autortza vam e longe de soffre1' qual
quer censura aos olhos 1!os meus collco-as 
isso devia me elevar. (1liuito b3m ; 11~lit~ 
bem. O orador d cumprimentado.) 

O Sr. Seabra. (pam uma explica· 
çc7o pessoal) ( ·) - Sr. PI·e.;idento, pedi a p:t
Iavra para restabelecer os factos alterados 

Reabre-se a ses'3ão âs 3 horas e 15 minutos 
da tarde. 

l•J .Es~e dis~ut'SJ não foi revisto 1)elo orador, 
O St•. Presidente-Continl:u com 

a palavra o Sr. Sea.bra. 
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O Sr·. Seabt .. a .(continuando)- Sere
nados os animos dcL tempeskvle, que não í'oi 
provocada por mim, o que devo _tornar s:t
JiCilte, porque o nobre Deputado por S; Paulo 

-disse que eu provocava sempre t3mpestadcs, 
vou continuar a minln explicação pcsso::tl. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA - Mas é um 
facto:- sempre que V. Ex. falta é este b ·.
rulho, é esta d-osordem. 

O SR. SE_ADRA- V. Ex. foi quem prc-
YOCOU. 

O SR. BuENO DE ANDRADA- E' o quo so 
chama em physica um phenomcno c:J.J.:t
lyptico. 

O SR. SEARRA- Mas, não apnrl3mos rc
sponstLbilida.dos. O nobre Dcput:tdo fazia 
graves accusações ú. maioria, -q ualificav<t-a 
de desidiosa, até de criminosa, porque fal
tava aos seus deveres não comparecendo 
par.t votar os orçamentos; atfirmava. que a 
maioria obedecia cagamcmto ao_s acenos do 
Sr. Presilento da Republica, e parece que 
não se pôde fazar maior injuria ú. indopen
dencia e á dignidado da Cam:1.ra do que 
attribuir-se-lho tal pr0colim:mto. (.4poiados.) 

Eu protosb.va contra css:1 ac~us:1ção, mos
trava- que a maioria <les~a Casa obeuocia 
tanto ao Se. PresUonto lia. Republic.a, como 
q uanrlo o.3 membro,; da minoria a clla por
tonciam. 

Porventura, qu~tntlo as b~tnc::t.das do Pcl'
nambuc.J e do S. Paulo portonciu.m á. maioria 
e votavam e prestigiavam o Governo, obo· 
deciam uo St·; Pt'csidonte da Republica. ·? 
Pul' quo razãJ é que sómente depois quo 
SS. E~x. so separat'am é que e.:>ta maiorüt 
se tornou set•vi l '? Então só SS. E Ex. m·am 
inLlependontes 1 Não, sonhore.:; ;-os poderes 
são harmonicos, a maiorh (love estar de 
accordo com as vistas do ProsiJ.onto da H.epu
blica., porque assim lhe <lconsolham os 
dictames da. política; mas entre e3+.1.r 
do accordo e obedecer ao seu Governo, ha 
um abysmo, ha um:t uilferonça, cnornio. 
(Apoiados.) 

Ha identidade de vista::! en tr·~ o Preshlente 
da. Republic<\ e a m.\iot·ia., mas não ob3de
cendo aos acenos do Presidente. Eu rei vi n
dico a honr,\, a dignidade e os bl'io::1 delta 
maioria, que inquo3~ionavelmente-o além 
vae a minh::t censu1•a. como amigo-devia 
eshr preaente para votar os orçamentos. : 

0 SR. ESTACIO Coll\'IBRA-E' o quo nós di
zemos. 

O Sii. SEABRA-Não; VV. E~~x. accusam a 
_ maiorit>. de dcstdiosa e ·cu cên--mro-:1, não por
que julgue que é sómente ella que pratica 
esta tàlta, porque a minoria tambcm a pra
tica, quando se retiea na occasião das vo
tações. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA d<i um aparte. 
UH SR. DEPUTAÍJo~A obr·igação do Depu· 

·tttdo é compa.t·ec0r.-
O SR. SEAH.RA-S. Ex. fazia esta accusa

ção grave á maioria e insistia no assumpto 
como que lançando um qartel· de de3afio ás 
explicações da maioria. E a respeito deste 
des~tfio solcmne, gr<we e oJtentoso,a m:tioria 
conservava-se cal;1,da, inclusivo o humilde 
Deputado que se dirige a V. Ex. 

Ul\I SR. DEPUTADO-Não tinha mesmo ex
plicação <~ dw. 

O SR. SEAllltA- Est,ava resolvido a con
sm'var-mo calado c a deixar passar estas 
a.ccnxaçõ0.1 que, do certo, emm feitas mais 
para con:mmie o tompo do que pa1·a ofl'ender 
a maioria. (Apoiados e neTo apoiados.) 

0 SR. BUENO DE ANDRADA -- A mesma 
accusação t~ço a V. Ex. agora ; es~á con.3u
mindo o· tempo. 

O SR. SEABRA- Estou dando explicações. 
(.-1partes. )_ Esti v c sompl'O calado. . · 

0 SR. BUENO DE ANDRADA- Si fôr logico, 
devo sonta.r-so. 
. O Sri.. Sr~Ann.A- Si quer, obedeço a css~
imposiÇ"ão assim delicada; si martda. com 
au,oritarismo que me sente, porque QSt.ou 
consumindo o tempo na opinião do nobre 
Deputado, sento-mo. (Apartes.) 

O Sn .. Bm~No DB ANDH.ADA- Si V. Ex.' 
insi~te na_ accusação de quo tomei tempo 
propositalmente, faço a mesma accusação a 
V. Ex. 

O SR. SgABRA-Não e;tou fazendo accusa
çã.o, estou faz~ndo uma apreciação. 

0 SR. BUENO·DE ANDRADA- V. Ex. está. 
commettondo o mesmo crime, e está se de
fendendo ; não mo dá. o direi ~o de defesa 1 
(Ha outros aparte.s.) 

O SR. SEABRA-Poi::l bem, Sr. Pt•esidente, 
eu quero mostr.w que o meu honrado cal
lega o Sr. Estacio Coimbra não tem razão 
na accusaçã.o quo me fez. 

0 SR. ESTACIO. COil\!DRA-~ão fiz aCCUSl· 
ção ; fiz a d~l'o-5a de um c )llC!:P. 

0 SR. SEABRA-E:I est ,VJ. reinlvido a 
deixar passar as accus:>ções feita:;: á maioria 
da Camara, a não responclcr ú.s invoctivas, . 
ás palavr,ts offensivas dirigidas ao seu pa.: 
tri•Jtsmo, certo do que a c .nsciencia. na
cional, em S3U juizo o ~cu criterio, h<\via de 
ver que valor teem as aoousa.ções que hoje 
ler anta contra.. cst::t maioria uma minoria 
que a ella e3tava encorporada hontem e que, 
si essas accusações prevalccessJm contra a. 
maior la, ellas rl3cochetariam para· recahir 
sobre a minoria de hoje. 
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Estava1 portanto, calado, socegad.o, tl·an
quillo c calmo, vendo, Sr. P1·esidonto, quo 
tu.cs accus1çôes já não calam mais na con
sciencia publica. po1· estragadas ; p.Jr serem 
muito repetillas, já. foram dcspreza.d.as. 

UM SR. DEPUT.;\.DO-E a dofosa quo V. Ex. 
·está. fazendo tem sido repetida t;~nta~ vo
zes quo ta.mb3m nã.o c ~~la. m;.Li..; na CJD::ici· 
encia publica. (H a out1·os apa.l'tcll.) 

O SR. SgADRA-Estn.va, pJrbnto, nesta. 
tranquillidade, e cl1amo a attenc,~ã.o U.a Cn
mari1 para ver si porventm·;L augmonto um 
ceitil á narração dos factos, q un.ndo o 
nobre Deputado affirmou: «o Sr. Sea.bro. s:tbo 
bem do.-;tas causas»; itlto.é, sabe bem como 
se J.evo bo~tor uma maiurb pa.ra encen·ar 
discussões. Cha.ma.J.o a::;sim nomina.lrmm te, 
perguntei: o que é quo tom o Sr. So;Lbra? 

0 SR. BUENO DE ANDRADA- Dü:;taquei 
V. Ex. da maioria como h<~ull. .. leu.der. 

0 SR. SEABRA - AgrJ.deço a V. Ex. :Mas 
isto não quer dizer que não .fosse chamado. 
Não é certo que eu tivesse interrompido o 
discurs.) do honrado Depu tad.o com o meu 
aparto; a.o contrario, é certo que S. Ex. clla.
mou a minha pes:;oa á discussão. 

O SR. SATYRO DIAS_:_ Apoiado; nominal
mente. 

0 SR. BUENO de ANDRADA-Nem me arre
pendo. 

O SR. SEABRA.-Assim, chamado nominal
mente depoi:) da~ gl'J.'ves accuaações fei tu.s á 
maioria, accusa.çõe:i q·ue ainda coatinuara,m 
quando teve lagar e 1ge chamamento pe.tlsoat. 
pergunto eu: onde . está a. otrunsa em &ur ou 
atfinna.do quo, :;i é certo c1uc a:m;tioria tem 
praticadu esGes actos, · t<unbcm a mino:·lu. 
aba.ndonou a Commi:->são do Oeçu.rueuto por 
dou~ de :Jeus membros~ Onde, . pois, <~o(:. 
fensa.1 

0 SR. ESTACIO Con.mRA- Foi uma injU:!· 
tiça. 

O S_R. _SEADRA-:-Não é injustiça dizer quo 
a m<norm não cumpre o sau dever, nã.o é 
injastiç~~ dizel' que •~ ma.io1·ia é impatriJ&ica; 
não é injus&iç.:. dizcl' que a maioria é :servil. 
Tudo isto é muito u.mavel; tuJ.o isGu é muHa 
justo; tudo isto é mui to pa.triotiuo; tudo i:sto 
.é muito d8ceme; não é }mtriotico, não é ju:>to 
dizer que dous memb1'os da minoria. se reGi
rarJ.m da. Commi::;~ão de Orç ~mento! 

Já vê, Sr. Ptesideme, que eu não fiz nem 
quiz fazer injus&iça, nem ao meu honrado 
amigo o 81'. Comelio d~~ Fonsec~~. que sei 
que s.; retirou por doente, n~m ao illustre 
Deputado o Sr.cincln~to Braga, cujos o::;tor
ço::; sou o primeiro a admirar em bom dos 
nossos tra.bo.lhos, ·em bem da nossa Rcpu
blica.. 

Niio h::rvia, pois, umn. oifensa pessoal; si 
alguma cousa podia haver, era. uma oifensa 
impessoal á minoria. 

0 Sa. CI.NCINATO.BRA.GA-Houvo di1ferença. 
V. Ex. destacou da minoria dous membros. 
Emfim, ou não quero acalorar o debate. 

O SR. SgABRA-Mesmo assim era impes
SJal. 

Nadn, importa a questão de numero, tanto 
faz um como cem. 

~la.s não houve offensa pessoal a S. Ex.; 
houve, quando muito, uma critica., houve, si 
quizerem, um ra:paro a esse :procedimento. 

.En&retanto não proferi os nomes de SS. 
EE:x.; fa.llei em membros da minoria perten
centes <1. Commissã.o de Orçamento que 
a.oandonaram ... (este\ palavra é que foi im
proprb e, si foi empregada, foi devido a.o 
<.:alor da discussiio) ou melhor, que se reti
ra.ra.m e d.eixara.m os t1·a.balhos da Commis
sã.o, que não f9ram concluidos~ 

Não ha, pois, otrensa a.lgurp.a aos honrados 
membros da minoria. 

Agora, si a minoria quer ver impatrio· 
tismo no facto da maioria não comparecer 
á votação ... 

0 SR. BUENO DE ANDRADA -Então é 
p ltriotismo 1 

O 8R. SEABRA-•.• então, maior patrio· 
tismo, é, ao que parece, o da minoria que 
no momento em que se annuncia a votação 
corre para os corredores como passarinhos 
espantados, para quo a votação não tenh.a 
log a. r. (Apartes e protestos da minoria.) 

Porvenliul'a é patriotismo este :procedi· 
mento da minoria·? · 

O fac ~o é que aq_ ui ·todos nós somos respon· 
sa. vei::; pBto nossos a.ctos ; não ha maio I: ia. 
nem minori<t com relação ao cumprimento 
d.o dever. Portanto, m<.~.ioria. e minoria são 
responsaveis perante a Nação pel:a f<~.lta de 
regul<tridade ou pelo atrazo dos nus::;os tl'a· 
b<.Lliws ; não é o Pr·esidente da R.epublica, 
q_ua nada liem com o Cou()'resso mas nós 
minoria e maiorb, nós q~e sot~os o Con: 
gt•esso Nacional, nós que somos o Poder 
Legisla ti v o. 

Portu.nto, Sr. Presidente, explicado assim 
o aparte que tive a hunra de da.r ao nobre .. 
Oepu~ado por :::1. Paulo por seP :provocado, 
mostrado que não tive o. intenção de o1fen
der aos honrados coHegas, eu sento-mo, 
tbix:a.ndo a liquidação de certos negociôs po
iiticos reíet·idos por• s..:;. E Ex. :para. em oc
ca.sião opportuna tratal-os conveniente
mence. (Maito bem ; rn.ujto bem.) 

E' annunciada a. la discussão do projecto 
n. 174, de 19tH, mandando que o G-ovsrno 
da Republica indemnize, com o. qua.utia de 
70;00U$, a Victor Meirelles de Lima., pelas 
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despezas que fez com a pintura, montagem 
e custeio do Panora.ma do Descobrimento do 
Brazil (com o substitutivo da Commissão de 
Orçamento ao projecto n. 2Gl, de 1900). 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a, 
diacussão e adiada a votação. 

E' annunciada a 2a. discussão do :projecto 
n. 189, de 1901, creando varios c;Ll'gos na 
Repartição Geral dos Correios e marcan
do-Ines os respectivos vencimentos. 

O Sr. Henrique Lagden-Pe
ço a palavra. 

O Sr. P.re9idente- Tem a pa
lavra o nobre De:Putado. 

O Sr. Henrique Lagden - Si a. 
praxe faz lei, si os habitos constifiuem uma 
segunda natureza, poderia neste momento 
declarar que, de accordo cJm um artigo 
humorístico, viria servir neste momento de 
um verdadeiro balsamo. 

Jámais me empenhei nessas luctas incan
descentes e mesmo o meu temperamento não 
está atreito a isso ; mas, assomando â tribuna 
e tomandó esta attitude que julgo sympathica. 
pela acceitabilidade desse projecto de lei, das 
razões que militam em seu-favor, pelo que 
vem trazer a todos os Estados, posso jul
gar-me neJta occasião inteiramente di vor· 
ciado das- que~tões como a que, ha pouco, 
tanta. grita levantou. _ 

E~te projecto, que já traz o bafejo otncial, 
que foi considarauo assumpto de importancia 
real, de rolevanéia, pela urgencia de recorri
pensar uma classe laboriosa, honrada, que 
labuta diariament~ no mourejar para. a.cq_ui
sição dos recursos, para. a, obtenção dod meios 
de mantença, vem preencher uma lacuna, 
que até corto ponto so ach<.wa impreen-
chiveL · · 

O historico desta questão é bastant-.1 conhe-
cido da Camara. . 

Vendo a necessid<1.de do premiar-se a assi
duidade, o zelo e dedicação dispensados á 
causa publica, o anno pailsado tive occasião 
de- apreilentar ao Ot•ç<.uuento da Indnstria 
uma emonda,q_uo vinha resolver esta questão, 
mandando dar dia1•ia aos cat'teiros-supplentes 
dos Correios Federaes. Esta emenda logrou 
parecer favoravel mas não teve a felicidade 
de ser votada pela. Casa., á vista. da resolução 
tomada pela Mesa. · 

O honrado relator do Orçamento da Indus
tria, vendo a justiça da causa, conhecendo a 
necessidade que havia de galaedoa.e-se e:3ted 
funccionarios, garantindo o seu futuro, cogi
tou bem da magnitude do assumpto e apre
sentou um projecto de lei, que veiu com os 
paplausos e louvores integraes da Commissão. 

Obteve este projecto ·de lei passar em 
Ia discussão e, na 2a, vendo-se que a me
dida era até ceeto ponto res~rictiva, não 
ab1•angia a todos o,; .demais E:-Jtados em con
diçõm iden ticas, fui levado, por um mo
tivo de equida.de, a apresentar uma emenda 
que abrangesse todos os Estados da Ropu
blica ; porém, por infelicid;_tde, em vista do 
adeantado dos nossos trabalhos, este pro
jecto não po.udepassar em 2~ discussão, e est" 
anno o Presidente da Republica, em ·Men
sagem e por ter ouvido pessoas competente3 
p~diu esta medida, que se apresenttt agora 
em 2a discussão, com o parecer unanime da 
Commissão, manp.ando d.ar a diaria aos car
teiros e demais funccionarios até então 
·desclassificados. ' 

Quem c;;nhece as asperezas da vida e. sabe 
avab<J.r das lutas pa~·a a obtllnção dos meios 
de subsistencia, nota ped'oitawente que é 
bomjusta e equitativa a resoluçã.o tomad<\ 
por esta Commissão. . 

Este.:! funccionario3 q_ue arro3tam as mes· 
mas djfficuldades que os o1I'ectivos e toem 
as mesmas responi:!abiliutvles que ·olles, li
dando diariJ.mente com objoctos de valores, 
como cartas de registros e outros, não per- · 
cebern a. compensação, que ó de esperar, no 
fim do mez. · · · 

Por um f'ac~o regulamentar e pela ne
cessidade do accrescimo do pe::1soal pelo 
crescimento diario do serviço postal, e ao 
·mesmo tempo p~1.ra trazer ao . publico as 
commodidades e poutualida.de d.e uma cor
res:pondencia regular, em dia e hora, o 
regulamento exigiu que se accrescodse o 
pes:>o<1l afim de que o seeviço publico fosse 
perfeitamente duclembai·açado e a tempo 
attendido. · 

Ol'a, por cs~o lado, j<í. se vê quo a exi...:. 
gencia ora perfeitamente legal o que esta 
aJ.Jiçio de pe;:;soal, tl'~ziu<~ á Repartiç;1o llos 
Correios, não poJia do fót'ma alguma ser 
dispemu.da., e então, o set•viço augmentandJ 
diariamente, os meios de subsistencia mais 
::;e oner:tndo e mais se oiJerand.o o fuuccio· 
na rio que não tinha uma monsaliuade ou 
vencimento exacLo, tinha a tlesdita de 
rec01Jer no fim do c:~da rnez, quando via· 
os seu::; companheü·os obter uma. recompensa 
condigna, m<.~.rcada pela lei, um rateio 
it'risorio, que é denominado pro rata e que 
é provenient3 da. divisão das sobras de di· 
versas repal'tiçõe;:;, não chegando pJr este 
syst!Jma impropl'io a receber uma quantia 
que bastasse para urn pal' de botinas, por
quanGO, om um anuo, a maior somma pel'
ccbida, cunfJrme. reza o proprlo parecer, 
foi, em um uuico m~z, a de 45:p8cl0. 

Ora, quem conhece as diliicutdades da 
vida, as precarias cJndições em que se viva 
pela. aggravação dos preços d,os ·generos de 
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primeira ncco::li\idade, pelos augmentos 'con- fim do dia veja o producto do seu labor lto
tinuos do:'l impostos, vê logo que po:::itiva- nesto. (Apoiados.) 
mente 45$880 não dão nem para css.e ob· Estl1 Ü1Ccrtpza só pódo ser prejudicial, 
jecto de uso e que elles mais gastam- o porque amanhã, lembrando-se quo o seu 
calçado. · tempo e a sua actividadc não serão recom-

Es.te projecto, Sr. Presidcrib, é um dos pensados, podem por qualquer circumstancia · 
que mais met·ecem da justiç:~ dos honrados dcix~1r de compi.trecer á repwtição, sabendo 
representantes da Nação, que é uma qualí- que 0 rateio será o mesmo, porquanto da 
dade que nesta Casa mais se tem ostentado. sua falta não advirão prejuízos pes;oaes. 

Nenhum de vós poderá desconhecer o tra.- Neste exame, pois, vê-se que a unica razão 
balllo ingente, arduo que cada um destes . 
funccionarios exerce no desempenho das que se poderitt antepor a objecção ligmra 
suas func1,·ões. Sabido como é que a Repar- ao projecto seria: - o augmento de despeza 
tição dos Correios, como a dos To~egraphos, que v.iessc crear · 
não di J"enda, quando do confeonto ontre a l\fats m!1a vantagem tra~ além das q~otas 
receita, e a despeza existem sohras, elhs são . est:tbotcci?as ou das mensal.Idadcs c.stattndas, 
applicadas incon testa vclmcntc em beneficio o .ql!c aqUl se acham exaradas;? proJecto sana 
do serviço publico, é muito natural que, ~I~hc~ldad?s e até mcs~o vae eparar gr~vc~ 
mesmo quando houvesse augmento ue des- InJ~Sti<;as, Inc~ngrue~cias realmente lastima
peza, essa medida fos.se levada a eft'eito. V_!:'IS, commett1d~s ate o presente, nas no~ea-

Si á primeira visf,a pôde resaltar, pela çoes ou promoçoes pa~a os cargos ~aperwros 
pouca attenção. que se dedique ao estudo de sua classe. Até hoJe <ts promoçoes que de 
deste assumpto; um augmento de despr-za, direito se fazem pela. anti~úidad~, occas·o
esta idéa se desvanece subitamente cilj8de nam males aos funccwnarws em Igualdade 
que a p;opria Commissão, declarando não de circumstanci!'Ls, perte~centes á .cl~sse dos 
hn.ver augmento de verba, faz crer que osta ~u~plentes e amda mais os entibl1J:Va, os 
verba provém effectivamonte das mesmas fazta esmorecer quando, no cumprimento 

. sobras. dos deveres, elles, aifrontando toda a sorte 
Diz a Cori1missão que : «dessa providencia de rigore~ e vicissitudes, procuram conseguir 

não rc:mltará aggravação de verbas orça- u:n prcmw a esse mesmo trabalh?, embora 
montarias, po1•qua.nto a despeza resultante nao pago CO!fi a mesma mcnsahdade qu.e 
da Cl'eação dos novos lugares aindn. ficará agora. O pr~Je~t? -vem. c~ear na- gencra,h
áquem das sob1•as verificadas nas rubricas dado este prinCipiO cqUitatlVO e nobre. Em 
do pessoaL» 9-uaJquer dopen~len.cia a quo pcrtençam,tendo 

Quem observa o seeviço dos Correios, que Igualdad.e d~ d1r0Itos e o num~ro de annos 
hoje, po.;;so dizer, é um modelo.. . que_ fazJam 1mp~r suas nomeaçoes, as pro-

O SR. CA:r.IILLO DE HoLLANDA.- GI•aças á moçoes se rca~Iza.yam dentro da mesma 
compatencia. do actual director. classe, pela ant1gmdade d_s seus membros. 

O SR. HENRIQUE LAGDEN- . . . reconhece Mas, deslocados inteiramen.te da. classe dos 
que o Gover.no, em hypothese alguma, po- carteiros, elle3, pm• direito de conquista, 
derá aprovmtar-se d0 serviço de funccio- vamos dizer as.3im, por pertencerem á 'Re
narios pequenos em detrimento destes e em part.ição Geral, muitas vezes pass:wam para 
_beneficw PI'oprio. Uma vez que esse serviço a· classe dos supplentos, e aquelles, quo 
tem sido feito a contento, embora esse pes- occupavam a lista dos- antigos, vinham, na. 
soal tenha sido preterido, apezar de ::;er o falta de qu:~lquer funccionarlo de classe su- · 
que mais trab::tlha, por ser ainda insuffi- perior por demissão ou. fallecimento, a pro
ciente pa1•a da1• vasão ao expediente do teril-os,dc sorte que o individuo,nostas cmer
Cori·e:o, elle, que já tinha este estimulo e goncias, permanecia durante muitos · annos 
q!Ic já se entregava a este labor com dedica- na me3ma collocação de antiguidade de sua 
ça?, com esme~o c com zelo, uma vez pro- classe, e as promoções, que se ell'ectuavam,. 
miauo e gaeant1do com uma .quantií1 ~ue lhe- eram de outros que vinli<1m collocar-sc M·r; 
rec?mpense o. !rabalho, fura o serviço com su:1 vanguarda pelo fu.cto. do pertencer a. 
ma1s prompt1dao e presteza. Sei que não mesma repartiçã-o, como serventes, carimba
precisttva disso, enunciar estas razões por- dores, etc., pelo facto de terem um numero 
que .as provas abi estão, cxub;;rantes o maior do annos de sct·viço publico. 
palpitantes; mas corto apparocerá. aquclle E' ta.mlJem uina recon::liúer<\ção quo traz o 
d~sral!ecimento do individuo que trabalha e projecto, fazendo as promoções recahir 
nao vc a recompens:t do seu trabalho. ütalmento nos· funccional'ios da mesma 

Seja .quem fôr, o mais patriota, aquolle classe; e assim ficarão mais garantidos, não só 
que m!lts lucta, obedecendo a este ardor não pelo.3 vcnci11tentos que irão perceber, como 
p~dera: em qualquer occa.siã.o, a menos que :pela classificação que terão de empregados 
nao seJa um abastado, trabalhar sem que no publicos emo.ncntes deste projocto de lei. 
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Estas êonsiderações, que estou explanando. 
um pouco pTolixamente pela nece3sidade que 
ha de bem orientar a Camara, embora mui
tos collegas estejam apercebidos e tenham 
cJnhecimentos prévio.~, perfeitos o cabaes, 
são dispensaveis,attentas as reclamações que 
se tem ouvido pro;nunciar, já no parlamento, 
já na imprensa, que se tem feito éco im
parcial e sincero das lamenta.ções destes ·in
felizes empregados. · 

São leis estas que muito abonam ao Con
gresso, quenão téem caractee pessoal, que 
são extensivas a uma classe enorme, levando
lhe o conforto, o estimulo e o incitamento ao 
cump.riment9 do dever, e o que mais é-ga

Nestn.s condições, sentindo-me feliz de ter 
tomado parte na discussão, declaro que, espe
rançoso, aguardo a su~ p:tssagem. 

Tenho cJncluido. (Muito bem ; muito bem.) 
Ninguem mais pedindo a p:l.lavra, são s~c

c3ssivamente encerradas em segunda dis
cusaão os arts. 1°, 2° e 3° do projecto n. 189, 
de HJOl, .fic_ando adiada a votação. 

E' annunciada a 3a. discussão do projecto 
n. 133 B, de 1901, que autoriza o Poder Ex· ' 
ecutivo a. abrir _ ao Ministerio da Justiça e 
NegJcios Int_eriores o credito de ll :200$i-! 
suppiementar á . verba ga. do art. 2° da let 
n. 746, de 29 de--dezembro de 1900. 

rantindo~lhe o futuro na velhice. 
~scusado era proferir estas palavras; ·mas, ·o Sr. Bricio Filho- Peço a pa

pugnando não de hoje por esta questão, que lavra. 
chegou a merecer o annopassado do illustre, 
honrado e extrenuo relator do Orçamento da 

·Viação, toda a boa vontade, toda atfeição pela 
causa, achei que devia recommendal·a ainda 
desta vez á attenção da Camara, pedindo
lhe todo o seu interesse, todo o seu apoio. 
. Comquanto não eonseguisse ver e3te pro

jecto em ftiscussão, que rrito é meu, mas da 
Commissão, ha maiil tempo na ordem do dia, 

O Sr. Presidente-Estando adean· 
tada a hora, ftca a discussão adiada. 

Passa-se á. hora destinada ·ao expediente. 

O Sr. Carlos de Novaes (JoSe .. 
cretarto) declara. que não ha expediente sobre 
a mesa. 

como Deputado que conhece as difficuldades o Sr. Cincinato Braga diz que 
a.c~uaes e a miseria_que já_ ~amp~a no Dis- a imprensJ. tem noticiado nos ultimas 
tr1eto . Federal, . ~ab~a-me mtere~sar pe!J. tempos que a chancellaria. italiana arma 

_sorte destes servidores, dando assim o elo- ·contra nósumagravé questão internacional, ~ 
quen~e testemunho que devo áquolles. que- ;:~ proposito de interesses privados de ita.-
CÇlnfiam nos seus representantes, e que JUnto lia.nos re$identes no Brazil. - · 
3: mip:1 teem·s~ empenhado para _obter.~ re~- E,;.sa questãa, sobre ser- odiosa, é iojustà, 
llz~çao no Con~eesso dessa me~1~a alias ta.o encarada do ponto de vista elevado dó 
util e ?-ecessarta., e que, por felicidade, o Go· direito das gen&es. · 
vernoJá reconheceu. Mas, ~ua:_ndo_se tem. a o estrangeiro que aqui desambarca deve 
v_entura de v~r uma Com_m1ssao ta~ pa.tr·w· ter a convicção de que será. tratadó, em face 
tiCa~ente accelta~ um :proJact~ <le l~I, dando das leis do paiz, como o são os nacionaes; 
11!-mmoso parecee que _so por Sl eluctda suffi.· não póde, não tem o dil•eito de pretender 
c1entem~nto a ques~ao e. convence a Ca.- tr<l.tamento especial, e menos pretender que · 
mara, nao é n9ces3ar1a mais defesa. . legislemos ·para crear-lhe garantias exce-

Eu sou um do.~ que SB desTanecem pela pcionaes, a seus direitos ou interesses. · 
realização louvavel que este projecto 'deve Já sob o mesmo ponto de vista de iate
ter. · · - -resses privados, a Italia pretendeu certa 
' Temos tido occasião de ver quanto esta feita impor-nos, em questões passadas, so· 
Camara tom sido patriotica, solicita e abna- luções diíferentes das que ella propria adopta 
ga.da; manancial opulento de leis que voam para. cJm outras nações, em casos identicos. 
abroquelar direitos e interesses de nossa Agora, a imprensa. noticia que, (ao que 
_ ·<:ria,fazendo-a attingir um gráo de engran- parece) antes mesmo de apresentarmos ao · 
decimento moral, cumulando-a de beneficios. governo ihlin.no amistosa reclamação, em 

Este projec~o será uma das leis mais sabias questã.o para nós vit:d, consubstanci<;~oda em 
das que . daqui teem promanapo, e eu, cJn- denuncia de um a;rranjo, p;:>r sua natureza. e 
vieto da. acceitaçã:) que olla terá, nã.:J pelos seus proprios termos, ephemero ~ru 
illuminando, nem tão pouco trazendo o con-_ provisorio, - jü. o Sl'. Prinetti; ministro do 

- curso brilbante,valio3o, de prostigio, como soe exterior da ItJ.lia, faz sahar ao nosso repre· 
acontecer a outros que ainda. mais enalte~em sentante que não devo ser denunciado esse 
estas questõo.:~, maia convencido, venho arranjo, e mais, quo os nossos govei·nos fe- . 
apenas congratular--:me com a Camara pela deral e esta.doal devem ir cuidar de resolvol'
realização desse ideal que muito a honra e a questão do3 s:J.larios dos cvlonos italianos 
eleva. · · de S. Paulo ! 

Ca.mara. Vol, VI 61 
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Que exigente e injusta p:1ra comnosco seja 
a atti tud ~ da Italia, compt•ehende-se, . dados o 
nossos precedentes diplumn.ticos com n.fJuoUa 
na.ção. O que, porém,. não so e.:nupt·ehende é 
que, na e!fervescencia. dessas duas qucs~õos 
com a.quelle paiz, v;í. o GJverno Bl'aziteit•J 
:mbmissamente recorr,w ao nulwe SJb.:wano 
da Itu.lia p:1ru. nos pt·eshr o relevante favol' 
de ser arbiteo em urnn. das nos::;as questlies 
intema.ciona.es com ontra. po1iP-nci:t. 

A delicadeza da. sHuaçã.o urazilci ro-iota
Jiana náo pcr111ittia ele mo<lo algum ao nosso 
Govorrio semelhante irt•egu lar conducta. 

Aos olhos (lo proprio. rei d:1 I ta lia, deve
mos estar reprascntando triste papel! Pois 
que !? Quando graves questões: internncio
llac.:; agitam as eha.nccllat•ia.s dos dou') [li;l.ize::;, 
é que um dclles se lembra. de nome~u· ao 
outro seu arbitt'O 1 ! Longe d.) orador ima
ginar que no espírito do hont'adJ arbiteo 
possam influir quaesquer IU)ti vos, que não 
sejam os da mais transcendente justiça.. Não. 

O que impeess!ona. é exactamente o fac~o, 
creal'mos pa.ra o govet•no da Italia uma si
tuação difficil n.l discussão de suas q uestõe; 
eomno3co; e póde parecei' ao mundo que 
nossa p.ttria emprega esse conYitc para. im
pundonprosamente obter de Sua Magescade 
italiana benignidade pat•a comnosl!o na-; suas 
questões propf'ias. 

O amol' proprio da nação não ss compa
dece com ci:lsa. aviltante posição a que nos 
levaria o Governo actuaL Por issQ, o povo 
precisa ter a re3peit 1 n.s informações que o 
orador s.:>licita.. (llfuito bem; muito bem.) 

· Vem á Mesa, é lido, apoia.dQ e posto em 
discussão o segtlinte 

REQUEIUM:8N'l'O 

.Requeremos que, p01' intel'medio da Mesa 
da Camara; dos Dep:1tados, sejam solicita.das 
do Poder Executivo estas informações: 
· l."' Si da parto elo governo italiano consta 

· algum<.~ recla.maçã.o diplomatica reltttiva a 
interc.~ses de immigração italiana em Sã.o 
Paulo; 
· 2.a Si ela pa1•te elo Governo Bl'azileiro pt'0-

tende-se denunciar, ou si já se denunciou, o 
arranjo provisorio com n. Italia sobre a re
.ducção do imposto sobre o café ; · 

3.a Si o GovePno brazileil'o, na emergcncia 
dessas questões diplomaticas com aqueUe 
paiz, submetteu-se tL escolha de Su:1 Mn.ges
ta<le o Rei da lta.lia para. arbitro de no.~sa 
questão com a Goyana Ingleza. 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1901.-
0incinato Braga.-Bueno de Andrada.-Oaja
do.-Adolpho Gorão. 

·O Sr. Germano Hasslocher 
diz que a simples leitura do requerimento, 

que acaln. ele ser apl'csentn.do, obriga-o a de. 
clara.r dcs<lo logo que vohr(L contra elle. 

Nã.o se poderá., p:)l't:\nto, dizer amanhã 
qu::l c.;te seu modo de pt·oceder obedecesse 
a quaesquer suggc;tões que não as de sua 
consciencia.. 

O orador acha. o objccto elo pe(lido de in
formações alheiJ ás attl'ilmiçõos da Cuma.t·~L 
Porgun C<'!. p:1ra qnc fim quer o nobre De
pu1ia.do ~abtw si h:t J'Pclama.çõa;;; do governo 
italiano sobt'.~ as rr.l;Lçõl~s nntrn colonos e 
peopl'iotal'ios ele í'azr.nd<ts em s. Pn.ulo. Pa.ra 
coll<tbol'<:tl' conjunct:\mente com o Governo 
.na solução destas reclamações? l8to não seria 
pos>ivel, poi-: tornaria anarchica a discussão, 
tanto mais qur, cs~es as:;;umptos, cmquanto 
JIO tCl' l'CllO propria.mcnte de di~CUSS.ãO, com
petem exclusivamente ao Executivo, só de· 
vendo intel'vie o Legi:::lati~, qu<tndo a sua 
intervenção 10P constitucional. Ao Executivo 
deu :1 Constituiç·ão a iniciativa o a compe
t~ncta. pal'a manter relações com as demais 
nações,· C11tabolar negociações sujeitas ao 
,.,JfeJ·endwn do Congresso. Est~, porém, não 
póde nem deve perturbar a marcha dessas 
negociaçõe.~. que poderil.m pcrigar, si fossem 
exp?st·as á discus:>ã.o apaixom'\da d~ . Camara. 
Assim, o ponto rela.ti v o â denuncia. do accor
do p:ovisot·io sobre a tarifa do café. O Ex
cctttivu exercerá uma attribuiçio qne lhe 
per-tence si dcnuncial' o accordo, nm8 nã.o o 
pó.le <t Camara obl'iga.r a. revelar intoi1,:õe~. 

So1H'u s::1b0t' si o Governo . acceiton a desi
gnação do Sua MagJ.:>tade o Rei de Italia. 
pal'i1·al'hiko n ~questão do Brazil sobl'e a. 
Guyan.a lngleza. · 

O Congresso qum•erá desautorar o Exe
cutivo? E mo1e as cJnsequencias de sua in
tcrvençio em tão grave emergoncia 1 Sabe 
que complicações potlet·iam advie tla.hi? La
menta o oradot• que a. opposiçã.o; nã.o satis
i'~ita. com a exploração dos factos que se dfi.o 
no paiz, ct•canJo <litnculdades p:H'a a vi<la. do 
Govel'flo, vú. levantar ainda dHiicultladcs do 
c<wacter internacional. 

Não ó isto patriotico. 0 regimon em q11o 
vivemos do Rcpublica Pl'csi<lnneial, não com
pot·ta e.~ta intct·venção da Camat·a. na vida 
o t\CÇã.o elo Governo. Si ollc incot·t•e em falt:L 
o remedio e.:>ti nà. lei do rosponsabi Jidacle: 
A haemonia dos podePos divüliLlos depende 
da discl'iminLLçã.o das attl'ibuiç~ücs. 
. ~eplol'a. q1~c a. t~u1to a.v<'..nce a oppo

stçao, quo VlVC repetindo injurias it·t·o
gadas por banqueiros estrangeii•os ao Gu· 
vet·no o que já nos vae arrastando p::tra o 
perigoso terreno dos attritos internacionaes. 
O ol'ador entende que a victíma em tudo isto 
nãe é o Governo, é a patria e que o Governo 
não é sinão a dolegac,~ão, a imaaem da 
patria. · t> 
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Conclue, df!clarando que vot~ contt·a. o r0- 'I e::lt?e~ial :pa.r<J. set' portea,da a correspondencia 
querimento em nome do respe~to. pela Con- offic~al. . 
stituição que lhe traçou. os lnmtes_ tl.e sua Sa,la da.s sessões, 22 tle outubro lle 1901.-
acção como Doputu.do. (f.Iutto licm,mtnto bent-) rittgztsto Françc~. . 

o Sr. Cincinato Rrag·a re.s- Supprima-se o n. VII do art. 2° do pro-· 
ponde ás considerações externadas pelo orador jecto n. 150 B. 
que 0 precedeu na tribuna? ~me~ando que 

0 1 são de ordem, tanto adm1mstrat1va . como sen }Jal'ageap 10 pass:t a tN' o n. VII, f.i. 
politica, as razões que teve pa.1·a. apl'csentar cando assim redigiuo: 
o seu requerimento:· . . Para accelerar. a execução das obms que 

Impugnn. a tllcorta constd;uclon~l. preg~da forem ex.ccnt<ulas (t custa da. União,tendentes 
. pot' s.Ex., e demonstra, quanto a. tlou~rma a,o mclhor:nnento das entrad~s o anÇoradou
que auom S. Ex. :;;u:;tenta, com i.t a.tt_IIiudo t·os dos pot·tos, podcrü. o Governo acceitar 
a,nf;o1·i'or uo nobre Deputado om ma.tcrm• de don<Ltivo . .;;, OLL mesmo auxiJios i.t titulo one
solicit<tção de-informações a.o G_overno. roso, ollerecidos pelos Estados, municipios 

Nã,o é da, attl'ibuição exclustva do PJJ.er ou associações, inieress:tdos no melllora
Executivo o meneio das questões interna- mento, comtanto que os enca1•gos resultan
cionacs · o ConO'l'esso tom nellas o maior tes de tae3 auxilios não ·sejam inconstítu
quinhão' do responsabilidade. (Muito bem ; clonaes. 
muito bem.) SaJa das sessões, 22 de outubro de 1901.-

Nin(J'uem mais pedindo a pahvra, é en- Augusto França. 
cerrada. a discussão e adiada a, votação. 

Foram apt·esentadas na sessão de 22 de e:u
tubro, ao projecto n. !50 B, .de 1901, orç!Jondo 
a Receita Geral da .Repubhcl, as segumtes 

EMENDAS 

AoJH·o)<:cto tl. 1~0 R, de WOJ. 

Ao n. 26 do a.rt. 1° do projocto n. 150 B, 
accl'esconte-se : A valida.dc ou nullidade do 
documento que não contiver o sello com
pleto na fó~ma do respectivo ~eg:ulam~n~o 
~Bl'ii. desrlc .Já ~·egulafla pelo d1re1to civil, 
ou por lei especi:•.l, quando houver. 

Sala <las sessões, 22 de outubl'o J.e 1901. -
Att!fuslo F1·ança. 

Ao n. R2 <lo art. I" do p1•ojocto n. )50 B, 
a.ce!'escento-sc: com st:~dc na Ca.pltal Fo· 
dera!. · 

Sala da.~ sessões, 2:9 de ouf;uhro de 1001, -
Auyuslo F1·ança. 

Ao 11. ll tlo ltl't. 2•) <lo PI'Ojecto n. 150 n, 
a.ccrescentc-so : re~peitados os direitos dos 
Estados. 

Sala das sossõe~, 22 tio ou tu bt•o do 190 l . -
AU[JUslo Fmnçn 

Ao art. 2° n. IX. do prcijecto n. 150 B, 
accrescent\3-se: . ... · 

Será sempre gratni to o t•eaistro nos Es-
tados. · ~o 

Sala das sessõ3s, 22 de outtibro de 1901.-
Augusto Ft·ança. ·· 

Onde se trata. da. expedição do ce'l'tiflcll.<lo 
ou pateute do registro, -.accl'C~cente-se : 

Será isento de qu:tesqum• direitos e emo
lumentos o certificado ou patente do re(pistro 
expedido pelas repartições estaduaes. o 

Sala das sessões, 22 do outubro de 1901.
Augusto Fntnça. 

Ao art. 2° -n. XI, lettra e, accroscente-se: · 
~:000$. n:o _Instituto Hi~t9rico e Googra

plnco 1~eaztleiro (se.~ pre.JUlZO da subvenção 
act~al) como aux11lo para · acquisiç-.ão de 
cóptas de documentos existentes em archivos 
estrangeiros, relativos ú. histori<t do Brazil. 

Sala das se3sões, 22 de outubpo de !901.
Paranhos 11fontenegro. 

Ao art. l 0 , ns. 25 e 36: 

Supprimani-sc. Porque essas rendas salvo 
no Distroicto Federal, não podem sei' perce
bidas pela, União ; pertencem aos Estados. Supprima-se o n. V do art. 2• do projocto 

n. '150 B, que concede autorização ao Govemo Ao art. lo, n. 26 : 
para reformar o executivo fiscal. -... Suppt•ima-se 0 imposto do sello em che~ 

Sala das sessões 22 de outubro de 1901. --'- q,ues. Ra.reand? .o n~merario, cumpre faci~ 
Augusto França. · htar sua mobthzaçao. Um dos meios que 

occorrem éinstituir em nosso paiz o habito 
O n. VI do art. 2° do projecto n. 150 B, de te l-o nos bancos e por intermedio délles 

redija-se de modo a não ser ado:ptàdo sello effectuar todos os pagamentos, qual se pra~ 
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tica em Europa. Para isto é mister quedes- E diga-se em bem da verdade: · saiba que 
appareça _o pesado imposto. Si o E;stado não fallam da projectada autorização os ·máos, 
póde dispensar esta parte das verbas de recei- e tambem fallam os bons ... De facto, não é 
ta,lembramos seja pago o imposto em sello po- regular se cuida com tamanha ·antecedencia 
verba, de conta dos bancos, inscripta nas ca- ,do grave as.mmpto; cabe á sessão vindoura o 
dernetas antes de expedidas aos -clientes, deliberar opportun,l.mente. Depois, lembram
como, salvo engano, se usa na Inglaterra. se muitos no Congresso de que se conseguiu 

. Ao art. 2°, n. VU: · 
Supprima-se por inconstitucional, como o 

. demonstrei no anno pa:;sado. 

Ao art. 2°, n. XI: 
Supprima-se. A proposta do Governo não 

inclue esta cautorização», nenhúma poste
rior mensagem a sollicita.; é officiosidade vo-
tal-a. . 

A Camara approvou-a, mas certo não 
houve meditação nó resolver. A quadra é 
de ca1umnias triumphadoras; não dê pre
t9xto aos malsins o Congresso Nacional; 
amanhã dir-se-ha que tamanho açodamento 
el'tl facultar ao Governo os· meios de fazer 
u,m novo contracto, representa o fa. voritismo 
de que gosam entre nós os concessionarios, 
obtido até hoje, no' dizer das más linguas, 
por manejos inconfessaveis. Dir-se-ha? Não! 
desgraçadamente já. se affirma que occultas 
influencias, nomeadas á puridade, facilita
ram e facilitam a passagem desta parta do 
projecto de receita.. 

· Em nome do brio da Camara repillo indi
gnado as vis suspeitas insultuosas, não 
deixando, comtudo, de reconhecer que é a 
companhia a culpada dos aleives.. porque 
em uma publica sessão, em virtude de pro
posta. do Dr. Honorio Ribeieo, votou meios 
pecuniarios, destinados a propiciarem da 
parte da administração do paiz a assig'natura 
do:contracto cobiçado peta empreza. das lo
terias, acto este que, só por si, a inha
bilitaria de manter, fosse no que fosse, 
relações com o Estado, em sociedades 
onde tenha ello clara noção da honra. e flo
resça a moral política mais elementar. 
· Fulminemos em quanto é tempo a calumnia, 
antes que se divulgue com as abominações do 
costume, pot· um voto signiflcativo,repellin
do a «autorizaçãJ» que no:s foi pedida,circum
stancia essa em quem •is se firmam os diffa
madores, para justificar os seus ditos·. Segu
ramente alheia aos infames bon.tos--com ale· 
gria. lhe rendo aqui esta expJntanea home
nagem- a Commi.:;são isto alvitrou sem 
maior estudo, sem pensar no em~ito aponta
do da iniciativa que acolheu. Será a pri
meira, estJu capn.citado, a requerer o adia· 
mento de materia que nada tem de urgente 
(o contracto actual termina dentro de dous 
annos), visto as ponderações que respeito
sa,mente se lhe faz, com a. devida vania. 

autorização para o contracto em vigor, ga
rantind_o-se que seria o ultimo ; findo elle, o 
Governo deixava de explorar o vicio como 
fonte de renda • 

Já essa imperdo::t.vel irregularidade da dis
pensa da concurrencia publica, em negocio 
de tal importancia, quepropo1•ciona (segre
da~se) fabulosos lucra~ aos concessio_parios, 
se presta a conjecturas deshonrosas, nao par
tilhadas pelo autor d'~ emenda, mas que 
repete no seio do corpo legislativo para que 
se comprehenda com quanta. prudencia con
vem decidil' em questão delicada como esta. 

Gloria é arrostCJ.r n. maledicencia, quando 
o sacrlficio é indispensa vel parn. a instituição 
do bem publico; fóra dist::>, ··.escandaloso pro
vocal-a. 
· Estoicismos perigosos quo os fa~adores, 

commummenta, vozeiam ser desplante · af
frontosissimo ! 

Ao art. 9°: 
Sttpprima-se, na fórrrp. por que é concedida 

n. «auctorização.» Discrimine a Commissão as 
«disposições aas leis de orçamentos antece
dentés», de que falla. sua proposta, para que 
a discussão e votação· se f.1çam nos termos 
do Regimento. · · 

Si os proprios legisladores violam assim 
a -lei a que es_tão immediatamente sujeitos 
nesta Casa, o triste exemplo fructificará! .•. 
Qu·;~. l respeito esperamos mereçam as . que 
dccretar~os para o regulamento dos povos 1 

Sala das sessões·, 2.2 de outubro de -1901.
Alfredo Va1·ella. 

Ao projecto n. 150 A -190(1 

Art. 1°, n. 29-Exceptuam-se os juizes ela. 
justiça local do Districto Federal. 

Sala das sessões, 21 de outubro do 1901.
Sà Freire. ---: Heredia de Sá.-Henrique La
gden.-Oscar Godoy.-Celso dos Reis.-Esme· 
raldino Bandei1·a.-Carlos Marcellino.-Vir- . 
gilio Brigido.-Esperidião.~Julio de Mello. 
-Pedro Pernambuco.-Teixeim de Sá.-Pe
reira de Lyra;-B1·icio Filho.-Oliveim Fi
gueiredo.-José Boni(acio.-Penido Filho.
Neiva.-Lamounier.-Raymundo de Mú·anda. 
-:Theophilo Ottoni .. -Celso de Souza'!--Felix 
Gaspar.-Raul Barroso.-Luiz Domingues.
Tolentino dos Santos.-Bueno de Andrada.
Silva Mariz .-Etoy de Souza.-Eugenio Tou
rinho. :- João Gayoso.-Jrineu lJ{achado.-
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Lamartine.-João .~Lopes.-Po.dua Rezende.- · Substitua-se o n. XI das Disposições Geraes 
Nelson de VasconceUos.-Ermirio Coutinho.- pelo seguinte: 
Arthur Lemos. -Eduardo Ramos.-Antonio Expirado 0 prazo do actual contracto para 
Bastos .-Galdino Loreto.-Hosannah · de OU- d 
veira.-Silva Castro.-Luiz- Gualberto.-La- a extracção e loterias, passará esse serviço 
menha Lins.-Carlos de Novaes.-Carlos Ca- a se1• feito directamente pelo Thesouro, de 

accordo com as bases que para este fim forem 
'l>alcanti . - CamiUo dé Hollanda. -Araujo estabelecidas pelo , Congresso Federal. · .. 
Goes. - Gonçalo Souto.-Jose Monjardim.-
Joaquim Pires.-R. Arthu1·. -Pinheiro Ju- Sala das sessões, 22 de outubro de 1901.-
nior. Pereira de Lyra. 

Ao art. 3° accçrescen te-so: 
Art. O Laboratorio Nacional procederá 

ás analyses dos produc"tos impoí•tados; depois 
da entrada dos mesmos no laboratorio e de 
exhibido o talão de pagamento da respectiva 
taxa de analysé, nos seguintes pt•azos: 

De seis dias uteis no maximo para a ana
Iyse qualitativa de vinhos, cervejas, ci
dras, vinagres, bitters, vermouths, limona
das ga_zosas, aguas · mineraes, azeite · doce, 
licores e xaropes communs. 

De 15 diás uteis, no.·maximo, para a ana
lyse qualitativa de farinhas, massas a.limen
ticias, chá,- chocólate, coalho para leite, 

. queijos, conservas de carne, de peixe, de 
leite, legumes e fructas, oleos para lubri
ficação de machinas e outros fins industriaes, 

3a discussão do Orçamento da Receita. 
Supprima-so · a autorização do art. 2° ,n .11 ~ 

de lettra a. a i. 
Sala. das sessões, 22 de outubro de 190L

Germano Hasslocher. _ 

Accrescente~se onde convier : 
Art. Fica o Governo autorizado a con· 

cede1• dispensa do pagamento de direitos ao 
material importado do estrangeiro para os 
Institutos Pro:fissionaes do Districto Federal, 
mediante relação · authenticada pelo Pre
feito. 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1901 .- · 
Raul Barroso.- Celso dos Reis.- Oscar 
Godoy. 

sabões, tecidos diversos, ossencias naturaes _ Ondo convim•: 
o artificiaes e ligas metallicas. 
1 De 30 dias uteis, no maximo, -para as ana- Art. Mediante pagamento de armaze
dyses (que exigem sempre algumas dosagen~) nagem simples, aMm dos direitos fiscaes, é 
de manteigas, banhas, sebos e outros pro:.. pormittida, durante o 1°Semest_re doexercicio 

uctos graxos de natureza complexa, co- futuro, a retirada. das· mercadorias existentes 
~nacs, rhums,whi.skeis, aguardentes, al~ooes na Alfandega da Parnahyba. 

outras substanmas fortemente alcoohcas, Sala das sessões, 22 de outubro .tr> 1901.-
productos não classificados. · . . Joaquim Pir~s.- Raynwndo Arthu. ·. -·João 

§_ Os prazos das. analyses quantttatn:as_ Gayoso.-Aruzio de Abreu. .. 
serao ftxatlos pelo dlrectol' do ln.boratoi'lO, · 
tendo em vista a maximn. brovitlu.de. · 

§ Não serão comprehondidas nos rofo
ri{los pt·azos ·as ttoalyses qualiti~tivu.s do pro-. 
duetos suspeitos de conterem substancias no
civas, sobro os qua.os fór necessario rcp~ 
tir-se experiencias, por serem duvidosos ou 
pouco accentuados os resultados das primei
ras sobro elles efl'ectuadas, e haja necessidaâ.e 
tambem 'da remessa de novas amostras. 
-SerzedeUo Corrêa. 

Ao art. 2, n. 11, Iettea e, paragrapho 
unico, dez contos de réis, sondo cinco contos 
para a Santa de Misericordia do Estado da 
Parahyba com applicação ao hóspicio de 
alienados e cinco contos de réis em partes 
iguaes paea os asylos do orphãos da VHla de 
Cabaceiri1 e da cidade de . Ca,jazeiras do mes-
mo Estado. .__ -- , · 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1901.-
Trindade.- Silva Mariz. · · -

Aó art. 2° n. XI, ou ondo conviel': 
15:000$ rcpu.rtitla.monf;o para, as Casas de 

Misoricordia do Thorozinu. o Pu.rna.hyba. 
Sala das sessões, 22 de outubro do 1901.

Joaquim Pires. -Raym.unllo A,·thur.- Jo,ro 
Gayoso.-Anizio de Abreu. 

A.ccrescente-se onde convier: 
Ficam isentos dos impostos de importação 

os materiaes para o abastecimento de a.gua, 
na cidade dos Tre3 Corações do Rio-Verde 
(Minas Geraes). ' · 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1901.--
Leonel Filho. 

Art. ~.o Accrescente~se onde convier : 
Da importancia do imposto sobro· as lote.;. 

rias serão distribuídos 10:00$ como auxilio 
ao hospital da ·Santa Casa de Miseriool'di a 
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da Victoria, capital do Estado do 
Santo. 

Sala das sessões, 22 tle outu1wu 
-Jose ltio11jm·dim. 

E$pirito I atrazo existente o a.o a.ccroscimo de tr;~
lnlho que vão tol' O$ funcciormrios cncarre

ele 1901. gaitas .elos referi.tlos lJ<:tl.<mços, é tle l~t\recor· 
que SCJ~ o rcfcrf(lo pr~Jocto convcrtulo em 
lo i. 

Supprimu.-se, a.rt. lo, n. 29, as pcLlu. vras : 
oxcoptuados os dos juizos fedcra.es (E 1 o do 
<~rt. 57 da Constituiç:ão) o os subsidws dos 
·membros do Congrcss~) ·Nacional (u.rt. 25 <h 
Constituição). 

S~la das sesSões, 22 de outubi.'u do lüOl. 
-Germano Hassloche1·. 

N. Imposto St'.lbre Vt3ncimcntos, :-;upp·ri· 
mu.-se: 

Exccptuado o sub:-:itUo tios nwutlJrus elo 
Congresso. 

Sa.ll~ das sessões, 22 ele out.uhro rlc WOl.
Pa.ula_ Gttímart7es.-Ser.~edelln.-F. Veir;a.
]1Jay1·~nh.-Cassúmo. -Pi~(l,-~ F1·ancist:n Sá. 

N. Imposto sobre vencimentos, sup-
prima-sc 

Exceptuados o:; juize:-; icdcracs. 

Sala ~as sessões, 22 de nutubt·o cl(\ J()(Jl.~ 
Poula Guimw·aes. -F. Yeíqa. - Se 1·-~ede/lo 
Corda.- Jlfayrinh. - Cassianu.- }.Ji~a.
Francisco Sri. 

Fumo desfiado, picado on migado, .[()() t'tíis 
o kilo Olt lO réil'} por 25 gmmmas ou 
fracção. • 

Cigarros :100 réis o mill!oit'o em R t•ds J>Ot' 
maço até 20 cigal'ros. : 

Sala das sossõcs, 2! ue uutuht·u do 1!101.
Hem·{que La,r;den. 

Vão<~ imprimit• us SL\guirtl.es 

l'IW.JJ·:cTos 

N. 1·11 A-- t!·JOI 

Delermil1fl fj!W (} nnvann apresente na }!1'(}

o·inur scsstio lcgisl!!/.ivn o lw.lanço dr.(S 
?'Ccoaas e rlcspe~as publicas, compl·cltcn
dendo todus ns r·;~;ercir;íos posle1·im·t!S 1.10 

11ltimo balanço pniJUcado, poden.dn dnspen~ 
det· ate 30:000$ em rJI'alificações ao pessor.tl 
incumbido desfc serviço 

A Commissão de Orçamento considerando 
que está apenl~s publicaclo o h:\lanço <lo 
de 1894, que o de 1895 não foi ainLla. distl'i
buido ; considerando que esse atrazo é 
altamente prejuuicial ao interc.:;se publico e 
ao exercício das i'uncções quo incumbe ao 
Congresso ; considerando que impossível é 
sem esses balanços em dia conhecer ll•t 
verdade orç~amentaria e a.ttemlor ao gem1Lle 

Sa das comnussocs, 30 do se tem bl'O de 
190!.-Paula 0Himan7es, p1'e3illento.- Ser
.:.edello Co1'1'êa, relator.- Cassiano do Nas
cinwnt,o. - ]Jayn:nh..- Francis~.~o Yága.
Cm·nelio da Fonseca, oft'erendo a seguinte 
e monda: 

Em vez do 30:00$, diga-se 10:000$00?. 

N. 14 l -- 190 l 

O Congt·c .. ;~o Nacionn.l J'CSOlYc: 

AJ'i;. 1.0 o novcrno a.present.a.I'<Í. na pl'O
xim<~ sessão legislativa o ba.lanço das re
ceitas n elospczas publicas, comprehenrlen1lo 
t:Hlos os exercício:-; posteriores n,o ultimo h:~- . . 
lanço puhlicado. Fica autori:r.,tdn a dc,;pcndcl' 
até a qnanti <.~ elo :30:000$, om gT;;,r,ifkações 
ao pe::;~oa.l incumbitlo tlcsto set•viç-n. 

A I·t;. 2. o Revogam-se as tlisposiçõcs em 
contral'io.-Alfi·cdo Ym·ella.-Bm·bosa Lima. 

N. 216 A-Hlõl 

Pureccr soln·e. as cmr·ndr!S P'"~''t 2" tUsc.Hss(í.o 
do projcdo n. 216 A, qw:. fi.JJrl 11 despe~a do 
Minisle1·1:o da jl[ru·inha }'W1't.r o e[r;ercicio 
rlc 1002 

:\. Commis::;fi.o do Ot'çamonf,IJ vom apresen
tar ü. aprcciac:ão da C<~nw.m ilus Deputüdos I) 

sen,iuizn tícerca. ele caü:~ _uma. ci;J,:-;_ cmenda,s 
ollct·ccilla!'! p:~l'll. 2"' di:'icus;a.u <lu pt•o.Jecto que 
fixa a tlespoza tl•J i\Hnistorio da Marinha p:w<~ 
o exercido de HJ02. 

.\digu. Fiea o GoYeH·no a.utodza.do :J, pa.· 
ga.r, conw ú d.e lei, o premio dH 2:000~, n, 
que tem rlinüto, o lo tenente d;~ arma.rh~ Vi
ri<~to Du;u·Le Hall, pela. publk<~f;ã.o da •<Pr;t. 
i;ica.O"cm o rol;eiro da. f:osta. do Bl'azil» livJ'O 
c;•nsÍtlOl'ndo do reconhceid:t utilidade e digno 
do relcl'ido prcmi11, p .. do ehcf'o d<L Ropa.J·
tit;ào da. C;t,l'f;a. M•~ritinta, c «esplendi.tlo tra.
hn.llto, que Hcrvirá de lJom auxiliar c ~msul
ti vo ;,i.qltcllt38 fllte l;i verem de emprehcndet· 
viagem» pela. Re·l)ista•llfaritima. 

Sa.la da.s sessões, 2 de outubro do 190 L
;llfn3clo Varella. 

Sem pl'otcndel' du modo algum contest;u· 
a utilída.do e merecimento do li vru u. que se 
retere a emenda supra, a. Commi.·;são tem o 
dever de declarar que nã,o fot\~lll pl'eenchi~ 
das as condições indicadas pelas leis quere
ge.m o assumpto, para t.t obten~·ão do premio 
podido. 
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·O decreto n. 3.652, de 2 de maio do 1001, 
que dá novo regulamento á EscolaNav<d, diz 
rio art. 212: «Qualquer mem_bl'o do nngis
tcrio que c;;mpuzer tr<Ltados, compenllios e 
memorias scientificn.s importantes SJbre ~LS 
(butr·inas ensinadas no estabelecimento, terá 
direito á impressão do sou trah ~uw por conta 
do Governo, ~i a c .. mgreg Lção o julgar de 
utilidade pari.!, o ensino, não oxcedcntlo de 
3.000 o numero de exemplares impressos á 
custa dos cofres publicos. 

§ 1.0 Si a. obrJ. a.preset1t:vh fô~· conside-
- ra.da. pela congreg<tçã.o como sendo do gl'<uide 

merito e de gl',mde Y<.Lrltitgmu para o pr·o
gress() do ensino on d<t ~cionciu., al0-m rht im 
pt•essã.o em maiiw numm·o rle exempl:u·es, 
ter<t o ;mtor· dire i to •t um pi'Ümio ;wbit.t'<tdo 
pelo Govorno, pr·emio nunc:t inl'twiot· a 
~:000$ nem supe t·ini' u. 5:000$000. 

~ 2," Esta disposição é. extensiva aos olli
ci;J.es da. at·nmda. 

Para ter, pois, rlil'cito ao pt·omio, «como 
é de leh>, qualquer trab•.llw foito por oHi.
cial da armada deve see sulnnctl;tdo ao juizo 
da congregação rb Escola N<Lnl ; segundo a 
infoi·maçfLo obtid ·,, a obm citada não o rui. 

Outl'a, disp~sição rcl'orcnto a. pr·cmio;:; por 
trabalhos pr·oduzidos por olliciacs da aPmada, 
encontr·a-sc no dccecto n. ;363, de 26 de abril 
de 1890, que reuniu a Bibliotheca ao l\Iuseu 
Naval c manda executar o respcdi \·o l'C
gulamento, nos arts. 67 e 68, que dizom : 

«Art. 67. Paea estimular o estudo 
dos assumptos profi!)sionaes, rennir·-se-ha 
cada anno, depoi.., de publicado o f<tS
ciculo de dezomb:·o, um ju;·y composto 
de dons ou quatro iüembl'OS do Conselho 
Naval c do J.irectot• pl'ineipal da Uc l) is
ta, para escolher tlcn tt•e os tr•aba.llws 
publicados thH·anto o a.n no. na. Rcm:stt~, 
c em orrlcm de prcJf'oroneia, os t.rcs quo 
~~ seu jnizo soj;un <lo maior· ut.ili1L ~de 
paPa a m~~rinha, a. eujos autor•ns conco
derü, o dito ,jur·y os pt·omios do r]uü 8n 
trmlmm tornado et•orlor•oH. 

NfLo l'•trito p;u·to rlo jm·y o~ anl;ot'i.\S 
de trah<Lihos que concOl'l'OL'Olll ao cet·
tmnen. 

Art. 68. Os premi os consistil'ão em 
medalhas de ouro, do p1•ata e de bronze, 
com os rc:spectivos tliplom:ts. 

·um dos promios serei. conceditlo ao 
autor do teaba.lh) mai~ pratico. >> 

Não é deste premio que cogita a emenda, 
mas sim do pecuniario, para cuja obtenção 
não foram seguü~os os tramites legaes. 

A Commissão sente não accnita.r a emenda 
do Deputado Alfrodo Varella. 

Onde convicr:-E' c.>ncndida ao Ministerio 
da lVIarinlta. a verba de 25a: 000$ , afim de 
procede r. à esc:>lha c es~urlos necess:.trios do 
local destinado ao estabelecimento de um 
porto militar e At·senal de Marinha, fóra d<~ 
Lmhia do Hio de Janeiro. 

Sall.L das sessões, 2 d e.J outubro de 1901.
lllves Bw·b::•sa. 

Pelo decr2to n. 378, do 8 de agosto de 
18!,)6 foi concedido o credito especial de 
300:0)0$ para se pr-ocede!' a estudos e esco
lha elo loc<tl rles ~ imv:lo ao estabelecimento de 
um porto milit::t t' e At'.'5cnal de Marinha, re
i.it'd,ndo-sc esf;c do ponto em quo se acha. 

Esse Cl'edito não !'oi ~proveit.ado, <tpczat' 
lln ter havi1lo mm~ tentativa !)ara · cxe
cubl-o. 

Comquanto a commissão não desconheça 
as gt·anrles vantagens decorrentes da mu
d:~nça do ar.>enal, jà indicadas peloa compe- . 
tentes, julga preferivel, de accordo com a. 
admini:~tração, esperar momento m::l.is op
}JJrtuno, quando a Uniã.o mais desafogada . 
cstiv.cr' da pressã.o financeim, para realizar 
os estudos a qu o se refere a em.onda do 
digno St·. Doputa,do Alves Barbosa, não ha
vendo convonicncia ·em fa.zcl-os agora, avo
lumando"SO o orçamento cJm despeza não 
pequem~. para ell'cctuar-se a mudança mui
tos annos depois, tendo-se om vista o dis
pendio de millvtrcs de contos que- são neces
sal'ios para cons()gui r-se a d ~sejada remoção 
do a1·senal. 

Accrescentc-~B onde convim·: 

Fici1 o P11tlm· l•:xecmtivt> <tutodzado tt man
tl<tt' comd;r·uit• um ~ubmarin'' elo invenÇão 
nacion:d que l'iH· por nllc julgi.tdi~ acceif;avel, 
razon<lo 'tH c mvenionl;os c~tipulações e con
f;t•aci;os o abt•indo o ct·odito necc~sario. 

Sala, clt~s ses:;õc:-;, 2 de outubt•o do WOl.
N clson 1 I c VaS'con cultos.- Fe,·wmrlo P1·cstes. 
-lAti:; l1i~a.- Iriuett - Jlachgdo.-Jlem·ique 
La.ifdrm.- Alfredo Ellis.- JIIoJ·eira da Silva . 
- Jltfntqttel'fjtcC Senjo.-Indio do Brazil.
Lui:; Gua~vm·to. · 

4.a. 

Sub-emenda á. emenda dos Srs. Nelsonlde 
Vasconcellos e outros: 

.Accrescente-se : ouvidos sobre os medtos 
e prioridade da idéa do submarino_ Jacintho 
Gomes o inspector do Arsenal de Marinha e 
<? Club de Engenharia. 

Sa.l<t das sessões, 5 de outubro do 1901.
Barbosa Lima. 
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5.a. 
Onde convier : 
Fica o Poder Executivo autorizado a mau

dar construir os typos de submarinos de in~ 
venção nacional, já· apresentados e experi
mentados officialmcnte, abrindo para isso 
o necessario credito. 

Sala das sessões, 7 de outubro - de 1901.
Henriq_ue Lagden. 

6."' 

Accrescente-so, onde convier, o seguinte : 
Art. FJ o Governo autorizado a despen

der até ~ 35.000 para acquisição de um 
submarino-typo Holland. 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1901.
Neiva. 

-Para os que prestam attenção aos pro
gressos navaes, nenhuma questão, no mo
mento actual, sobreleva em importancia · â 
da ""construcção dos submarinos. · 

Ao interesse que se prende a esta con
quista scientifica que o·fim do seculo passado 
legou · ao que começa, junta-se, principal
mente para os paizes pob1;es que não pod.em 
e1fectuar grandes despemlios com a _construc
ção dos enormes couraçados, a preoccupação 
de obter elementos nauticos ·de pequenas 
dimensões, de pouco custo, mas de immenso 
e indiscutivêl valor para a defeza dos 
fracos. 

As grandes nações que não hesitam·em 
augmentar todos os annos, ell! avultadas 
sommas, o orçamento da Marinhá, tendo em 
subida conta o extraordinario poder de 
destruição das torpedeiras submarinas, agi~ 
tam-se na f(!.ina de construir esses pequenos 
vasos que pouem, invisíveis, í'orit· de morte 
os soberbos mon-.;tros do mar, cada qual 
adaptando ~ melhorando conti-nuamente os. 
diversos typos de invenção de que se ~os
tram ciosas. 

A França, que foi a primeira a apresentar 
um submarino, já se desvanece com os resul
tados colhidos em diversas experiencias, pelos 
Goubet, Zede, etc., e "demonstrou pratica
mente nas recentes manobras de sua esqua
dra o grande papel que em futuras guerras 
teem de representar as embarcações subma-

·rinas. 
A Italia tem o se1,1 typo no «Delphino». 

Os Estados Unidos orgulham-se do aperfei~ 
çoamento conseguido com o typo «Holland». 
A Inglaterra,que só acolhe as novas invenções 
depois do meditado estudo, resolveu possuir 
alguns desses submarinos e trabalha por 
augmentar-lhes o numero. A visinha Repu
blica Argentina ensaia o seu «Ricaldoni», 
ainda sem exito animador, 

, 
Dentre· os diversos typos existentes, emba

raçoso é affirmar qual o melhor, qual o que 
devo ser acceito pelo nosso paiz, difficultada 
como é a acquisição pela necessidade de des
pezas preliminares da compra de privilo
gios, a que estão subordinados estes in
ventos. 

Além destas considerações, não é de so
menos valia a que obedece ao intuito ele
vadamente patriotico e digno de uma nação 
que se preza de auxiliar as grandes inven
ções de seus filhos, que ~ ennobrecem o pres
tigiam. Ao nome illustre o hoje univ~rsal~ 
mente conhecido de · nosso glorioso Santos 
Dumont, póde alliar-se em breve prazo o do 
inventor do submarino brazileiro. A' victo
rio:Sa aeronave brazileira quem sabe si não 
teremos o justo orgulho de unir a náo su~ 
marina nacional, trazendo, talvez, como 
aquella, em relação â conquista do ar, a ulti
ma palavra na questão da conquista do mar~ 

A commissão reuniu as diversas emendas 
offerecidas sobre o assumpto que nos attrâe 
a attenção, para dizer sobre ellas o que pen
sa e aconselhar o melhor al-v-itre a seguir. 

Não podendo apoiar a que ·fui apresentada 
pelo Sr. Deputado Lagden, sob n. 5, por 
acarretar grande despeza, nem a do Sr. Depu· 
tado Neiva, sob n. ti, pot• esta e outras con-. 
siderações acima expandidas, inclina-se a 
adoptar a de n. 3, subscripta pelo Sr. Nelson 
de Vasconcellos e outros Deputados. 

A emenda alludida não cogita de l:j_uem 
seja o invento. Entretanto, para tornar mais 
patente sua imparcialidade na questão e o 
desejo de que-só resolvida seja a construc
ção após estudos serios, que garantam . o 
exito pelo qual todos fazemos ardentes votos, 
e impeçam o desbarato dos dinheiros publi
cos, a commissã.o propõe a seguinte sub
emenda que uispensa., a sou vêr, .a que foi 
apresentada pelo Depui;ado Ba.1•bosa Lima. : 

«Fica o Poder Ex c cu ti v o 1\utorizado a man
dar construir para cxpcriencia, um sulnna~ 
rino do invenção naciunal. que fôr julgado 
acceita. vol, depois de ouvidas o publicadas as 
opiniões dos competentes sobre o melhor 
typo a adoptar, abrindo o credito necessa
rio., 

A' verba-§ 23: - addicione-se ...::... mais. 
45:000$ para compra de uma lancha a vapor, 
.um escaler e um·a lancha de incendio com o 
rei:lpectivo material para o serv~ço marítimo 
de soccorrós, inspecçªo e fiscalização da Ca
pitania do Porto de Manáos, · ficando o Go
verno autorizado a abrir o credito supple
montar para attender ao pagamento de ven
cimentos do pessoal necessario. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1901. -
Albuque1·que Serejo. 
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Devidamente informada., a Commissão de
clara que ·a administração supprirá. opportu
namente o material pedido para a Capitania 
do Porto de Manáos, realizando o que pl'e
tende a emenda, com os recursos orçamen
tarios. 

Em vista do que, a Commissão aconselha 
a rejeição da emenda. 

A' rubrica l!B·-Onde convier: 
Augmen1e-se a verba_ de modo que os ser

ventes do Arsenal do Marinha da Capital 
Federal tenham o accrescimo de 1$ em suas 
diarias. · 

Accrescente-se: o'mais 65;000$ para. a col
locação do pharol na. ilha da Paz, na en
trada. da -barra de Rio S. Francisco do 
Sul, no Estado de Santa Cathariila, que se 
acha comprado ·e depositado na Directoria 
Geral de Pharóes, conforme consta do .ap
pendice ao relatorio do Mínisterio da Ma.ri· 
nha, pag. 3. 

Sala das sessões, 3 de outubro de 1901.
Luiz Gualbe,·to.-Francisco Tolentino.-Paula 
Ramos. 

A administração está providencian~o sobre 
a montàgem do pharol de Itajahy c oppor• 
tunamente providenciará, dentro da verba 

.• Sala das sessões, 3 de outubro de 1901. -- orçamentaria, sobre a .collocação do de que 
·Fausto -Cardoso. tra.ta a emenda supra. 

Parece, portanto, desnece3sario onerar o 
A Cómmissão tem o pezar de aconselhar a ·orç1mento com a quantia pedida. 

rejeição da. emend!J,, que foi apresentada no 12a. 
ann·) passado ê não obteve assentimento. 

a:' Os serventes estão incluídos, com os Ópe- Na rubrica - Arsenaes --.. Em vez de 
rarios na classe do pessoal artístico dos ar- 3.691:734$650, diga-se:- 3.791:734$650, ac
senaes, e teem, como estes, as gratificações crescentando-se 100:000$ para. pagamento 
.marcadas na. mesma lei, não parecendo con- das pensões a que tiverem direito os opera-

- v~niente qlie sejam uns favorecido3 com a.u- rios dos Arsenaes de Marinha. de Pernam· 
gmento e outros não. buco e da Bahia. 

ga 
Ao §12: 
Capitanias de Portos : 352:239$, · 'substi

tua-se pelo seguinte - § 12 : Capitanias <;le 
Portos-ahi incluídos 100:000$ para acquisi
.ção de um relwcador para o serviço de con-

, ducção do material para os pha.róes d~\ Ca-
pitania de Pernambuco- 452:239$000. -

Sala das sessões, 3 de outubro de 1901.-
Celso de Souza. • 

A C9mmissão não póde dar seu assenti-
mento á emenda. _ 

A despeza com a a.cquisição do rebocador 
pedido ;pódo Sf;lr adiada para melhores tem
pos, pozs, conforme a informação prestada, 
não ha inconveniente em que o serviço con
tinúe a ser feito como está.. 

Ioa. 

A' verba-Secretaria. de Estado-Material: 
accrescente-se...:... para pagamento de teJe
grammas extensivos, o~ciaes-3:000$000. 

Sala das sessões, 3 de outubro-de 1901.~ 
Francisco Sd. 

A Commissão acceita. a e·menda, qne obe
dece ao intuito de regularizar, na Repar
tição -, dos· Telegraphos, _ o serviço da escri
pturação. 

~amara Vol, VI 
4,:\o 

Sala das sessões, 3 de outubro Q_e 1901.
Celso ·de Souza. - Ermirio Coutinho. - Tei
xeira de Sà.-Seabra.-Henrique Lagden. 

Mereée atte.nto exame a idéa contida 
nesta emenda. 

Explanando, embora resumidamente, 01 
factos referentes ás pensões dos operariol 
dos Arsenaes de Marinha, a Commissão terr 
em vista habilitar a Camara a decidir, corr 
a roctidão ·devida, uma questão que atrect< 
interesses do era.rio publico, som esquecm 
os princípios do direito o justiça, que sobre 
levam a tudo. 

Muito a.ntos do Cl'eados pela lei n. 127, d1 
29 de novembro de 1892, regulamentad< 
pelo decreto n. 2.0\:H, do 13 de setembro d• 
1895, os montepios dos oporarios e servente 
dos Ardenaos do Marinha da Ropublica ; an 
tes da promulgação do decreto n. 3.274 A 
de 12 de junho do 1886, que approvou ore 
gutamento quo devia reger o montepio do 
operarios do Arsenal · de Marinha do Rio d• 
Janeiro, regulamento que não teve execuçã1 
e foi revogado pela. lei n. 3. 349, de 20 d1 
outubro de 1887, antes destes actos, repete 
se, foi pelo decreto n. 3.583, de 30 _do -ahri 
l.l'e 1860, estabelecido / o desconto de um di: 
de jornal p.1ra. pagar pensão proporcional a· 
tempo de serviço aos operarios que, po 
avançadajdade, lesões ou molestias contra 
hidas nos trabalhos dos a.rsenaes, :fica.ssen 
impossibilitados do continuar a servir. 

6t 
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O decreto 11. 5.622,, de março de 1874, re
produziu, coro pequenas -modifi.cações ,o dis
positivo citado do decreto de abril de 1860, 
que nã,o fôra cumprido. 

A arreca.daçlo das contribuições e paga
mento das pensões foi regulamentada pelas 
insteucçõcs que baixaram com o aviso üc 7 
de outubro de l8i8, que mandou que o pro
dueto das contribuições, liquiüo da impOl·ta.n
cia das pensões pagas, fosse cntrégue ao Thc
souro NaciomLl como --Deposito-<i.disposição 
do Ministerio da l\farinha. Assim se fez <~té 
que o aviso de I 3 do outulJro de 1883. auto
rizou a converi;er o funtlo de pensôes em. 
apolices da divida publica c va.rios avisos pos
tmiores m<tndara.m continuar a compr~ de 
apolices para o monte das pen:;ões. 

O funtlo tlas pensões que estttv<t cntã.o, 
pelas disposições que o· rcgia,Jn, conccntl'a!Lo 
n~sta. c<tpital, suppria, quan1lo não bastasse 
o dos outro:-: arscnac:":, os meios para o 
pagamento !las pensões aos operarios !Los AL'
senaes rias proYincias. 

Em 1886, a Uniã-o Operaria, que so estabe
lecera então, obteYc pelo decreto n. 3.274 A, 
de 12 de junho do citado anno, a approvação 
do regulamento que devia reger o montepio 
dos operarias do Arsenal (lo Marinha desta 

. capital. Este regulamento fixava em quantia 
certa e determinada as pensões, c estabele
cia uma. directoria. composta de operario3 e 
eleit(.l. em assembléa, figuranuo eomo the
som•eiro do montepio o Banco uoBrazil c 
theso'!lreiro adjunto a Pagado ria de Marinha. 

Não teve exeçução o regulamento a que 
nos referimos, que foi revogado pela lei 
n. 3.349, de 20 de outubro de 1887. Convêm 
dizer que não obstante a crnação dQ monte
pio feito pela União Operaria, o aviso de 11 
de agosto de- 1886 mandou pagar as .pensões 
até que se organizasse <t üiL·ectoria. 

Com o tlcsapparccimonto do rcfcl'ido mon
tepio, continuon em vigor o mesmo J'egimcn 
das pensi)es estabelecido em 1878, mantido 
ainda. pelo decreto n. 745, do 12 de setembro 
de 1890. 

Fjnn.lmcnte a lei n. 1.27, de 2\J de novem
bro de IR92,crcou os montepios p;u•a os OJHl· 
!'a rios etfcc ti vo3 do qu:trlL·o cx~eanumeral'io 
c serventes effectivos dos Arsenaes de :Ma-. 
rinha da Republica, afim de prover a sua 
snbsistencia, quando invalidos, e amp:war o 
fit~uro de suas familias, quando fallecerem 
ou si invalidarem (art. 2°)_e estabeleceu que 
loo:.;em convertidas em apolices ac; novas con
l;:·i1mições e todas as sommas arrecadada.s 
t~lll f:.tvor do.; montepios, inclusive o sJ.ldo 
p:-.,\'eniente dos descontos ordenados pelos 
alin·lidos decretos ns. 5.622 e 745 de 18ô0 e 
IH? I (a,l't. 4° da lei.) 

l·~lll't'MJilO~i!l(i o montepio, o Ministcrio da 
~I:LI'inhn. , 11111 vidu,ln lle autoriz<Lção contida 

na lei n. 490, de 16 de dezombl'o de 1897, 
modificou pelo decret> n. 2.819;' de 23 de 
fevereiro de 1898, o regulamento promulgano 
em 1805, dando ao mesmo montepio novas 
fontes de renda, c augmenta.ndO us contribui
ções, mantendo a prohibiçã.o de entrega das 
quantias arrccauadas, (art. lO) que existia 
no regula.mcn to de 1895. · 

As disposiçõe.~ dos· regulamentos citados 
abr<:tngiam o montepio para os operarios e 
servettte~ do:) demais Esta.dos da ~.epublica 
(art .. 56 do regulamento de 1895 e art. 57 
do de 1898.) 

Expostos os ütctos, entremos na questão: 
Extinctos os At·scnacs da Bahia e Pernam

buco, impedidas, poda.nto, as contril)uiç:ões 
p<~ra os rundos rios montepios, exgottados 
estes por ralta. de rcntl <~ ql!c compense <t 
dcspeza. eom o pagameniio das pensões em 
vlgor, su.)pensos em COIFcquencia og monte
pios dos operarios c serventes daque!ln.; 
m·sena.e::;, t\ ju:;to que a. Nação deixe oper<~
rios invalidas e f'<~milhld do opcrarios üdle
cidos mt pcnuria, qtie nã;o lhe.~ (~. uossivel ·2 

evitar, resultante exclusivamente rle um 
ado quo lhos foi pr-éjudicial, eom a: oxtin-
cção tlos <Li tos arsona.cs 1 · 

A disposição rogula.men t.ar que ll0tormina 
que «as pensões om gct'al, fie :~m sujeitas a 
tlcsconto o rateio, sem direito a. posterior 
indemnizaç~ão. tlesLlo quo a insuflicion~i:t dn 
funllos do montepio não permitta, pagal-as 
integralmente» (art. 15 do regulamento de 
23 üe fevereiro !lc 1898), reproduzindo o 
pensamento que llitou o § 5· do art. 5° tlo 
doCl·eto n. 127, lle 29 tl.o novem.bro de 189.2, 
quantlo manda. quo «no caso do insufficiencia 
(lo> meios provenientes d.os rendimentos das 
quotas já tletluzülas o da. quota do <tnno seja 
o cleficit q no houver rateiatlo proporcional
monto», ?>nnullam dii·citos o compromissos 
anteriores quo constituem as bases rl~ unm 
instituiçà.o I[UO a Nação m·oou, rogulamen
tou e ampat•ou 't. 

Tendo siuu <tn•oca!latlo dnrantn tan fios <w
nos, polo llo.~conlio obriga.torio dos jJJ•n·w~. 
par·t.o tlo sala.t•io üovi1lo a sons sm:vidoros, 
1Les Lo mui iio an tm~ tia lei do 189.2, quo croou 
os montepios para consl.it.uit· os meios d11 
<tbrigal-os, q uantlo invaliuos ou <t suas ta-.. 
miliús, si fallocidos, é licito quo aos poderos 
publicos . quantl.o taes meios faltam em con
sequencia de uma deliberação sua .• fugir a 
essa especie de éontracto decorrente das 
ol1rig'ações assumidas? 

O Congresso parece ter .reconhecido um 
direito, adoptandó, con~ra o parecer da Com
missão de Orçamento, a emenda apresentada 
pelo Sr. Deputado Seabr.1, concedendo auto
rização ao ·Poder Executivo, no art. 9°, 
,lettra, d, da lei n. 746, de 29 de dezembro rle 
1900, «a dcs·pen(lor até a quantia do cincocnh 
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contos para pagamento das pensões a que · o assentimento da Commi:Ssão ; a do nobre · 
tiverem direito os operarios d.os extinctos Deputado Noiva pode ser acceita, uma vez 
arsenaes de marinha», autorização de que que não cl&va a. verbâ, indicando os reparos, 
não usou o Governo, além do outros motivos, dentro da dotaçiT.o orçamentaria pedida para. 
pJr insufficienci:J. de credito, visto subir a o § 24 devendo, porém, ser redigida de 
mais de cem contos, como inf'urma o Sr. modo a acautelar os interesses do. Ministerio 
MinL.;tro lia Maeinl1a, em seu ofJicio n. 940, da Marinha, cabendo ao da. Fazend:.L rca.Uza-r 
ue 6 ue setembro ultimo, a quantia n~cGS· a parte dt:L obm que !!te pertencer. 
saria para p;:tgamento de tacs encargos, ató A Commis~ã.o propõe o seguinte substitu-
dezembro do anno pass~tdo. ti v o <Ls emendas supm: 

A Connuissão deve a.inda informar que 'os Ao § 24 depois das pctla,-ras: obras novas-
montepios dos ars3na.es lia. B:;~.bia. e Perna.m- incluídos os reparos u!'gen tes de que carece 
buco estão oxlmustos, como se vê das demon- a docil. llo At'SBn:tl do Marinha da Bahia na 
strações apresentadas pelas respectivas dele- parte dBpcndeni:,u do Ministro da 1\'Iarinha. 
gacia.s ilscaes, em os -otncios n. 7, de 14 de 
maio, e 1). 10, dc23 ele janeiro ue 1900,pelos 15" 
quaes se conhecê f]UC o da. Bahi~~ nã.o tem Accrc::;ccntc-so ao §. l2 ~oh a l'nbl'ic<t-lYI<l,-
vorlm o ao de F>crnarnbuco r-.~stü sómente a tcrla.l-1 :2008 pa.t•a ttgua. c luz das Capi
quantia. de 10-1$933. , t<ti1i<~s da Bahia. c R"ocire-; reduzindo-se a 

A emcntla de que se ktt<L, porém, \Í Ui}fi- vcl'kL <i.lngueis •lo pl'.:Jdios de igual quantia.. 
cicnt;o c n'f~o I'esàlvo a lJUesti'i.o. W de gr·ando S<tb das suss(j~s, 3 do outubro de 1901.-
convenicncia que o assumpto srjét objecto de Ne1: 1·a. 
!liscussã.o em pl'oj<}cto esp3clal, ouvida a A Commbsão nã.o accclta. a. omcnd;t. 
l:ommissáo de Cunstltuiçi'i.o, Legishçào o 
.Justiça., para firmar-se de ve;, c.t doutrina, lia verbas peoprias no orç;unento (§§ 21 e 
afim de não se r()pl'oduzirem todos os anno.;;, 22) pam occot•ree á lle.;;peza com <~61'\ta.e luz. 
a lJroposito de crmlitos Ot'Ç<.trnenta.l'io:3, as c por is~o demcccss:tria se torna. <t consi-
du vidas q uc 0 c<\Su suggoro. · gnaçã.o especial pedida. que, aliás, é de ti- · 

ciente· pa.ra attender aos dispendios <lo a.gua 
l:~a. o luz nu.s Capitania.-; da, Bahia o Pernamhuco. 

§ 24, à vm·b~~-OIJt·;~s-a.cct·oscentu-sc: Accrcsce que, scnllo rcs~ri~ta a lluota desti-
nada a alugueis do pt•0rl i os, não pódc fi cal' 

Inclusi v c ;m:OOO$ }J<Ll'a os rcp;ü·os ur·gcntc.~ desfalcada~ 
de que cal'eco a doca (lo Arsen<Ll de Marinha Iô~ 
da. Bahia. 

Sala das scs.;õo,:;, :~ de outubt·o de l!JOl. 
-.Nei·va. 

I4a 

Ao ~ 24-n~rba-Obr·as: accresconto-sc 
50:0008 p:tra a rcconstrucção da doc<.t elo Ar
senal de Mal'inlm da Bahia. 

Sallt il<LS sossücs, i~ de ou tu IJl'O lle HIO l . -
. Euyenio 'l'om·inlw. 

Com a extinção do Arflona.l d<t Bahia, fm•am 
entregues ao ~linisterio lla. Fazenda. as de· 

. pendenchs do q uc não ti n lm mais nocessida
Je a arlministraç~iio rla l\1arinha. 

Con tinmtr·:.un ·a e;u·go tla. C<tpit<tnitt ·. tlo 
Porto os etliticios onde funccionam <t pa.ko
moria, a capitania do poeto, o quartel dos 
Aprendizes Marinheiros c galpões. ondó ·se 
guardam os escalores e massame. 

Em frente á patronioria, está a doca que 
foi grandemente damnificada .pela destruição 
por meio da dynamite, dos dostroços de um 
embarcação submel'sa perto do rõfl.wido local. 
E' nessa doe~ que se abrigam o::; escalm'~Js, 
lanchas e outt'<t-s embarcações da c:tpitania. e 
companhia de menot•es. 

. A emenda do nobre Deputado Eugenio Tou· 
rmho augmenta <:t despcza e nã.o pode ·. obet·t 

Accrescente-sCl onde convier o sogninto; 
Art. l." Os patrÕO$ c remadores, das C<tpi

tanin.':l dos Esta.do:{ d<t Ba:hia e Pernambucos 
na vigencia desta lei, perceberão as :diarias 
da tabella n. 2 do dccl'ot.o n. 240, do 13 de 
dezembro do 1804. 

-Sala. das scl::i:>Ões, 3 de outubt·o de lUOl.
Neira • 

Nào pódc obtot· as)entimento. 
O sm·viço das capit<Lnia.s não se iguala ao 

do Arscn<tl. 
A npplicação 1la. tabella. n. 2 do ctecreto 

n·. 240, de 13 de dezembro rle 1894, aos pa
trõe::; e rcmadoJ•es das Capitanias da Bahia e 
Posnambuco não pódo t3r logar, poi'que é 
privativa dos arllenae~ de primeira. nt·ti •n. 

Tendo sido omissa a lei n. 240, q ULLI1 Lo a 
fixação de vencimentos . dos p:ttrões e re
meiros dos Arsenaes dos E;;t:tdos, o Governo, 
por avi~o.; de 23 de março de 1895 e l'J de 
abril do mesmo anno, resolveu, até que o 
Congresso Nacional neli bera~sc a respeito, 
quu os pa.trõss dos Ar3cnacs dos K;tados 
\'Cncessem como 2°' patrões . ou 8$ dia
rios, o os remadores tL 3$ os de I" 
clas>e, ~$666 o.:; do 2a, 2.;"\;333 os de 3", ven
cimentos estes superiores aos dos patriics e 
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remadores das capitanias da portos que 
vencem uniforinente estes 40$ e aquelles 
45$, por mez. · 

Accre.~cG que· o augmento dado apenas ás 
duas capitanias citadas, traria logo rec1a
mação das demais. Nem l:e pode alterar 
vencimentos em lei annua. 

I7a 
A alinea g) do artigo do p1•ojecto, onde se 

diz:- a enviar officiaes competentes, etc. 
diga-se:- a enviar officiaes competentes, 
mediante concurso, etc.-0 mais como está. 

Sala das sessões, 4 do outubro de 1901.-
0al·los Cavalcanti. 

Não é acceita.vel a emenda, uma vez que 
autorização identica, em vigor no Orçamento 
da Guerra, não exige o concurso, sendo 
curial que sa deix:e liberdade á administra
ção pat•a escolher officiaes que reunam todos 
os requisitos neces>al'io3 para o bom exito 
de importante commissão do que se tratl. 

18a
Accrescente-so onde convier: 
Art. Fica o Podm· Executivo auto-

rizado a despender a importancia neces
saria para reformar o material a cargo da 
Capitania do Porto do Estaclo do Paraná. 

Sala das sessões, 4.. de outub1•o de 1901.
Carlos Cavalcanti.-Lamenha Lins. 

A Commissão não acceita a emenda: 
A administração. pódB ir suppl'indo as defi.

ciencias da Capitania, do Porto do Estado do 
Paraná com os recursos orçç.mentario3. 

19a. 

Accrescente-se onde convi ··r: 
Art. ·Fica. o Govet•no autoriza-do a des

pender a. quantia nccessa.L'i<J. par..t o fim de 
mandar proceder ao bi.\lizamento do porto 
de Guaratuba, no Estado do Paraná. 

Sala. das sessões, 4 de outubro de 1901. -
Catlos Cavalcanti.-Lamenha Lins. 

O orçamento dá na rubrica 13a- Baliza
mentos dos portos - os meios neces.sa.rios 
para. attender ao serviço de que trata a 
emenda, que não pôde ter o apoio da Com-
.missão. · 

Não pôde ser ·a ttendido o accrescimo re
clamado, tanto mais quanto a Commissão é 
informada de ·que serão feitos os reparos de 
que carece o edificio de que se trata, com os 
recursos orçamen tarios. 

2ta. 

Ao§ 24 do art. 10-0bras-accrescente-se: 
destinados 30:000$, especialmente ás obras 
da Escola de Apl'endizcs Marinheiros de Per
nambuco. 

Sala das sessões, 4 de outubro de 1901. -
Atfo'ltso Costa. 

Com<1 não ha accrescimo na verba, não ha. 
inconveniente em ser acceita, assim. redi· 
gida: · 

Ao§ 2-t- adiante das palavras «obras no
vas»- incluída á. quantia necessaria para os 
concertos de que precisa a Escola de Apren
dizes Marinheiros de Pernambuco a juízo do 
governo. 

22a. 

Accrescente-se: -E' o Governo autori
za.do, na vigencia dl~sta lei, a mandar pagar, 
sem prejuízo do actual vencimento, uma. -
diaria de 2$ aos internos do Hospital de Ma· 
rinha., admittidos por concurso; 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1901. -
Ba~·bosa Lirna. 

Os alumnos pensionistas do Hospital de 
Marinha venc~m, pelo decreto n. 429, de 29 
de maio de 1890, 50$ mensaes e teem ração. 

A adminisf.ração informa que poderiam 
ser dispensados os serviços dos pensionistas 
a que S!3 refere a· emenda, que a Commissão 
não acceita. 

23& 
Accl'escente-sê onde convier.:-Para diffe

rença. do cambio de vencimentos accrescidos 
em pol'to estrangeiro o Governo ficará auto
rizado a abrir o credito nacessario na vi
gencia do exerciclo. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1901. -
Netson de VasconceUo1. .. . 

Tal autorização pertence ao Ministerio da 
Fazenda, pelo que a emenda não deve ser 
approvada. 

20a. 24a 
. A' rubrica.-Obras-accrescente-se a qua.n- Accrescente-se onde convier : - Continúa 

tia de 35:000$, que sorá destinada exclusiva- em vigor o§ 3° do art. lO da lei n. 652, do 
monto aos concer·tos necessarios no edifi.cio 23 do novembro do 1899, additando-se auto
ondo f'uncciona a, Contadoria de Marinha, rização para abastecimento do agua para as 
cujo estiado do ruina é tal, quo não podem .. fortalezas, quarteis, ilhas e estabelecimentos 
sor obsm•va.dos os pr•cceitos hygienicos. do Ministerio da Marinha. 

Sala. das sessões, 4 do outubro de 1901. Sala das sessões, 5 de outubro de 1901 . .-.... 
Nelson ele V(tsconcellos. Nelson de Vasconcellos. · 
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A Commissão dá parecer contrario, de quando nomeados para qualquer commissão. · 
accordo com o que foi informado pela admi fóra da Capital, fazendo-se o desconto peb 
nistração, accl'escentando que olla contraria quinta parte dos seus .vencimentos. 
disposição mantida em leL .~ 

25a 

Ao ·art. 2° : - E' o Governo autorizado a 
fornecer aos matriculados da Escola Naval, 
que o requererem, o enxoval e fardamento 
precisos, a exempJo do que se faz nas escolas 
milita~es do paiz. 

Sala das sessões, 5 de outubro de H)Ol. -
Affonso Costa. 

Não é possível. A situação dos a.spirantes 
a guardas-marinhas não é a mesma que a dos 
que sentam praça ·no exercito, com destino 
ás escolas militares. Estes, ou por falta de 
aproveitamento; ou po1• outras circumstan.:. 
cias, passam para a.s fileiras, onde comple
tam o tempo legal de serviço, ao passo que 
os aspirantes inhabilitados ~eem baixa e são 
restituídos á vida civil, livres e -desembara
çados de qualquer serviço na armada. 

A emenda augmenta a despeza, para a 
qual não dá funJ.os no orçamento, além de 
contrariar dispo3ição permanente, que só 
pôde_ ser alt~rada em lei especial. 

· 28,a 

Onde convier:-Flca restabelecida para os 
officiaes infePiores da aPmada, quando em 
serviQo nos Estados de Matto Gr()sso, Ama- -
zonas e Pará, a gratificação de que trata a: 
tabella. 28, annexa ao decreto n. 389, de J3 
de junho de 1891, além dos vencimentos con.:
signados no regulamento em vigor. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1901.-
Henrique Lagden. · 

· 03 vencimentos dos inferiores da armada 
estão fixados em lei, qu'e não póde ·ser modi
ficada no orçamento. 

Ao § 12 - Capitanias - accrescente-se: 
6:000$ para pagamento ao ex-secretario ad
dido do extincto Ar:senal de Pernambuco. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1901. -'
Nei'Va. 

26a . Pende de solução, . e já foi votado pela 
Camara, com parecei• favoravel da Com

Ao § 25 do art. Io-:- Em vez de 900:000$, missão 'de Orçamento, o pedido de credito 
diga-se : - 800:000$000. para pagamento ao ex:-secretario addido ao. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1901. - · extincto Arsenal de Pernambuco, de seus 
Affonso Costa, · vencimentos relativos aos - exercícios de 

1900 e 1901. · · 
Em vista da. justificativa do parecer da Garantido por lei o direito que assiste ao 

commissão, sobre o augmento da verba a referido funccionario, a emenda supra deve 
que se refere a emenJa do Sr •. Deputado Af- ser as;im redigida: 
fonso Costa, não póde ser sUa acceita. No§ 11-Al·senaes~accrescente-se: 3:600$ 

para pagamento dos vencimentos devidos. 
~f?-7 .a ao ex-secretario do extincto Arsenal de Per

nambuco. Onde convier:-Aos officiaes infêrio.res da 
armada, nomeados para servirem fóra da 
Capital Federal, para commissões _em que 
tenham ajuçla de custo os demais officiaes da 
armada e classes annexas, se abonará com o 
mesmo fim um mez de seus vencimentos. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1901.
Henrique-Lagden.-

Esta emenda que, rédigida como está, tem 
caracter per·manente, não obteve o assenti
mento · da Commissfio. A ajuda de custo é 
privativa, por lei, dos officiaes de patente do 
exercito e armada, e não póde ser extensiva 
aos officiaes inferiores, por disposição orça
montaria. 

O aviso de lO de janeiro de 1899 facultou 
- aos inferiores da armada a vantagem de re

ceberem um mez de vencimentos adeantados, 

30& 

Accrescente-se onde convier o seguinte: 
Artigo. Na vigericia desta lei, o Governo . 

empregará os cruzadores á vela em viagem 
dé. circumna vegação, correndo essas despezas 
por conta das verbas dos§§ 8°, 14°, 21° e 22o, 
p::~.ra instrucção pratica dos otliciaes subal
ternos. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1901. -
Neiva •. 

E' desnecessari a a emend:\. Ao Governo 
compete a faculdad~ d.e ordenar o movi
mento dos navios da armada nacional, e 
viagens á vela teem sido feitas para instruc
ção do pessoal, . 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:53- Página 26 de 33 

494 AN N ABS DA C AMARA 

Accrcscente-se onde conviee o seguinte: 
Art. E' autorizado o Governo t\· con-

ceder licença, na vigcncia desta lei, para os 
officiaes do corpo da armada se emprcaarem 

. nos paquetes subvencionados que n~vcga-
rem pelos par~os da Republica. · -
. Essas licenças ~erílo concedidas com soldo 

· simples, contLtntlo-sr: :1 es.-~os officiacs, para 
todos os ctfeitl~::!, como tempo de embarque, o 
em que servn·em ne>~es paquetes, c pola 
metade a. respectiva arntiguidade. 

Sala das sessões, 5 de outubro de W01.-
Nei·va. · 

O decreb n. 108 A, de 30 de dezembro dé 
1889, a.u~oriza o G~verno a concoder licença 
aos offictaes para. aquelle tlm. 

DurLtnte ella, o soldo é garanticlo, em vir
tud~ do disposto no decreto n. 474 B, de 10 
de Junho de 1890. Só depoi;:; de doúa annos, 
pelo decreto n. 3.417, de 27 de setembro de 
1899, é que os otficiaes deix:am de contar an
tiguidJ.de, sendo o tempo de serviço compu
tado pela metada. As disp:>sições citadas re
ferem-se a officiaes que requerem licença 
para empeegar-se na marinlm mercante. 

Conyém disti.nguir entre os que peocur·am 
~ marm~a mm•cLtntc, parLt outl'os fins que a 
mstt•ucçtw naval, c os que diliaenciam obter 
um meio pr~t~cJ de alargar toscus conheci-

'! l)lentas ma.r1tunos. Aquelles .iú. aut'crem 
. vantagens compensadoras do seu afasta

mento dos vasos de guerra ·e ,já tem lei 
reguladora do as.mmpto; a estc:s convém 
facilitar as occasiõ~s de se· insteuiecm, co
nhecendo bem a.s costas do Brazil. As.~im pén
sa._ndo; a 9ommissão propõe o· seguinte sub
stltu!~voaemendad~ Sr. _Deputado Noiva: 

« l<10a o Po~ce Exocuttvo autorizn.do a 
fazer cmbaecar otficiaes d:t armada em na
vios de linhas subvencionadas, no intuito de 
proporcionar-lhes pea.tica do mat• c cJnhoci
mento da costa, sem perda. dos vencimentos 
que perceberem, nem de antiguicladc, sendo
lhes contado esse tempo como de cmbar-

. que·»· 

Dnde convier: 
Fic<tm equiparados os vencimentos ou dia

rias dos operarios do Arsenn.l de Ma.rin1m do 
Pará aos da Capital Feloral. 

Sala das sessões, 7 de outubN de 1901.-
.Hosanna.h de Oliveira. · . 

Parecer contrario. A emenda vae de en
contro á disposição de lei, que não póde ser 
alterada em orçamento, devendo ainda ser 
sa.l~entada a differenç3. de traba.lho para 
ma1s no Arsenll.l de Marinha da ,Capital Fe-

deeal; cpw justifica melÍ1ores- vencimentos 
aos opel'arios deste. 

Onde convier: 
Pat·a assentamento dos pharóes do Gurupy 

e· Ta. tu oca no Estado do Pará-56:000$000 • 
Sala do.s sessões, 7 de ou tu bN do 1901 . -

Hosannah rlc Olivei1·a. 

O plmrol do Gut•tipy teve. verba no ol'ça
monto pass1do. mas devido iL demora na cx
pediçã.J do ct~odHo o serviço só cJmeçou em 
sctombeo o mw voderü, c~tar ·Gcl'minado em· 
dezomlwo, c:.thillüo a maiot• pat·t.o d<~ vcdJ~~ 
vot<~di.t.. e12_1 cxorcicios findos, razão po1'que ê.~. 
Com~mssao entendo que de_ve SGL' consignada 
no v1ge_e.te orç:~mento a de 3·) contos, para 
cgnclusao da montagem do refel'ido plUJ.J.'Ol. 

O governadol' do Pará manclou vir o ma
tet•ial para montagem dos pequenos pharóes 
de Simão Grande, . Hba do::~ Machadinhos, 
Ilha das Flechas e ponta do Caeté mas esse 
mater~11L., depositado no Ar.sonal de Marinha 
e. qu~ Hrlportou c~ 200 contos, .S3 estragará 
st nao for convemcntemente anroveitado ·c 
P?l' isso julg:t a, Commis:>ão que~ é preferi~el 
Ll1spensar o necessario pal'<1 a montagem 
desses phn.rôes, a peeclLw o rnrti;eeial. 

·Entende, pois, quo deve ser drLda a. YCl'ba 
de 40 contos pa.t'Lt esse in_tui to,· visto como n 
verba que o Estado do Pará gonet·os<~mentc 
destinava a auxillos á, União teve fim di
ver•so • 

_Quant.o. ao phn.I·ol de Tatuoca,a Commissã.q 
nao tem Informações· ofiiciae3 que autori
z~m a ~espoza consignada na emenda. Pro
poe, pots; o substitmivo seguinte: 

«Pat•tt conclu:o:~ão da montn.gem do pharol 
d? Gm•u P.Y. o 1p.on tagcm elos pe1p1cnos pha
l'oos uo Snna.o Gl'antle, llha dos Machadi
!_lhos, Ilha das Flnclms c Pont.:t do C<1et(} -
,o:oo0$000. 

34." 
Ao§ 27, art. 1°- Evcntn::J,r.s..,.. digLt·Se: 

100:000$000. 
Sala das sessões, 7 de outubro de 1901 -

Affonso Costa. . · · 

~ Commis~ão não julga con:vC'nient13 dimi
nua· a dotaçao ~destq, v~rba, qne ó estrict<~· 
mente nece::sarta p::wa o.J diversos mistm·cs 
a t)_ue se dcstinLt. · 

35.a 

Ao§. 11, art. 1°- Arilenaes - Accres
cente-se a verba necessaria á restauração 
do Arsenal de. ~arinha de Pernambuco du
rante o exerciCIO do 1902 .. 

Sala das sessões, 7 de .outubro de 1901 -
Alfonso Costa,- 'l'eixei1·a de ~á.- Celso· d~ · 
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Souza.- Pedro Pernambuco.·- Errnirio CmJ,· 
tinho.- Jotío Vieira.- Jttlio de lllello.- Esta
cio Coimbra.- Pere·im de Lyra~- Mafaquias 
Gonçalves.- C o,.nelio da Fonseca.'- Esme,.al
dino Bandeira.- B1·icio Filho. 

Subsistindo os motivos que impellir~m o. 
Poder Legislativo a votar a extincção do 
arsenal de que trata a emenda, não pócle 

_ ella obter a· acquir.>cencia da. Commissão. 

' 3()a. 

Accrescente-se ao § 23 do art. lo: 
Augmente-se a verba com 500:000$ para 

continuação e concluclão das obras dos moni-
tores Pe1·nambuco e ltfaranhão·.. · · 

Sala. das se>sões, 7 de ou!;ubro do 1901'.
B,·icio Filho. 

Accréscen te-se : 
Pa-ra Ci)nclusão das obras e armamento dos 

monitores Ma1·anhão e Pernambuco: 
Material de c~mst1'ucção naval 850:000$000 
Armamento·-· . . . . . . . . . . . . . . . . 350: 000$000 
Munições navaes ......... :... 30:000$000 

Sala das sessões, 7 de outubro rlP,. 1901.
Nelson r.lr1 Vasconcellos. 

A cons~rucçã.o dos monitores Pernamlntco 
e Maranhão já tem onze annos. de dur::u;ão, 
sendo suas quilhas collocadas em 1890, nos 
estaleiros do Arsenal de Marinha. 

A lentidão das obéas é devida ao fu.cto de 
serem ellas cu3teadas pela vérba- Material 
do constrticção naval-que, tendo de a~tender 
ás multiplas exigench1s ·<lo material fiuctu
ante existente, sómente pal'·cas quantias 
podem ser de:~tinadas aos navio? em con
strucção, ditficultando-f·e e espaçando-se o 
l'~mate, o accrescido o custo com a <iot!3rio
ração pt•oduzida pela a.cção do tempo, ourl-
gando renovação de obras. • . 

Ad quo consta, tem-se dospondido com a. 
\lonstruccí'í.o dos monitores Pernambuco e 
MamnhlTo a quantia de 381:067$730: 
a saber: 

Monitc·r :Monitor 
. Pernambuco Maranhão 

Material ...... 133: 50~$608 . 60:235$002 
Mão de obra .. 97:730$850 48:956$750 

---.,.--- ------
Admin is-traç ã o 

231 :233$458 115:191$752 

(10 °/o ) .. , , , 23:123$345 11:519$175 ------.. ------
Total. •... 254:356$803 126: 7l 0$927 

.Reconhecendo ombora os inconvenientes 
resultantes de dem_ora, pensa n. maioria. da 

Commis.$ão que devem continuar os trabalhos 
dentro <las verbas orçamcntarias, não lho 
sendo licito agora aconselhar a Camara a 
appt•ovar emendas que avulumam o orça~ 
mento em grandes quantias. -

38 . 
Onde convier: 
O Governó FederJ.l abrirá, no exercício da 

PI'csr.ntc~ loi, o CL'edito de 5.000:000$ a 
10.000:000$ pu.ea. melhoramento e a.ugmento 
da força na v a L. . -

S::J.la. das sessõJs, 7 de outtibr:o de 1901.- · 
Henl'ique . Lagclen. · 

Não c;;ttí. no caso de met'CCi!l' apoio da. 
.Commissão, nas condições actuaes do paiz, o 
çredito lato e e:xtans.) proposto pelo Sr. 
Deputado Henrique Lagden, no louvavel in
tuito de melhora.t• c augmentar nossa força . 
naval. · 

39 
A' tabelia 16: 
o serrL1.lhciro lampista da. Directoria dos 

Pharóes, secção da Carta Marítima, funccio~ 
n'ario civ1l, continuará a perceber 257$500 . 
como serr;.t.lheiro embarcado na Capital Fé-
dera.L. .. · · 

Sala das scs3ões, 7 d~ ouiiubro de 1901.
Henrique La!]den. 

· Não.pódc a Commissão prestar assenti
m.ento á.' omenda supr<l, que contraria dispo· 
sição da lei que rege o assump~o. 

·10a. 

Accrescente-s(" ao § 11 do :wt. 1°: 
Augmente-se a vor·ba c:.Hu mais 200:000$ 

parJ. a acquisição de uma. porta-batct des
tinada ao di.que Santa Cruz. . · 

Sala dtLS sessões, 7 de outubt•o do 1901.
Bl'icio Filho. 

A emenda tlo Sr. Deptitado Bl'icio Filho 
refere-se a uma ohra . inadiavel, da qual 
resultará econoinia pari os éofres 'publicos, -> 
po1•quanto a inutilizaçã.o do diquo de Santa 
9ruz deter:mina uin excesso de despeza, ·cuja 
1mportanc1a em !1m anno póde excedm• á · 
que é pedida part~: a acquisição da porta-
batel. · • 

A a.lludi<la acgu~sição Fherta o_ Govet•no 
de recorrer aos drques partrculm·es e evita · 
grandes dispendios ·com o pagamentó de· 
joias e estadia.s. Exemplitique~nos.: · 

Si o ceuzador Barroso tíver de entrar 
plra um dique particular; pela· impossibili· 
dade de fazer ·concert;os no de Santa Cruz, 
terá de pagar a_joia do 2;000$, que é a mais 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:53 - Página 28 de 33 

496 · ANNAES DA C.AMARA 

barata, e mais 300 réis por dia. e por to
nelada, isto é, l: 050$ díarios, visto como o 
Barros_o é de 3.500 toneh~das. Calcula-se que 
a despeza ·mínima a fazer-se em um anno, 
com a ent1•ada do!! navios em diques par
ticulares, é de 180:000$. tomando-se uma 
média de 2. 000 toneladas o 300 dias de tra
balho, não entrando as joias. 

Pelos mótivos apontados e convencid~ de 
aconselhar uma medida de economia, a Com
missão julga conveniente a adopção da 
emenda, que deve ser dirigida á rubrica 24& 
,-Obras-e não á 118 -Arsenaes. 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1901.
Paula Guimarães, pt•esidente e relator.
Mayrútl,, - Ser.:edello Co1·rêa. -Francisco 
Veiga.-Cassiano do Nascimento;--'"-Lui.z Piza. 
- Victúrino Monteiro. 

N. 253-1901 
Autoria-a o Poder Executivo a--abrir ao Mi

nisterio da Fazenda os creditos extraordi
narios de 2:676$445,ouro,e 2.954:500,p32 
papel, para attender ao pagamen.to de di-
vidas de exercícios findos . · 

Presente á Commissão de Orçamento a 
mensagem do Sr. Presidente da Republica, 
solicitando creditos para attender ao paga
mento das dividas de exercicios findos; e con
siderando que as mésmas se acham proces
sadas de accordo com as disposições das leis 
em vigor, é de parecer que seja adoptado o 
seguinte projecto de lei : 

. O Congresso Nacional resolve : 
· Artigo unico. F~c~ o Poder Executivo au
torizado a abrir ao Ministerio da F;a.zonda 03 
creditos extraordinarios de 2:676$445, ouro, 
e2.954:500$332, papel, para attender.ao pa
gamento de dividas de exercícios ftndo.3, se
gundo a relação abaixo, fazendo as neces
sarias operações e revogadas M disposições 
em contrario, 

Ouro Papel 
Ministerio da Jus-

tiça •...•.••..• . ......... 43:042$551. 
Ministerio da Fa· 

zenda •.•... , •. . ......... 554:667$663 
Ministerio das 

Relações Exte-
riores ..•.••... 

Ministcrio da In· 
2:676$445 2:471$133. 

dustria, Viação 
e Obras Pu-
blicas ....... ,. . ........... . 82:863$938 

Ministerio da Ma· 
rinha •.• ~ ••..• .... ' ..... 1 .125: 172$596 

Ministerió da 
Guerra .••••.•• . ......... 1.146:282$451 

Sala das Commissões,l9 de outubro de 1901. 
=-Paula Guimarães,presidente. -Mayrinh,re-

lator.-Victorino Monteiro.-Francisco Veiga. 
-Francisco Sd.-Luiz Piza. 

N. 254-1901 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Indust1·ia; Viaçtio e Obras Publicas 
o credito exh·aordinario de 4:286$300 para 
dar-cumpr:mento à sentença do juiz seccio
nal do Cearâ, que condemnou a Fazenda · 
Nacional a pagar à Companhi·a Unitío ·Cea
rense o alugu~l da casà occupada pela Re
partição dos Correios ~esse Estado , multa 
do contracto e ?ustas do processo 

Ém Mensagem de 7 do corrente, solicitou 
o Sr. Presidente da· Republica o credito de 
4:286$300 para dar cumprimento á sen~nça. 
do juiz seccional do Ceará, que condeninou a 
Fazenda Nacional <1. pagar ~ Companhia. 
União Cearense, além do aluguel do predio 
occupa.do · durante o ultimo trimestre de 
1897-pela Repà.rtição dos Córreios daquelle 
Estado, mais a multa do contracto e custas 
da causa; e tendo a . Com missão de Orçamen
to em consideração a juri~prudencia firmada· 
pela Camara para caso.:; . analogos, · ê de pare
cer que seja adoptado o seguinte projecto de 
lei: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au-. 

torizado a abrir ao Ministerio da Industria, 
Viação e Obras.Publicas o çredito·extraordi
nario de 4:286$300 para. dar cumprimento á 
sentença do juiz seccional do Ceará, que con
demnou a Fazenda Nacional a pagar á Com
panhia União Cearense o aluguel da c:Lsa. 
occupada pela Repartição dos Correios nesse 
Estado, multa do contracto e custas do pro
cesso; faz~ndo as nccessaria.s operações . e 
revogadas as disposições em contrario. · 

Sala da..; sommissões, 19 do outubro de 
1901.-Paula Guimarães, presidente.-May
rinh, rela.tor.-P.randsco Veiga.-Prancisco 
Sà.-Victorino Monteiro. -Luiz Pi.;a. 

N. 255- 1901 

Auto1·üa o Pod~r Executivo o; abrir ·ao Mi
nisterio da Guer1·a o credito de 736:424$, · 
supplementa1· á verba toa. «Etapas» do 
art. 15 da lei n. 746, de_ 29 de de.;embro ·-
de 1900 -

Em mensagem de 7 do corrente, solicitou 
o Sr. Presidente d.a Republica o credito de 
736:424$, s~P.plementar á verba «Etapas~ ~o 
Ministerio da Guerra, e tendo a Commissao 
de Orçamento em consideração as razões ad
duzidas pelo dito Ministerio na exposição · 
abaixo publicada, é de parecer· que seja. ad
optado o seguinte projecto de lei: 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:53- Página 29 de 33 

SESSÃO EM 22 DE OUTUBBRO DE 1901 497. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo ui co. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito de 736:424$, supplementar á -verba 
10a. «Etapas» do art. 15 da lei n. 746, de 29 
de dezembro de 1900; fazendo as necessarias 
operações e revogadas as disposições em 
contrario. 

cicio :t deficiencia do votado, rogo que vos 
digneissolicitar do Congresso Nacional au
torização para a abertura a este Mínisterio 
do credito da quantia de 736:424$, supple
mentar ao § 10, do art. 15, da citada 
lei. 

Capital Federal, 7 de outubro de 1901.
J, N. de Med1iros Mallet. 

Sara . da'l Commissões, 19 de outubro de 
1901.-Paula Guimarães, presidente.-May· 
rink, relator.-Francisco Veiga.-Francisco 
Sà.-Victorino Monteiro.-Luiz Piza. 

Sr. Presidente da Republica-A lei n. 746, 
de29 de dezembro-de 1!100, art. 15, § lO
EGapas -concedeu para 11.265.360 raçõe-'3 a 
l$400 o credito de 15.771:504$000. 

Pelas avaliações da etapa, á vista dos 
preços correntes nos re3pectivos mercados, 
nos dous semestres do vigente exercício, 
constantes da inclusa demonstração do valor 
das etapas durante o exercício de 1901, foi a 
média para o calculo da dos Qffi.ciaes, de con
formida!le com o disposto no art. 5°, n. III, 
da lei n. 360, de 31 de dezembro de 1895, 
de 1$300, e para. o calculo da das praças de 
pret de 1$620. 

Assim, importando as 5.443.610 rações de 
officiaes em 7. 076:693$ e as 5. 821.750 de 
praças de pret, inclusive os alumnos dos 
institutos militares de ensino, em 9.431:235f, 
elevou-se o necess1rio a. 16.507:928$000. 

Confrontada a quantia de 16.507:928$ com 
a de 15.771:504$, credito concedido, dá-se a 
defi'ciencia. de 736:424$, que seria, aliás, de 
1.280:785$, si da etapa dos officiaes pela 
média de 1$300 não resultasse a economia de 
544:361$ ou seria ainda. maior, si as ava
liaçõe~ das etapas no segundo semestre não 
se tivessem reduzido, á -vista dos preços cor
rente.; dos dilrerentes mercados, realiZétndo-se 
as5im em parte a economia prevista a pa
ginas 247 do relato1•io que vos apresentei no 
presente anno. 

Finalmente, tendo-sa concedido po1• de
cretos ns. 730 e 3.855, de 13 d(} dezembro 
de 1900, para o exercício proximo :rnssado, o 
credito supplementar de 1. 778:353$ e sendo 
o neces.'3ario p:tra o exercício actual de 
736:424$ houve neste exercício a. ditferença. 
de l. 04J : 929$ para. meno.;, contribuindo para 
esta diminuição a concentração dos corpo.:l 
do 2° e de algun.~ outros do 1°, 3° e 4° dis
trictos militares, differença que muito ha 
do augmentar, quando estiver feita a con
centração dos corpos de -todos 03 districtos 
militares. 

N. 256- 1901 

Autm·iza o Poder Executi'Do a abrir ao Mt'-. 
nisterio da Fa::anda o credito extraordi
nario de 47:229$709, para dar eitecuçao 
ás sentenças do Supremo_ Tribuna~ Federa~, 
que confirmaram as do juiz secciona& ·da 
Párahyba, oondemnando a Fa.zenda Na
ciona~ a restituir a Pai'l'!a Valente & Comp., 
Lemos, Moreira & Monte e Santos Gomes & 
Comp., negociantes naqueUe Estado, o que 
demais pagaram por direitos de kerozene 
importado em 1896 e 1897, com as respe
cti'l)aS custas 

- . 
Presente á Commissão do Orçamento a. 

petição dirigida ao Congresso Nacional por 
Paiva Valente & 9omp. e outros, solicitando 
que o Poder Executivo seja habilitado ·com 
o necessario credito para cumprie as sen
tenças do Supremo Tribunal Federal, que 
confirmaram as do juiz seccional do Estado 
da Para.hyba, condemnando a Fazenda Na
cional a restituir-lhes o que demais pagaram 
por direitos .de kerozene importado em 1896 
e 1897, com as respectivas custas ; o, tendo 
em consideração a jurisprudencia fil'mada 
pela. Camara para identicos assumptos, é de 
parecer que seja adoptado o seguinte pl'O
jecto de- lei: 

. O Congresso Na.cional resolvo: 

.· Artigo unico. Ficn. o Poder Executivo au. 
'torizado a abrir ao Ministerio da Fazenda o 
credito extraordinario de 47:229$709, para 
dar execução ás sentenças do Supremo Tri
bunal Federal, que ·confit•maram as do juiz 
seccional. da Pa.rahyba, condemnando a Fa
Nacional a restituir a Paiva Valente & 
Comp., Lemo~, Moreira & Monte e Santos 
Gomes & Comp.,. negociantes naquelle Es
tado, o que demais pagaram por direitos de 
kerozene importado em 1896 e 1897, com as 
respectivas custas ; fazendo as necess<wias 
operações e revogadas as disposições em c.:m-
trario. -

Justificada com a demonstração junta da 
despeza paga e a pagar até o fim do, excr-

Sala das Commissõas, 19 do outubro de 
1901. - Paula Guimarcíes, presidente. -
Mayrit!k, relator.- F,·ancisco Veiga.-Fran
cisco Sa,- Victorino Montei1·o.- Luü Piza, 

com~ra Vol. VI 6~ 
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N. 257-1901 

Autoriza o Pode;· Executivo a alwi?' ao JI!Iinis
terio da Industria, Viação e Ob1·as Pttblicas 
o credito de 8:962$012, S1tpplementm· (i 
ve1·úa 6"'-Cm·raios-do aYt. 9° da. lei n. 7 4ü, 
de 29 de de:;emb;·o de 1900 

Foi pecsente á Commissã.o de Orçamen~o a 
mensao-em do St•. P1·esidente fla. Repnbhca., 
de 14 do corrente, solicitando o credito de 
3:962$912 para attender ao pagamento a.o 
pessoal elos_ ~orreio~. . . . 

Da exposlÇao, aba1xo publtcada, do M~IllS
terio ela Industria, Viação e Obras Pnbhc1s, 
constam as razões justificativas deste cre
dito, pelo que a Commissão de Orç~mento é 
de parecer que -seja a.doptado o segumte pro-
jacto de lei : . · 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo auto· 

rizado a abrir ao MinL:;terio da. Indus~l'ia· 
Viação e Obras Publicas, o cre1lito . de 
3:96i>$912, supplementa.r <1 verba6"'-Correios 
-do art.9•da lei n. 746, de 29 de dezembro 
de 1900 ; fazendo as nccesaa.rias operações e 
revogadasas disposições em contrario. 

Sala da.':l Commis.:;ões, 2~ de outubro de 1901. 
Paul(t Guimantes, presidente.- l'lfay1·inh. 
rebtor.-Francisco Veiga.-l<'nmcisco Sd.
Cassiano do Nascimento. -Sm·~edelto Co1-rêa. 
-Lui;;; Piza.-Victorino ]{onteü·o. 

N. 2:58-1901 

Fonseca c l<'onseca Irmãos & Comp., nego
ciantes no Recife, Estado de Pet'nambuco, a 
impor~ancia que de mais pagaram á Alfan
dega daqnella cidade, pot· importação de 
kerosene, do accordo com a sentença do 
Supremo Tribuna.l Folloral, que conde\I}.nou 
n. Fazenda Na.ciona.l a tal pagarnen~ na 
acção alli propo.:;t<L; fazendo as necessarias· 
operações e reyogadas as disposições em . 
contra1•io. -

S<da. da~ commissõcs, 19 de outubro de 
1901.-Paula Guimm·tíes, presidente. - Mai-
1·ynh, relator.-Viclorino Jrlnntei,·o. - Fmn
cisco Veiga.-Ltt'í.:; Pi:::a.. ~1''1-cmcisco Sá. 

O Sr. Presidente - Tendo daclo 
a hora, designo para amanhã a seguinte 
oedem do dia : 

Primeira p:1rte (üé ás 2 1/2 horas ou 
antes): 

Continuação da votação do projecto n.l13 A, 
de l90I,autorizando o Governo a abrir o cre
dito de 16:060$. para pagar ao bacharel um ... 
belino de Souza Marinho os. seus ordenados, 
como juiz do direito em disponibilidade, 
decoreidos de 22 de abril de 1894 a 31 de de- · 
zembro do 1900 (la discussão); 

Votação do projecto n. lüô A, de 1901, au
torizando o Governo a. ·abrir n.o Minis.t.cr.io 
da Justiça e Negocios Interiores o credito 
necossario pn.1•a pagamento do premio ele 
viagem, de que trata o art. 221 do Codigo do 
Ensino, conferido a Pedr.J Demosthenes Rache 
(la discussão); · 

Auto1·i~a o Pocle1· Executivo a:aln·i1· cto ilfinis- Vótaçã.o do projecto n. 11 A, de 1901, u.uto-
tcrio da Fa:::encla o credito etclraordinario rizü.nd:) 0 Pod.er Executivo a ttb1•il• um cro
rla som ma que ntJCCSSltrio (Õ.l' para rcstitttir di tu du. ·quanti'-1 de 2:638$045 a.o Ministel'io 
a Joao de Aquino l"onseca c Fonseca Irnuíos da. Fu.zendu. pu.ra pagamento do fm·ragons, 
& Comp., negociantes no Recife, Estado de agua e objectos do expedia te, foi·neciuos 
Pernambuco, a importancia que ele mais peht Compa.nhia da.s Aguas do M;,tceió o Oll· 
pagaram. ti Al(a11degn daquclla cidade, por tt•os, PJI.' conh do Ministel'io 1Tu. GuOJ'J'Il, du
importaçtío r.lc ''utosene, de accordo com a ra.nte os oxcJ•cicios do 18!>4, l8!>ü, 1897 o 1801:) 
sentença do Sttp1·emo 1'1'ibunal Fcde1·at_ (la uiscus~ão); . 

Vota.ção do J.Wojocto n. 46, de 1001, auto-
Presente á Commissão de Orça.mnnto a t'izando o Podct· Executivo <t a.lJde :1o Minis

petição de João de Aquino Fon~eca. c Fonseca terio d<t Guot'ra o cred.ito extraordinario de 
Irmãos & Comp., submettendo <i eonsidera- 4:225$800 pitra . pagamento do ordenado a 
ção da Ca.ma.ra a sentença do Supremo Tri- que tem dir·eito o almoxarife do .extincto 
bunal Federal, que condemnou a Fazenda Arsenal de Guerra de Pernambuco, João OH
Nacional a. re.'ltituír-1hes a. importancin. que ma.co dus Santos Bernardes (::la. discussão) ; 
de mais pag,w.:tm á Alfa.ndega do Recife, Es- Vot~\ção do projecto n 176, de 1901, auto-
tado de Pernambuco, de direitos de impor· riz~ndo o Governo a abrir ao Ministerio da . 
t1ção de kerosene, é de pal·ccet·, bas~ada na Guert'a o credito ex~r.\Or(Linario de 2:860.$207 
jurisprudencit\ firmada, que seja adoptatlo o para. occorrer ao pagamento do ordenado 
seguinte projecto de lei: · que compete ao escri'~<ão do_almoxal'ifado do 

extincto A:rsenal de Guerra. de Pernambuco 
O Congres5o Nacional resolve: Ft•ancisco Mauricio de Abreu (,2a. discussão); 
A1•tigo unico. Fica o Pode1• Executivo au- Votação do projecto n. 197 A, de 1901, 

torizn.do a abril• <to Ministcrio U.a. Fazenda o autorizando o Governo a ab1•lr ao Ministerio 
credito ox.traoruin.ario da somma quo neces- da Industri:t, Viação e Obras Publicas o cre
su.rio fôr para restituil' a João de Aquino dito egpecial de 130:000$ para occorrer ás deg.. 
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pezas da reprcsentaçã,o dos produdos bra.zi-
1eiros na expJSição de Bulfa.lo (I a discussão) ; 

Votação do projecto n. ll2 A, de 190!, 
autorizando o Governo a abrir o credito de 
100:000$ ao Ministerio da Industrh, Viação 

de alJril do 1808, ao ex-empregado d<1 Es
trada de Ferro Central de Pernambuco Luiz 
Affonso Ferreira; 

. ·~~ Obras Publicas com o fim de ser entregue 
áo Sr. Alberto Santas Dnmont, como premio 
pelo resultado de sua cxperiencia de um 
balílo dirigivel (3a discussão) ; 

Discussão unic<1. <lo projecto n. 162, de 
1890, concedendo â. viuvi1 do jurisconsulto e 
ox.:.Senn,dor Joaquim Felicio dos Santos a 
pensão mensal de 500$000 ; 

2a d iscnssão do projeeto n. 62 A, de l 901, 
alterando a classe Ja., n. J, das Tarifas das 
Alfandegas ; Votação do pl'Ojecto n. 147, do 1901, con

cedendo ao Dr. Amaro Rodrigues de Albu· 
querqu9 Figueiredo, 2° tenente cirurgião 
contr·actado da armada, urna pensão de tre
zentos mil réis mens<tes e i1utol'izando o 
Governo a abriL· o neccs,.;tu'ÜJ credito ; 

Votação do pro,jecto n. 174, ~le lQOl, man
dando qile o Governo da Republica inde
rnnize com a quantia de 70:000$ a Victor 
Meirelles de Lima, pelas despezas que fez 
com ~ pintürn,, montagem e, custeio do Pa
nOI'aroa do descobrimento elo Brazil .(com 
substitutivo da. Commissão de Orçn,mento 
ao projecto n. 261, do 1900 ) (1(1. discus-
são) ; · 

Votação·do projecto n. 189, de l9Ql, ore
ando . varias cargos na RcpJ.rtição Geral 
dQs Correios o marcando-lhes o:; rcspectl
vos vencimentos (2'\ discussão) ; 

Coutíiluação· da. 2a discussão <lo projccto 
n. 20ü A, de 1901, com o p:u'eccr subrc as 
emendas pu.m 2a discussão lb projccto n. ~06, 
deste anno, <J.UC fixa a. Llospoz<t üo Minnis· 
torio da .Justi<;·a c Ncgocios Interiores pu.ra o 
cxcrcicio do l!J02 ; 

Continuação <hL üi,;cussf~o nnica do projocto 
n.l05 B, üo HJOI,com pat·ocet• sobro as omon
lltLg olrtlt'eciua.s na 2·1 tliscussão üo projecto 
n. 105 A (tlo Sona.tlo), 'tuo crca. no Distl'icto 
Fodor:Ll m;J.is nm olllcio do rogi~tl'o de hypo
thccas, eotn a, tlosignn~~ü.o do tercoil'O ; 

Contintm<.;iio d:~ :1" discussão do pro,jocto 
n. 205, do lHDH, anl.orizando o Uovcrno a. 
mandar pagar tws Drs. Francisco Antuno~. 
Maciel e Al'~hUL' Antunes Maciel a quamia. de 
:,H5:500$, importanci<~ do g<~do vaccum oca.·· 
vaUa.r fornecido ás forç.ts logaes durante o 
período rovolucionario de 1893 a 1895 ; 
. Continuação d.:t 3<> discussão do projecto 

n. 133 B, de 1901, que autoriza o poder Exe
cutivo a abrir ao Ministorio da Justiça. e 
Nego cios Int~riores o credito de 11:200$, sup
plementar á verba ga do art. 2° da lei n. 746, 
de 29 de dezembro de 1900; 

la discussã.o do pro.iecto n. 139 A, de 
1901, estabelecendo que as etapas dos ofii
ciaes do exercito e da. armada nunca. serão 
inferiores a l$400, qualquer que seja a. guar
nição a que pertençam, salvo as excepções 
da lei; 

P discussão do projeéto n. 6 A, de 1901, 
dccl<Lra.ndo <1bolida a accumulução das cadei
ras do logica e de litteratura do Intern(l.to e 
do Exter·nttto do Gymna.sio Nacional, soh <~ 
rcgencia, de nm só ca.thcdríttico, ·c mandando 
pôr em concurs.J as cadeiras que va.O"u.rem 
em consequencia desta disposição; o ~ 

Discussão unica do projecto n. 169, de 
1901, ~tutorizando o Podet• .Executivo a con
ceuor um anuo U.c liccnçil,, com o ordenado a 
que tiver direito, ao bacharel Manoel. Igna
cío qarvalho de Mendonça, juiz secciona.l do 
EstaU.o do Paranú. ; 

Discussão unica do projecto n. 201, de 1901, 
autoriza.ndoo Govm·no a conceder ao Dr. Fer
nando Terra, assist:.mte da cadeira de clínica 
dermato-syphiligr<1plüca da Faculdade de Me
dicina tlo Rio de Janeiro, mais um anno de 
licença, com todo o ordenado, para tratar de.. 
sua saude; . . 

Discussão unica. do :projacto n. 186, · de 
1901, esta.beleccndo que ao cngenheil'o Aris
tides Galvão de Queiroz, aposentadQ no 
c:.trgo de dírcctor da. Sccreta.ria (lo Ministerio 
da. Agricultura, Commercio e Obras Publi
cas, compete, desde a n.poaentu.doria., o orde
nado <lc engenheiro-fiscal de 2a classe, cor
respondente n, 25 :mnos de serviço ; 

Discussão uuica do projecto n. 190, de 
1001, a.utorizltnd.o o Governo a. conceuer t\o 
machinista elo 2a elas..;e da Estrada de Ferro 
Central do Brazil, Achilles Arnand Coutinho 
um anno de licença, com ordenaclo; pn,ra. 
tratar de sua samlo onde lho convier ; 

Discussão unica. do peojecto n. 100, de 
1900, elevando a 1$ diarios a pensão e soldo 
que percebe o 1° cadete reformado, com 
honras do alferes do ex:ercito, Ül'OZimbo 
Carlos Corrêa do Lemos ; 

la discus>ão do projecto n. 72, de 1901., 
declarando que gosarão da fea.nquia postal a 
correspondencia e as revistas dos Institutos 
Historicos e Geograplücos do Brazil,do Pará, 
C,eará, Bahüt, S. Paulo, Paranâ c Santa Ca
tharina o dos Institutos Archeologicos da 
A1agôas e Pornembuco; 

Discussão unica. (lo projccto n. · 267, de 
1900, autorizando o Poder Executivo a. con
Mder uma pensão de 1$500 dia.l'ios, a contar 

11
' discussão do projccto n. 22 A, de 1901, 

mandando dispensar dos exames praticos de 
que cogitam os arts. 28 o 29 do regnlamento 
de 31 de março de 1851 os ofilcia.es e prll.ças 
do exercito habilitados com os cursos das 
armas a, que pertencem e derogando a lei 
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_n. 39 A, de 30 dejaneiró de 1892, na. parte 
referente a este assumpto; 

Nova discussão do projacto n. 1f,3 E, do 
1900, additivo destacado na. ga discussão do 
projecto n. 153, em virtude do art. 133 do 
Regimento Interno, autorizando o Governo 
a transferir para Manoel Maria Vellez a 
conccs:;ão feita a Julio Benovides pelo decre
to n. 99, de 7 de outubro de 1892, podendo 
prorogal-a por mais cinco annos; 

3a. discussão do projecto n. 203, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito do 21:347$456, 
para pagar a A: Aveniet· &. Comp. c a Cor
rêa Cha.ves & Pinto, de accordo com a sen
tença judiciaria que mandou restituir-lhes o 
que de mais pagaram á Alfu.nclega. desta 
Capital ; 

2a discussão do projecto n. 243, do 1901, 
autorizando o Poder Executivo a aurir a.o Mi
nisterio da Fazenda o credito extraordina.rio 
de 3:000$ para attender á restituição do 
deposito feito por Adolpho Gomes Netto ; 

Discussão uoica do projecto n. 24l,de .1901, 
autorizando o Governo a conceder um anno 
de licença., com todo o ordenado, ao pre· 
::pararfor e1fectivo da cadeira de operações 
e a,parelhos da. Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro, Dr. Henrique Toledo Do· 
dsworth; . 

Discussão unica. do prQjecton. 200, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo e. conceder 
um anno de licença ao concluctor de trem 
da Estrada de Ferro Central do Brazil 
Francisco Alves da Silva Pradó; 

}a discussão do projecto n. 142 A. de 190 I , 
reorganizando o cor·po de engenheiro!! navaes 
B ttxa.ndo o pessofi I do respectivo quadro 
ordinario (com pareceres das Commiseões 
de Marinha o Guerra o Orçamento ) ; 

3" discussão do projocto o. 173 A. de 1901, 
autorizando oPoder Eiecutivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito extraordlnario 

· de fi8: 195$189, pura. execução da sentença, 
em ultima instanci&, que condemnou a 
Fazenda Naclom~l a pagar ao tenente-coronel 
Procopio José dos Reis ; 

Segunda parte, (às 2 1/2 horas, ou antes); 
3a discussão do projecto n. 121, de 1901·, 

autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerlo da Justiça o Negocios Interiores 
o credito de 100:000$, supplementar ao n. 14 
do art. 2° da. lei n. 746, de 2!J de dezembro 
de 1900; 

3o. discussão do projecto n. 261, do 1900, 
autorizando o Governo a prorogar o prazo 
concedido á Sociedade Monter>io Got'al de 
Economia dos Servidores do Estauo para in· 
demnizar· ao Thesouro Federal da quantia 
de que lhe 6 devcdortJ., a.t~ que essa institui· 
ção rcgult\rizo sua situação, podendo mesmo 

roleva.l-a do pagamento da importancia. em 
quo ficou alcança,_çla no anno de 1899 ; 

3 .. discussão do projccto n. 166, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocio~ Interiores o 
cred.ito de 13:300$ para pagamento do pre
mio e impressão de 1000 exemplares da 
obra- Theoria. do Processo Civil e Com
mercial- composta. pelo Dr. João Pereira 
Montoiro; 

311 discussrio do projecto n. 132, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a. abrir ao 
Ministerio da Marinha o credito de IOO:OOO$, 
supplemcntar ao <trt. 8°, n. 24-0hras- da 
lei n. 740, de 2!) de dezembro de 1900 ; 

3a discussão dJ pr·ojecto n. 120, de 1901, 
autorizu.ndo o-Governo a abrir ao Ministerio 
da Gum·ra o crédito extra.or<linario de 
2:401$800 para pa.gamento ao mo.recha.l José 
de Almeida B<1rreto, em virtude de sentença. 
do Supremo Tribunal Federal; 

2a discussão do projeeto n. 218, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir 
ao Ministerio da Marinha o credito de 
6:121$701,. ~:~~pplemcntar á verba so. do 
art. H0 da 101 n. 746, de 29 de dezembro 
de 1900, para pagamento de soldos que 
competem aos offl.ciaes transferidos para o 
quadro da reserva, depois de annulladas as 
respectivas reformas; 

2a. discussão do projecto n. 1~ 1 de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Miníst.erio da Fazenda o credito extr·aordi· 
nario de · 1: t:J2$ para pagamento a diversos 
operarias da Cas;~ da Moeda ; 

3o. discussão do projecto n. 232 A, de 
1900, com o parecer n. 22, de 1901, au
tori?.ando o Poder Executivo . a t1•ansformar 
as P, 2a e 311 turmas da Suh-DirectoT'ia dos 
Corr·cios em l" 2o. e ;ja secções na. Directoria. 
Geral, passando os chefes d~ turma a 
chefes do sacção, desde que preencham as 
condições regulamentares, o dando outras 
providencias ; · 

3 .. disc\lssão do p rojecto n .. 127, de 1901 , 
disponuo sobre a. contagem da antiguidade 
do po~to dus ufficia.es do exercito a que se 
rof'erom os a.rts. 1° o 2° da lei n. 350, de 9 
de dezembro de 1895 ; 

l '• discussão !lo projccto n. 229 A, de 1900, 
determinando que na confecção das taboHas 
de distribuição dus croditos a tl:UO se refere 
o art. 162 do regulamento n. 2.409, de 23 
de dezombr·o de 1896, J.over-se-ha entonder 
por dotaçãu do uma verba a somma. exacta 
uu.s suas consignações c sub·consígnaçõe.~; 

Di..;cust:~ão unicu. <la omonda do Senado ao 
pr·ojecto n. 45 A, do 190t, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir u.o Minlstol'io da. 
Gum·ra o credito r1un fôr necessa.rio para. 
paga.r u. gratitlca(;ã.o de· cxcrcicio a quo tcpm 
diroito CamiHo Josú Moatoiro dos Santos o 



Câmara dos Deputados- Impresso em 21/05/2015 09:53- Página 33 de 33 

_./ 

SESSÃO EM 22 DE OUTUBRO DE 1901 501 

Joaquim Gonçalves da Costa, contra-mestre 
o ma.ndador da. extincta. officina fle correeiro 
do Arsenal de Guerra d;1 Capital Federal ; · 

Discussão unica do pro,jecto, n. 71, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a conceder a 
Antonio de Santa Cecilia Junior, fiel do 
thesouroiro da Delegacia. Fi~cal do Thesouro 
Federal no Estado de Minas Ge1·ao;, um anno 
do licenca para tratar do sua saude onde lhe 
convier; 

Discussão rinica do projecto n. 184, do 1901, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
dous annos de licença, do accordo com o dis
posto no § 2° do art. I o do regula.mento 
publicado na ordem do dia n. 495, de 17 de 
ja.neiN do 1866, ao capitão do corpo do engo
nhcir :s Alfredo Soares do Nasciment>, para 
tratar de sous interesses; 

Discussão unica do projocto n. 188, de 190 I, 
relativo á emenda do Senado ao projecto 
n. 171 B, do 1900, da Camn.ra dos Deputados 
que autoriza o Governo a mandar pagar ao 
capitão do fragata honorario e 1 o tenente 
reformado Collatino Marques do Souza a 
quantia (lO 1:837$680, ditrercnça do soldo que 
deixou de recober desde 1870, data de suare
forma, a16 1897, de a.ccordo com a. doutrina 
contida no aviso do Ministerio da Fazendc\ de 
7 do janeiro de 186ü; 

1a di:'lcussão du pr·o,jecto n. 157 A, do 1901, 
declarando que no caso do licença a . um lonte 
cathedratico da Escola Naval, será a cadeira 
regida pelo lente substituto a quem cornpot.ir 
na occn.sião o exercício das funcções de ropa
tidor dossa cadeira, com voto om separado; 

la discussão do ·prQjocto n. 158 A, de 1901, 
tornando extensivo ao Miuistorio d:.\ Marinha 
o decreto n. 232, <lo 7 .Jo dezombro do 1894, 
na. parte que organiz·\ os estados maiores do 
Ministro da Guerm o do ujuda.nto general 
do exercito, o dando outras providencias; 

Discussn.o unica. do pr·ojecto n. 283, do 189:l, 
concedendo a D. Jul ia na Mo rol G:,.rcoz Pai'•:L, 
viuv:•. do teneuto do oxercit.o Diogo Ga.rcoz 
Palha, a ponsil.o annual do ü00$000; · 

Discussão unica. do projecto n. 148, flo 
1901, autorizando o Governo a mandar con
tar ao capitão de fragata Francisco Carlton 
a antiguidade da data. da promoção âquelle 
posto, em 26 de abril de 1890; 

Discussão unica do projecto n. 191, de 1901, 
concedendo a D. Amalia Cavalcanti do Al· 
buquerque, viuva do capitão do engenheiros 
Antonio Cavalcanti de Albuquerque, uma 
pensão mensal de 101J$000 ; 

Discussão unica do projecto n. 2421 de 
1895, elevando a 100$ mensaes a pcn."ãó quo 
poJ•cel!O D. Cyhole de Mendonça Souza Mon
t,oii·o, viuva. do tenente honor·ario do exeL'· 
cito Holoodoro A volino do Suuz<~ Monteiro ; 

2a discussão do projocto n. 100 A, de 1901, 
conferindo privUegio pa.ra, píloga.mento de di-

vida proveniente de sala.rios do trabalhado:r 
rural; 

Discussão unica do projecto n. 204 A, de 
1901, concedendo um anno de licença, com 
ordenado. ao Dr. Zacharias do Rego Mon
teiro, jujz do Tribunal Civil e Criminal, 
para tratar de sua saude onde lhe convier ; 

2a discussão do projecto n. 217, de 1901, 
autorizando o Governo a contractar cóm os 
engenheiros Augusto de Bittencourt Cu.r
l{alho Menezes e Mfredo Rozendo da Silva, 
ou companhia que organizarem, o forneci.. 
mento de cal'tõos postaos illustrados o dá 
outras pt>ovidencias ; 

ta. discussão do p1•ojecto n. 87 A, de 1901, 
instituindo um premio annual, intitulado 
«Premio Federal», de 5:000$, p;1ra. ser con
ferido ao club de regí1tas que obtivorvictoria 
no pareo «Campeonato», abrindo o Governo 
o ncf'essario credito ; 

I& discussão do projocto n. 101 A, de 1901, 
permittindo ao capitão de mar o guerra 
reformado José Duarte da Ponte Ribeiro con
tribui!' para o montepio do posto de- contra
almirante, com as vantagens do meio-soldo 
correspondente a.o me'imo posto, pela tabella 
vigente; 

2a discussão do projecto n. 222, de 1901, 
determinando que os officiaos do exercito, 
armada. o classes 11rinoxas, reformados ou 
quo se vonh:Lm iL roftn•mar, do accordo com 
os decretos ns. 108 A, do 30 do dezembro do 
1889 o 193 A, d'o 30 do Janah•o do 1800, vo
luntaria o compuli'lori;1monto, tcom direito 
ás vantagons o:mrada.s no alvará do 16 de 
dezembro de 1700 o resolução do 20 de de .. 
zembru do 1801 ; 

3~~< discussão do pro,jocto· n. 103, elo HJ01, 
mttrca.ndo os casos o a fóL·ma da. rovisão das 
condcmnu.ções ; 

3" discussao do projocto n. 165, do 1901, 
autol'iz:1nllo o Poder Executivo n abrir ao Mi
nist.m·io da. M:Lrinllí~ o crodito do 77:521$809, 
supplorncnta.I' ás verbas ns. 8, 14 o 21 do 
ILI't. 8" da. 1oi n. 746, do 20 de dezembro do 
I 900, para pa.gamontos do vencimentos ao 
col'po do pa.trões-móros, augmonto de ven
cimon ~os de um capitão de mar o guerra, 
um capitão do fragatu. o vencimentos de 
tres medicos do 5a classe ; 

1 a- discussão do 'projecto n. 182 A, do 1901, 
dispensando a Fazenda Municipal do adeantar 
o pagamento do sello nas causas om quo for 
autortt ou ré, perante a justiça. local do Dis
tricto Federal e dá outras providencias, com 
emenda da Commissão; · 

2a discussão do projocto n. 225, de 190 l, 
equiparando aos Jogares de apontador dos 
Arsena.os de Marinha.o de Guerra o de apon
tador geral da Alfandoga da Capital Federal; 

Nova discussão do projecto n. 102 B, de 
1901, quo autoriza o Podei' Ex.ecutivo a con · 
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ceder' dous annos de licença., com soldo 
simples, ao capitão do corpo do osta.do-ma.ior 
do exercito Pedro Botelho da Cunha, pa.ra 
tratar de negocio de seu interesso dontl'o do 
paiz (emenda destacada do projecto n. 102, 
d.o 1901); 

1n. discussão do projccto n. 146 A, de 1901, 
instituinuo regras para a estabelecimento de 

. em prezas do armazens gora os, dotm·mina.ndu 
. os direitos o as olJrigações dessas cmprezas; 

Dino Bueno, Valois de· Castro, Costa Junior, 
Adolpho Gordo, Rodolpho Miranda, Edmundo 
da. Fonseca, Cajado, Cincinato Braga, Alfredo 
Ellis, Teix:eir<l, Bran<lão, Lin<.lolpho Serra, 
Carlos Cavalcanti, Paula R:unos, Francisco 
Tolcntino, German9 HasfJlochee, Victorino 
Monteiro, AurclLmo Barbosa, Vespasiano de 
Albuquerque c Cas:'\íano do Nascimento. 

la uiscussão do projecto n. 215 A, ue 1901, 
autorizando o Poder Executivo <t contract<n' 
o resgate dó pa.pcl-moeda com um banco 
existente ou que se installar e dando outras 
pro-videncias. · 

Vem á Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO 

. Decla.ro .quc pedi a p;~Javra n<t scs:-:ã.o tlc ~~ 
do corrente, logo que o Sr. Presidente consul
tou á. C<unara ~i concedia. pr·eferoncia para 
ser reconhecido Deputado pelo Cear·á., o Sr. 
Thomaz Cavalcanti. 

Sala. das sessões, 22 de outubro de 1901.
Bueno de Andrada. 

Lcvan ta-se a scssã.o â.s 5 horas da tartlo. 

l27a SESSÃO El\I 23 DE OUTUBRO DE 190 l 

J?1·esidencia dos Srs. Saty1·o~ Dias (2o V?:cc
presidente,) Agapito dos Santos (3° Secre
tario) e Om·los de Novo .. cs (1° .,Secretario). 

· Ao meio dia lWocedc-sc ú. chamada, <~ quo 
respondem . os Srs. Satyl'o Dias, Carlos de 
No-vaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
Luiz Gua.lbcrto, Gabriel Salgado, Sü Peixoto, 
Hosannah de Oliveira, José J•:uschio, Cunha 
Martim;, ,Joaquim Pit·es, Nogucit'a Accluly, 
Frederico Borges, Sct·gio Saboya, Gonçalo 
Souto, Eloy de Souz<L, Tavares tio Lyl'a, Pe
reira; Reis, Trindade, Silva. Mariz, (~1omcs üo 
Mattos, Bricio Filho, Julio de Mello, Estaeio 
C?imbra, Josü Duarte, Epaminondas Qra
cmdo, Raymundo de Miranda, .lovinhtno do 
Carvalho, Rodrigues Daria, Seabm, Francisco 
Sollré, Felix Gaspar, Manoel Caetano, Pa.ula 
Guimarães, Alves B<trbosa, Celso d0a Reis, 
Henrique Lagden, Deocleciano de Souza, 
Louren~o Baptista, Silva. Castro, Pereira. 
Lima, Martins Teixeira, Theophilo Ottoni, 
João Luiz, Espel'idião, Alfredo Pinto, Car
n~iro de Rezende, Fm.ncisco Salles, Leonel 

- Filho, Antonio Zacarias, Henrique S<tlle5, 
Carlos Ottoni, Olegario Maciel, Lcunartine, 

Abre-se a sessão . 
E' lida e posta em discus.->ã.o a a c ta. 

O Sr. Paula Ra:rnos - St'. Pl'O
sidente, deixei de compc.Leecer a sessão de 
hontem por me achar incommodado; si csti
vo;.;sc presente, terü~ dado explicações ao 
nohrc Doputa.du pelo Pal'li., o Sr. Serzcdcllo 
Corrêa, quando pediu á MesL~ que visse um 
meio do evitar que o projccto relativo ao 
pa.gamento de vencimentos <~ que S. Ex. tcr~1 
direito continuas::>c na sua marcha reg1-· 
mental e fosse ter ao Senado. · 

Sr. Presidente, fui o autor deste projecto 
quando a Cámara tove de tomar conheci
mento do projecto relativo ao pagamento de 
vencimento a que tinha direito o Sr. almi- · 
ra.nte Ju.ceguay ; apresentei uma emenda 
autorizando o Ministerio da Guerra a abril• 
o credito necessario p<tra o pagamento do 
vencimentos a que tinha direito o tenente
coronel Innocencio Scrzodello Corrêa, em 
virtude do acto do Poder· Legislativo que o 
mandou reverter ao serviço do exercito e 
o reintegrou no logar do lente da. E:;cola 
Militar. 

Sr. P1•csidente, este projecto attcndia a 
um<~ necessidade e .et•a uma consequencia do 
:J.cto legislativo rcl<üivo .á reversão o rein
tegração do Sr. Serzedello Çorrêa. 

O acto lcgisla.tivo em virtude do qual estu, 
reversão o reintegração se deram não ·auto
rizava o Governo u, ahL'ir o credito neccs:;a
rio para o pagamento devido; a Cama.r<L 
rccot·da-se de que o decreto foi s~mccionarlo 
em setoml)l'o do unno passado e quo em 
virtude delle se creou despozu nov<'·· · 

Ot·a., o Orçamento do anno- passado não 
podia. cogitar deste accro.t:>cimo de despoza c 
o Orçamento da Guorm para o exercício 
corrente j<i. estava ta.mbom votado pela. Ca
mam, do maneira quo não í'vi possível in
cluir a verba nccessarüt para o pa.gamcn to 
devido, não sô em consequenciu, da reversão, 
como em consec1uencia da, rointcgraçã.o na. 
Escola Militar; toi·nu.vtt-so, portttnto, neces
saria essa medidu, legishttiva, que ou abrisse 
o credito nccossa,rio, ou autorizasse o Governo 
a. tazel-o. 

Fui osso o movel que me levou a. apre
sentar o projecto. 

S. Ex. disso quo ou este projecto se l'C· 
feri<~ a vencimontos anteriores .<io a.cto le-
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gisln.ti-ro de que tenho tratado, ou se re
feria a vencimentos depois .desse acto. 

A simples leitura do projecto deixa ver 
que não se trata absolutamente de venci
mentos a que S. Ex. tem direito desde a 
data do acto legislativo ; tanto ~ assim que 
no projecto se diz: 

Iómrcicio de 1900. ... . . . l :089$900 
Exercício de 1901...... 7:325$655 

8:415$600 
confürme a nota que me foi fornecida rela 
Contadoria da Guerra. 

No exercício de 1900 refere-se o projecto 
ao soldo a que S. Ex. tinha direito, desde 
setembro até 31 de dezomhro, e aos venci
mentos-de lente da Escola Milital' por um 
dia, que Cl'<t o ultimo de dezembro, visto 
que as sessões do Congresso tcrminar;J,m a 
30; quanto <to exercício de 1901, é o soldo 
·integral c os vencimentos do lente durante 
o tempo que o Congresso não estiver func
ciona.ndo. 

Si S. Ex, recelJeu e continüa a receber o 
sou soldo, tem sido por um acto do Poder 
Executivo que não me parece legal ; visto 
que não me consta que o Poder Executivo 
tenha competoncia para abrir creditas espe
ciaes ou extraordin<trios, sinão nos casos pre
vistos em lei ; si o MinistrJ da Guerra se 
julgou com autoridade sufficiente para fa
zel-o, me parece quo ainda assim esse pro
jacto deve ter andamento, porque terá então 
um fim-o de legalisar o acto do Governo. 
Em qu:tlquer das hypothcses o projecto deve 
seguir os seus tramites regimcntaes afim de 
qqe possa subir á sancção. 

Eram estas as explicações. quo tinha o 
dever de dar á Camara. afim de que ella ve
r.ifique mais uma vez que costumo me
ditar muito antes ele apresentar á sua con-
sideração quí.!.lquer projecto. _ 

O projecto é necessario, cluer sirva pa-ca 
legalizar um facto consumm[tdo, quet' sirva 
para d<~r ao Governo os meios do attender 
as consequencias do acto legislativo quere
verteu o Sr. Serzcdello ao serviçc1 do exer-

. cito e o reintegrou no cargo de lente da 
Escola Milita.r. (.Muito bem, ; muito bem.) 

O Sr. Presidente- Tem a pa
la vru. o Sr. Paula Guimarães. 

O !!!b•. Paula Guimarães não 
estava prei!ente na oc~asião em que o nobre 
Deputado Sr. Estacio Coimbra interpellou o 
presidente da Commissão de Orçamento por 
não ter distribuído este anno ao nobre cal
lega o Sr. Cornelio da Fonseca o Orçamento 
do Interior, de quo fôra onca.rregado na paa-

sada sessão legislativa aquelle digno Depu--
tado. · 

Occupado em trabalhos da Commissão a 
que preside por nirnia generosidade de . seus 
collegas, não pôde acudir immediatamente ao 
appello que lhe foi feito, o que faz agora. 

Ninguorn tem em mais elevada conta o 
merecimento do honrado Deputado Sr. Cor
oelio da Fonseca do que o orador ; admira a 
sua intelligencia, vasta illustração e a dedi
cada solicitude com quo trabalha nos lucidos 
J?areceres que aprese:(! ta á Comrnissão. 

Ainda no anno passado o orador tomou a si, 
como era, aiiás, do seu dever, a defesa do pa
recer do illustre· collega como relator do Or
çamento do Interior, quando motivos suporio
I'es á sua vontade o obrigaram a retirar-se. 
par-a o seu Estado, o o rez, sinão com a com
potencia e olevaç~ão de S. Ex., ao menos com 
o zolo o dedicação com que procura compen
sar a sua insufficioncia. Não podia haver, 
pois, o menor desejo do molindrar o seu 
illustre collega. · 

A distribuição dos orçamentos se fez com 
toda harmonia no seio da Commissão, sem 
considerações de ordem politica, mas pro
curando attender-se ás conveniencias de . 
occasião manifestadas pelos seus dignos cal
legas. 

O orador pede licença para declarar que 
em sua vida publica se desvanece de ter pro
cedido sempre com a dignidade e horilbri
dade iguaes ás do seu illustre collega o Sr. 
Estacio Coimbra ; não podia, pois, submet
ter-se a imposições de quem quer que seja, e, 
não a~ recebeu, soja dito por amor á ver
dade, do digno e honrado e:t-Ministro do In-
terior o Sr. Epittteio Pessoa. · 

Devo dizer ainda que confirma as palavras 
do illustre Sr. Cincinato Braga, que, em 
tempo, declarou que por motivos de saudo 
não podia relatar o orçamento quo lhe fôt•a, 
designado, e quo, por tal motivo, resigna
l'ia o seu lagar na Com missão. 

L;tmenta sincemmonte o facto que privou 
a Cornmissã.o do concurso intelligento df3 
um colleg<t i;ão distincto, que . honra sempre 
as Commissõos da quo se incumbo. 

E' o qüo tinha a dizer a proposito do in
cidente occorrido na sessão de hontem. 
(Muito bem ; muito bem.) 

O Sr. President.e-Côntinúa. a dis· 
cussão da acta. Tem a palavra o Sr. Lin· 
dolpho Serra. 

O Sr. Lindolpho Serra -Sr. 
Presidente, leio no Diario do Congresso que 
o Sr. Bueno de Andrada diz que «um ponto 
assás original do Sr. Lindolpho Serra á 
aquelle em que S. Ex. declara que. votará 
contra o requerimento. Pr·omette dar infor-
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mações e depois diz. que na.da S<lJJO a não ser ·titica, ma.xime em uma. época. do grandes 
o que os jornaes contam». difficuldades da viua. 

Sr. Presidente, ha completo equivoco da Lembra que em Fmnça o mesmo clamor 
parte do nobre Deputado por S. Pa.ulo. se levantou deante de facto identico; isto ê, 

Não disse que vinha dar informações á da grande mortandade do crianças, e que o 
Camara, e sim, como consta. do meu discurso, Govc :·no tomou urgentes medidas, que deram 
que pretendia dizer alguma colisa sobro o em resultado uma extraordinaria diminuição 
requerimento. nll. mortandade. 

S. Ex. forçou muito as concbsões para Alludc ainda o orador á necessidade de 
achar original o meu proceder. créchcs c applaude a iniciêttiva e serviços do 

Era o que tinha a dizer. Dr. Moncorvo Filho no tocante á assistencia 
Em seguida é approvada a acta da sessão ele crianças desvalicl().S. 

antecedente. Apresentou uma emenda ao Orçamento 
em debate, permittindo que o~ paes, tutores 
ou rcpresentn.ntes. que tiverem tres menores 
matriculados no Internato do Gymnasio Na
cional, matriculem mais um gratuitamente. 
Esta emenda foi impugnada pelo illustre re
prc.scntante do Rio Grande do Sul, Sr. Ger
mano Hasslocher, que acha pouco conve
nieate que este favor seja estendido aos tu
tores e represen·tantes. O seu intuito, dando 
tal amplitude a esta emenda, foi tirar-lhe o 
seu caracter mais ou menos pessoal, porém, 
pelo que vê, o resultado foi negativo. Julga 
importantes e dignas de apreço as pondera
ções feitas pelo nobre Deputado rio-gran-

ORDEM DO DIA 

O Sr. Pretddent.e- Não havendo 
numero lega1 para se proceder ás votações 
das matérias indicadas na ordem do dia, 
passá-se á. ma teria em discussão. 

E' annunciada. a continuação da 2a. discus
são do projecto n . 206 A, de 1901, com opa
recer sobre as emendas para a 2.. discussã.o 
do projecto n. 206, deste anuo, que fixa a 
despez~ do Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores para o exercício do 1902. 

0 Sr. President.e- Tem a pala- dense e, de accordo com o que disse S. Ex., 
vra o Sr. Henrique Ladgen . modificará. a emenda em 3"' discussã.o, si fôr 

O Sr. Henrique Lagden diz que 
jámais subiu á tribuna para tratar de as
sumpto que tanto interesse desperta á com
munhão brazileira como o de que se vae 
occupar. . 

Refere-se á. emenda apresentada pelo illus
tre Deputado pela Bahia, o Sr. Rodl·igues 
Lima, autorizando o Poder ·Executivo a des~ 
pender certa somma com uma maternidade 
nesta Capital. 

E' uma das mais palpitantes nocessiJ.ades 
<le um centro populoso com o nosi!o. 

Trab de . .;te a.ssumpto com tanto maior sa
tisfação quanto na sessão de 27 de :;otembro 
do anno pa.ssa.do, a primeira vez que occupou 
a tribuna da Camat•a, foi om defesa desta, 
instituição, por meio do uma· emenda ihO 

Orçamento do Intorior, a qual infelizmente 
nã.o logrou a approva.ção dos seus collegas. 

Foi mais feliz o nobre Deputado pela 
Bahia pedindo a mesma importancia para 
identico fim. Receba. S. Ex. as felicitações 

-do orador. 
Dispansa-se de assignalar a magnitude do 

assumpto, porque já o fez brilhantemente o 
autor da emenda, exhibindo uma. estatística. 
da natalidade e mortandade infantil nesta 
Capital no primeiro semestre deste anno. 

O caso é digno da meditação dos poderes 
publicos, porque a iniciativa particular não 
é bastante para ma.ntee uma instituição que 
exige hoje uma dirccçã.o grandemente scien-

approvada em 2a.. 
(O orador e interrompido afim de se1·em 

feitas as votações.) . 
Comparecem mais os Srs. Vaz do Mello, 

Urbano Santos, Carlos Marcellino, Albuquer
que Ser~jo, Arthur Lemos, Serzedello ·Cor
rêa., Anizio de Abreu, João Gayoso, Ray
mundo· Artlmr, Thomaz Accioly, Virgilio 
Brigido, Thomaz Cavalcanti, Lima Filho, 
Camillo de Hollanda, Celso de Souza, Pe
retra. de Lyra, Esmeraldino Bandeira, Pedro 
Pomambuco, Aeroxellas Galvão, Fausto 
Qa.rdoso, Sylvio Romoro, Neiva, Augusto 
Françi1, Milton, Eugenio Tourinho, Tolen
tino dos Santos,Paranhos Montenegro, Alves 
do Brito, Custodio Coelho; Oliveira Figuei
rodo, Viriato Mascarenhas, Francisco Veiga, 
Gastã.o da Cunha, Adalberto Ferra;~,, Lamou
nim• Godofredo; Landulpho de Magalhã.es, 
Eduardo Pimentel, Rodolpho Paixão, Luiz 
Piza, Azêvedo Marques, Hermenegildo de 
Moraes, Lamenha Lins, Barbosa Lima, Soa
res dos Santos, Francisco Alencastro, Al
fredo Varella e Diogo Fortuna. 

Deixam de comparecer com ca~sa parti
cipada os Srs. José Boiteux,Pedro Chermont, 
Rodrigues Fornandes, Christino Cruz, Gue
delha Mourão, Augusto Severo, Soares Noiva, 
Mataquiu.s Gonçalves, Moreira Alvos, Cor
nelio da Fonseca, Elpidio Figueiredo, An·onso 
Costa, Tosta, Vergne de Abreu, Augusto de 
Freitas, Marcolino Moura, Dionysio Cor
queira, Sampaio Ferraz, Augusto de Vascon-
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cellos, Antonino Fialho, Martinho Campos, 
Pereira dos Santos, Aureliano dos Santos, 
Rangel Pestana, Estevão Lobo, Monteiro de 
Barros, lldefonso Alvim, Monteiro da Silva, 
Bueno de Paiva, Necesío Tavares, Artbur 
Torres, Manoel Fulaencio, Josà Bonifacio, 
Nogueira Junior, Lindolpho Caetano, Miranda 
Azevedo, Gustavo Godoy, Domingucs de 
Castro, Oliveira Braga, Paulino Carlos, An · 
tonio Cintra, Ovidio Abrantes, Manoel Alves, 
Xavier do Valle, João Candido, Francisco 
Moura, Angelo Pinheiro e Pinto da Rocha. 

E sem causa os Ses. Antonio Bastos, Imlio 
do Brazil, Ermirio Coutinho, •João Vieira, 
Araujó Góes~ · Adalberto Guimal'ães, Rollri
gues Lima, Eduardo Ramos, (}scar Godoy, 
Raul Ba.rroso, Barros Franco Junior, Nilo 
Peçanha, Julio Santos, Joaquim Breves, Pa
dua Rezende, Fernando Prestes, Bueno do 
Andrada, Joaquim Alvaro, Marçal E.:;coba.r 
e Campos Cartier. 

Vae-se proceder á chamada. . 
Procedendo-se á. chamada, verifica-se te

rem-se ausentado os Srs. Nogueira A<rcioly, 
Frederico Borges, Esmeraldino Bandeira, 
Tavares de Lyra, Paula Guimarães, Celso 
dos Reis, Lamartine, ValoiB de Castro, Luiz 
Piza, Azevedo Mat·ques, Hermenegildo de 
Moraes e Germano 1-Iasslocher. 

O 8r. Presidente- Responderam 
! chamada apenas 103 Srs. Deputados. 

Não h'1, portanto, numero para se prose-
guir na vo~ação. •' 

Pa'l3a.-se á ma teria. em discussão. 
Continúa a 2a di, cus.>ão do projecto 

n. 206 Á, de 1901, com o parecer sobre as 
emendas para 2a. discussão do projecto n .. 206, 
deste anno, que fixa a dcspeza. do Ministerio 
da Justiça e Negocias Interiores para. o exer
cício de 1902. 

o Sr. President.e-Vae-se proce- O Sr. Presidente- Tem a pala
der á votação das materias constantes da vra o Sr. Henrique Lagden. 
ordem do dia e das que se acham sobre a 
mesa.. O Sr. IIenrique Lagden (con- . 

E' annunciada a votação do . requerimento tinuando) diz que teve n. hom·C:J. de assignar 
· · t t ffi 'd um-·l. emenda do nobre Deputado Sr. Carne-

do Sr. Cmcma o Braga e ou ros, o ereet o li o da Fonseca, consign:tndo a verba de 80 . 
na sessão de 22 do corrente, cujo teor é o se- contos para a Escola 15 de Novembro. Não 
guinte: tem necessidn.dc de tecer encomios a este 

«Requeremos que, por intermedio da Mesa estabelecimentO, porque os serviços são 
da Camara· dos Deputados, sejam solicitados patentes e c·nhecidos . Alguns cullegas seus; 
do Poder }~xecutivo estas informações: dignos ropresentn.ntesda Nação. podem a.ttes~ 

P·, si da parte do Governo italiano consta t:l.r o -valor destesserviços. O util eshbele
alguma reclamação diplomatica relativa a cimento tem actualment.e a seu cargo 50 me· 
interesses de immigração Haliana. em São nores na suamaiorpart~tirados doscubiculos 
Paulo : da Casa de Detenção. São cidadã.os tirados da. 

2a., si da · parte do Gove;.•no brazileiro pro-· carreira do crime e que, convenientemente 
tende~se denunciar, ou si já se denunciou 0 educados alli,podem pr•estar -valio1os 11erviços 

. arran.jo próvisorio com a Italia sobre are- á sua P;ttria, em voz de envergonhai-a. E' 
ducção do imposto sobre o café ; uma.. poi~. quo ne~cssitn. de ser a.pprovada., 

3a., si o Governo bl'a.zilell·o, na emC''gt;3ncia. ·estn. que teve a honril. de a.s::;igna1•. 
dessas questões diplomaticas com aquelle Diz quo seu deside1·o.tum ê defender suas 
paiz, submetteu-se á escolha de S. M. o rei emendas. 
da Italia para arbitro de nossa. questão com Refm•c-sc á emenda rotativa ao Deposito .· 
a, Goyana Ingleza.» Puhlíco, que justifica, nota.nrlo quo o noure 

relator não foi justo nem equita,tivo, não a 
Posto a votos, é rejeitado a referido reque- acceitando ; o, conte~tando 0 pa.recer do re

rimento dos Srs. Cfncinato Braga e outros. lator, adduz muitas considerações para mos
trar q ne eU c não prevalece. 

O Sr. Edmundo da Fonseca Diz quo deixará tie parte a a.rgumcnhção . 
(pela o1·dem) requer verificação da votação. que poderia. do ,envolver sobre a emenda que .·. 

Procedendo-se á verificação, reco'nheP.e-se offereceu, isentando ·de direitos aduaneiros 
terem votado contra o requel'imento 8.2 e a machinismos destinados aos . alumnos da Es- . 
favor 18, total 100. cola 15 de Novembro; visto declarar o re

lator qno esta emenda caberia. no Orçamento 
O Sr. Preshlente..:_Apczar da lista da Fazenda.. Na occ;J.sião da discussão da.~ . 

da poeta accusar a presença de 114 Srs. Depu- quelle. ot·çamento, pois, o orador apresen• 
tados, verifica-se que no recinto acham-se tará a.quella emenda.. 
presentes apenas 100 Srs. Deputados. Referindo·se á ultima emenda, relativa á 

Não ha numero. Policia do Districto Federal, o orador faz 
Camara Vol. VI M 
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largas considerações mostrando que osse ser
viço, qur, deve pertencer á União, a.inda pesa, 
sobre os cofres municipaes, não o bstan to ser 
uma corpJração de C'tracter militar, com 
armamentos aperfeiçoados, com disciplina 
om condições de, em um momento dado, 
ser equiparada ao exercito. 

Concorda com o relator n:t p:1dc em que 
encarece a ne ~cssidade do um<~ guarda ci vica,. 

Diz que, quando comlJateu o credito do 
100:000$ para Diligencias Poliehos, offet·eceu 
considerações que serviam de base para a 
confecção de semelhante pl'ojecto de lei. 

Obse!'va. que as difficuldades surgem, que 
1t municipalida,de não tem recursos e, entre
tanto., suas re 1das que muito concorl'criam 
para, a, prosperitlade elo Di:>trido, siio gast.as 
pela União. 

Contesta a p11rte do pat·ecer fJUC 1liz quo 
a União dispcnde dous mil c tantos contos 
com a Policia do District,o Federal. 

. Diz que, em vez da, UniQ_o entregar a im
portaqcia de 250:000$ á municipn.lidade 
para o serviço de hygicno, melhor fora lhe 
entregasse o que lho pertenc-e, concorrendo 
assim para, o bem estar dos habitantes deste 
Districtu. 

O orador, scmpt•o que tivct' occasião, !ta 
de bate r nes ·;:~, pedra de toque, procurando 
collocar o sou Districto nas condições em 
•1ue devo esta,r como Estado autonomo, que 
é, ~ como acaba do reconhecer o Sr. Prcsi
.dente da Rcpublica na. conforoncia que 
-teve com o Prefeito do District0 Federal. 

Nota que crcditos são pedidos, e sãó dis
pendidos; entretanto não sJ vê a realização 
das medidas reclamadas pelo bem estar do 
Districto Federal. -' 

Fica élt discussão adiada pela hor<L 
Comparecem ainda os Srs. L ui~ Do mingues, 

João Lopes, Francisco Sá, Tcixcil'a de Sá, 
Castro H,ebello, G<tldinu Lorcto, Pinheiro Ju
nior, .To:-5c Mat•cell in o, José ~lonjardim, Hu
redia de S;i., lrincu Ma.chado, Nelson de Vas
concellos, Sá Froir·e , Pcnitto l~illto, Mayrink, 
Mol'CÜ'a d<~ Silva, Hen edieto de Souz<t, Alen
car GuimaJ·ãos c lUva.t~avia Col't·êa. · 

Passa-se à 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

. . E' annunciada a 3• 1lisctBsã.o do projecto 
n. 121, de 1901, autorizanuo o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Ministerio da Justiça e 
Negocias Interiores o credito de 100:000$, 
supplementar ao n. 14 do art. 2° da lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900. 
~ ' . 

O 8r. Drieio Filho-Peço a. p <~
lavra pela ordem. · 

OSt•. Presidente.,--Tem a palavra 
o noln·e Deputa.do. 

O Sr. Bricio Filho (pela 01Ylem) 
-Sr. Presidente, minha reclamação se di
rige ao presidente da · Mesa; mas desde j<i -
percebo quo não é V. Ex_ quem está nos 
casos de dar as explicações a respeito, porque 
o incidente se passou com o collega de V. Ex., 
o Sr. Dr. Vaz tle Mello .. 

Em todo caso a reclamação ahi fica para 
que i1S explicações sejam dadas no momento 
maL.; opportuno, em occ:1sião mais conve
niente. 

A ordem do dia de hontem estava dividida 
em duas part;es. · · 

Nn, segunda p:U'tc cstav<tm nos tt'es pri
moit•os log<Ll'CS os projcctos seguintes: um, 
concedendo um :premio <to la.UI'C::t.do pinl,or 
Victor Meit•clles ; o outro, ct·oando vat·ios 
cargos na Repartição Geral dos Correios, c o 
terceiro, o projecto n. 133 B, de l!J01, con
cedendo <1o Poder Executivo a <1utorização 
par<1 ·abrir ao Ministerio -da .Justiça e Nc
gocios Interiores o credito de 11:200$, sup· 
plemontar á vcrb<.J. ga tlo art. 2° da lei 
n. 746, d.e 29 de dezembi·o de 1900. · 

Encerradas as votações dos dois primcü·os 
pro,jectos a que acabo de alludir, a Mesa 
annunciou a discussão do projecto n. 133 B, 
de 1900, e então pedi a palavra declarando o 
Sr. Presidente que a discussão ficava adiada 
pela hora. · 

Ora, Sr. Presidente, p~J,ssando-se as causas 
pot' esse modo, cu conta.va quo hoje em pri
meiro logar, na segunda parte da ordem do 
dia, figurasse o alludido projecto 

Tal, porém, nãQ aconteceu e em vez delle 
collocou-se om prinieiro logat• o peojecto quo 
consigna o creditr} de 100:000$ para a, verba 
socret;t da policia. 

0 SR. CAitLOS OTTONI-0 intlispen~rtve\. 
0 SR. BRlCIO FILHO- 0 Governo devo 

estar mesmo luct;tndo com dificuldades ; 
al't·cbtmtou a vm·ua rlo 400:000$ com quo pa,
gava os ontl'elinhados do Jm·nal do · Com
nw;·cio, por onde os anonymos insultam os 
representante~ ua opposição o entoam ho
sann<~s c levanLtm louvores aos del'onsoro:5 
do Governo. 

E' o projecto indispansàvel, como allega 
o Sr .. Deputado mineiro . 

O Governo dovo estar luctando com cliffi
culdades, mesmo porque tom havido ultima
mente um certo enfraquacimento nas publi
cações dos entrelinhados. 

0 SR. CARLOS ÜTTONI- A verba está e~-
gota.da. 9" 

O SR. BaleiO FrLno..:..Já está, esgotada, diz 
S. Ex., mas ha. d~ ver que o credito q~e 
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foi descollocado para da.r lagar a este é tam- dia estar inclüido na lista constante do pro
bem da maior importa.ncia, o devií.L merecer jecto e cu pretondia apresentar uma emen~da 
o maior cui<lado, attcnção c c11rinho da consigna.ndo tamhem verba para que S. Ex. 
parte da Mesa. fosso contemplado no pagamento. 

O SR. CARLOS ÜTTONI-As necessído.des são ta~a ~~S: ~t.~i~~e~t~isfi1~~!~ ~·a q~e~n;~l~up~~~~ 
muitas. (Trocam-se apartes entre os Srs. Ger- d<~ ordem do dia. 8011 surprehend 1do com 
mano Hasslocher, Cel.so de Sou.za e Carlos um<~ deslocaçã.o, ficando mal collocado, . de 
Oltoni ·) modo a nã.o poder hoje entrar em discussão, 

O SR. BRICIO Fn,IIO-'--Nã.o pretendo con- como rcahnentc não entro11. 
testar á Mesa a liborda.de da organização ua Sou o prlrneiro a confess:1l' que a M.esa 
ordem do (lia, mas <~penas entendo que cHa podia dar ao pro,jecto a collocação que deu, 
deve manter-se den'tro dos limites tmçados mas n[w o devia fazer, ao menos tendo em 
pelo Regimento. cousideraç~ão (pte este projecto trata. de a,ju-

Ainda lu dias o representante do Rio da.s do custo pM'iJ~ collcg.c~s nossos. 
Grande do Sul, o Sr. Germano Hassluchcr, O pt·o,jecto foi de.;locttdo, porque? Porque 
lovantou-so aqui indignado contm a. condu- m·•.~ nceess<trio que fosse logo <liscutido o ta.l 

· ct.a da Mesa. pela deslocação de um projecto de 100:000$. indispcnsu,vel, segundo<~ decla
que entendia com uma inüemnizaçilo ·ü doüs L'~~çã,o do nohr•e mpl'cScnta.ntc do Mtnas, o 
i Ilustres rio-gra.ndenses. . Sr. Carlos Ottoni. 

Vimos o calor com que S. Ex. estranhou Indispensavel sim, Se. Presidente, porque 
a. conuucta. da '.Mesa. e por isso ne.:lte instante o Governo já. consumiu a verb<1 de 400:000$ 
esteanho o calor com quo S. Ex. estranha a e é preciso rot'orçal-a, para que mais apodos 
minha reclamação. sejam atirados contra 0:3 repr0sentantes da 

o sn.. GERMANO I-IASSLOCIIER-Nã.o catra- opposiçã.o, contra aquelles que uqui vêm 
verborar a conducta governamental. 

nlto a reclamação de V. Ex., defendo o pro- E peeciso engordat• 08 entrelinhados, po1·-codimento do Governo. . · que, sem elles, o Govot•no não tem defesa. 
O SR. BR.ICIO Fn,no-Não ha J.uviJ.a quo Ainda ha dias um nobre Deputa.J.o <h~ 

a Mesa tem a faculdade de organizar <~ o r- míliol'ia, o Sr. Ft·edcl'ico. Borges, declarou 
dem do dia conforme entende; é, p::>rém, que o Governo lançava mão dos cntrcli
forçada a fazel-o de modo que .a sua ac1}ão nhn.dos e fazia muito bem p::>rc1ue outros 
gyre dentro de certas e determina.das regras Governos em identicas circumstancias fize
o disposiçõas, devendo observar ás vezes ram outro tanto. 
certa'l circumstancias que em alguns casos A Mesa pódc deslocar quantas vozes qui-
são da maior importancia. zer• qua.lquee projccto consagrando ajudas de 
· Sou· o primeiro a confessar quo a minha. custo para os Deputados, dando preferencia 
censura aqui não póde ter a. latitude ua cJn- ao projocto que consigna a verba de 100:000$ 
sura do nol)re Deputado. o Sr. Germano pal·a o servi<.~o secreto da. policia; é faculdade 
Hasslocher, porquanto o projecto à que se da. Mesa; della pô[le fazer uzo hoje, amanhã, 
referiu S. Ex. foi mais desloc;tdo do que depois, quanta"'l vezes entender, mas ha de 
esto \lo que me refiro agora. Ainda mais: em pel'mittir que em todas essas .occasiões se 
um dia foi até retirado da ordem do dia. levante a. vuz de um representante da oppo
Vê V. Ex. como eu sou justo o t•a.z.oavcl. :ição para estra.nlur . que '~ V13rba secL"et.a 

Embom não dev<t levar tão longo a n:iinha !UOroçtt mais da Mcstt do quo o pi·ojocto de 
censura., ainda assim dev:o fazer" reparos c .:crodito para paga.t· <tos- Doputa.dos as suas 
ostranhttr quo o refe1•ido projecto n. 133 B primoims dospoz<.ts. 
fosse deslocado uo l)rimeit·o loga.r d<.t 2a p<J.rto Era 0 qnc tinlm ,~ dizci'. (Mttito bem, 
da. ordem do dia., para. figurar na. la parte, muito bem.) 
em quarto Jogar, isto é, depois de tres pro-
j~ctos cujas discu~sões estão em continua- E' de novo annuncia.tla a. 3"- tliscu.)são do 
ç~ao. projecto n. 121, de 1901, aut)rizando o. 

Mas, S1.·. Presidçmtc, qual o assumpto do Poder Executivo a abrir <tO Mini~terio da 
projecto · quo motivou a, presente recla- .Justiça c Negocios Interiores o. cro(lito de 
mação. '? 100:000$, supplementar ao n. 14 do art. 2° 

E' este o projecto que consigna a . vc:·ba. <la. lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900. 
para ajuda de custo, destinada a algtms re-
presentantes da .nação. O Sr. Esmeraldino Bandeira 

Bem a.ndei quando pedi a. pahwra sobro o - Peço a. pala. vra. 
credito. Acabava de ser reconhecido o meu 
digno amigo é nobre representante do Ceará, O Sr. Presidente - Tem · <:1. · pa· 
Sr. Thoma.z cavalcatrti, cn,jo nome não po~ lavra o nobre Deputado. 
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O Sr. Es:rneraldino Bandeira 
-Sr. PPesideme, muito tempo vacíllei na 
indagação de qual dos e.:;cri:ptores sobre a 
Roma Cesariana seria o mais adaptavel em 
seus conceitos o em sua cl'itic<1, ao periodo do 
adual Presidente da Republica.. 

Va.cillei tambem sobre a característica 
desta situação. Comporta a tragedia,inspira 
a comedia ou provoca a. satyra 1 

E nessa hesitação dolorosa, affastei-me dos 
vel~os te!llpos romanos e approximei-me o 
mats P~?SStvel da época em que vivo, relendo 
os escrtptores relativamente pouco distan
ciados de nós. 

Nada ~e ~e deparou na ~ctualidado que 
puuesse InSpiri1r uma. das unmortaes pro
dEcções de Moliêre,nom qualquer outra crea
çao das grandes épocas servidas de homen:'l 
superiores. · ' 

O Pl'?Prio ridiculo modorn·> quando muito 
desperta o asco, mas não e nunca uma obra 
de arte. · 

_Volvi. por isso aos estimados classicos la-
tmos. · 
' A s'!-tyra, a satyra incomparavel, a sa.tyra 
que VIbra . como um latego e estala como um 
chicote é o que comporta e exil)'e o período 
do actual Governo. o 

O redivi;o exi!a~o. da Pentãpole do Egy
pto, Juvenal, o Paris mtemcrato e invenci
vel! ê o cscriptor do nosso momento his
torico. 

Urb.is incommoda. dir-se-hia escdpta hoje a 
!OSJ?eito ~esta Suburra a que reduziram a 
lll~Icta cidade de S. Srbastião do Rio de Ja
neiro. 

A historia dos dias que correm está escri· 
pta na satyra terceira. . · 
. _Assim mesmo é pr·eciso reduzir a propor

. çao de to~as as grandezas alli de;;criptas, 
tanto da VIrtude corno do vicio. 

Feita essa restricção sensata c opportuna 
t'!-do mais vae a calhar a. -este Governo ago: 
msante. · 

Omnia Romce wm pretio : tal vez exclame 
o Sr. Campos Salles nos éstos de sua política 
profundamente pervertida. 

Omnia Rom~ cum p1·etio: cchôa. o Sr. 
Alberto Salles em seu famigerado balanço 
dos onze annos da Republica, balanço em 
q_u~ todos os homens publicos teem defiéits 
mvtcos, menos o seu muito 10'ual e omnipo-
tente mano ! o 

. E só por am?r a elle é que escaparam da<J 
mfern_a.~s .pw·ttdas o~ dons honrados soldados 
que dirtgiram a Re:publica nascente. 

As objur~ato~ias Ianç;tda.s á di<l'nidade do 
Poder Leg:1slatr~o pelo ir·mão do Presidente 
d~ Repu.bllca quao longe deixam a exclama.
çao habitual de Tiberio ao sa.hir do Senado 
romano:-« O homines ad ~ervitutem paratos f 

Cousas dos velhos tempos que não valem 
t1mar para termo de comparação por isso 
que melhores e mais requintadas outras ex
idtem na actualid:1de. 

E dizer-so que tudo bso occorre naquella. 
fót•ma de Governo em que o principio que o 
faz agir é a virtude, segundo o ensinamento 
do immoréa.l autor - ~Do Espírito das l~is ~! 

Já li que a virtude não vale mais que o 
vicio, nem a verdade mais que a men~ 
tira.. 

Simples modos de ver e de pensar; pontos 
de vi ;ta. de s':lculos divers::>s e de povos 
differentes. 

A verdade e a virtude, segun(lo o conceito 
de muitos, são o modo de pensar e a maneira 
de agir da maioria de um povo em dado pe
l'iodo de sua historia. 

Não me pos.>o subordinar a esse criterio 
doutrinaria, porquanto acredito que a com
petencia intellectual e. a austeridade moral 
foram sempre a parmha de uma minoria de 
escol. 

Assim, por,ím, não pensa o Sr. Campos 
Salles, que se diz prestigiado pela maioria 
dos brazileiros. 

Mas dessa mesma intollectualidade e dessa 
etlüca rudimentar, quo se encontram na 
parte mais numerosa de uma população, o 
Sr. Presidente da Republica está divor
ciado ! 

Prepare-lhe embora a. p;)licia. manifesta
ções secretamente remuneradas, entoe-lhe 
uma certa parte da imprensa louvoures oc
cultamente retribuídos ; finjam prestigiai-o, 
acercando-se de sua pessoa, os chefes das 
modernas :>atrapi1;1.s, que, apezar de tudo, o 
St•. Campos Salles continuar~ a ser o ho
mem despresa.do p2-lo povo br~\zileíro . 

.Não é impunemente que se mutila e do
forma a obra do nossos republicos. 

Dia a dia vemos o sr·. Carripos Sa.lles in
vocar as praxes da mon1.rchia para justificar 
as suas no r mas repttblicanas. 

S. Ex. é um sobrevivo do regimen poli
tico decahido, sem, entr~tanto, possuir a 
convicção de seus sectarios, a dignidade de 
sous proceres, a virtude e a coragem cívica 
de seus ultimos abencerragcns. 

O Sr. Campos Salles é um aulico, desfar.: 
çado em burguez, cantando a Carmanhola. 

Não é, não pódo ser sincero republicano 
quem pratica ostensivamente contra aRe
publica ; quem de&nacionaliza a Patria ; 
quem põe as suas melhores propriedades em 
almoêda estrangeira, hypothecando-as pelo 
ma.is baixo preço aos judous da Ci ty ... 

Certo, um tal presidente jamais conquis
tará o amor popular e os applausos da opi
n1ão d~gna e mot'a.lizada. 

Força, portanto, lhe é,,9omprar os elogios 
dos gPegos modernos . · 
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E, desgraçadamente, nas ép~cas de funda 
corrupção moral, uma corros1va carcoma 
parasitaria, sem figura apreciavel na geo
metria, na zoologia e na humanidade, se 
destende por sobre a superfi.cie social, conta
minando-a até á gangrena. 

um meio natural de divulgar o pensamento 
e forma. r opinião. 

Essa carcoma é a multiddão famelica dos 
mercenarios de toda especie, apta para todo 
serviço. 

<~:Os governos tambem representam uma 
opinião, tambem representam princípios e 
ninguem lhes contestará o direito de usarem 
dos meios lícitos para afilrmar o seu pensa
mento, patrioticamente inspirados no bom 
geral do paiz o 

Em sua intrepidez bajulatoria, nada lhe 
detem nem lhe refrêa a penna ! 

• o Pe",;s"a·,. -p;i~:. 9.~~- "a.o. ad;e·r~d ~~~~~·;à~~~~ 

O crime de leso:eJogio substituiu agC>ra o 
de lesa-magestade e ai! do dyscolo que não 

de gastar o que julgar necessario na defesa e 
sustenção de seus princípios.» 

Ahi ~stâ a confi~são do crime do Governo, 
permitta que assim me exprima o me11 hon
rado collega, que com fidalga gentileza se 
referiu aos representantes da opposição. 

3-fina pelo lamiré _do maêt1·e c_ha11teur ~ . 
Não ha reputaçao por ma1s notor1a, di

gnidade por mais incorruptível, nome por 
mais prestigiado na ·moral e no civismo, 
que escapem á tt•emenda. ceifa dos impavidos 
í'olicularios de aluguel !· 

E muito propositalmente confundem a di
vulgação de factos verdadeiros com a impu· 
tação de vícios e crimes irnaginarios, isto é, 
confundem a publicidade com a di.tfamação. 

Isso com o intuito perverso · de mystificar 
o paiz. . 

Increpa-se o Governo de um facto verda
deiro, passi vel de censura. e do condemna
ção ~ 

Respondem os follicularios com o insulto e 
a calumnia ao arguidor. ~-

Mas agora, como sempre, é cousa muito 
cara o ~üuguel dos mercenarios e, por i&So, 
não me admira o pedido do Governo de mais 
100:000$ de credito supplementar á verba 
-diligencias secretas da policia. 

Ora, todo mundo sabe que as publicações 
feitas em uma. certa parte da imprensa e 
nas columnas inedictoriaes de um conhecido 
jornal são pagas pelo Governo, ora com os 
dinheiros da verba secreta,· ora com os do 
Banco da Republica. 

E' um .facto publico o notorio ; e eu 
fórro-:me ao trabalho de pr)duzir as provas 
porque, como ensinam ·todos os juristas, 
nomeadamente Paula Baptista, em seu Corop. 
de Th. e Pract. do Proc. Civil, § 136 ·: -
« o aizegante e dispensado do on.us da p,·ova, 
si os factos são publicos e notoriM.'» 

Entretanto, tenho para o caso em debate a 
declaração sincera e solemne do honrado 
Deputado pelo Ceará, illustre membro da 
Commissão de Legislação e Justiça, o Sr. Fre-
derico Borges. -· 

Eis as p_alavras de S. Ex. em seu brilhant0 
discurso, pronunciado no dia 3 de setembro, 
a respeito do projecto em discussão. (Lê): 

« Embora ligeiramente, se occupará qas 
accusações feitas pelos nobres Deputados no 
toMme ás publicações entrelinhadas da 
imprensa. 

«Quer na imprensa propriamente dita, quer 
nos denominados entrellnhados, o orador vê 

Sim, nioguem nega ao Governo, como a 
qualquer cidadão, o direito do sustentar e 
propagar pela imprensa a sua opinião e os 
seus princípios ; o que, porém, se contesta 
ao Governo é o direito do lançar mão para 
tal fim, dos dinheiros publicas votados pelo 
Congresso e destinados ~xpressamente - a 
diligencias policiaes ; tal como se incrimi
naria o particular que se utilizasse em bene
ficio da sustentação e propagação de suas 
idéas e opiniões, dos dinheiros de terceiros 
confiados á sua gestão para fim determinado, 
diverso daquelle em que afinal elle os em~ 
prega. 
. E si, como se deve admittir, o illustre 
membro da Commissão de Justiça, defen
dendo esse pedido do Governo, -assume o 
papel de advogado, e si as allegaçõe.:~ dos 
advogados valem por contissão da parte, 
conforme ensina T. de Freitas; em a nota. 
465 ao§ 2',?,7 das Linhas cú,is de P. e Souza, 
e em a nota 54 ao art. 377 da Oonsol. 
das Leis Civis, com asse.nto nas Ords.: L.l0

, 

T. 48, § 15 ; L. 3°, T. 50,§ 1°: a allegação · 
do illustre Deputado de que o actu.al Go· 
verno paga as indicadas publicações com os 
dinheiros votados para diligencias policiaes, 
demonstra á saciedade que tal procedimento 
do Sr. Campos Salles constitue o crime ca
pitulado no decreto legislativo n. 30, de 8 de 
janeiro de 1892, ca.p. VII, art. 49, n. 2, que 
é assim redigido: 

Capitulo VIl-Dos crimes contra a guarda. 
e emprego constitucional dos dinheiros pu
blicos e contra as lois orçamentarias: 

ArL 49. Dissipar <;m gerir mal os b~ns da. 
União. 
te tI I I I e I I I I t t t I t. I I I I I I I t t I I I tI tI I I I I. I •• 

2·•, excedendo ou transportando illegalmente 
as verbas orçamentarias. » 

Do que acabo de expor á Camara, veri~ 
fica-se que é crime de responsabilidade 
transportar illegalmente o Presidente daRe
publica, as verbas orçamentarias. 

Ora, o Presidente Campos Salles tranlt
porta illegalmente uma dessas verb~s, man .. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 21/05/2015 09:54- Página 9 de 30 

-.. - .---_,....,-......-
ANNAES DA. OAMARA 

dando pagar com os dinheiros destinados <'ts I Antes, porém, declaro com toda a leal 
diligencias policiaes as publicações feitas dado e plena conscioncia que não soi como 
sobre cousa. diversa. em um systema do governo que tem por 

Logo, o Pr. sidente Campos Salles com- base a publicidade e a responsabilidaâe se · 
mette e tem commettido o crime de res- Jeva. comprehender e se possa justifi.car
ponsabilidade previsto nos citados artigos e dtspendio secreto de dinheiros publicas. 
numoro do decreto n. 30. Concebe-se que para os criminosos sejam 

E', portanto um réo o adnal P1·esident.e secretas a, n.cção e. as dc.;pezas da policia. 
da Repnblica. . Mas para o Congresso que vota a verba 

Mas o Sl'. Camprs Salles não ü rt~o de um rcspecti.va e pa~a a Nação q?-c concorl'O co!n 
crime sú, é de dous, como provarei dentro a _quantia para Isso necessarm é o que. se na_o 
em pouco, para não interromper a. resposta pode pretender nem mesmo em Constanti-
que estou dando ao discurso do illu,.;tro re- nopla.. . . . _ .. 
prcscntante do Cea,rá.. . A maH ruum1ontar moralulade admimstr<L-

. tiv<L hast<L para impôl' a qualquer governo, 
Redarguin:lo <t mcn companheil'o d hu.n- repnhlicano ou não, a mu.ior publicidade de 

cad~t, Sr. Afl'onso Costa, argumenta o illus- seus actos. 
tre Deputado cearense: Lembrar-me-hão os precedentes tanto da 

«Passa, portanto, a responder ao illustre monarchia corno da. propria Republica. 
Deputado pernambncn.no q ne se occupou do E' um argumento estafado o contraprodu-
assum:pto. cento. 

S. Ex. achou cxquisito tlUO esta verba Omlc ha, lei, não colhem os precedentes 
tonhn. sido augmentada de anno para anno contrarias ; onde deve haver rnora.lüladc, não 
e que os crimes tenham tambem augmen- valem as pra.ticas abusivas ; e como argu-. 
ta.do. Ahi mesmo está a explicação do au- montar com as praxes da mona1·chia si por 
gmento: si os crimes crescem, clara está a. julgal-as erroneas e censuraveis· (~ <J..He se 
necessidade de ser augmentada a vcrb:1 para fundou u. Republica ? ! 
r0primil-os.» Onde Iw, lei não· cJlhemos procedentes con-

Esse argnmcnb do illustrc Sr. Frederico tr~rios, disse e confirmo em amba~ as suas 
Borges resénte-se de illogismo ou, mais partes essa asserção. 
propriamente, encer1ia um paralogismo, isto Com e1foito, dispõe o art. 89 da Constitui
é, ha nelle falta de logica ou vicio de ra.cio- ção : - «E' insLituido um Tribunal de Con
cinio. tas para liquidar as contas <la. receita o de.s-

De facto, si os crimas augmentam de anno peza e V:JJ'ificar_.a sua legalidade, antes de 
para aiino nesta Capital, não é porque seja se1·em p1·estadas ao Congresso.» 
mínima ou deflcieme a verba votada para E já o art. 34, n. l do mesmo Estatuto 
sua repressão; mas porque é ella applicada havia dado ao. Gongresso-competen-cia pa1·a a 
em cousa diversa, como seja o pagamento tomada de contas da 1·eceitct e despeza de cada 
de publicações entrelinhadas c outras, da exercicio financeiro. 
impr•ensa. offi.ciosa. · Ora, si pela Constittiiçã.o cabe ao Paria-

E ahi está a razão por que os crime:'l au- mento o direito de tomar ao Govet•no conta.s 
gmentam, e ahi está a. explicação do ac- dos gastos dos dinheieos publicos o si nenltu
ct•cscismo da verba; accroscimo que já subiu ma excepção restringe alli esse peecoito. 
de 50 a 400 contos de réis! como acceitar a a.Uegação de cp1e o Governo 

E' visto, pois, que as conclusões il. que deixa de informar o Congre.~so sobre a appli
chegou o meu homado collegu. são contrarias ca,ção de uma cm·ta e elevada quantia por
ás leis da logica c á vcrJadc sabühL do pu- que foi gasta em t.lespe::as de cm·acle1· reser-
blico. ·vo.do ? ! 

Continúa S. Ex. em outra scrie de consi- Voto, pois, contra es.:;e projecto que in-
deraçõcs, que eu me permitto a · Jicença de fl'ingc a Con.~tituição e a.ttonta contra os 
qualificar infelizes. · princípios republicanos. . 

«Mais exquisito, diz, é so fazer censuras ao Pobre Republica. e in1'elíz Constituição ! 
Governo, porque não explica essas depezi.Ls 
de caracter reservado.» 

«Si ellas são de caracter reservado, não 
podem ser explicadas e nunca o foram, nem 
no tempo da monarchia e nem depois de 
pmclamado o novo regimen.» 

«E de outr·a maneira não.póde ser.» 
De outra maneira é que pôde e deve ser, 

affi.rmo-o a S. Ex., c affi.rmo com aJei na 
mão. 

Para ser governo o Sr. Campos Salles va
leria a morte de tantos propagandistas c 
tantos martyres ? ! · 

Nenhum governo entretanto jamais encon
trou preparado melhor terreno p~ra a sua 
existencia política. · 

Fa.llo a, contemporaneos, sobre historia 
moderna. 

Excusa, pertanto, invocar testemunhos. 
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A attitude de ofiensiva patriotica quo Flo- Que vocit't>rcm contra o que ac:tbo de.dizeí' 
riano foi obrigado a tomar contt•a os que os orthodoxos irreductivis do et·edo gover
pretendiam subverter a ordem constitucio- nista: a miseria par~lcular o publica ahi 
nal e a heroica re~listoncia opposta por Pru- est(~ aos· olhos de todo o mundo, de toda 
dente ás investidas da vermelha c dissol- gente. . 
vente demagogia, facilitarJ.m por tal modo a E de próximo em proximo, o Sr. Campos 
missã.o politica do Governo, quo qualquo1' ho- Salles vae do dispauterio n.o crlmc. 
mem do intelligencia vulgar, uma vez dota- A mais um crime, sim, e eu vou provai-o. 
do de boa vontade c de moralidadecommum, Não lm quem ignor3 que p!·ofundamente 
dirigll·ü~ com facilicidadc os destinos da Ro- lesivo aos interesses nacionaes Coi o contra
publica. cto de arrendamento (las estt•ada.s do ferro 

Foi então quo o Sr. Campos Salles subiu do Norte á Companhia-Great Western. 
ao ·poder. _ Na imprensa demonstraram-n'o O Pah, 

Gnnde era. a esperança. que o povo dopo- O Cm·reio da jvfanhã, O Jomal do B~·a:::il e A 
sitaVa no novo eleito da Naç~ão e nã.o f'al- Gazeta da 1'(tJ·de; na tl'ibuna parlamentar: 
tavam por alü pregoeiros das cívicas virtu- os Srs. Sigismundo Gonçalves, Bueno 1le An
des do Sr. Ferraz. drada, Julio de Mello, Bricio Filho, Barbosa 

Este desde que em uma simples viagem de Lima.; na tribuna populal': os Srs. Manoel 
S. Paulo a estJ. cidade mudou do pr0posito Victorino e Sampaio Corrêa ... 
om quo sempre esteve de apoiar o general Os poucos defensores quo se quizeram con-
Glycerio na scisão então aberta no par~ülo trapor á evidencia de todos esses testemu- -
federal, por se lhe haver aconado com a sua nhos, como . o Srs. Leopoldo de Bulhões e 
candidatura(~ presidencia· da Republica, co- Francisco Sá, não chegaram a uma. con
meçou a fazer em torno do sua pessoa a mais clusão commum ; errando um delles -O S1;. 
atroadora reclame. · Bulhões, a. sornma das parcellas, e ambos 

Logo depois do eleito; s. Ex. que já era diverginuo de muitos mil conto!:l no resultado 
um homem viajado pela Europa, em vez de total dos calculos, que apresentaram em de
percorret• o seu paiz para conhecer-lhe de fesa dessa transacção do Governo·! 
perto as necessidades, os recursos naturaes Pois bem, o citado d)cret:) legislativo 
e as justas aBpiraç·õos politicas, preferiu ex- n. 30, de l892,.entee as diversa; figuras uo 
hibir-se, como pouco elegante tow·iste nas crime de responsabilidade do Presidente da 
grandes capitaes do Velho Mundo. Republica, institue a seguin ~e, em seu. 

Assim é que foi a Roma. beijar o pé do Papa art · 49, n · 4: 
e voltou a Londres para. ahi clamar altiso- -celebrar contractos mani(estamente le-
nan'te que ao Brazil só'faltava um adminis- sivos. 
trador.! Ei:s alli ! O Sr. Campos Sallos e responsa-

E com o intuito de perpetuar tão nobre vel por dom crimes publicas ! 
feito e dito tão intellectual, rebocou um Ho- E dizem que esse homem SQ aJmira do sua 
mero do contrabando· que "escreveu uma impopularidade e so irrita com a criticn. da 
Odyssêa barata. opposição! · 

Para S. Ex. todo o problema nacional ci- Nero tambom se a.tlmirava c tambom so 
. fr•ava-se na elevação do Ci~mbio. irritava a ouvir chamarem-lhe em plenr) 

Era esse o a.bantesma que lhe -obcecava Circo:-:tvlatricida! Incendiario! 
o nspirito. E' preciso, porém, transformar os gemidos 

Pat•a exconjural-o, não recuou ·ante ui'n- em applausos, as maldiç~ões em bençãos; os . 
xedo algum. os rallos da morte em ruülos de alegria ! 

O fogo, elemento purificador nos sacrlfi- ~ E' preci::!o comprar a bom preço os elogios 
cios oxpiatorios, foi ateado nas fornu.lhas da impres~os. · 
Alfandega. Por isso é que em proporç~ão ao accres-

Ma.s não bastava o crepitar das chamma.s cimo da verlJu. secreta, augmenta.m as !ou-
devorando a iorGuna. publica ! vaminhas unctuosas ao Govorno o as invecti-

Era preciso mais;. era preciso despejar na. va.s refeces aos ad V(3rdarios, om uma cer~a 
praça de Londres os dinheiro.~ brazileiros. ;_.>arte do jot•nalismo desta cidade. 

E assim o Sr. Campos Salles transformou . E ahi ·mdo é curioso, doslle o t~ssumpto-
- uma crise simplesmente financeira em uma até a assignatura do escriba. 

crise fundamentalmente economica: quei- Ha escribas anonymos e escribas osten-
mando o papel que jamais fôra excessivo e sivos. 
que jamais póde entre nós ser substituído Nomes ahi surgem que valem menos que 
pelo ouro, paralysou a circulação commer- pseudonymos e psoudonymos que occultam 
cial, sustou o arruamento das industrias e desclassificados da moralidade e do patrio-
esterilizou a producção agricola. · tismo. 
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Não se esaueça, porém, o Sr. Campos 
Salles de quê nem a penna d_? imm?rt:\1 
Lucano pôde salvar da, execraçao publica a 
memorb do filho de Ahenobarbos; nem a 
difia.mação systemati~a. qu_e durante_l5 an!JOS 
Napoleão pagára êl. ltb~lllstas e fol!cular_ws, 
cous1 alguma consegUI!!- contrJ. o gemo e 
contra a gloria de Voltaue.-
. Não ha illudir á evidencia dos factos, que 

felizmente não muna como a. opiniã.o dos 
homens. 

Jámais ::;e :esguecerà. a Nação de que 
o Se. Campos Salles, quando no poder, 
trahiu os seus correligionarios e dissol
v-eu o partid~ q,ue ~ elegeu ; nomeou ~i
nistros por mdlCaçoes. de reporters ; I~
tervoio no Congresso, 1mpondo reconheCi
mentos e exclusões de deputados ; in ventou 
em seu proveito pessoal a politica dos gover
nadores ; ameaçou, quando podia vencer 
pela forçn., c quMdo não o podia, corrompeu 
pela promessn, ? pelo favor; nito trepí~ou 
em investir tomtroante como nao se pe,JOU 
erri recuar apaTOrado ; facilitou em seu go· 
verno a advocacia. admnistrativn.; escolheu 
para intermediaria de arranjos internacio
naes um homem cuja moral elle proprio 
havia ccmdemnado; extorquiu do povo im
posGos onzena.rio~ paro. dar g~l'das ma_qui~s 
a poJerosos syndiCatos ; sacudtu na m1serHI. 
os operarias brazileiros com o fechamento 
dos a.rsenaes e :prodigalizou gorge tas aos boys 
dos escl' iptorios inglezos ; promoveu a ruina 
do Banco da Repuhlica para entregal-o a um 
allemão, jogador baixista e director de esta
belecimento rival, silenciando depois sobre 
i fuga criminosa do estrangei_ro ; passou a 
uma. companhia ingleza, por baixo preço e 
com lesão enorme para o Thesouro, as ostra
das de ferro de quàtro Estados do norte; 
poz sob as garras aduncas da companhb 
exploradora. a vida, o desenvolvimento e a 
defesa. interna dn.quelles Estados ; ouviu 
resignado as garga.lhadas com que um dos 
accionistas vergastoou em Londres n. mora
lidade do seu governo ; pediu silencio ao 
Congresso sobre ti1o ign~minioso insulto e 
sobre -tão revoltante cr1me ; em summa 
aviltou a Republica c conspirou contra a 
Pa.tria. ! 

Eis a obra. do Sr. Campos Salle.s ! 
O julgamento ~ a e5ecuç~o desse nov-o 

FaUicro, certo, nao serao fmtos pelos con
t'empora.neos, mas pela nova. geração que 
ie entre os retratos dos presidentes da Repu
blica. ha de arrancar o do Sr. Campos SaUes 
para substituil-o por um crepe espesso e 
necrro encimadodesta ins;ripçã.o-Tralddor 1 
(M~it~ bem ; muito bem.. O otador é muito 
felicitado e abraçado.) 

Fica a. discus~ão adiada pela hora. 
Passa-se á hora destinada ao expediente. 

O Sr . . Agapito dos San-tos 
(3<) Secreta?·io, servindo de 1°) procede a 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Offlcios : 
Do Mini:'~torio da Industria, Viação e Obras 

Publicas, de hoje, enviando a seguinte 

M:ENSAGEl\1 

Srs. Membros do Congresso NacionaL
A expo.'lição que mo apresentou o Ministro 
da Industria, Vütçã.o e Obra.s Publicas e que 
ora transmitto á vossa apreciação, mostra. 
a necessidade da abertura tle Um credito de 
64:70:l$4l4 para saldar despazas que se 
deram, durante o exercício de l 900, na 
execução ll.o orçamento da Repartição Geral 
dos Telegraphos. Graças aos saldos veri
ficados no mesmo orç:11nento. com~odido 
aq_uelle .credito, ainda ficará um:1 sobra de 
178:884$224. 

Peço-vos que, de accordo com a especifi
cação que vos é feita no docume-nto incluso, 
concedais o credito referill.o de 64:703$414, 
para liquidar e_ regularizar todas· as despezas 
indicadas, motliante a distribuição quo será 
em tempo opportuno remettida ao Triuunal 
de Cuntas. 

Capital Fedm•al, 2l de outubro de 1001.
M. Ferra$ de C(tmpos SaUes.-A' Commissão 
de Orçamento. 

Do me-smo Ministerio de hoje, satil:l
fazendo a requisição dn~ •a. . Camara no 
offlcio n. 215, de 30 de .. e '~ 11bro ultimo. 
- A' quem fez a requisição (A' Commissão 
o Ol'ça.mento.) . 

Da Suciedaúo Nacional de Agriculturn., 
enviando as conclusões votau.as na Congt•esso 
Nacional de AgricuHm·a.- Inteirada.. 

Foram apresentadas nu. sessão de 23 de 
outubro, ao projecto n. 150 B, !lo JúOl, or
çanuo a Receita Goral do Republica, para o 
exercício de 1902, as seguintes: 

EMENDAS AO PROmeTO N. 150 B, DE l90l 

Receita Geral 

Art. l 25. n. 
Redija-se assim : 
«Contribuição das companhias ou emprezas 

de estradas de ferro e de outras companhias, 
inclusive a. Cíty Impro'Oements, e bem assim 
saldos das estra.das de ferro garantidas, com 
séde no est"ranieiro, - 1.400:000$.» 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1901.
Pa:v.la Ramos, 
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Art. 2°, n. V: 
- Supprima-se, por ser medida de caracter 
permanente (paragrapho unico do . Art. 132 
do Regimento). 

Sala das sessões, 23 do outubro do 1901. -
Paula Ramos. ' 

Art. 2°, n. XI: 
Si não fôr approvada a emenda suppros

siva, accrescente-se : 
«10:000$ para o Hospital de Caridade de 

Florianopolis. » 

Sala das s~saões, 23 de outubro de 1901.
Paula Ramos. 

Art. 2°, n. XI: 
Supprima-se, visto quo o actual contracto 

com a Companhia de Loterias Nacionaes só 
termina em dezembro de 1903. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1901.
Paula Ramos, 

Art. 1°, n. 10: ·;-. 
Redija-se assim : 
«Dita da Estrada de Ferro do Rio do 

Ouro.» ' 
Sala das sessões, 23 de outubro de 1901.

Paula, Ramos. 

Onde convier no <.tlinoa E, paragra.plw 
unico do capitulo XI do art. 2° : 

«Par<t o Asylo Isn.hel nestaCapital,annua.I
monto, 6:000$000.» 

Sala elas scssõos, 23 do outubro de 1901.
llem·ique Lagdcn. 

On1lo convior : 
«Da quota. de 5 % sol:n·c bilhetes de loteria 

doduztJ.m-so mais, annuu.lm('nte, 6:000$ para 
a Santa Casa de Misericordia da cidade de 
Barra Mansa e :3:000$ para a Casa do Cari
dade, em construcção na cidade do Pirahy, 
ambos no Estado do Rio.» 

Sala das sessões, 2.'3 de outubro de 1901.
Hem·ique Lagden. 

Onde convier, no capitulo XI do art: 2°: 
«Da quota de 5 % sobre os premios das lo

Íerias federaes deduza-se a. quantia de 
25:000$, annualmentc, para o Asylo S. Lu:z, 
para a velhice desar~parada, fundado na 
Capital Federal.»- . 

Sala das sessões, 23 .de outubro de 1901.
Heredia de Sà.-Hem·ique Lagden. 

C11.ma.1·a Vol. VI 

Ca,p. XI, art. 2. 0 No alinea b, em vez · 
das pala v r as ......:.. « as loterias e.staduaes só 
poderão ser vendidas na Capital»- diga-._so: 
« só poderão ser vendidas na Capital as lote
rias estaduaes actualmente registradas na -
Físcalisação ». 

No alínea c eliminar as pa.llilo v r as- « ?U ve
nha a ser». 

No alínea d; em logar das palavras-« pelo 
contractante será. feito no Thesouro o depo· 
si to de 500:000$)) - diga-se: «pelo contra
ctante àerá feito no Thesouro, em vez de cau
ção e a titulo de joia, o deposito de 500:000~, 
etc., etc.» 

No alínea e, paragrapho unico-em vez das 
palavras-« ou venha a vender-se -diga-se: 
« legalmente » • 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1901.
H eredia de Sà. 

Onde convier : 
FicM;revogado o disposto no art.-5, lettra b, 

da lei n. 640, de 14 de dezembro de 1899, o 
art. 43 do decreto n. 3.529, de 15 do mesmo 
mez e anno, preval~cendo na ma teria de que 
tratam esses artigos as disposições da Nova 
Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas 
de Rendas da Republica. 

Sala .das sessõe~, 23 de oatubro de 1901.
Gomes de Mattos. 

Ao art. 1° n. 50, accrescente-se: «Não 
se compl·eh ·mde entre « cooserva.s de peixe» 
e, portanto,não fica sujeito a este imposto, o 
pcilce salgado ou em salmom'lt, acondicio
nado em tinas, barricas ou a gra,nel.» 

Sala das sessões, 23 de outubro de 19~H.
Germano · Hassloche1·. 

Onde convier: 
Art;. Ficam rostãbelecidas ag dotações 

des i nadas aos A theneus do Rio Gra.nde do 
Norte e Sergipe, Lyc :us da Parahyba., Pia.u
hy, Maranhão, Ann~zonas e Pa.rá e Gymnasio 
do Paraná supprimidas em vil'tude(lo (trt. 6° 
da lei do orçamento vigente. · 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1901. · 
-Joaquim Pi1·es .-Jotio Gayoso.-ArtÚio . de 
Abreu.-R. A1·tlnw.-.Tosé J1:lrwcellino.-Jose 
_Mon,iardim .- Pinheiro Junior.- Rodrigues . 
Doria.-Fausto Cw·doso.-Joviniano Carva
lho.-Tavares de Ly1·a.-Eloy de Bouza.-M. 
Caetano.- Tolentino dos Santos.- Alencar 
Guima~·aes. - Lamertha Lins.-Camillo -de 
Hollanda.-Líma Filho.- Som·es Net'va.
SUva llfaJ·iz.-Trindade.- Jose Eu::ebio.
Cunha 'Martins.-Pe1·eira Reis.- Paranhos 

65 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:54- Página 13 de 30 

·5r4 ANNAES DA CAMARA 

llfonteneg1·o.- ·Alves Bw·bosa.- A1·tl~u1· Le
mos.- Hossannah de Oliveira.- Cm·los de 
Novaes, 

Art. 2.0 Accrcscente-se onde convim" 
Da importanciu. do imposto sobre as 

loteria.~ sel'fio tirados 10:000$ como auxilio 
ao hospit:J.l da Santa, Casa da Mísericordía. de 
Belém, capit;tl do Est <.Ldo do Parú.. 

Sala. das sessões . 23 de outubro de 1901. 
- .Arthttr Lemos .-Cm·los de Novaes.- IIo
sannah de Ol·iveira . 

• a) Substituh' pela. seguinte disposição: 
a) os impostos ser-ão elevados a 2 l/2 °/o 

sobre a emissão das loterias fedoraes diaria
mente extrahidas e 5 °/o sobre a emissão 
das esta.(luaes com extracção ou venda nesta. 
Capital em dous dias uteis da semana, em 
concurrcncia com aqucllas. -O contractantc 
das loterias fcdcraes ficará sujeito unica
mente aos onus que actualmente paga, cuja, 
distribuiç·ão continuará. a ser feita de accordo 
com a.s leis actualmente em vigor c aos que 
são augmenta.dos pela presente lei, ~;· sujei
tando-se a todas as disposições respectivas; 
quando extrahir loterias estaduaes. 

· cl) pn,ragrapho unico, em vez · de 52:500$, 
diga-se: ~5:000$000. 

e) Em vez do -será mais esb.belccido, 
além ue outros onns que o Governo, etc. etc., 
at(l ~00$, dig:L-se : -será. mais osta.becido o 
imposto 1lo 5 °/0 que será deduzido no acto 
do pagamento aos portadores de bilhetes 

,, sorteados com promios superiores a. 200$000. 

'h) em vez: do mollo que julgn.r mais con
venieuto, etc., etc., atLl final do pnJ'io(lo, 
tliga.-sc :-em conl'ol'tnill:ulo li.s lois vi;;entes 
e LerHlo a. su:~ sútlo no Thesouro Fcuel'a.l. 

i) :tccl·escon to-so: Pat•:tgTaplw uni co. As 
loteria~ c~t.:Lduaes !1lle fiz[n•om vcn1la. de l!i
lhetes no l>i~tt•ieto Federal, ro:Lliz:md.o fót•:t 
o J'o::;pectivo ::;odeio nus (Uas exclltsivamcnte 
destinados á.s lotedas fellemes, ficam su
jeitas á. mesma pena c :prohibi<;ão acima rc-
feritla. . · 

S<.tl<1 (hts scssõos, 23 Jo outubro J.e 190 l.
Frede1·ico Borges. 

Ao art. 2° n. XI accrescen te-:se : 
Ao n. 2° -A entender-se cum a Leopol

dinn. RaUway para reducção das tal'ifa.s tele
graphicr~s, cujas taxas foram tluplica.d<~s (le~ 
pois 1lo :tecm:do ilc tl'n.li;gn lll11tno com o 
l'clegJ'<~pho Fcdor:Ll, em um;t proporção nc-

. cessaria e mn,i" justa e J'asoa vel. 
Snh da.s ~'cs~ões , 23 de outubro do 1901. 

--Perei ,·,r. Lima. 

D<:L vorha destinada para o expediente d<.t 
fiscalização das·loterüts deduza-se a gratifica
ção mens<ü de 100$ para o escrivão da mesma 
fiscalização. 

Sala das sos.~ões; 23 de outubro de 1901.
J. A. Neiva. 

Accrescen te-se á.1ettra E. n. XI do art. 2°. 
Deduzam-se d~mposto de 5°/o sobre pre

mias de bilhetes de loterias federaes annual
mente: 

Ca,sa de Caridade de Santa H.ita na Ci~ 
da.de da Barra, llo Pirahy, estado do Rio de 
Janeiro 24:000$000; Sociedade Rthiana de 
Benetic.encia com séde na Capital Federal 
24:000$000. 

S&la das s~ssões, 23 de outubro de 1901.-
J. A. Neiva. · 

Onde couber: Terão a diminuição de 40°/0 

nos fretes das estradas de ferro arrendadas, 
mediante prévio accôrdo com .os respectivos 
arre~datarios, o café, assucar, alcool ou n,gu
ardente, mol, ca.nnas, :O matte, o cacáo, o 
algodão, o fumo, ca.roÇõs de algodão, a. fa
rinha, de mandioca, a manteiga, os queijos e 
o sa,l de producção nacional, -bem assim os 
cereaos. · 

Sala das sessões, 23 de outubro de 190l.
Estacio Coimbt·a.- Bricio Filho.- Celso de 
Sou:;a.--Pe1·ei1•a de Ly1·a.-Teixeira de Sá. 
-Gomes de .Mattos.- Pedro Pernambuco.
Júlio de !ffeUo.-Esmeraldino Bandeira •. 

Acc1•esconte-se onde convier : 
Art. 1 o. E' susponsa à incineração de pa· 

pcl moeda. 
Art. 2. o Pa.ra garantia. do papel moocla ó 

constituído no Tllcsouro Forler,tl, em moud;4 
meta.llica., um fundo e:;pechtl, com os re
cursos soguintos: 

§ 1." Todas as rendas, . convol'ticla.s om 
ouro, consigna<las na rocoíta pa,ra o fundo de 
resgate. . 

l§ 2:·o Todas as rendas consignadas na re-
ceita, para. o ·fundo de garantia. · 

§ 3. o Todos os saldos extra.-orçu.monii'.trios 
provenientes· das dividas dos Bancos. 

Art. 3. 0 Esse fundo será depositado em 
caixa. especial, o delle ·nã.o pouerü. o Govorno 
dispôr. · · . 

Art. 4. o E' constituido esse fundo ~spe-,_ 
cia.l, depois do satisfeitas as disposições dos 
arts. l" e 5° da lei n. 689, de 20 de,setembro 
de 1000. 

Art. 5." E' oxtinctlf o dircilío de emissão 
concedido ao Governo pelas leis de 20 de 
maio <lc 1875, de 18 <lc junho de 1885, e de 
23 de setembro de 18!:13. 
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Art. 6. 0 . Revogam-se as disposições em 
contrario. 

conte-se no final-... e os do Presidente e 
Vice-Presidente da Republica (art. 46 da. · 

de 190 1.~ Constituição). · . Sala das sessões, 23 de outubro 
Custodio Coelho. 

Accrescente-se onde convier: 
Art. O Districto Federal, os Estados e os · 

municípios f(l.rão arrecadar pelos seus exa
Ao art. lo, n. 29: Substitua-se pelo se- ctores, com os seus e sobro os seus impos• 

guinto: tos, lO 0 /o para a l'eceita Federal. · 
29. Ditos sobre vencimentos e subsídios, O Poder Executivo providenciará sobre o 

inclusive os vencimentos dos membros do processo da verificação e recolhimento aos 
Supremo Tribunal Federal o outros juizes cofres da. União d<1 porcentagem arrecadada. 
f'ederaes. • . Não se comprehende na palavra- imposto 

2a o rendimento de bens do Districto Federal, 
dos Estados. ou dos municípios, nem o de 

Ac_crescente-se onde convier: taxas dos serviços de agua,. esgoto e illumi-
Não se procederá no exercício de 1902 á nação paeticnlí1r, e qm~osquer outros custea

incineração · de papel-moeda, emquanto o dos directa ou indirecta.mente pelo Districto · 
cambio se mantiver á taxa de 12 d. por 1$ Federal, pelos Estados ou municípios (Consti-
ou á taxa superior. tu tição Federal, art, lO.) 

§ l. o Nesse caso, os saldos orçamentarios 
que occorrerem serão applicar.Ios á acquisi
ção de ouro para o Fundo de Gm·antic~ em 
Londres. 

§ 2. o Permanecendo o cambio á tax<1 in
ferl.or a 12, se procederá á incineração 
de papel, correspondente ao maximo de 
~ 500.000 ás taxas quo vigorarem. 

§ ~.o Occorrendo saldos a mais das ,.s::, 
500.000, com permanenci<1 do taxas cam
biaes inferiores a 12, sorão applicados estes 
saldos ao resgate de apolicos da divida in
terna, por compra ou sorteio, como melhor 
convenha ao Thesouro. 

3a. 
Ao<1rt.. 2. 0

: 

Supprima-so o art. X[. 

.ia. 
Ao art. 5": 
Os instrumentos uo lavourtL o IJlachinis

mos pa.ra labl'ieo o bnnoflcio do pt·ocltwto.-J 
agt•icolaf!, Heam isentos do Impostos (lo im
pol'tu.ç:'io, quando ti ir•ocl<1monto importtttlos 
por htvratlores. 

Sala das sessões, 23 de outubro do 1001.
Gincinato Bntga.-A. Cajado .-Bueno de An
drada.-Ar],olpho Gordo.-Edmundo da Fon
seca • . 

Onde se 1hlla elo impostos sobro conserv:1.s 
exccntncm-so OS peixe~ S<lCCOS, em S<llffiOUt'a 

e salgados. 
Sal<1 das sessões, ·23 do outubro de 1901.

Faus/o Cm·doso.-Sylvü> l~o'inc1·o. 

Accrescento-se mais, onde convier: 
Art. O Po.der Executivo promoverá, 

pelos meios regulares, n. incorporar;.ão nos 
proprios nacionaes dos bens do r<1iz pos
suidos ou adquiridos pelas corporações de 
mão-mort<1, sem licença do poder competcn- -
te. ( Ord. liv. 2°, tit. 18 e leis posteriores); 
a decretação judicial da nullidade de todas 
as alienações e contractos onerosos feitos 
pebs ordens religiosas sobre bens moveis,. 
immoveig ou semoventes do seu patrimonio, 
si pam tacs <1lienações e contractos não hou
ve e precedido a neces:1<1ria licença ( lei de 
O de dezembro de 1830 e decreto n. 655, de. 
28 do novembro do 1849 ) ; e a conversão, 
om geral, dos bens das ditas ordens reli
giosas om apolices inalien<1veis da divida. 
publica fundada, si houver ainda quem le
galmente as represento (art. 18 da lei 
n. 1. 764, de 28 ele junho de 1870, e decreto 
n. \J.094, do 22 de dezembro do 188:3.) 

O Poder Executivo podor:t vender, na fór-· 
ma. do cii;a(lo ll<~crcto n. 9.094, do 1883, os 
llcns que a União assim adquirir p:w com
misso, reivindicação, ou v<1cancia, que par_a. 
serviços da mesma União, não t'orom necos
sarios. 

Sala das sessões, 28 elo outubro de 1901.---. 
A. Mm·cira· da Silva. 

Art. 2. 0 Acêrosccnte-se onde convier: 
Do bencítcio d<1::l loterias que se extrahi .. 

rem, 80:000$ serão destin<1dos ao Instituto 
Nacional de Musica, <t titulo de subvenção, 
vara · fimccion<1mcnto dos cnt·sos nocturnos. 
ct•e:trlos pc)() rcg11la.mnnto appl'ovado por-

Ao art. 1°, n. 29: decreto n. 3.632, ele 31 de m<.~.rço de 1900. 
'-Em vez ... dos juizes fedcraes, diga-se:... Srda. da.s scs:-;õcs, 23 de outubro de HIOl .~ 
doi) juizes de nomeação federal ; e accres- b·ineu Machado. 
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Onde convier: 
Ficam isentos de ímpo:.;tos o outl'as quaGs

quer contribuiç~ões os n;wios o embarcações 
nacion:J.es que se empregarem e.~clus; va
roente na pesca nas costas do Ce:1râ. ; os 
apparélhos, instrumentos e artigos impor
tado.i paPa exploi'<LÇão da.c1 uella industria e 
para conservação ~o p:lsca~o ; bem assim os 
productos das fabriCas e u;:;mas que se fun
darem no dito Est<.tdo papa, con.~crva do 
peixe o extracçKo de seus olcos e pltosphatos. 

Sala das ses.'.lõcs, 23 de outubro de 1901.
Virgilio Brigirlo.-T. Accioly.-F. Sâ;-Ser
gio Saboya.-Gonçalo Souto. 

1 Onde convier : 
Fica o Governo autoriztdo a conceder, a 

quem se proponha realizar as obras dos 
portos de M;máos e Pará,todos os favores ue 
que gosa a Empl'eza Docas de S:tntos, in· 
clusive o constante da clausula 5a dos an
nexos ao decreto n. U66, de 7 de novembro 
.de 1890. 

Hosannah de OlíveíJ·a.-.A?·thur Lemos.
Garlos de Novaes.-Gal'los J1farcellino.-Al
buquenrue Se,·ejo.-Antonio Bastos.-Gabriel 
Salgado.-Sá Peixoto. 

Na distribuição da importancia de 800:000$ 
a que se rcl'erc o § ~o do a.rt .. 24 d<t lei 
n. 428, de lO de dezem bro de 189~1, seja con
templado com a quantia. de G:OUO$ o Reco
lhimento dct Associação do Nossa Senhora 
Auxili:ulor;t, desta Capit;ü, dcuuzida. est.a 

. proporcionalmente d<t':l que são uestinadas 
ás outras ini!í;ituiçõcs contcmplatla.s. 

Sala das sessões, ~3 de outubro de 1001.
Victorino .llfrmteiro. 

Acct·cscon W·SO onclo convier: 
At•t. As Hlllltas coiJI'adas polas Alf:.tn-

•lo).(:ts da Uniiiu, o dtl f[lto t1·atn o af't .. 15 da 
lei n. 4H\J, 1lo 15 de dr1zemht·o 1Le 1897, ~eJ·ã.o 
considm·adas corno l'ec~eit:t cio f.:dJOI':.ttm·io 
Nat:ional üe An•dyscs. 

Sa.ht das scssi)cs, 28 <lc outubro de W.H.
h·inen Jllachwlo.-Nelson ele Vasconcellos.
lfem·ique Lagden: 

posto todos os que p3rceberem vencimentos 
de 2:400$000 annuaes inferiores. 

Os que vencerem mais de 2:400$ pagarã.o 
2 °/o até 5:000$,-4 °/o até l0:000$e 7 °/o os 
que excederem do::;ecs vencimentos. · 

Sala das sessões, da. Camara 23 de ou
tubro de 1901.-J. A. Nei·va. 

Onde convier: 
Art. Serão distribuidos mensalmente entro 

os fnnccionarios do Laboratorio Nacional do 
Anal.yses 30 °/o da r.eceita, em quotas prO
porcwnaes aos vencimentos que actua1mente 
percebem. 

Sala das ses.;;ões 23 de outubro de 1901. 
-Irineu ;.l:fachado.-Hem·igHe Lagden.-Nel
son de Vasr.oncellos. · 

Onde convier: 
Art. Na v-igoncia do actual exercicio fi

nanceiro cessará a cobrança dos impfJsto.~ 
de consumo sobre as especialidades pharma
ce!Jticas. 

Sala das ses3ões 23 do outubro de 1901. 
-b·irieu Jlfachado.-J. A. Neiva.-Nelson de 
Vasooncellos.- Hem·ique Lagden. 

Ao art. ll n. XI lettra a se accrescente : 
Fica entendiuo que as loterias, concedidas 

pel<~ municip:did<.tde em f<J.vor do Asylo de 
Nossn. Senhora d<~ Piedade, desta Capital, 
continuarão a pagJ.r os mesmos· impostos, 
que llte toem sido cobr<~dos até agora. 

Sala das sc~sõcs, 23 de outub1•o de 1901.- · 
A. Jlfílton: 

Ao art. 2°, n. HI eliminem-se as palavras: 
com exclusão do papel-moed<~. . 

S:da. cl : ~s sessões, 23 de outubro do 1901.
,tlvc.v de B1·ito. 

Accrosconte-se onde couvior: 
Ao art. 2°. E' o Govet·no a.titoriz:tdo a alte

r.tr o rmdri'Lu monchrio p:m~ 4.500 !'500/l.lll 
por oi ta v<~ ue ouro, corr·espondente ao c<1m
bio de 24 dinheiros sterlinos por l$000. 

Sala das sessõe.~, 23 de outubl'O de 1901.-
Alves de Brito. · 

Ao aet. l 0 n. l G - Em voz tle GO:OO()$, 
diga-se - Romh rlo La.b ,mltorio Nacional Ao n.rt. 1°, n. I em vez de 33.000:000$ ou
tle Ana.ly .;cs , nos termos da prcs0ntc le i, ro c 12:~. 950:000$ papel, diga.-so: 90.000:000$ 
100:000$fjQ(). OUJ'O. ' 

Sa.La d:~s sr~s;ü Js, 2:i rL) ontulH'O rle l :jOl.- Sah d:ts ses;:;ões, 23 de outubro de 1901.-
Irineu Jlfacluuln. --N clson de Vrr,sconcello .>.- Alves rle Brito. 
Jiem·ique Lagr.lun. 

Accresccntc-se ondo convior : 
Onde se rl iz imposto so ln'o vencimentos, Ao a.rt. 2. o E' o Governo autorizado a 

acaescerüe-uw: licalll excluídos ueBse im- elev<tr a. cmi:;sã.o ue .:pa.pel moeda à qu<1utia 
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igual á. importação e exportação .de merca
dorias reunidas, verificadas pela cs&atistica 
commercial. 

O papel será emittido graclu~tlmente e 
distribuído por todo· o paiz proporcional
mente com o movimento commercia.l de 
cada.Estado, a~é o maximo ele 10.000:000$ 
por mez e será. empregado no resgate de 
apolices da divida publica. 

As apolices assim adquiridas, serão depo
sitadas no Thesouro, como fundo de ga.rantia 
do papel emittido e continuarão a vencer 
_juros, os quaes serão empregados na compra 
de ouro para lastro da emissão. 

Sala das ses;3õeJ, 23 do ouGÚbro de 1901. 
-Alves de Brito. 

O producto do fundo do resgate, do fundo 
·de garantia o do 1'undo de amortização dos 
emprestimos internos consignados nos ns .63, 
61 e ô5'do art. 1° será empregado na com
pra de apolices da divida publica, que sel'ão 
depositadas no Thesouro como fundo ele ga
rantia da emissão de papel moeda e conti
nuarão a vencer _juros, od quaes serão:· em
pregados na compra de ouro para lastro da 
mesma emissão. 

Sala das sei.!sões, 23 de outubro de 1901.
Alves de Brito. 

Onde convier ao n. XI do ar-t. 2° : 
Deduza-se annualmen te da q nota de 5% 

sobre os premios superio1•es a 200$ das lo
terias federaes a quantia de 20:000$; sendo 
10:000$ para o Centro Opm·ario do E::;tado 
da Bahia, 2:000$ para a Associação Bene
ficlente dos Funcciona1·io.:1 Publicas e mais 
8:000$ para o Lyceu de Artes e Officios 
tambem tlaquelle Estado. 

S. R. Sala das sessões da Camftra do:-; 
Deputados, 23 de outubro de 1901. -- J. A. 
Neiva. -Satyro Dias. 

· Accrescente-se onde convier, entre as au
torizações concedidas ao Gove1•no : 

A isentar de direHo os objectos precisos 
aos clubs federados . de regatl~s, mediante 
lista apresentada ao Ministerio da Fazenda, 
que dará or•dens para despacho, uma vez 
verificado que os objectos são importados 
pelos ditos clubs e para seu exclusivo uso
tomadas pelo Governo todas as - cau
telas. 

Sala das sessões, 23 de outu1Jro de 1901.
J. A. Neiva 

Accrescente-se onde convier : 

prata; emittindo as novn.s moedas em substi
tuição as notas de pequeno valor, podendo_ 
para esse fim abrir os creditas necessarios. 

S. R.-J. A. Neiva. 

Accrescentc-;,;e ·onde convier : 
Do beneficio das loterias que f'ot•em ex

:irahidas 5:000$ serã.o destinados ao col
legio eJucador de orphãos de Santa Thcreza 
em Cor"umbá.; 10:000$ para. a Santa Casa do 
MisericorJi:t de Omo Preto ; 5:000$ para o· _ 
collegio das Irmãs Dorothéu.s de Nictheroy ; . -
8:000$ para a Santa Casa de Misericordia de 
Manáo::l; 3:000$ para o Asylo de S,- Francis
co do S. João d'El-Rey; 4:000$ parrt. <L Santa 
Cas::t de Mi.~ericordia tb Sapuc:l.hy ; 8:000$ 
para. o Lycêo tlc Artes de S. Paulo ; 3:000$ 
para a As'lociação dos Funccional'ios Pu
blicas 'do E.,;tado da 13a.hia. 

S. H..-Camara dos Deputados, em 23 de 
outubro de 1901.- Gastao da Cunha.- Lin
dolpho Serra. - J . . A. Neiva.- Albuquerque 
&rejo.-Leonel Filho.---: Nelson Vasconcellos. 
-Martins Teixeira.- Som·es Neiva.- A. R. 
Cajado, (não vencida a suppressão). 

Accrescento-se ando convier: 
Art. São isent.as de direitos as road.:. 

bcomotivas co1n wagons, importadas p:ua 
serviços de tracção em estradas sem trilhos. 

S. R., 23 de outu-bro de 1901. - J. A. 
Neiva. 

Ao a.rt. 11, X, e), paru.g1•apho unico, .onde 
se lê- 2:000$ para o Insi;ituto H i :-;to rico o 
Geographico do Ceará, etc.-diga.-se-4:000$ 
repartidltrnentc pu.t·a o Instituto I-Iistorico e 
Geogri1phico do -Ceará. e Instituto Archeolo
gico c Gcogrttphico de Pernambuco (sem .. 
alterar a sJmma das quotas distribuídas a · 
instituições daquelles Estados), etc. 

·o mais como está no pro,jecto. 
Sala elas se.~sõos, 2:~ de outubro do 1901.

Celso de Sou~a.-'l'eü,;ei1·a de Sâ. 

Ao art. 2°, n. XII, in flnc, a.ccrcscente-se: 
iguaes favores serão concedidos á Camara 
Municipal do Curvello. -

Sala das sessões, 23 de outubro de 1901.
Viriato Jl:lascarenhas.-Theophilo Oltoni, 

Accrescente-so onde convier: 
Art. Na vigencü desta lei fica o Poder 

Executivo autorizado a cobrar mais 40 % 
dos respectivos direi~os sobre <Í:-J fal'inhas dQ 
trigo que forem importadas em saccos ou 
qmtesquee outros envoltorios que não sejam .. 
de madeira. 

Art. O Poder Executivo é autorizado a Sala, das sessões, 23 de outubro de 1901.
Alencar Gui rnanics. alterar o padrão mono~ario tlo,s moedas de 
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Onde convier: 
Do~ 5 % sob1'e o valor dos 1w.emios das 

loterras estaduaos vendidos na Capital F'e
. deral serão destinados 15:000$ para auxilio 

á Santa C;J,sa de 111isericordia da Fortaleza·, 
capitaLdo Cear;.t. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1901 . .:... 
Thoma:r Accioly.- 'Vi1·gilio B1·igido. 

Accrescente-se onde convier: 
A transferi!' ás municipalidades o direito 

de aforar os terrenos do marinhas e de ar
. recadar os respectivos foros_ e laudemios na 
fôrma da legislação mona1•chica que a Con
stituiçãiJ republicana declarou em vigor. 

Sala das sessões, 23 do outubro de- l901.
Galdino Loreto, 

Supprima-se o n. V do art. 2°. 
Sala das sessões, 23 de outubro de 1901.

Galdino Loreto. 

Supprima-se Ó paragrapho unico do art. 5°. 
Sal~t das sessões, 23 de outubro de 1901· 

~Galdino Loreto. 

Accrescénte-se onde convier : 
A transforír aos Estados os ·proprios qu@ 

não forem necessarios a ~erviços federaes 
nelles já installados ou que venham a ser 
1nstallados neste exercicio, :fi.caru:lo revogada 
a autorização para vender os <tlludidos pro-

. prios. 
Sala das sessões, 23 de outuliro de 1901. 

-Galdino L01·eto. 

Ao art. 2° n. li, do pois d;t palavra.;_ 
evento-accroscentc-Ho : rocoLidos na Cu.pi
tal Federal;-o m~is como ost<i,. 

Sala das sessõe.;;, 23 do ou&u bro.-de 190 l. 
-Francisco Veiga, 

Ao § 63 do art. 1 o (Renda com applicação 
especial}: 

... N. III-Depois das pa.lavras:---:-emissão de 
: ........ accrescente-se: moeda de nickel. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1901.
;Francisco Veiga, 

Ao n. XV do art. 1.0 (Imprensa Nacionalh 
Em vez de 300:000$, diga-se 1.200:00_0$000. 
Sala das sessões, 23 de outul1ro do 1901.-

Francisco VeirJa. 

Ao art. 2°, n. XII, lottl'a e, paragrapho 
unico: 

Accrescente-se: para as .obras da Casa de 
Misericordia de Bello Horizonte-20:000$000. 

Sala da:s sessões, 23 de outubro de 1901.
Francisco Veiga, 

Ao art. 2° -Onde convier : 
E' o Governo autorizado : 
A rever as tarifas das Alfandegas para 

harmonizai-as com a cobrançà da totalidade 
dos impostos em ouro, reduzindo-os de modo 
a que não sejam aggravados os direitos. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1901.
Alves de Br·ito. 

Do beneficio das loteria.s que forem ex
trahidas, 20:000$ serão destinados para au
xilio do gabinete dynamo-therapico do Dr. 
Alvaro Alvim na Capital Federal, me
diante a obrigação que assumirá esse esta
belec~mento, de receber, annualm~nte, em
tratamento 24 offi.ciaes, sendo 12 da armada 
e 12 do exercito,(designados pelos respectivos 
ministros), de molestias taes como: b3riberi, 
mal de Brlgth, pal'alysiM, I_Uolestias nervo
sas em geral, da pelle, arthriticas, rheuma- · 
tismo, etc. 

Sala das sessões, .23 de outubro de-1901.
Cm·los de Novaes. 

- Accrescente-se onde convim': 
O contracto. que se :fi.zei' para; as obras do 

porto de Pernambuco ficará dependente, 
para ~\l~ execução, da approvação·do Poder 
Legí:-Jlat1vo. 
~ala das sessões, 23 de outubro de 1901.

Celso de Sou:w.-Pe1·eira de Ly1•a.- Bricio 
Filho.-Estacio Coimb1·a.-Julio. de Mello.~ 
Esmerglclino Bandeira.-Pedro Pe1·nambuco. 
-1'eixeinr_ de Sa. 

' Acrescente-se onde convier: 
Fica o Governo autorizado a contractar as 

obras de porto de Pernambuco com quem 
melhores vantagens offerecer, mediante 
concmrencia public&, aberta no Brazil e no 
exterior, pelo pr<.~zo de seis mezes. 

Sala das sessões, 23 de outubro. de 1901.
Bricio Filho.-Celso de Souza.-Teixeim de 
Sa.-Pm·eira de j.yl'a.-Julio de Mello ,.,-Es
tacio Coimbra,-Esmet·aldino Bandeira,-Pe-
dro Pernambuco. · · · 
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Vae a imprimü· o seguinte 

PROJECTO 

N. 259-1901 

Fixa a despeza do Ministm·io das Relações 
Extel'ior·es para o exe1·cicio de 1902 

de accordo com a lei n. 322, do 8 de novem
bro do 1895; ~1:000$ para. os vencimentos dos 
1 os Socre ta rios das Legações do Perú, Boli via 
e Paraguay, havendo, porém, a diminuição 
de 11:000$ pela suppressão de um consulado 
em Trieste e um vice-consulado em Pozadas, 
a reducção da verba, na proposta actual, 
ficou sendo de 80:000$, ouro. · 

Na verba-papel-houve a suppressão do 
A p1•oposta do Governo para a despeza do 600$, na rubl'ica la-secretaria de Estado, 

· Ministerio das Relações Exteriores no futuro por se ter pedido a gratificação do director 
exercício . de 1902 importa em · 889:500$; geral, de accordo com o decreto n. 291, de 
ouro e 726:9.20$papel. Para o orçamento en:i ~9 de março de 1890, mas propoz-se o ac
vigor foram vot:.~.dos 969:500$ ouro 527:520$ crescimo de 200:000$, por ser insufficiente a 
papel. · quantia votada no anuo passado (200:000$), 

Extincta· a.~ commi:::são relativa á q_uesGão para tal fim. . 
de limites com a Guyana Ingleza; foram sup- Fazendo o estudo dos dispendios da pasta 
primidos 100:000$ ouro, a ella destinados.'· que nos occupa, desde . o inicio do regimen 
Augmentados, 28:000$ para as representa- republica-no, a Commissão colheu os seguintes 
ções dos ministros no Perú, Bolivia, Para- dados, que submette á consideração da Cu-

. .guay, Suissa, Sau ta Sé., Belgica e He.3panha, mar a. 

ORÇAMENTOS DO MINISTERIO DAS RELAÇÕES EX:TE:RIOR8S PARA OS EXERCICIOS DE 

Secretaria de Estado, moeda papel •......•• 
Empregàdos em disponibilidade, moéda papel 
Extraordinarios nolntel'ior, moeda papel.:. 
Legações e Consulados, ao cambio de 27 ..•• 
Ajudas de custo, ao cambio de 27 ...•...•.• 
Extraordinarias no Exterior, ao cambio de 27. 
Commissões de limites .............. ; ..... . 

1892 
Secretaria. de Estado, ·· moeda 

1889 
153:165$000 
5:86~$666 

10:000$000 
517:675$000 

45:000$000 
40:000$090 

771:706$666 
.1893 

1890 
. 153:165$000 

5:866$666 
10:000$000 

517:675$000 
45:000$000 
40:000$000 

771 : 706$666 
1894 

1889 a 1901 
1891 

153:165$000 
5:866$666 

10:000$000 
517:675$000. 

45:000$000 
40:000:000 

771:706$666 
"1895 

·papel. .•••••.•......••.•.. 
Empregados em disponibilidade, 

moeda papel .......... · ... .. 
Extraordina.1•ias TI(} interiqr, 

moeda papel ....... , .. · .... 

184:000$000 . 

87:500$000 

5:000$000 

184:000$000 

60:000$000 

10:000$000 

190:692$000. 187:492$000 

60:000$000 .60:000$000 

Legações e Consulados, ao caro-
. bio de 27 .................. . 

Ajud:'ls de custo,ao cambio de 27 
Extraordinarias no exterior ao 

. 
lO:OOl}$000 20:000$000 

9ll : 100$000 I. 053: 300$000 I. 115:300$000 1.140:200$000 
100:~00$000 90:000$000 90:000$000 130:000$000 

cambio de 27.............. 40:000$000 60:000$000 60:000$000 60:000$000 
Commissões de Um i tes. . . • • • . . . 100:000$000 170: OOO$'JOO 290: 000:~000 290:000$000 

1.427:60~)000 1.627:300$000 1.815:992$000 1.887:69~$000 
1896 1897 1898 1899 

Secretaria. de Estado, moeda· 
papel...................... 225:312$000 215:612$000 

Empregados em disponibilida-
~15:612$000 

60:000$000 

50:000$0oo 

731:300$000 
130:000$000 

225:612$000 

70:000$000 

45:000$000 

715:000$000 
80:000$000 

ae, moeda~papal. ......... . 
· Extraordinarias no interior, 

60:000$000 60:000$000 

moeda-papel............... 50:000$000 50:000$000 
Legações e consulados; ao cam-

bio rio 27.. .. .. .. .. . • • • • .. • 1.117:700$000 1.100:900$000 
A,jtulasdc cusb,ao cambio de27 . 130:000$000 130:000$000 
Extr:~or<lin<\l'i;ts no exterior, n.o 

cambio do 27 ........•....• 
CommiHsito do Jlmit<'JL ...... . 

60:000$000 60:000$0oo 60:000$00o 40:000$00C 
4ÚÓ:000$000 400:000$000 400:000$000 200:000$00( 

2.043:01~'\iOOO 2.016:512$000 1.646_:Ul2$000 1.375:612$00( 
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1900 1901 

Secretar in. de Estado ......... . 
Empregados em disponibilidade 
Extra.ordinarias no interior ... . 
Legações e consulados ........ . 
Ajudas do cu~to ...... - -. _ ... -. 
E:dra<Jt'di na rias nu ex.terio t' ... . 
Commissõos de limite.5 ........ . 

ÜUI'O 

715:000.$000 
80:0)0$000 
60:000$000 

200:000$000 

Papel 

211 : g 20$080 
70:000$060 
45:000$000 

200: 000$100 

Ouro · 

729: 500.$000 
80:000$il00 
60:000$000 

l 00: 000$1 )00 

Papel 
212:520$000 

70:000$000 
45:000$000 

200:000$000 

l. 055:000$000 526:9.20$000 !)()!): 50J$000 527:520$000 
Não tendo h:1vido disposição legisl<ttiva p \ra.os exeecicios (lJ 180) c L89L, pr0valoceu o 

que est:.tva. estabelecido no anterior. 

Os creJito;:; _ extraordinarios c sup·)lernen
ta.l'ed abortos rle 1890 a 1001 fol',~m os se
guintes: 

Creditas extraordinarios 

1b9 J 

Decreto n. 158, ue 15 de j<1-
neiro de 1800 -Abre o cre
dito ex&raordinaeio de .... 
50:000$, pa1•a. n.s despezas 
com a Commi~:5ão Explora-
dora das Mis.:;ões ......... . 

Decreto n. 995, de \J de no
vembt'O de 1890 - Al!re ao 
Ministerio das Rcbções Ex
teriores o credito extraor
dinario de 75:570$880. pa.N 
<IS do.~peza~ com a comrnis
são explorado:<~ das Mis-
sõc::> ........ '; ............ . 

Doceeto n. I.l9H, do 20 de dc
zembeo dõ 1800 - Ab1·e o 
credito · exlu.·aor·di :w.rio de 
10:121$730, p;tra. pagamento 
do ordenad ' do IJ:wlt 1rd 
Eduitt•tlo C;dh·'o, como en
viado extr·a.or·dinario e mi
nistro plenipot.enehrio em 
disp:Jnibilidade ........... . 

1893 

Doceeto n. 1.315, de 15 U.c 
maeço de 189;- Abre ao 
ministerio da::> Relaçõe.~ Ex
terioees o credito extraor
flinario de 200:000$ para as 
d~spezas com a pacificação 
de Estu.dos em que u. ordem 
e a tranquillidade publicas 
foram alteradas .......... . 

Decreto n. 1.596, de lO de no· 
vembro U.e 189:3 - Abro o 
crodito extraordinario de 
100:000$000 ao Ministerio 

50: 000.~000 

75:57()$880 

135:61.!2.~616 

200:000$000 

das Relações Exteriot't3S 
para. a cun tin nação e re-
gt·e~so da missão á. China.. 100:000$000 

1.894 

Decreto n. l. 656, dn 20 de ja
neit•o de de 1894-AbrJ ao 
Ministel'io das Relações Ex
terioee,;; o cl'edito extraordi
nal'io de 200:000$ para des
pezu.s com a pacificação de 
Estados em que a ordem .e 
tranquillidade publicas es-

31)0: 000$000 

tão on forem perturbadas.. 200:000$000 
Dac1·eto n. 1. 68~ A, de 28 do 

fevereiro de 1894-Abt•n ao 
Ministerio da.s Relações Ex
terioro8 um credito oxtraor
dinario de 4:191$692 para 
pagamon.to do augmcnto do 
aluguel do peedio onde func
cion~~ a rcspecti v a Socl·eta
ria de Estado, de W do maio 
a 31 de dozcmbr•o do 18~3.. · 4:191$692 

D0croto n. 1 . 920, de 22 de dc
zemhr·o do 189-! -Abro ao 
Ministot•io das Relações Ex
tel'iored o credito extraor
dinario de 200:000.~ para oc- · 
corrm· a despezas d'3 demar
cação da. ft\.mteira entr·e o 
13l'aziL c a. Buli via......... 200:000.$000 

404:191$692 
1895 

Decreto n. 1. 9!:>0, de 14 de 
março de 1895--Abre ao Mi
nistorio da$ Relaçõo:; Exte
riores um credito oxtt•aol'
dinario do 1.500:000.t. des
tinado a.o pagamento de re
clamações tratada,s por via 
diplomatica .•••..•...•..•• 1.500:000$000 
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DJcreto n. 2.012, do 25 do 
abril de 1893-Abre ao Mi
nisterio d·•s Relações Extc
rioros um credito extraor
dinario de l 00:000$, ao cam
bio do dia, para pagamento 
ao Governo da Republlca 
Oriental do Uruguay, como 
índemniz1ção ás familias de 
dous cidadãos orientacs, 
mortos por força::; heazilei· 
ras na fronteira oriental. .. 

1895 

D3crctD n. 2.0:J9 de 29 de ju
nho de 1895.- Abl'e ao Mi
ni.-;terio das Relações Exte
riores o credito de 7:000$,ao 
cambio de 27. pa ~·a occ.>rrer 
ás despczas necessarias com 
o Consulado em Cayenna., 
creaúo pelo decreto legisla· 
tivo n. 279, do 27 de junho 
do 1895 .•. . : . ...•.•... · ..... 

1896 

Decreto n. 2.275 de 4 de maio 
de 1896. __.: Abre ao Minis· 
torio das Relações Exteriores 
o credito extraordinario do 
89:484$430, destinado ao pa
gamento de l'eclamaçõos 
ü·ataJas )hH' via dipluma-
tica ..........•...... ·. · · · • 

Decreto n. 2.401 do 9 do de
zomb:·o de !896. -Abre ao 
Ministcrio da.s Relaçõus 
Exteriores o credi tr> de 
4.000:000:~, em i.n0eda. na
cional, para execução úo ac
corJ.o firmado em l 9 de 
novembro proximo pa.ssa
do, com o Ministro de Sua 
Maaestade o Rei da Italia 
sobrerecliunações ihlianas. 

1897 

Decreto n. 2.463 de 15 de fe
vereiro de 1897. -Abro ao 
Ministerio das Relações Ex
teriores um credito extra
ordinar·iu tle 65:084.$592, ao 
cambio do 27, para satisf'a
zor- sa.quos inüevida.mento 
ell'ectuados pelo ox-1 o secre
tário da Legação om Bue-

nos Aires João Marques f/o 
Cama ra VdVI. 

100:000$000 

I . 600:000$000 

7:000$000 

89:481$430 

4.000:000$000 
-------
4.089:000$000 

Carvalho sobre o Bancl) Ita-
liano do Uruguay.......... 66:084$592 

Decl'oto n. 2.494 de 14 de 
abril de 1897. - AbL·c ao 
Ministerio das Relações Ex
teriores o credito de 
200:000$, ao cambio de 27, 
para ser applicado ás des
pezas com a creação da Le
gação e (los Consulados no 
Imp3rio do Japão.......... . 200:000$000 

1898 

Decreto n. 2.974, de 23 de 
agosto do 1898-Abre ao Mi
nisterio da~ Relações Exte
riores o credito especial de 
815:067$120 para pagamento 
das indemnizações concedi
das a reclamantes 1talianos 

Docretl) n. 2.975, de 23 de 
agosto de 1898-Abre ao Mi
nisterio das Relações Exte
riores o credito e.;;pecial de 
90:000$, 'ao cambio de 27, 
pa: a o fim de solvee as 
despezas com a. missão quo 
for enc<Lrrega.da de defender 
o direito da Nação Brazi
leira na questão de limites 
com a Guyana Franceza ... 

Decreto n. 3.128, de 19 de no
vembro de 1898-Abreao Mi
nisterio das Relações Exto
riore..; o credito especial de 
liJO:OOO$ para occorror ás 
despez ~s com a substituição 
uos marcos na fronteira do 
Brazil com a Republíca do 
Porú ...........•.•....•.•• 

Decreto n. 3.129, de 19 de no
vembro de 1898-Abre ao Mi· 
ni:)terio das Relações Exte
riores·o credito especial do 
100:000$ destinado ás despe
zas com a demarcação da 
fronteira das Missões com a 
Republica Argentina ......• 

1899 

Decreto n. 3.196, de 19 de ja
neiro de 1899-Abre ao Mi
nisterio das Relações Exte
riores o credito extraordi~ 
nario de 30:000$, moeda do 
paiz, para pagamento do 
uma indemnização ao su h
dito allemão Carlos Roth .•. 

266:084$592 

815:047$120 

90:000$000 

100:000$000 . 

100:000$000 

30:000$000 

1.135:067$120 
66 
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Decreto n. 653, de 23 de no
. vembro de 1899-Annulla. os 

decretos ns. 3.128 e 3.129, 
de 19 de novembro de 1898, 
e abre outro credito de 
200:000$ em partes igua,os 
para o mesmo fim......... 200:000$000 

DeCI'eto n. 3. 429, de 5 de 
outubro de 1898 - Abre . 
ao Ministerlo das Relações 
Exteriores o credito de 
96:946$91 t"p<brn.liquidar as 
reclamações de diversn.s Le
gações · estl'angeiras pelo 
imposto ·sobre navios das 
respectivas naciona.li d a
des, indevidamente cobrado 
pelos Estados_de Pernam
buco, Alagoas e Rio GI•a.n-
de Norte .•..........••.... 

Decreto n. 3.528, de 14 de 
dezembro de 1899-Abre ao 
Ministerio das Relações Es
teriores o credito especial. 
de 200:000$ destinado ás 
despezas com a demcu•cação 
de limites com a Republica 
Argentina e ás substituições 
dos marcos arruinados na 
fronteiea do Brazil com a 
Republicn. do Perú, ••.•... · 

1900 

Decreto n. 3.750, de 23 de .
agosto de 1900-Abre ao Mi
nisterio das Relações Exte
riores um credito especial 
de 200:000$, moeda do pu.iz, 
destinado a occorrer ás 
despezas com a verificação 
das nascentes do rio Javary. 

Decreto n. 3. 846, de 6 de de
zembro de I 900- Abre . ao 
Ministerio das Relações Es
teriores um credito espe
cial de 300:000$,moeda cor
rente, para. refo1•çar o 
que foi aberto pelo . decre
\o n. 3!528, de 1899, em 
execução do legislativo 
n. 65~l, de 2:3 de novembro 
do mesmo anno .•..••...... 

Decreto n. 3.847 de 6 do de
zembro do 1900-Abre ao 
Ministerio das l~elações Ex
teriores o credito de . ..• 
24:379$954, em_ papel, para 
liquidar definitivamente as 

935:067'$120 

96:946$911 

200:000$000 

296: 946$9 11 

200: .000$000 

300:000$000 

rccla.mações do.-divel'sas le
gações · estrangeirJ.s pelo · 
imposto sobre navios du.s 
respectivas naci.onalidades 
indevidamente c o b r a d o s 
pelos Estados de Pernambu-
co e Alagoas. .. . .. .. . .. .. . 24:379$954 

Decreto n. 3. 888 de 31 de de
zembro de 1900-Abre ao 
Ministcrio das Relações Ex
teriores o credtto especial 
de 300: 000$ para serem pa.
gos ao benemerito bra.zileirJ 
Dr. José Ma.ria da Silva Pa
ranhos do Rio Branco, como 
recompensa. nacional, pelos 
r~levê1ntes serviços presta
dós nas missões especiaes 
de arbitramento em Was-
hington o Berna ........ ~- . 300: 000$000 

824: 379.~954 

1901 

Decreto n. 4.159 de.12 de se- • · 
tembro de 1901-Abre ao 
Ministerio das Relações Ex
teriore$ o credito da quan-
tia de 150:000$, em ouro 
para occorrer ás despezas 
eom a representação brazi
leira na 2a. conferencia. in
ternacional american~, que 
se reunirá no Mexico...... 150:000$0JO 

.CREDITOS SUPPLEMENTARES 

1890 

Decreto n. 994, de 9 de novembro de 1890 
-Abre ao Ministerio das Relações Exteriores 
o crodito supplementar de 492:108$344 p.tra 
as despeza.s de todas as rubricas no oxercicio 
de 1890 

1. a Secretaria de Estado, ' 
moeda do paiz ..... . 

2. a Legações e Consula
dos, ao cambio de 27. 

3. a Empregados em dis
ponibilidade, moeda 
do paiz •..•.. .- ..... . 

4. a. Ajudas ~e custo, ~o 
cambio de 27 .. , ..... 

5.r.. Extraordinariasnoex
tm"ior, ao cambio de 
27 ...•..•••.•.•••••• 

G.·~ Extt•<wrdinat•ia.sno in
terior, mocdadop11iz. 

34:130$236 

41:107$000 

4:263$810 

262:~7$500 

147:319$798 

3:000$000 

492: 108$34-( 
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1891 
.-

Decreto n. 759 de n- de março 
de 1892.- Abre ao Ministe
rio das Relações Exteriores 
o credito supplementar de 
107:250$000, para as despe
sas da rubrica- Ajmlas de 
custo-no exercício de 1891 

1892 

Decretó n. 92 do 30- de setem
bro de 1892 - Autoriza o • 
governo a abrir o creditode 
160:000$000 para occorrer 
~ despeza~ do Ministerio das 
Relações Exteriores no exer
cício em .vigor. 

l 07:250$000 

2a.. Legações e Consulados 16Q:000$000 
Decreto n. 1.318 de 17 de mar

ço de 1893 - Abre ao' Minis
teria das Relações Exterio
res o credito suppleqtentar 
de 374:581$670 para as des
pezas das rul;lricas-Ajudas 
de custo -e- gxtraordina
rios no exterior-no exerci
cto de 1892 

4a. Ajudas d e custo, ao 
cambio de 27 ..•••. ; ', 285:875$000 

51l. Extraordinarios no ex- , 
terior ao cambio do · 
27. • • • • . . • • . • • . . . . . • . 88 :706$670 

1893 

Decreto n. 1.594 de 4 de no
vembro do 1893 - Abre iw 
Mirüstorio das Relações Ex
teriores o credito supple
mentar de 110:000$000 p;1l'a 
as despezas das rubricas
Ajudas do custo-e-Extra
ordinarias no exterior'-no 
exercício de 1893. 

4o. Ajudas de custo , ao 
cambio de 27 ........ 

5a- Extraordinarios no ex
terior ao cambio de 
27 •. ,,; ...• :·.· ....••• 

1894 

Decreto n. 1. 922 de 24 de de
zembro do 1894- Abro ao 
Mtqisterio das Relações Ex
teriores um credito supple
mentar na importa.ncia de 
~0:000$ para as r~bricas 

534:581$670 

80:000$000 

30llt!00$000 

110:000$000 

4a. e 511. do art. 3° da lei 
n. 191 B, de 30 de setembro 
de 1893. · 

4.a. Ajudas de custo, 
. ao cambio de 27 ....... ,. 

5. 11. Extrao1•dinarias no 
· extet~ior idem .......... . 

1895 

Decroto n. 2.164 de 12 de no
vembro de .1895-Abre ao 

·· Ministerio das Relações Ex
teriores o credito supple
mentar de 19:500$ á verba 
n . 1 do a.rt. 3° da lei n. 266 
de 24 de dezembro de 1894 , 

Decreto n. 2.249 de 30 de 
março de 1896- Abre ao 
Ministerio das Relações ex

-teriores o credito !!Upple-
mentar de 8:935$478, ao 
cambio de 27, para as des
pezas da, rubrica-Extraor
dinarias no exterior--no ex-
ercício de 1895! ~ ......... . 

1896 

Decreto n. 2.410 de 23 de 
--dezembro de 1896-Abre ao -

Ministerio das Relações Ex
teriores o credito supple
mentar de 20:000$, ao cam
bio de 27, para as despezas 
da rubrica_; Extraordina
rias no Exterior-no exer-

200:000$000 

30:000$000 
------
230:000$000 

.. 
19:500$000 

8:935$478 

28:435$478 

cício do 1896.............. 20:000$000 
Decreto n. 2.401 de 9 de de

zembro do . 1896-Abre ao 
Ministerio das Rehiçõos Ex
teriores o credito do 
4.000:000$, em moeda na
cional para execuçã.o do 
accordo firmado em 19 de 
novembro proximo passado 
com o Ministerio de Sua 
~agestade o Rei da Italia 
sobre reclamaÇões italianas. 
Sem effeito: este credito é 
extraordinario. ; .......... . 

. 1897 

Decreto n. 2. 719, de .3 de de
zembro de 1897- Abre aiJ 
Ministerio das Rel::tçõ0s Ex
teriores o credito supple
mentar de ~0:000$ ao cam
bio de 27, á rubrica 4a. · do 
a,rt. 3° das lei n. 429, de 10 
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de dezembro de 1896-Aju- Ouro: 
das do custo ............. . 

1898 

Decreto n. 3.148, de 9 do de
zembro de 1898 - Abl'e ao 
Ministcrio das Relações Ex
teriores o c r o d i t o __ de 
15:000$, supplomontar ao 
n. 3 do art. 3° da lei 
n. 490, de 16 do dezembro 
de 1897. 

30:000$000 § 2o. Legações e cpnsulados... 53:606$785 
§ 4°. Ajudas de custo.......... 16:752$222 
§ 5<>. Extraot•dinario3 no inte-

3.a Empregados em dis-
pdn i bilidade ........ . 

o 1899 

Decreto n. 3 .336, de 5 de ju
lho de 1899 -- Abre ao Mi
nisterio das Relaçõe; Exte
riores o credito de 260:000$' 
supplementar ás verbas 6a 
e 7a do art. 1~, da lei 
n. 560, de 31 de dewmbro 
de 1898. 

().a Extraordinarias no in
tel'ior, moeda cor-
rente ............... . 

7 .a Commissões de limi
tes, moeda corrente. 

7. a. Com missões de limi
tes, ao cambio d.e 27 

Decreto n. 3. 420, de 28 de se
tembro de 1899 -Abre ao 
Ministerio das Relações Ex-. 
teriores o cr3dito de 50:000$ 
ao cambio de: 27, supple
rnontar á rubrica 43 do 
at'G. 12 da lei n. 560, de 31 
do dezeml)ro de 1898. 

4.a Ajudas de custo.: ... 

1900 

Decreto n. 3 .816, de 19 de 
outubro de 1900- Abre ao 
Ministerio das Relações Ex
teriores o credito de 80:000$, 
supplementa1• ao art. 7°. 
n. 7, da lei n. 652, de 23 
de novembeo de 1899. 

7. a. Commissõas de limi~ 

15:000$000 

60:000$000 

100:000$000 

100:000$000 

50:000$000 

355:000$000 

tes, moeda corrante. · 80:000$000 
Saldos verificados no exercicio de 1900 to

raro: 
Papel: 

§ 1°. Secretaria de Estado ...... 
§ 3°. Empregados erri disponibi-

lidade ...................... . 
§ 6°. Extraordinario nogxterior 

4:775$010 

4:170$033 
5$530 

8:950$623 

rior ......... ·................ 30:237$586 

l 00: 596$593 

A de.3ignaçã.o d .-~s VJt•bas foi modificada 
postcrioi•mente, como se noh nas tabellas 
da proposh actual, vindo successivamente 
as que se referem a pag:1.mento em papel e 
depois as de pagamento em ouro . E' assim 
quea verba-Legaçõas e Consulados-passou 
{lO§ 2° para o§ 5°. 

P::~r insufficiencia deconsignação para. com
missão de limites foi aberto o credito sup
plementar de 80:000$, que deixou o saldo de 
51 :477$ (papel). Da cons1gnação e;m ouro para 
o mesmo fim, ficou o saldo de 19:400$000. 

Do cobjo das tabellas infere-se que a 
verba mais avulhda no orçamento do Minis
teria das Relações E:deeiores é a referente a 
legações e consulados, para a qu~l são pedi
dos 749:500$, OUl'O. ·. 

Em 1889 os ordenados annuaes dos mem
bt·os do Corpo Diplomatico eram os se· 
guintcs, de accor<io com a lei n. 614 do 22 
de agosto de 1851 : 

Enviado extraordinario e mi-
ni:;tro plenipotenciario ... . 

Ministros residentes ........ . 
Encarregado dos negocios ... . 
Socretarios de legações ..... . 
Addido's ................•... 

3:200$000' 
2:400$000 
2:000~000 
1:200$000 

800,~000 

As representações eram variaveis, attentas 
a categoria das missões e as circumstancias 
do paiz. · . 

Em 1889, as quantias consignadas no orça
mento eram as seguintes: 

Nos E'ltados Unidos da Ame· 
rica, na Republic:.t Argen
tina, na FranÇa, na Santa 
Sé (enviados extraordina-
rlos) ....... . ............. . 

Na RepubUca do Uruguay, 
em Portugal, na . Allema-
nha, na Russia, na Austria, 
na B~gica e na Italia (en
viados extraordinarios) . . .. 

Na Grã-Bretanha (enviado ex-
traordinario) ...... :...> ••• ~. 

Na Bolivia e no Paraguay 
, (ministro res_idente) ...... . 

Na Hespn.nha (ministro resi-
dente ................... . 

Em Venez.uel:t, no Perú o no 
Chile (encarregado dos ne-
gocios) .................. . 

16:800$000 

15:862$500 

21:800$000 

12:600$000 

11:662.~00 

8:000$000 
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Os secreta.~ios tinham a gratificação 
.fixa de 2:80~~000 annuaes, com excepção 
dos da Gra-Bretanha, que percelJiam 
3:800$0CO. 

Os _addidos tinham a gratificação fixa de 
2:200$000 em qua.lqu.er legação, 

A maioria dos consoles percebia, além 
dos emolumentos, o ordenado de l :200~000 
annuaes e a gratificação de 2:800$000,· éx· 
ceptuados, porém, os seguinte.) consulados : 
Nova York e Uruguay, cujas gratificações 
eram Je 3:000$000; Santa Cruz de la Sier1•a, 
Pa.r~guay, S~eCia e Dinamarca de 3:800$000; 
Par!z, l:300:'i;iOOO, He.:~panha, 1:800.~000 e na 
Italla 2:550$000. · 

Os consules om Liyel'pool, Londres, Lisboa, 
Porto, Hamburgo e Trieste não tinham 
vencimentos consignado~ ,na lei do orça-
mento. · 

O decreto n. 997 A, de I! de novembr•o de 
1890, fixou os seguintes vencimentos para o 
Corpo Diplomatico : 

Enviado Extraordina.rio e Ministro Pleni
potenciario de ta classe- Ordenado 6:000$ e 
representação 24:000$ .; os de 2a classe, 
5:0QO$ de ordenado e 20:000$ de repeesen-
taçao ; -

los Secretarios - 6:000$, divididos i uual-
mente em ordenado e gra.tificaçã.o ; "' 

2°8 Sec!·etarios-5:000$, tambom divillidos 
em ordenado e gratificação. 

Os a.ddidos foram supprimidos. 
Para o Corpc <:nnsulal', o decreto n. 997 B, 

do ll de noveu ':1 o de 1890, fixou estes venci
me~ to . .,: 

Constiles gol'ae3 de la. chtSSt:l - 4: 000~ do 
ordenado e 8:000$ de gra·Giticação; 'li 

Consules geraes de 2n classe- 3:000~ de 
ordenado o 7:000$ do gra.tificil.~~ão; ' 

Consulos-2:500$ do ot·dcnadu o 5:500$ de 
g1•atilicação. . 

1 

Cha.ncelleees-2:000$ de o;•donado o i(Yual 
quantb para gl'atifica.Ção. ,. o 

A lei n~ 32~, de 8 do novombeo de l8J5, 
determina. que os Enviados Extraordinarios 
e.Ministeos Plenipotencial'ios formem uma 
so classe, com os vencimentos annuaes de 
10:000$, sendo 6:000$ de ordenado . e 4:000$ 
de gratificaçã'J. 

J;lai'a (lespe?.as do representação foram ar
hit.radas as seguintes quantias : 
Nos E~tu.dos Unidos d;>.. Ame

rica, Chile, Argentina, Ul'n
gmw, Inglatet·ra, França, 
Italia, Por tuga.l e Allema-
nha.... .. . . . .. . . ... . .. . . . . 20:000$000 

Na Hcspanha, Austria-Hun-
gria e Santa Sé........... 15:000$000 

No Equadm·, C o I o in b i a, 
Venezuela, Perú, Bolivia, Pa-

raguay, Russia, Belgica. e 
Sui~sa............... .. . . . . . 10:000$000 
Os secretarias conservaram os mesmos 

vencimento3. 

Desde 1898 o Congresso tem consignado 
annua'mente no orçamento verbas reduzidas 
para os vencimentos do Corpo Diplomatico e 
Consular. As que estão em vigor constam 
cspecifi.cadamente do orçamento do cor1•ente 
exercício, onJe se verá, por exemplo, que as 
de.3pezas de representação foram reduzidas 
em virtude da. lei n. 560, de 31 de dezei:nbrÓ .,.. 
de 1898: para os Estados-Unidos, Grã-Bre
ta~ha; Hollan~a e França de 14:000$; para o 
Chrle, Argentma, Uruguay, Portugal, Alie
manha e Ita.lia a· 12:000$; para a Austria
Hungria e Russia, 10:000$; para o Peru 9 

Bolivia. Paraguay, .Suissa, Santa Sé, Belgic~ 
e Hespanha, 6:000$000. · 

Assim tambcm os consules passaram de 
12:000$, 10:000$ e 8:000$ de vencimentos a 
10:000~, 7:000$ e 6:500$, etc. ' 

Além dos córtes nos vencimentos dos func
cioJ?.a.rios, teem fic~do sem dotaç:to orçamen
ta!'la cargos que nao foram supprimidos em 
lm, ficando .os serventuarios em disponibi- · 
lidade uns, dispensados outros. · 
· A sHuação do paiz exige taes sacrificios, 
que devem ser sanados em tempo opportuno. 

Oól cargos que estã;o creadc;s pJr lei aindl\ 
não revogados e que não são preenchido8 
p_s>r falta d~ respectiva verba no orçamento, 
sao os segumtes: 

No corpo dipl0ma.tico: enviado extra.ordi
narío e miniscr·o plenipotenciario em Vene· 
zucla, Equa.dor e Columbia ( em Venezuela. 
h a oncarl'og.~do . .; tle nogocios) ; 1°8 secreta- . 
rios: Eq•t:tdot• o Columbia ; 2°B secrotarios 
nas Legações nos Io;stados Unidos, ArO'ontin<~ 
U t•uguay, l~qua.tlor o Colum bia.. Pgrtu11al' 
e ~Uomanha, Italia, França. e Grã-Bretan°hai 

No corpo consular, os consutados em Rot
terdam, Co})enhaguo, Ln. Paz, Va.lparaizo, 
Genebr.:t,Cayenna, Napole;, S. Pctersburgo, 
Montreal, Vcra-Cruz, Go :n~ge-town, Sto
ckolmo, Yokohaina e Kobe; vice-consulados: 
Baltimore, Nova Orleans, Francfort, ViO'o 
S. Thomé e Libres. o ' 

Sobre o a.ssumpto a.'1Sim se nunifestll. o 
St•. Ministro d~1.s Rela.ções Extm·iores em seu 
reh~orio.del90J (pag. 57): ' 

«Não. posso deixar do l~mbr~w aqui o pe
sado tributo que o funccwnahsmo diploma· 
tico e consular da. Republica está pagando 
pa1•a. a reconstitl!ição financeit>a do paiz. 

Além dos consideraveis córtes que teem 
so!friJo nas do ta.ções legaes dos cargos q 
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exercem ha muitos postos que, sem terem 
sido supprimidos, estão sem verba no orça
mento, achando-se 03 respectivos serventna
rios de differentes categorias em disponibi· 
lidade e soffrendo, além da perda na con
tagem do tempo de serviço, prejuízos mate
rias dignos de consideração na quadra difficil 

que atravessam todas as classes da socie 
da de. 

Garantir a situação dos funccionarios pu
blicos, identificando o seu lJem estar com o 
bom andamento da administração, tornan
do-a amada e confia.nte, é tambem garantir 
as altas conveniencias do serviço da Nação.» 

A Qommissão julga. conveniente. apresentar a nota. dos proventos que o Thesouro 
da Republica tem auferido dos consulados, que muito contribuem para alliviar os enca.rgos 
do Ministerio de que nos occupamos. 

Receita e despe.za dos Consulados Brazilei?·os, excluindo as quantias '!Jotadas nos orçamentos · 

Exerci cios Renda bt•uta , Despezas extra-
orçamentaria.s 

Renda 1iquida 

1892.; ......•..•...•.• 425:817$777 136:06'1$369 289:750$408 
1893 ...........••..•.• 452:360$201 123:363$617 328:996$584 
1894 .... . ..........••• 460:471$736 96:154$658 364:317$078 ' 
1895 ...... :.- ......... 487:450$772 l07:83gf753 - 379:620$019 
1896 ...... · .....•....•• 508:764i480 125:116 '610 383:647$870 
1897 ......•.....•....• 511:637 700 128:238$396 383:399$304 
1898 ... ' ..•........•.. 725:665$633 151:265$571 574:400$062 
1899, .....•......•.... 747:538$437 132:222$813 615:315$624 
lüOO ,,. •••••.••••.••••. 892:405$693 158:619$552 733:786$141 

------ ------ -------
5.212.112$429 1.158:879$339 4.053:233$090 

Reeeíta e despe.m dos consulados b-razilei1·os, incluindo as quantias 'I)Oladas nos o1·çamento8 

. (vencimentos dos consules) 

Exercícios Renda bruta Despezo.a Ol'Çl• Despezas ell'e· Renda 
menta rias ctno.dnR p1~los · liquida 

orçamentos 

1892 ..•..•...... .: . •...•. · .. . 425:8171'77 l36:067r69 244:690~475 45:058$933 
1893 •.......••. . ......•.. ' 452:300 201·, 123:3G:i '617 306:940~966 2!:055~18 
1894 •............ · ....•..•• 460:471!!;736 9G: 154~658 276: 795l:;i710 87;721.. 68 
1895 •..•••....•.•.••...•.. 487: 450~772 107:830~753 3~8:?,:i7~!35 60:082~884 
1896 •..•..•.•..•......•.•. 508:764~480 125: llu$610 3.34 : w00~461 49:347. 40U 
1897 ...........••••..••••• 511 :637f00 128:238~3913 319: Hi:l.;,·822 64:235$482 
1898 ••••.••.•....•...••••. 725:665 633 151 :265t571 219: :i27$44t3 . 355:072$616 
1899 .•.....••....•...•...• 747:538$437 132:222 813 190: 004$583 4~5:311l!i04l 
1900.; ......••..•... . •. • · .. 892:405$693 158:619:];552 167:821$~52 565:964$889 

------- ----- ------- ------
5.212: ll2.<tj;429 1.158:879$339 2.377:782$850 1.675:45400$2 

A receita geral até agora. apurada dos · O p1•esente exercicio, com o regimen das 
consulados, n() 1 o·Hemestre do co'rrente anno, fâcturas consulares, da.râ, certamente, resul
eleva-so a. 440:686$366; a.sdespezas,no mesmo tado superior a 1.000 contos, (ouro). 
periodo, ainda não podem sor determinadas. Os consulados que mais renda teem produ-

No calculo aeima. · ine.lnir;:~.m- se,do 1898 em zido só com a.s facturas consulares, no to- se· 
deante, a receita e <lespeztt dos consulados mestre <lo corrente anno, são os seguintes : 
não remunerados,pois,só dessa dattt se poude Hambmgo, 37:214$000; Liverpool, 25:269$000; 
conseguie elementos para escriptural-as. Pqrto, 14:037$000; Lisboa, 12:516$000; Nova-

Foi calculada. em 8UO:OOO$ a, renda. dos con- York, 16:140$<JOO; Havre, 16:365$000; Sou
sulados nü exercício do 1900; lwuvo, Pl.•is, t.lutrnpton, 9:114$000 ; Gonovn,, 8:ÇJ:W!;OOO ; 
nm excesso (lc 92: 405~693. Hordéos, 8:007$000 ; Bltenos Aires, 2:31:~$000; 

T"udas as quantias de qnc acima. so trata Montevidéo, 3:150$000; Londres, 2:8•14$000 c 
são em ouro. Antuerpia, 6:339$000 (ouro) . . · 
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Pode-se, pois, concluir, com o Sr. Ministro 

das Relações Exteriores, em seu relatorio 
ultimo (pag. 47) que o serviço consular, como 
sampre se tem demonstrado, continúa a ser 
feito (<Sem o nus. para o Thesouro, . offere-

. · cendo-lhe ainda uma b 1a fonte de renda. 
A· Commissão tem a declarar á C amara 

que acceit.a a proposta do Governo, com al
gumas modificações, feitas depois de ouvida 
a administração superior }),cerca das exigen
cia.~ do serviço. 

de Pariz, que em .1898 deu deficit de I: 087$ e 
em 1899 apresentou o pequeno saldo de 424$; 
do de Iquitos·, que em 1898 deu deficit de 
4:174$, e em 1899, de 2:312$; o do Salto, que 
em 1898 teve um defi.cit de 4:722$ e om 1899 
.de 4.738$; e o vice-consulado de Assumpção 
que deu deftcit de 1:386$, no anno findo. 

No§ 5°- Legações -Consulados-accres
centem-se 20:000$, sendo 2:500$ de ordenado 
e 2:500$ de gratificação, para um 2° secre
tario na legação dos Estados Unidos da Ame
riCa, um dito na da Republica Argentiná,um 
na do Uruguay e um na da Italia' (lei n. 322,de 
8 de novembro de 1895); consignados 4:000$ 
(2:000$ de ordenado e 2:000$ de gra tifi·cação) 
para um chãnceller no Port0 (art.8o da Con
solidação referente ao corpo consular appro
vada pelo decreto n. 3.259 de ll de ,y.bril 
de 1899) e 7:000$,2:500$ de ordenado e 4:500$ 
de gratificação,· para um consulado em 
Trieste (art. 9° da consolidação citada): 

A. necessidade dos 2°8 secretarias acima 
designados justifica-se pela importancia dos 
trabalhos das legações que mais de perto 
teem interesses com o·paiz. 

O augmento do . serviço, :principalmente 
com as facturas consulares no Porto, edge o 
auxilio de um chanceller. O consulado de 
Trieste não deve ser supprimido e, para 
:provn.l-o, a Commissão reproduz p.1rte do 
parecer elabora!.lo no anno passado pelo 
então relator, o iniallogrado Deputado Elias 
Fausto: 

«A Commissão não 'póde tambom acceitar 
, suppressão do Consulado de Trieste, por 

:ntender que a medida é prejudicià.l aosinte-• 
esses reaes do paiz; não pudemos deixar de 

~er alli um informante do movimento com
:mercial que interessa muito do p,ortu os pro· 

ductores do café brazileiro. 
A razão que deu a. Commissiio de Finu.nça.s 

do Senado para que esse Consulado fosse 
supprimido é porque tem dado deficits om 
todos os e:x:ercicios. 
. E' exacto que no anno findo de 1899 aquelle 
consu.lado'd-eu um deftcit de 6:802$; no anno 
de 1898, porém, quando não era consulado 
remunerado,houve um saldo de 384$; a expo
riencia,. pois, de consulado rem1,1nerado · é 
apenas de um anuo, o assiin nào se poderá 
dizer que tenha dado deficits em todos os 
exerci cios. ' - · 

Si o factode dar deflcits é motivo para se 
supprimil' um commlado, ont.ã.o deveria. tn.m
hem aquella Commi!:lsiio propor a Sltppressão 
do consulado de Barcelona, quo dou deflcit de 
2:710$ em 1898, tend.o no anno findo apenas 
a preBen tado o saldo úo 3:3\J$ ; do consulado 

O consulado em Trieste é para o Brázil da 
maxima importancia ; esse porto do Adria
tico, além de ser o mercado exportador dos 
vinhos hungaros e da afamada farinha de 
trigo, conhecida entre nós pelo nome de fa
rinha. de Trieste, é ainda um dos portos in
termediarias para os cafésque procuram os 
paizes ao norte da costa do Mediterra.neo. 

E' este o unico consulado quo mantemos na. 
Austria-Hungria, onde o eafê é muito usado, 
occupando este paiz, como consumidor, o 
3° logar na Europa ; pois só ê excedido pela 
Allemanha e F1•ança. 

O augmento do con.mmo do café naquellc 
paiz cresce de anno em anno, pois, tendo . 
sido de 38.180 toneladas em 1895, ele~ 
vou-se a 39.900 em 1896, a 41.040 em 1897, 
a 43. 040 em 1898 e a 43.060 toneladas ou 
cerca. de 720.000 sa.ccos em 1899, apresen~ 
ta.ndo assim a relação de 12,7 °/o no aug
mento de· 1895 para 1899, quando a Franç~"' 
no mesmo periodo apresenta a .relação de 
ll,8 °/o. ' 

Ainda outra consideraçãó de não somenos 
importancia, que deve determinar a manu· 
tenção daquelle consulado, ·é que á grande 
frota do Lloyd Austríaco é que devemos em 
b:)(}. parte o augmento e desenvolvimento do 
consumo do café braziJ.eiro em todos os paizes 
do Mediterraneo. » 

Hà uma verba que avoluma a rlospozt\ no 
orçamento do Exterior c que om brovo dcs
awM·ocer-.t, Ó a de commissão de limites, 
para a qual so designa 400 contos no futuro 
exerci cio. Terminados os trabalhos, desapptL· 
t•ecerá a. verba, tica.nrlo diminuifla a somm::t 
total. 

. A Commissão teria ainda alt~rações a 
fu.zer, si mais desemb(1raçada estivesse a Re· 
publica, porque pensa como o digno relator 
da Commissão de 1899 o illustre Deputado 
Sr. Cincina.to Braga, cujas palavras faz suas: 
«N~io ó que lhe p<treça.nl sufficient.es ao re
alce da nossa representação externa, muitas. 
das dotações das tabellas oi'ganizadas ; não 
obstante ellas são conseevadas, em comtem
plaç·ão á sactuae~ circunistancias financeiras 
do paiz.» 

Concluindo as ·considerações que teem ~ 
honra de subme~ter á consideração da Ca, .. 
mara, a Commissão otierece o seguinte 
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ANNAES .DA CAMARA 

PROJECTO 

Art. O P.residçnte da Republica é au-
torizado a despendet' pelo Ministerio das 
Relações Exteriores a impo1•tancia de 920:500$ 
ouro e 726:920$ papel, nos serviços designa
dos nas verbas seguintes : 

Papel 

§ 1 . o Secretaria 
de Estado (de 
accordo com a 
proposta)..... 211 :!!20$000 

§ 2. 0 Empregados 
em disponibili
dade ide accor
do com a pro-
posta)........ 70:000$000 

§ 3. 0 Extraordi
narios no inte
rior (de accor
do com a pro-
posta) . . . . . . . . 45:000$000 

§ 5. o Commíssão 
jje limite~ (r1e 
accordo com a 
proposta) .•... 400:000$000 

§ 4. 0 Legações e consulados-
Augmentada. em 31:000$, sem-

Ouro 

•• -.<;l do ~0:000$ para um 2° secre
tario na 'Legação dos Esta
dos-Unidos da Amerrca, um 
na da Republica. A1•gentina, 
um na do Uruguay e um na 
da Italia, a 5:000$ cada um 
(2:500$ de ordenado e 2:500$ 
de gratiticaçã()) ;;7:000$ para 
um consul em Trieste (2:500$ 
de ordenado e 4:500$ de gra
tificação) e 4:000$ para um 
chanceller no Porto (2:000$ 
de ordenado c 2:000$ de gra-
tificação) .......... ,_....... 780:500~00 

§ 6. o Ajudas de custo (de ac-
cordo com a pt•oposta)...... 80:000$000 

§ 7. o Extraordinarios no exte
rior ((le accortlo com a pro-
posta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60:000$000 
Sala das Commissões, 22 de outubro de 

1901. -Paula Guimm·ães, presidente ore
lator.- llfayrink.- Victm·ino Monteú·o. -'
Ser::edello Corda. - Luiz Pi.za.- Francisco 
Veiga.-Francisco Sâ. -

PROrOSTA DO GOYERNq 

O Pr·esidente da Republica é autorizado a 
despender pela repa.rtição do Minhtcrio das 
Relações Extel'iores, com os serviços desig
nados nas seguinte;; verb;ts, em ouro 880:500$ 
e em papel 726:920$000. · 

Ouro Papel 
I . · SeCl•etaria de Es· 

tado ....................... 2ll :920$000 
2. l~mpregados em 
· . disponíbHídade ............ . 
3. Extraordi narias 

no fnterior... . . . . ...... ; .. . 
4. Commissões de 

70:000$000 
;;. 

45: 000$000" 

5. Legações e con- · I
. li:uites ..................... 400:000$000 

sulados ......... 749:500$000 
6. Ajudas de custo. 80:000$000 
7. Extraordinarias 

no exterior ..... : ôO: 000$000 

O Sr. Presidente- Não havendo 
nada mais a' tratar, designo para amanhã., a 
seguinte ortlem ~o dia: 
· Primeira parte (até ás 2 l/2 horas ou 

antes): 
Continuação dl\ votação do projecto 

n. 1l3 A, de 1901, autorizando o Governo a 
abrir o credito de 16:060$ para pagar ao ba
charel Umbelino de Souza Marinho os seus 
ordenados, como juiz de direito ~m disponi
bilidade, decorridos de 22 de abl'ü de 1894 a 
31 de dezembro de 1900 (la di.~cussão)"; 

Vota<:-ão do projecto n. lO~ A, de 1.9~1, a?· 
torízando o Governo a abrtr ao Mtmsterw 
da Justiça e Nogocios Interiorea o cr~dito 
nocessario para pagamento do pren:w de 
viarrem, de que trata o art. 221 do Cod1go do 
Ensino, .conferido a Pedro Demosthenes Rache 
(1" díscussão); 
· Votação do pro,jecto n. 11 A, de .lQOl, au
torizando o Poder Execut.ivo a abr11· um cre
dito da quantia de 2:.!338$045 ao Ministorio 
da Fazenda para pagament? do fort•ag?ns, 
ao-ua e objectos . de expodtente fornectdos 
~la Companhia das .A~uas . de M11cció o 
outros, por conta .do ·Mtmetcrw da Guorra, 
durante os exercícios (le -1804, lROG, 18!J7 o 
1898 (l" discussão) ; 

Votação do projecto n. 46, de 1901, auto
rizando o PO<ler Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Guorrn; o ct·edit•) extraordinario 
de 4:225$800 para pn.gamen_to do orde?-ado 
a que tem direito o almoxar1fe do extmcto 
Arsenal de Guerra de Pernambuco, .João 
Climaco dos Santos Bernardes (~~a discussão); 

Vot·wão do projecto n. 176, de 1901, a.uto
rizanúo o Governo a a.br ie ao Ministerio da 
Gúerr<L o ct'edi to extraordinario de 2:860$207 
para. occorrer a.o pt~gamento do C?rdenado que 
compete aô escl'ivão do almoxar.tfado do ex
ti neto Arsenal do Guerra ele PePnam buco, 
Francisco Mauricio do Aurou (2° discussão); 

Votação do projecto n .. l97A,d~ L?Ol,.auto
rizando o Govm•no n. abrir a.o M1mséer10 da. 
Industria, Via.r;ão e Obri.l.s Publicas o ~redito 
especial, de 60:000$000 para occorrer as des-
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pez~s da. representação dos productos bra.- Senador Joaquim Felicio dos Santos a pensão 
zileiros na exposição de Bulfalo (1 a. dis· mensal de 500$000 ; · 
cussão) ; , 2"' discussão do proj0cto· n. 62 A, de 1901, 

Vota.ção doprojecto n.ll2 A, de 1901, auto- alterando a classe Ia, n. I, das Tarifas das 
riza.ndo o . Governo a abrir o . credito de Alfandegas ; • 
de 100:000$000 ao Ministerio da Industria, la discussão do projecto n. 6 A, de 1901, 
Viação e Obras Publicls com o fim de ser declarando abolida a accumulação das ca
entregue ao Sr. Alberto Santos Dumont, deiras de logica e de litteratura do Inteenato 
como premio· pelo resultado de sua ex:pe- e do Extel'nato do Gyron<1sio Nacional, sob a 
riencia de um balão dirigível (3a. di.s- regencia de um só cathedratico, e mandando 
cussão); pôr em concurso as c~deiras que vagarem 

Votação do projecto n. 147, de 1901, · con- em consequencia dessa disposição ; 
cedendo ao Dr. Amaro Rodrigues de· Albu- Discussão unica do projecto n. 169, (le 
querque Figueiredo, 2° tenénte cir~rgião 1901, autorizando o Poder Executivo a con- · 
contractado da armada, uma pensão de cedêr um anno de licença; com o ordenado a 
trezentos mil réi:J memnes e autorizando o que tiver· direito, ao bacharel Manoellgoacio 
áoverno a abrir o necessariff 'credfto; Carvalho de Mendonça, juiz seccional do Es-

Votação ~o projecto n. 174, d~ 1901, man- t\do do Pa;raná; . 
dando que o Governo da. Republica inde- Discussão: uníco do projecto n. 201,. de 
mnize, com a quantia do 70:000$, a Victor 1901, autor1zando o Governo a concedet• ao 
Meirelles de Lima, pelas despezas que fez Dr. Fernando Terra, assistente da. cadeira 
com a pintura, montagem e custeio do Pa- de clinicJ. dermato-syphiligraphica. da li .. a. 
ilorama do Descobrimento.. do Brazil (com culdade de Medicina do Rb de Janeiro, mais 
sub:;titutivo da Commissão de Orçamento ao um armo de licença, co,m todo o ordenado, 
projecto n. 261, de 1900) (P· discussão); para tratar de sua saude; 

Votação do projeciio n. 189, de 1901, cre- Discussão unica elo projecto n. 186, de 1901, 
ando va~ios cargos na Repartição Geral dos estabelecendo que ao . engenheiro Aristides 
Correios e ma1•cando-Ihes os respectivos :yen- Galvao de Queiroz, aposentado no cargo de 
cimentos (2a. discussão) ; director da Secretaria do Ministerio dà 

Continuação da. '2a. diseussa.o do prvject.o Agricultura, Commereio e Obras Publicas, 
n. 206 A, de 1901, com o parecer sobre a.s compete, desde a aposentadoria, o ordenado · 
emendas pa..ra 2adiscussão do projecto n. 206, de engenheiro-fiscal de 2a. classe, correspon· 
deste anno, que fixa a despeza .do Ministerio dente a 25 annos de serviço; . 
da. Justiça e Negocias Interiores para o ex- Discussão unica do projecto n. 190, de 
ercicío de 1902; 1901, autorizando o Governo a conceder ao · 

Continuação da discussão unica do projecto machinista de 2a. classe da Estrada de Ferro 
n. 105 B, de 1901, com parecer sobl'e as Central do Brazil Achilles Arnaud Coutinho 
emendas oiferecidas na 2a diilcussão do pro~ um anno do licença, com ordenado, para 
jecto n. 105 A ~do Senado ), que · crea no tratar de sua saude onde lhe convier; . 
Distl'icto Federa. mais um offlcio do registro . Discussão unica do projecto n. 100, de 
de hypo~hecas, com a designação de terceiro; 1000, elevando a 1$ dial'ios a p3nsão c soldo 

Continuação da. ga. diseussão do projecto que percebe o lo cadete reformado, cnm 
n. 205, de 1898, autori.za.ndo o Gove,•no a honras de alfores _do oxorcito, Orozimbo · 
mandar pagar ao l D1•s. · F;::tncisco Antunes Carlos Corrêa de Lemos ; 
Maciel e Arthur Antunes Maeiel a quantia de ta. discussão do projact.o n. 72, de 1901, 
385:500$; importancia do ·gado vaccum e declarando que gosarão da franquia postal a 
ca.vallar fornecido ás forças legaes durante correspondencia e as revistas dos Institatos 
o periodo revolucionaria de 1893 a 1895; Historicos e Geographicos do Brazil, do Pará., 
_ Continuação da 3a discussão .do proj~ct? Ceará, Bahia, S. Paulo, Paraná e Santa Ca

n. 133 B, de 1901, que autoriza o PodeD tharina. e dos Institutos Archeolog1cos ·de 
Executivo a abrir ao Ministerio da Justiça. e Alagôas e Pernambuco ; 
Negocias Interiores o credito de 11:200$, P· discussão do prJjecto n. 22 A, de 1901; 
supplementar á verba 9• dó art. 2o da lei mandando dispensar cJ.os exames praticas de 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900 ; - que cogitam os arts . 28 e 29 do regulamento 

Discussão unica do projecto n. 267, de 1900, de 31 de março de 1851 e os officia.es e praças 
autorizando o Poder Exer.utivo -a conceder do exe1•cito habilitados com ' os cursos das 
uma ~ensão de 1$500 · diàrios, a cantar de armas a que pertencem e derogando a lei 
abril de 1898, a.o ex-empregado da Estrada n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, na parte 
do Ferro Central de Pernambuco Luiz AtfJnso referente a este assumpto ; . 
Ferreira ; Nova discussão do projecto n. 153 E, de 

Discussão unica do projecto n. 162, de 1899, 1900, · additivo destacado na 3a. discussão do 
concedendo á. viuva. du jurlsconsulto e ex;· projecto n. 153, em vü·tudo do art. 133 dQ 

C&m&ri Vól. VI . 07 
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Regimento Interno, autorizando o Governo a 
transferir para Manoel Maria Vellez a con· 
cessão feita a Julio Benevides pelo decretei 
n. 99, de 7 de outubro de 1892, podendo pro
rogai-a por mais cinco annos ; 

3a discussão do projecto n .. 203, de 1901, 
autorizando o Poder EJtecutivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito de 23:346$456, 
para pagar a A. Avenier & Comp., e a Cor
rêa. Chaves & Pinto, de accordo com a sen
tençajudiciariaque mandou restituir-se o que 
de mais pagaram á Alfandega ·desta. Ca.
pita.l; 

2a discussão do . projeeto n. 243, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a. abrir ao 
Ministerio da Fazenda. o credito extraor
diuario de 3:000$ para atten~r á resti
tuição do 1eposito í'Eüto por Adolpho Gome_s 
N~~; . 

Discussão unica do projecto n. 241, de 
1901, autorizando o Governo a conce:ler um 

· anno de licença, com todo o ordenado, ao 
P_Eeparador eífectivo da cad~ira de opera
çoes e apparelhos da Faculdà.de de Me·Ji • 

. cina do Rio de Janeiro, Dr. Henrique Toledo 
Dodsworth ; . 

Discussão unica do projecto n. 200, de 
_1901, autorizando o Poder Executivo a con
ceder um anno de licença ao conductor de 
trem da Estrada de Ferro Central do Bra.zil 
Francisco Alves da Silva Prado; 

la discussão do projecto n. 142 A, de 1901, 
reorganizando o corpo de engenheiros na.
vaes ·e fixando o pessoal do respectivo quadro 
ordinario (com pareceres das Commissõos de 
Marinha e Guerra e Orçamento) ; 

3a discussão do projecto n. 173 A, de 1901, 
autoriztmdo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio ua. Guerra o credito extraorúina
rio de 68:195$189 para execúção da senten
ça, em ultima insta.oola, que condemnou a 
Fazenda Nacional a. pag.tr ao tenente-coronel 
Procopio José dos Reis. 

Segunda parte (ás 2 l/2 horas ou antes): 
Continuação da 3D. discussão do projecto 

.n. 121, de 1901, · autorizando o Poder Ex~ 
ecutivo a .abrir ao Ministerio (la Justiça e 
Negocios Interiores o credito de 100:000$, 
supplementar ao n. 14 do art. 2° da · lei 

· n. 746, de 29 de dezembro de 1900·; .-
la discussão do projecto IJ. 139 A', .de 1901, 

estabelecendo que as etapas dos officiaes do 
ex:ercito e armada nunca serão inferiores a 
1$400, qualquer que 'Seja a guarnição a que 
pertençam, salvo as ex:capções da lei; 

sa di::;cussão . do projecto n ;. 264, de f900, 
-autorizandó o Governo a ·prGrogar o prazo 
concedido á Sociedade Montepio Geral ·ae 
Economia dos Se1•vidores ·:do Estado' para 
indemnizar ao Thesouro Federal t:h\' quantia 
de qu(} lhe 'é devedora,· até que essa institui-

ção regularizá sua situação, podendo mesni o 
releval-a do pagamento da importa.ncia.. em 
que ficou alcançadá no anno de 1899 ; · 

3& discussã0 do projecto n. 166, de 1901, 
autorizando · o Poder Executivo a abril' ao 
Ministcrio da Justiça e Negocios inter~ores 
o credlto de 13:300$ para· pa-gamento do 
premio e impressão· de 1.000 exemplares da 
obra-Theoria de Processo Civil e Comme1•- . 
cial-composta. pelo Dr. João Pereira Mon~ 
teiro; . 

3a. di:lcussão do projecto n. 132, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Màrinha o credito de 100:000$. 
supplementar ao art. 8(), n. 24- Obras- da 
lei~'fi .. 746, de 29 de ·dezembro de.J900; · . 

3": discussão do projecto n • . 120, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
ela Guerra o ·credito extraordina.rio ·de 
2;40 l$800 para pagamento do marechal José 
de Almeida Barreto, em virtude de sentenç~~o 
do Supremo Tribunal Federal; . . · 

2a discussão ddprojecto n. 218, de 1901, 
autorizando o Poder E~ecutivo a abrir a.o · 
Ministerio da Marinha o credito de 6:121$701, 
supplementa.1• á verba 8° do art. So da lei. 
n. 746, de 29 de dezémbro de 1900, para __ pa
gamento de soldo competente aos otn.ciaes 
transferidos para. o quadro da reserva depois 
do a.nnullada:~ ·as respectivas reformas; 

2a discussão do projecto n. 131, de 1901; 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da"Fazenda o credito e:xtraordi~ 
nario tle 1:132$ para pagamento a diversoS 
oporarios da C<tsa da Moeda; · · 

3"' dis ~ussão do projecto n. 23~ A, de 1900, 
com o parecer n. 22, de 1901, autorizando 
o Poder Executivo a · transformar as 1•, 
2~~- e ga turmas dlJ.. Sub-Directoria dos C· r
raios em 1 a, 2a e 3a secções na Directoria " 
Geral, .p1ssando os chefes de tut•mas_ a 
chefes de sec(ão, desde ·que preench:tm a~ 
cqndições regulamentares, e dando outras 
providencias; · 

3a discussão do prqjecto . n. 127, de 1901, 
dispondo sobre a contagem da antiguidade do 
posto dos offici_aes dp exercito a. quéJle re· 
forem os arts. lo e 2° da; lei n. 350, do 9 d~ 
dezembro de· f895 ; . . · . · . · ~ , 

1"' discussão do projecto n. 229 A, de 1900, 
determinando que na confecção das t~belllltS 
de distr'ibuição dos cí-editos a que se refer{J 
o art. 162 do regulamento n. 2;-409, de 23 do 
dezembro 'de l-896, dever-se-ha entender por 
dotação de uma verba a s.omma exacta. das 
suas consignações e sub-consignações ; · · · · 

Discussão unica da emenda dó · Senado :ao 
projecto n. 45 ' A,' de 1901/ que autoriza ó . 
Podér ExecuUw a abrir ·ao Ministerio da 
Guerra o creditó · que for necessario para; · 
pagar a gratificação de exereieio a que 
teem ·direito Ca.nüllo. J~sé MoliteirQ d~s 
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SESSÃO EM·· 23 DE OUTUBRO DE~ 190 l - 531-

San.tos ·e Joaquim Gonçalves~. da Costa, con- viuva do tenente honorario do exercito He
tra.-mestre e mandador da extincta · officina leodoro A velino .de Souza Monteiro ; 
de corroeiro do Arsenal de Guerra· da Capi- 2a discussão do pro,jecto n. 160 A, de 1901, 
tal Federal; · ·- conferindo privilegio p<l;ra pagamento de di-

Discussão unica do projdcto n. 71, de 1901, vida proveniente de salarios de trabalhador 
autorizando o Poder Executivo a conceder a rural · · 
Antonio de Santa Cecilia Junior, fiel . do Disc~ssão unica'do projecto n. 204 A, de 
thesoureiro da Delegacia. Fiscal do The- 1901, concedendo um anno de·licença., com. 
souro Federal no Estado de· Minas Geraes, ordenado, ao Dr. Zacharias do Rego Mon~ 
um anno de licença para tratar de sua saude teiro, juiz do Tribunal Civil e Criminal,para 
onde lhe convier; tratar do sua saude onde lhe convier ; 

Discussão unica do projecto n. 184, de 2a discussão do projecto n. 217, de 1901, 
1901, autorizando o Poder Executivo a c.Jn· autorizando o Governo a contractar com os 
ceder dous annos de licença, de accordo com engenheiros Augusto de Bittencourt Ca.rva· 

. o disposto no § 2° do ~rt. lo do regulamento lho Menezes e Alfredo Rozendo da Silva, ou 
:publicado na ordem do dia·n. 495, de 17 de companhia que organ~arem, o fornecimento 
janeiro de 1866, ao capitão do corpo-.de en. de cartões póstaes illustrados e dá outras · 
genhei~os Alfredo Soares dei Nascimento providencias; 
para tratar de seus interesses; . l" discussão do-projeclo n. 87 A, .dé 1901, 

Discussão unica.. do projecto n. 188, de instituindo um premio annual, intitulado 
1901, relativo á emenda do Senado ao pro·' «Premio Federal»,..-de 5:000$, para ser con
jecto n. 171 B, .._de 1900, da C amara dos ferido ao club de. regatas que obtiver vi
Deputados, que autoriza o Governo a man- ctoria no pareo ·«Campeonato», abrindo o
dar pagar ao capitão de fragata honorario e Governo o necessario credito; 
la t~nente refor'mª'do Collatino Marques de . la discussão -do projecto n. 101 A, de 1901, 
Souza a· quantia de 1:837$680, di.tferença de permittindo ao capitão de mar e guerra re
soldo que 'deixou de receber desde 1870; .. da.ta formado José Duarte da Ponte Ribeiro con
de sua reforma, até ~8 /7, de accordo com ·a tribuir para o monte :pio do posto de contra• 
.doutrina contida no aviso do Ministerio da almi~.ante, com as vantagens do meio-soldo 
Fazenda de 7 de janeiro de 1869. _; correspondente ao mesmo posto, pela tabella 

1a. discussão do projecto n. )57 A, de 1901, vigente; 
declarando que no caso de licença a um lente · 2a. discussão do projecto n. 222, de 1901, 
cathedrattco da Escola Naval será a cadeira determinando que os officiaes d9. exercito, · 
regida pelo lente substituto. a quem compe- armada e classea a.nnexa~, reformados ou que 
tir na occasião o exercic.io das funcçõ_es de se venham a reformar, de accordo com os 
repetidor d~ssa cadeira, com -voto em se- decretos ns. 108 A, de 30 de dezembro de 
pa·rado ; · 1889, o :193 A,de 30 de janeiro de 18.90, volun-

ra. discussão do projecto n. 158 A, de 1901, taria ou compulsoriamente, teem direito ás 
tornando exténsiv.o ·ao Ministerio da Mari- vantagens exaradas no ~h-ará de 16 de de
nha o decreto n. 232, de 7 de dezembro de zembro de 1700 e resoluçao de 20 ue dezem-
1894, na. parte que organiza . os osttdos l.n'oa.de.1801 i . . . 
maiores do Ministro da _Guerr·a e do ~judante 3 d1scusso.o do proJecto n. 103, ~~ 1901, 
g-enm'al do exercito, e da·.ldO outras provi- marcando ~s casos e a fórma da rev1sao das 
dencias · , condemnaçoes ; 

· '- · · d ~: · t 283 d 3a. discussão do projecto n. 165, de 1901, 
Drscussao umca 0 P1 ~Jec 0 n · • . e auto r izando . o Poder Executi vó a abrir ao 

1893, con.cedendo a P· Julia.na Mo.rf;~lGa~·c~z ~i_nister~od<~'.'}'Iarinha o credito de77:521$899, 
Pa!?a, vmva ~o ten_ente do exercito P,10t:o~ stipplomentar:. ás verbas ns. 8, 14 e 21 do 
Gar?ez _P~lha, ~pensao ~nnual de 960~000 ' art. go da lei n. 746, de 29 de dezembro de 
· DIS~ussaoumca do proJecto n.l48, d~190l, 1900, para pagamento de vencimentos ao.-

. aut?1~zando o'Govern9 ?-mandar contara,o corpo de patrões-móres, augmeJ?.tO de venci
ca:~;ntao de fJ.•agata Franc1s_co_ Çarlton a anti~ mentos . de . um capitão de mar e guerra, 

· gmdade da d~t~ da. pl'o.moçao áquelle posto, um capitão de fragata e vencimentos de tres 
em 26 de abrlL de. 1~90; . . mcdicos de 5a. classe ; . ·. 
· Discussão unica do projec~o n.l9l, de 1901, P" discussão do projecto n. 182 A, de HJOl, 

.concedendo a D. AIUi3lia. .c:walcanti de Albu- dispens::mdo a·· Fazenda Municipal de 'adean-' 
qrierque, _,yiuva do capitão de engenheir:os tar opaga.mento do sello nas causas em que 
Antonio CavalcêlJlti de Albuquerque~ uma. for. autora ou ré, perante a justiça local do 
pensão mensaJ>·de 100$000; . . . : .· QistrictoFederá.l, .. e dá outras provldencias, 
. . Discussão unica do projscto n. 242, do.l895; com emenda da Commissão; · 
elevapdo .~ 100$ mensaes a pensão quo per- .. 2~~ discussão do projecto n. ~. de 1901,. 
cebe p, Cybele d~ :Mendonça Souza Monteiro, equ1:parando a.o.s logares de ·apontador dQs 

' . 
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Ar.sen[l.os de Marinha e de Guerra o · de ·apon
tador geral da Alfandega da Capital Fe
deral; 

Nova discussão · do projecto n. 102 B, de 
· 1901, que autoriza. o Poder Executivo a con-
ceder dous annos de licença, com soldo sim_
ples, 'ao capitão do corpo da estado-maior do 
exercito Pedro Botelho da Cunha, para tra
ta.r do negocio de seu interesse dentro do paiz 

· (emenda. destacada do projecto n. 102, de 
1901); 

la. discussão do projecto n. 146 A, de 1901, 
instituindo regras para estabelecimento de 
empl'OZ<~S de arroazen.3 geraes, determinando 

- os direitos e as obrigações des3as em:pre-
zas; · ; -

ta discussão do projecto n. 215 A, do 1901, 
autorizando o Poder Executivo a contractar 
o resgate do papel-moeda com um banco 
existente ou que se ins'allar e dando outras 
providencias. · · 

· Levanta-se a sessão as 4 horas ~lO minu
tos da tarde. 

128a SESSÃO EM 24 DE OUTUBRO DE 1901 

· Presidencia dos Srs. Va.; de Mello (Presi
dente) Batyro Dias (2° Vice-P,·esidente), 
Luiz Gualberto (4° Secretario) e Satyro 
Dias (2° Vice-Presidente). 

canti, Paula Ramos, . Fl'ancisco Tolentino• 
Barbosa Lima, Aureliano Barbosa, Vespasr 
ano de Allmquerquc, Alfredo Varella· e 
Diogo Fortuna. 

Abre-se a sessão . 
. E' lida e sem deba.te a:pprovada. a acta da 

sessão antecedente. 

. ORDEM DO DIA 

O Sr. Pre8idenle-Não havendo 
numero legal para se proceder ás votações 
das ma terias constantes do ordem do · dia, 
passa-se á ma teria em dis~ussão. 

E' annunciada a continuação da 2a dis
cussão do projecto n. 206 A, de 1901, com o 
parec3r sobre as emendas para 2a . discus~ão 
do projecto D:· 206, deste anno, que fixa a 
despeza do Ministerio da Justiça o Negocios 
Interiores para o exercicio do 1902. 

O Sr. President'e-Tem a pala
vra o Sr. Cincinato Braga. 

O. Sr. Cinclnat.o :Oraga não 
vem fazer um discurso; ê. antes um protesto 
contra. a· phase de deçadencia. da polit~ca fi
nanceira inicial deste qua.triennio, do que 
considerações de ordem a suggerir á Cama.
ra medidas do qualquer especie na dis
cussão do projecto sujeito ao nos:~o éstudo. 

Nota-se que no primêiro orça:mento de 
despeza apresentado ao debate ê ta.l o nu
mero de emendas creando despezas novas ou 

Ao meio dia procede-s~á chamada a que augmentando as antigas, ao lado de esforços 
respondem os Srs. Va.z àe Mello, Carlos de ·em outros ;xn•ojectos de lei diminuindo a111 
Nova.es, .Angelo Neto, Agapito dos Santos, rendas publlca.s, que o espirito quo obsorva 
Luiz Gualberto, Gabriel Salgado, Hosannah friamente estas cousas se assusta deante 
de Oliveira, Nogueira Accioly, Franclsco desse novo ambiente d9 prodigalidades, como 
Sá, F1•ederico Bo1•ges, Gonçalo Souto, Eloy bem as;ignalou o nobre relator. 
de Souza., Tavares de Lyra, Trindade, Silva. Não se dirige em especial ao Govei'no 
Mariz, Ermirio Coutinho, Celso de Souza, nem aos seu' amigos da maioria .ou á. mi
(Jomes do Mattos, Bricio Filho, Julio de noria, mas a todos ao mesmo tempo o sin
Mello, Estacio Coimbra, José -Duarte, Ray- gularmente a cada, um. 
mundo · de Miranda, Joviniano de '·carvalho, 'E' . doloroso dizer que deante de cerc-' 
Fausto Cardoso, Seabra, · FranCisco Sodré, de 60 emendas o1ferecidas ao projecto em 

. Felix Gaspar, Manoel Caetano, Satyro Dias, debate só duas, e estas mesmas da mi-
- Alves Barbosa, Pinheiro Junior, Celso dos noria, cogttassem de reducção de de->:pezas. 

Reis, DeocLecia.no de Souz_a, Nilo Peçanha, O que pretende ·o Governo com· Se
Lourenço Baptista, Custodio Coelho, Martins melhante situação_? O ,.que pretendem os 
Teixeira, Oliveira Figueiredo, Joaquim Bre- seus amigos politicoa quando nos achamos 
ves, Theophib Ottoni, Viriato Mascarenhas, ainda atolados na moratoria e já começ~mo:S 
,"toão Luiz, Es:peridião, Carneiro de Rezende, agastar tão largamente 1 · 
Francisco Salles, Adalbflrto Ferraz, . Leonel . Quer invocar o patriotismo de todos sem 
Filho, Antonio Zacb1trias, Henrique Sa)les; encarar razões ·de ordem partida.ria, por 1 

Mayrink, Carlos Ottoni, Eduardo Pimentel; que os as.dévem calar _quando so trata do 
Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, Moreira interesse superior do credito publico. . . 
da Silva, Dino Bueno, Edmundo da Fons9ca, A 1a phase do quatr1ennio actual, que 
Ca.ja.do, Cincinato Draga, Hermenegildo de apoiámos com sa.tisfaçã.o,· a.poiá.mos poi.'. · 
Morao;, Toixoira Brandão, Carlos - Ca.va.l- vel-a obedecendo ao intere~se publico 'e ·da. 
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lll~~s reatricta de3pesa dos dinheiros do povo, que devemos resistir a qualquer a.ugmento' 
está degenerando em uma verdadeira ma- de. despezas, mas ainda seria o caso de 
nia do despcrdicios. tomar a .sorio, no sentido rigoroso deste 

:Qrecisamos evitar a situação do Fgypto e vocabulo, as discussões dos orçamentos 
da Turquia. · para " purgal-os de todas .quantas despesas 
· Sabe a Camara que estamos atravessem· pudessem ser eliminadas ou por desnecessa~ · . 
do uma época de misei'ia de producção rias em absoluto, ou por adiaveis, ou por 
nacional, quo o_ café que representa real muitas dellas s3rem incompativeis com o re
v;~lot, ouro, na nossa exportação, está. em gimen federativo. · 
vesporas de uma grande fa.lha de produ- Assim, -não se limitaria a votar contra as 
cção. · - d t d d E' então, num momento destes, que vem emen as qtíe consagram augmen o e es-
d~ parte do Governo um pedido de eleva- pezas; iria mais longe propondo a reducção 

dos ga')tos que correm por esse como pelos 
çãode verbas para policia e que a pro• demais orçamentos de despezas, si o regi
pria Commissão do Orçamento -consente na men to a tanto autorizasse, porque, confessa .. 
isenção de pagamento de impostos de ricas mais uma vez qu<t está ainda sem sabor 
municipalidades, ao mesmo. tempo c(ue precisamente por que fórma é que se póde 

, apoia. a creação de uma maternidade nesta tornar effi.caz, proficua, a, nossl collaboração 
Capital, insti ~uição puramente Loca.!, •sem na. discussão e votação dos orçamentos, dadas 
attender aos recursos necessarios para sou as dispo:3içõos re .. O"imenta.e3 que re .. o-ulam 0 
êustoio~ 

Não contosta a utilidade deste melhora...:. assumpto. 
mento e de outros que, no ·momento, devem Com efreito, dada a ~itua.ção economica do 
ser adiados. · paiz, dadas as condições financeiras da Repu~ 

A um aparte do Sr. Nilo Peçanha responde blica, ver,ificado que não é possível augmen• 
o orador que não _vê saldos orçamentarios, tar a carga dos impostos, verificada .ainda 
mas algumas sobras de despezas, ás qu~teS o que essa. só"J:>rec!lrga já aif~cta as fo~tes da 
Congresso já. deu a melhor de todas a~ appli- nossa propr1a VI~a e~onomwa., ê ou nao ver
cações-a da valorização da moeda-creando_ dade que se n,os l~PO~ o dever de fazer um · 
o t'undo de garantia e de r(Hgate. · . · exa:me retrospectivo de nosso orçamento .. 

Como aggra.var os impostos doante a ago- geral de despeza 1 . . 
nia da lavoura, depauperaffiúnto do comm~r· Entt•etanto, as disposições regimentaes não 
cio o quasi desapparecimento da industria 1 nol-o permittem e disto temos sido tosto-

Isto impor~a em trazer para a discu~Bão o munhas quando a Mesa, tem de formular 
progri:'.mm& do deficit, porque é esée o pro- juizo sobre as emendas oll'erecidaspelo3 Depu:. 
gramma da creaçãp de despeza.s som crear tados durante o prazo regimental. 
os recursos para custeal-as. Não é serio. Em taes condições, no corpo do orçamento · 

Respeita. a cqnducta dos seus collogas mas propriamente dito, a não ser nas verbas cor~ . 
pede licença para, com algum calor, chamar respondentes a material, não vê o orador 
a sua atton-;ão para este assumpto. o meio de reducção de despezas. 

Si não tom::\rmos nova. Jirectriz onde O que fazer~ Discutir 1 Discutir suppõo-se 
iremos parar~ que é para modificar, para melhorar, ~me-

A ba.ndeh•a da. economia, que está sondo lhorar n·a.~uralmente corrigindo, cortando, 
abandonada pelo Gover::>o,. é preciso que seja a.ugmentando, fundindo e descriminando ser
tomada por alguam, porque é a bandeira da viços diversos, cor1•aspondentes a varias con
s:tlv:\ção da Pa.tria. ,.. · signaçõos do orçamento. · - · · 

(Muito bem, muito bem. O oradcw é fe&ici- · Nem pol' meio de projectos de lei conso-
lado). · guimos modificar os serviços publicas re~ 

O Sr . .Bai·bosa LIDla está. de 
-pleno accordo com ad pondorosas cOnsidet·a
çõe~ adduzidas brilhantemente pelo nobre 
Deputado · por · S. ·Paulo. · . 
· · J;>ênsa que, mais que nunca, corre-nos o 
impertoso dever de continuar a militar em 
to1•no da .bandeira que, ao começar o qtia., 
triennio presidencial do Sr. Campo~ Salles, 
empregou todas as hastes políticas, sem 

· preoccupações . p'l.rtida.rias, para enca1•ar ·as 
.. difflculdades ftn~nceiras do paiz. 

· Va.e mais longe . que o nobre Deputado 
quo o precedeu na tl'ibúna, porque e11te.nde 

duzindo as respectivas despezas, porque a · .. 
C amara conhece a , ~o r te destes _p1•ojectos. que, · .. : 
em gera-l, se atropelam na ordem do dia, • · 
chocando-se uns com os outros e quasi todog-: 
de interes3es ii1dividuaes,sem chegara resul- ·· 
tado definitivo e, nó .. fim das ultimas ·proro- .. 
gações, são.consq.bstanCia.dos em autorizações . 
orçamen ta rias. · 
· Os nobres collegas hão · de convir, com o . 

orador, , que ·uma ta.l situação creada- pelo 
Regimento da Camara, que irrisoriamente 
se diz na Constituição que ·· cabe orçar a re
ceita. e· despeza publicas, é uma ~itüação 
anprma,l. . . . 
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Resultado : legislação em cauda orçamen
taria e o regimen das abusivas autoriza
ções. 

E o que ê que se vê nos orçamentos 1 Do
tlções mais ou monos avulta,das para a. or
ganização de estabelecimentos de ensino, 
onde se formam doutores, medicas, enge
nheiros, advogados, etc.; e nem uma dotação 
siquer para flmdação de estabelecimentos de 
ensino agrícola, estações agronomicas, re
cursos emfim para o aperfeiçoamento dos 
va.rios offlcios mechanicos e das profissões 
que ep.tendem com a lavaura e a industria, 
nas suas multiplas subdivisões. O que ha é 
a generalização, por um lado, dos meios para 
adquirir uma pequena. somma de conheci
mentos literarios com quo uma parte, . cada 
vez 'ma.ior, da nossa população, se emmol
dura e vae depoi,;, em mulGidão, se atropellar 
nas portas das secretarias, em busca de um 
emprego de escrevente, escripturario, ama
nuense, etc. Sóbe extraordinariamente o 
numero de empregados publicos ; basta, para 
se ter a prova. disto, cotejar os orçamentos. 
A.grande parte desses empregados são des
necessarios e a prova está. em que, em mui
tas repartições, não ha o que fazer depois de 

Christino drtiz,. Augusto Seve1•o, Soares 
Neiva, Malaquias Gonçalves, Moreira Alves, 
Cornolio -da Fonseca, Elpidio Figueiredo, 
Affonso Costa, 'Tost~. Aug11sto de Freitas;vRo· · 
drigues Lima, Marcolino Moura, Dionysio 
Cerqueira, Sal)lpaio Ferraz, Augusto de 
Vasconcellos, Pereira. Lima, Pereira dos 
S~mtos, Aureliano dos Santos, Rangel Pe3· 
tana, Estevão Lobo, José Bonifacio, Monteiro 
de Barros, Hdefonso Alvim, Monteiro da SiJ· 
veira, Bueno de Paiva, Necesio Tavares, 
Arthur Torres, Manoel Fulgencio, Nogueira 
Junior, Lindolpho C<1etano, Miranda Aze
vedo, Gustavo Godoy, Domingucs de Castro, 
Oliveira Braga., Paulino. Carlos, Antonio 
Cintra, Ovidio Abrantes, Manoel Alves,. Xa
vier do Valle, João Candido, Francisco 
Mou_ra, Angelo Pinheiro e Pinto da Rocha.. 

E sem caus~ os Srs. lndio do Brazil, João 
Lopes, Lima- Filho, João Vieira, Araujo 
Góes, Arroxellas Galvão, Eduardo Ramos, 
José Marcellino,. Nelson de Vasconcellos, 
Oscar Godoy, Sá Freire, Barros Franco Ju
nior, Julio dos Santos, -Fernando Prestes, 
Joaquim Alvaro, Rivadavia Corrêa o Campôs 
Cartier. 

1 ou 2 horas da tarde. o Sr. Presidente-Vae-se p1•oceder 
(O orador é interrompido afim de serem ;ts votações du.s matarias constantes da ar-

feitas as votaç5es.) d d 
Comparecem mais os St·s. Carlos Marcelli- dem 0 ia.· 

no, Albuquerque Serejo, Sá Peixoto, Arthur Achando-se, porém, sobreª' Mesa o projecto 
Lemos, Antonio Bastos, Serzedello ·Correia, da Commissão de Constituição, Legislação o 
Luiz Dominf!ues, José Euzebio,· Guedelha Justiça, prorogando a aétual sessão legisla-

" tiva até 30 de novembro e sondo a materiu. 
Mou-rão, Cunha Martins, Anizio do Abreu, de natureza urgoilto, von submettel-o om pri
Joaquim Pires, João Gayoso, Raymundo meiro Jogar á <liscu.;são, 
Arthur, Thomaz Accioly, Virgilio, Brigido, Si ninguem pedir a palavra, dou por en
Thomaz Cavalcanti, Sergio Sa.boya, Pereira- corl.•ada :t discussão. (Pausa.) l~stà encerrada. 

·Reis, Camillo de Hollanda, Teixeira de Sá, 
Pereira. U.e Lyra, Esmeraldino Ba.ndoira, gm scgui1la 6 pusto a votos o approvu.tlo.o 
Pedro Pernambuco, Rodrigues Doría, Sylvio seguinte . 
Romoro, 'Neiva., Augusto Franç{\, Milton, 
Eugenio Tourinho, Paula Guimarães, Vergne 
de Abreu, Tolentino dos Santos, Paranhos 

· Montenegro, A:da.lberto Guimarães, Galdino 
Loreto, Joclê Monjardim, Heredia de Sá, Iri-

. neu ·Machado, Henrique Lagden, Raul Bar
rozo, Antonino Fialho, Alves de Brito, Silva 
Castro, Francisco Veiga, Gastão da Cunha, 
Penido Filho, Alfredo Pinto, Lamounier Go
dofredo, -Landulpho de Magalhães, La mar-

-tine, Padua Rezende, Valois de Castro; Costa 
·Junior, Adolpho Gordo, Rodolpho Miranda, 
Luiz Pisa, Alfredo Ellis, Azevedo Marques, 

. Benedicto de Souza, Lindolpho Serra., Alen
car Guimarães, Lamenha Lins, Soares do;;· 
Santos; Germano Hasslocher, Francisco Alen· 

_ castro, Victorino Monteh•o e Càssia.no do 
Nascimento. _ 

Deixam de compJ.recer, com causa pa.rti
cipu.da, os Srs. Urbano Santos, José Boiteux, 
Pedro Chormont, Rodrigues - Fernandes,, 

PROJECTO 

N. 245- 1901 

Proroga a actuat sessao legislativa até o dia 80 . 
de novembro do corrente anno 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigq unico. E' novamente prorogada a 

actual sessão ·legislativà até o dia 30 de 
novembro do corrente anno. · 

Sala da.s sessões, 23 de outubro de 1901.
J. J. Seabra, .presidente.- Alfredo Pinto.
Frederico A; Borges.- Lúiz· Domingues.
Arthur Lemos.- F. Tolentino.- Azevedo 
Marques.- Teirceira de Sd. 

E' annunciada. a. votação do requeriment~ 
do Sr. Cincinato Braga e outros, · offerecido 
na s~~~ão de 22 do corrente, cujo teor é o 
segum te : / . 
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. ·«Requeremos que, por intermedio da. Mesa. 
da Camara dos Deputados, sejam solicitados 
do Podet· Executivo e:>tas informações : 

PROJECTO 

N. 11 A-1901 
1 e. . si da parte do Governo Italiano consta 

ala~~a. reclamação diplomatica relativa_ a O Congresso Nacional resolve: 
interesses de immigração italiana em Sao Artigo unico. Fica o Poder Executivo au-
Paulo ; torizado a abrir ao Ministerio da Fazenda. 

2 ... , si da parte do Governo Brazileiro pre- um credito de 2:638$045 para pagamento de 
tende-se denunciar, ou si já se denunciou o forragens, agua e o bjectos de expediente aos 
arranjo provisorio com 'a Italia sobre a re- herdeiros de Sabino Oiticica. ~erreira á. 
ducção ~o imposto sobre. o. café ; · · Companhia das Aguas de Maceió e a Fran~ino 

3.o., Sl o Gove!no ~raztletrp, na emergen- & Flhos, proveniente de fornecimentos feitos . 
cía dessas questoes diplomat1cas com aquell~ por conta do Ministerio da Guerra nos ex
paiz, su_bmetteu-se · ~ escolha de S. ·M. o ~e1 ercicios de 1894, 1896, 1897 e 1898; revo
da..- Itaha. para arbitro de nossa questao gadas as disposições em contrario. 
com a Goyana. Ingleza..» 
. Posto a votos, é rejeitado o .refer1do re
querimento dos Sr.:l. Cincinato Braga e 
outros. 

E' posto a. -votos e approvado eni 1& dis
cussão o seguiu te 

PROJECTO 

~. 113 A - HlOl · 

O Congresso Nacional resolve : 
Art: V Fica o Governo autorizado a abrir 

pelo Ministerio da Justiça o ~redito de 
16:000$, para. pa.gar ao bacharel Umbelino 
de Souza. Marinho os seus ordena.dos, como 
juiz de direito em disponibilidade, d._corri
dos de 22 de abril de 1894 a 31 do dezembro 
de 1900, a que tem direito, como foi deci-
dido pelo . Supremo Tribunal Federal em 
accordão de 22 de setembro de 1900. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. _ . 
. Posto a. votos, é a.pprovado em 1.. dis
cussão, o seguinte .. 

PROJECTO ·. 

N. ·106 A- l9Ói 

O Congresso Nacional resolve: 

OSr.Ra.-ymundo de Miranda 
(pela ordem) requer e obtem dispensa. de in
tel'Sticio para que· o projecto que acaba de 
sm• votado entre na proxima ordem do dia. 

Posto a votos, é approvado em 3o. discussão 
e enviado á. Cqmmissã-o ·de Redacção o se~ 
guinte 

PROJECTO 

N. 46- 1901': 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo· unico. E' o Poder Ex:ecutivo autO

rizado a abri-r ao Ministerio da. Guerra o 
credito extraordinario de~ 4:225$800, para. 
pagar ao almoxarire do extincto Arsenal de 
Guerra de Pei'nambuco, João Clima.co dos 
Santos Bernardes, o ordenado que lhe com· 
pete durante o tempo em que esteve respon
dendo a processo no fôro criminal por crime · 
cuja denuncia foi julgada improcedente; fa
zendo as necessarias operações e revogadas 
as disposições em contrario. · 

E' posto a votos e approvado em 2•.dis· 
cussão o seguinte artigo .unico do - . 

PROJECTO 

N. 176-1901 
Artigo ~nico. Fieª' o Governo _autorizado o 

a. abrir ao Ministel'io da! Justiça. e Negocias o Congresso Nacional resolve: 
Interiores o . credito necessario para · paga- Artigo unico. Fica 0 Podei' Executivo au-
mento do premio de viagem de que trata. o toritado a abrir ao Ministe~io da Guerra o 
art. 221 do Codigo. de Ensino, conferido a credito extraordinario de 2:860$207, para · 
Pedt•o · Demosthene.~ Rache; revogadas as occorrel,' ao pagamento do ordenado que com-

. disposiçõesein con_trario. pete ao escrivão do almoxarifado do extincto 
Arsenal d~ Guerra do Estado de Pernambuco . · 

O Sr. Diog.o Fort;~na(p~l~ ordem) Francisco Mauricio de Abreu, relativamente 
requer e o~tem dtspensa de mterstiCw, para ao período decorrido de 13 de janeiro de 
que o proJec~o que acaba ~e ser• votado 1899 a 26 de outubro de 1900, em que esteve 
entre na. prox1ma ordem do dm: i , suspenso do exercício, para responder a pro-

Post.? a votos, é approvado em 1 a. discussão cesso civil. por crime de rosponsn:bilidade em 
o seguinte - · · .. 0 ccurrenc1as naquelle estabeleCim~nto, sen-
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do absolvido c julgada improcedente a de
nuncia contra. o rnm;mo dada ; 1azondo as 
neécssaria.s oporaç;ISe::~ c revogado,:; a,:; dispo• 

/siçuos em contrario. 
Posto a, votos, (l approvado em lQ discussão 

o seguinte . 
PltOJIW.LO 

N • 1 !)7 A - 1 f> O 1 

O Congresso NacionaJ resolvo: 
Ad. l." I·~· o Po1lcr Executivo autorizado a 

a.hrif' ao Mini:;tm·io l.i:J. Industria. Viação o 
Obl'a.s Publicas o credito o.gpccial <lo 60:000$, 
pa1·a. occorrer <is despczas da repro:Jonta.ção 
elos p1·oductos brazileiros na exposir.~ão Pan
Amoricana do BuJfalo. 

Art. 2." Revogam-se as llispoiliçõcs em con-
tr<J.l'io. · 

O 8r. Briclo Filho (pela ordem) 
requer verificação <la votação. 

Procedendo-se á. verificação, reconhoce-so 
tc~rom votado a fa,vor 110 Sr.;. Deputados o 
contra 4 ; total 114. 

Posto a votos, éapprovado em 38 discussão 
o enviado á Commissão de Redacção o so~ 
guinto 

PltoJECTO 

O Sr. Edmundo da. Fon•eca 
(pela otYlem) requer verificação da votação. 

P1•ocedondo-se á voriflca.ção, reconhece·so 
ter•om votado a favor 107 Srs. Deputados e 
contra 12; totalll9. 

E' annunciada. a votação do projecto 
n. 174, de 19'Jl, mandando que o Governo 
da Ropublica indemnize, com a. quantia de 
70:000$, a Victor Meirellcs <J_e Lima, polas 
dcspozas quo foz com a piatura., montagem 
o custeio do Panorama do Descobrimento do 
Brazil (com substitutivo da Commissão de 
Orçamento ao projeciio n. 201, do 1900) (L"· 
diacussfto). 

O Sr. Costn .Junior (pela ordem) 
-Podia a V. Ex. mr3 informasse si o Go
verno encommendou ·a osiio senhor algum 
quadro. 

Vê-se ahi a palavra indemnizar, o cu 
quero saber si o Governo fez alguma. en
commenda o tom por isso obrigação de in
demnizar. 

O Sr. Franelseo Veiga (pela or
dem)-Sr. Presidente, o projecto em vota
ção, em relação ao qual nenhum dos dignoJ 
Deputados dis.~o uma palavra em temp:> op
portiuno, -não incorre na censura a quo se 
referiu o aparte _do honr11do Deputado por 
S. Paulo, Sr. Costa Junior. 

N. Ir2A-Hl0l Opro,jectoprimitívo apresentado pelo nosso 
distincto coUega., Deputado por Serglpo, el'

O..C(Jngresso Nacion~l (lccreta: fectiva.monto dizia: «0 Governo fica autor·i-
Art. I. o Fica. o novor·no autorizado a abrir zado a. indomnizar a Victor Meirollos da 

o ereuito do 100:000$ ao Ministerio da In- quantia do 70:000$•. 
dustl'ia, Viação o O bras Publicas com o tlrn o SR. CoSTA .JUNióR-E o verbo indemni:... 
do se1· nniircguc ao. Sr. Albedo Santos Du· za.r ainda ostá empregado. 
mont, como ·premio pelo resultado de sua 0 SR. FRANCisco VEIGA-Si v. Ex. quizur 
oxperiencia. de um balão dirigível, feita em ouvir-me verá que labora em um-engano. 
Pariz a_ 13 do corrente. Suhmettido á Commissão de Orçamento o 

Posto a votos, é a.pprovado em discussã0. projcc~o do nobre Deputado por Sergipe, e 
unlca o enviado á. Cornmissão do Rodacção o dClpoís-de devidamente examinada a. pr·eten-
seguintc ção desse nosso clistincto compatr•iot11, a Com-

l'JW.JEcTo misslo do Orçamento chegou á. conclusão, 

N. 147-UJOL 

o CongrcflBO Nacional resolve: · 
Art. l . 0 E' conccdit1a ao Dr. Amaro Ro

df'iguoa de AlbllqueJ·quo Figueiredo, mo<lieo 
civil, contractado para servir como cirurgião 
de 5a classe, 2° tenente da armada, invali
dado om razão de serviço, uma pensão mcn
r;al do trezentos mil réis. -~ 

Art. 2. o Fica o Governo autorizado a abrir 
ocecdito nccassario pa.ra imrnediata execução 
desta. lei . 

não de que se devesse indemniza.r porque 
offoctivarnente não havia nenhuma encorn
menda a este pintor ; o Governo da Repu
hlica. nenhuma obrigação havia contrahido 
com olle em relação ao serviço que pro.~Jtou, 
mas, at&endondo ás circumstancias precarias 
em que se acha uma d'J.S pouc.ts notabilidades 
que temos nas bollas-arte:~, e atten<Jendo aos 
~:~erviços que este cidadão tem prestado, 
considerando o seu estado de velhice, a sua 
pobraza reconhecida por torlos ..•. 

o Srt. CoSTA JuNIOR- O Thesouro está. 
mais pobre. 

Art. 3.o 
contrario. 

Rovoga.m·SO as disposições em 0 Srt; GERMANO HASSLOCUER-Ha muito 
pobre no Brazil. 
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dos mais notavois artistas da Americl do 
Sul, que tem elevado o nome do Brazi( 
1tcntro c fóra. do pa.íz. 

Foram estas as rt~.zões quo flzora.m a Com
missão dar parecer favort~.vcl. (,\fuito bem ; 
muito bem.) 

0 SR. FRANCISCO VEIGA.- ••• attendCOilO a 
quo o ultimo tra.hl\lho do Sr. Vicbr Mol
rolles, isto é, a pintura !lo panorama. re
presentando o grande acontecimento 1to 
descobrimento do BrazH, determinou-lho 
despezas muito maiores do que as que 
eUe calcul(tra a principio, fcn•çan1lo-o, como 
se diz no rolatorio da. Commi'lsão, quo O Sr. Edmtut<lo da Fon•eca 
p"rece não ter sido lírio p;,los nobres De~u- -Sr." Presidente, tenho notaJo r1ue, quando 
ta.dos, a hypothecar a :ma casa, o umco .so l'alla. aq11i em fazol' economias, em -con- . 
bom .qm~ possuo, hypothec::t. quo ~e ach:l cot'Por par·a melhorar o noSS!> estado flnan
yenc~da, ~ .. ~ando OS-'lO ~osso compa.tL'IOta na ceiro. surgem ap:u·tcs e a.pphl.usos do tolos 
1mmm~mc1a deftcarprt~~do do tccto em qu1 os lados da. Ca.mara; ontrotanto, quándo so 
so "brJga o a. ~ua farmha., t'3ndo. pt·osta.~o- cheg.\ em momento de votação!.- como agora, 
rclm:'antos so.rvu;os,-porquo aci'Oditu que sao o notHO proverbial :;entimonttl.lismo vem e os 
sçrv1ços releva.nte.i ol~var o. nome do. Br;~- applau~os desapparecem. (Apartes.) 
z1l rlontro e fór~ <!_o patz (apotados).,-acror!l- O pr.Jject'J f.J.ue so vao votat• 6 um projecto 
hndo a Comm~:~sao d~ Orça.monto quo ~ao do caracter puramente pessoal, 6 um favor 
ft~ava blilm á Repubbc'!-. dmxar no olvtdÇ> que se quer fazer a um in 'lividuo e dinh'~Íro 
uma das poucas n~tab1hdad~s 'quo temos;. que so quer dar a uma pessoa. · 
entendou dever adoptar a medida ora em vo- A Na.ção não e.3tá em condições de fazer 
tação. (Muitos apartes. ) esta despoza. a Camara não pód o gastar o 

Sr_. Pr~sidente, .em m1teria de dispendJo dinh~~irJ da N ~ção tã.o pl'odigamonto como 
de dwhm!os p~bllcos fallo com a conviccao ostão doso,jando fazer. 
de que sao mu1to pou.cos aquollos quo me Ji~ra 0 quo tinha a dizer. (llfuito bem· muito 
acompanham na severida,do com que costu- bem) ' 
mo proceder. Appello para os honrados col- · • 
legas da Commissão do Orçamento, que po
derão dar testemunho de quo sou sempro do 
numero daquelles que se . poorn sempl'o a.o 
lado do Thosouro contra a.s pret~nçues in
dividuacs, do ondo só mo toem vintlo as desaf
feiçõ·os, sem rcconheeimcnto algum, porque 

O Sr. Fa.n•to Ca1.•do•o- Poço a 
palavl'a para encaminhar a. votação. 

O SH .. Piu~sxogNTE- Obsn,rvo ao nobre 
D0puta.do <tllo o pr~jcckl nã.o está em dis· 
cus~ão. · · 

· o Thcsouro publico ontt•o nós é o anonymo 
que carece rle cura.dm•. O Sr. Fau•to Oardo•o (pela ar-

Cumpro o meu dever e tlco satisfeito com rlem)-Sr. PJ.'Oii,.lon&o, poli a palavra r~.ra 
a minha · com1cioncia. sempl'e quem~ ponho enca.qlinbar a vota.ção ; creio que é n01·ma l. 
de encontro ás pretenções individuacs, em- Autor 1!0 projecto, nã9 posso deixa.L ( , 
bora. razoaveis; çontra os int~resses do The- dizor algumas p:.~olavras rolativamonto _ao 
souro. Consoquentemonto, tenho o direito debato que so levanta no momento do on- · 
a ver t.\ minha opinião mct·ocor uma certa caminhar a votaçã(}. 
respoitabilldade, sernp1•e quo oUn. c,mcort•o Sr. Presi1lente, Victor Moii•ellos que a~ti 
para votar-ao uma despeza. tiUaltl~~r. está. fa.vot•eci.lo polo projecto O o funda.dor da 

Nosto caso, Sr. Prosillente; o ff7. profun- pintura no Brazil. . , 
da.mento convencido üc quó um povo qtfo lia um l:vro quo corro mumlo, orguondo 
não sabo ·hom·ar áquollo3 quo elevam o seu up1a homermgem, om <Jue tolos os artista·~ 
nome não ê digno da cmltura. deste seeulo. do.ito ramo da. arto humana o cha.raam 

E' admfr·u.vel quB om rola,t;ão ao a·.;surnpto mestre . 
. de que so trat t. tenha. havido da. pal'to d·> Foi olle quem creou a pintura no Brazll o 
nobr.1 Depu:auo o do outl'os uma manifos- e.;tá som lar, porque hypothecou o seu lar, 
t;1ção do hostíli<la.dc, p:trocenüo quo so trata. par•a levantar · um monumento ao 4° Cen- , 
de um vorJadoir·o ahmruo, quanJo nós mos- tenario do Brazil.Está. doente, c no momento 
moiJ temos votadt> aqui, a titulo uo au:tilio em que esse auxilio lhe chegar ás mãos, si o 
ou subvenção, dospezas muito mcn,Js jus ti- Congt•ess(} dor o o Presidente da Republiea. 
ftcavois que esta, que <1 o reconhecimento do sanccionar a lei, devo dizer que talvez não 
cxcellentes serviços que dão nome a.o Brazil. esteja. vivo, porque o sou organismo estl\ 

Quando um homom está nas conuições do corroido pela morte. 
Victor MeirelleE!, no último quartel da. vida, Sr. Presidente, em todos os loga.res' do , 
tendo a sorto ue todos os <Lrtista~ nosta terra, I mundo vae-se em aux.ilio daquclle que nã.o é. 
onue se observa tanta má vontaue ás bella&- só um _ pintor, ma-s um croauor da a.rte. Na 
arto3, não é muito que os cofres publicos Arabia, p:.~oiz selvagem, um grande poeta 
venham salvar da miseria. a famiHa de um que crcou a. arto alli, morreu de fome, por-

camaraVoJ. Vl 68 
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que quando o ouro e as pedrarias,os favores, - O SR. CoSTA JuNIOR-Si elle tivesse pedido 
entravam pela porta da frente, o seu cl\- auxilio para fazer o quadro e expol-o, eu 
c:Iavor sahia pela porta de detraz. compi•ehenrlo a jndemnização-; mas depois 

Victor Meil'elles não é um pintor a quem de exposto o quadro por muito tempo, de- · 
so vae fazer um favor, ~ um me.>tre <h,arte pois da populaçã:J brazileira ter concorrido 
que entre nós não é re ~ompensada; de sorto com o seu dinheil•o e apreciar a sua obra 
que, si fosse a vender os seus productos, artís tica, Iíao acredito que o thesouri.> brazi
seria um homem riquíssimo e é um homem Ieiro, que este pobre thesouro do Brazii, 
pauperrimo. (Apartes.) venha concorl'el' com quantia ·pedida sob 
- Faliam em economia quando se trn.ta do pretexto da indemnização. (Apartes ~ pro-
'fundador da pintura no Brazil. Entretanto, testas vehementes.) _ .. _ 
.rasga-sP o ventl'o do erario para auxiliar Por conseguinte: si isto é ser barbaro e não 
outras cous:1s que se pr1dem dizer industrias, .ter coração, aliste"me neste numero. 
pódem ter o nome que quizerom dar, mas não o SR. BRICIO FILHO_ v. Ex. tem e não 
_podem ter o valor do que se chama arte,- e póde dispor deUe. (Hilàridade-.) 
só não podem saber o seu valor os que· não 
teem coração. Esses votam contra; mas por O Sa. HEREDIA DE SA'-81 não tivesse ex
Deus deixem que os que teem coração, posto o seu quadro não teria.:..vindo á Ca
cqrram em auxilio do fundador da pintura mara, porque elle não é explorador. · 
.n? Brazil. (~uito bem . ) . _ O SR. CoSTA JuNIOR- Não 'estou dizendo· 

que seja.. 
O Sr. Costa Júnior (pela ordem) o SR. FAUSTO CARDoso-E' um homem que 

-Sr. Presidente, incontestavelmente o ora- gastou a vida flmdando a pintura no Brazil. 
dor, que acaba de fallar so.b ó pretexto de 
encaminhar n. votação, tratou francamente O SR. CosTA JuNIOR-Assim eu voto contra 
do assumpto, chegando _ mesmo a dizer que o projec to por amor ao Thesouro, que está. 
quem não zela pelos grandes artistas brazi- im estado de penuria. . -· 
loiros, que aqu13lles que teem um momento 
dó do Thesoueo;-. são homens sem coração. O Sr. Serzedello Corrêa (pelo 

Sr. Presidente, declaro a V. Ex. que m·demr- Sr. Presidente, inembro da Com· 
,me alisto no numero daquelles que não teem missão de Orçamento .e, indevidamente sem 
·coração. (Numerosos apartes; o SJ·. Presi- duvida alguma, relator do Orçamento da 
dente foz soar. os tympanos.) · Receita (ntío apoiados rJeraes), tenho neces-

Sr. Presidente, o Sr. Victor Meirellcs é sidade de justificai' o meu voto da:do ao 
um grande artista .. ,, · substitutivo apresentado pelo meu illustre 
. O SR. FAUSTO CARnoio _Não! é · 0 fun- collega de Commissão, o nobre Deputado por 
dador da pintura no Brazil. Minas Geraes, concedendo, não como man-

dara o projecto primitivo uma indemnização 
O SR. CosTA JuNroR....:.O Sr. Victor Mei- ao grande artista o Sr. Victor Meirelles, 

relles é incontastavelmente um grande ar- mas um premio que de alguma sorte seja 
tista brazileiro... · um linitivo á sua desoladora situaÇão, nos 
r- UM SR. DEPUTADO -E' uma gloria na.- ultimos dias de vida que lhe resta, pelos 
cional. grandes e inolvidaveis serviços prestados á 
~ o sR.. FAUSTO CARnoso-E' 0 fundador da. ,arte no Brazil. (Apoiados geraes,) 
· t · Sr. Presidente, a Qommissão de Orça-

pm UI a no Braztl. mento, de quo tenho a honra de fazer parte, 
O SR. CosTA JuNIOR-... que fez um qua- ·procura com o maior escrupulo subordinar 

. dro para Qxpor ao publico e delle auferir os di!forentes projectos que lhe são submet
lum·o, e si a este ar :.ista. o ~stado é obrigado tidos ao escopo da politica de economias~ 
a indomnizar uma despeza, para sermos lo- seguida pelo actual Governo ; mas quando 
gicoJ precisamns confessar que o pobre the- por acca~o tem a~erto excepção a este ou 
souro braziloiro, já quasi em agonia, é obri- á.quolle projecto, o faz por consideração de 
gado a auxiliar a todos os artistas. ' alto interesse publico. · · . 

VozEs-Não é logico. Em relação ao projecto do Sr. Victor Mei.:.. 
O SR. BRICIO FILHo-Ha artistas e ha ar- rclles, a Com missão foi informada, Sr. Pre-

tistas: sidente, de que este velho artista, que ta.nto 
glorificou o nome braz,ileiro, e que ainda na 

O SR. CosTA JuNIOR-Eu nã;) conheço lei penultima Exposição de Paris, através de 
no meu paiz que autorize o auxilio do Go- grandes sacrificios;levár<~ á concurrencia,' no 
verno em um caso destes. meio de. 800 panoramas apresentados na 

O SR. HEREDIA DE SÃ.~A !oi nó.~ fazemos ·Exposição :pelos mais eminentes ,artistas do 
na occasião. mundo, um trabalho seu que, no emtanto, 
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conseguira colher' para o Brazil a unica: me~ arinos ca.hia fulminado p-or uma apoplexi!l, 
dalha de ouro -. destinada a. este genero de na A.llemn,nha, o gr'ande· astronomo Falb' e 

. pintura, se achava em condições as mais a Na.ção Allemã, impressionada deante do 
preca1•iasJ porque seus trabalhos não haviam infortunio que victimou um dos mais altos ... 
sido adr1uiridos pelo Governo, tinham si.do servido1•cs ,da scienci.a. aquelle que havia 
alguns enrolrtdos e _encaixot:l.<!os e entre'gues advinhado por sons conhecimento3 um cata
talvez, :tpez~r da sua belleza e do seu gosto, clysmll. e evitado grandes desgraças, com
á d_estruição das traças._ movida. deante deste infortunto levantou-s.e 
· Achava-se sim, o Sr. Vict,)r Meirelles, em unida. em um só pensamen topara sciccorrol-o, 

condições as mais precarias, porque tendo mas nã,') foi lJáter ás porhs dos cofl'es publi
feito o seu ultimo trabalho, tendo contrahido cos,·p1rtiudo fundo do coração allemão esta · 
emprestirrios pará. porleJ:-ós expor nesta Ca- conducta generosil, e fez uma grande ~ub· 
pitàl, aqui, t;r. Pre.-üdente, onde o gosto ar- sc1•ipção popular que deu em resultado JUn
.tistico não se acha convenientemente desen- tarem-se mais de 400.000 marcos para 
·volvido, e ós àrtistas não são coniprohendi- ampar·ar a miseria. do astronomo Falb. 
dos ou são abandonados, o panorama foi (Apartes.) - -
pouco frequentado e a receita quastnenhu- Se. Presidente, no nosso paiz a.doptou-se 
ma, . de modo algum poude desonerar o ar- o systema de fazarem~se manifestações de 
tista das . responsabilidades que adquiriu, sentimentos puhHcos por intermedio dos co-
'1ie m .do que este velho artista, já cançado, f!'es da. Nação. (Apartes.) 
jâ incapaz de continuar a ,sua. profissão, si No nosso paiz não se levantam estatua.s
morrer amanhã não deixa. á sua familia, na pra.ça..publica sin'tl.o_ custeadas pelo The-
sinão dividas que fez para levantar o nome soliro. (Não apoiados, apartes.) . _ 
e a gloria çl.o Brazil. (Apoiados. Não apoia · Em nenhuma nação do mundo se fazem 
dos. p,·otestos. Trocam-se 'Diolentos apartes e o, estas manifestações de amor pelos. grandes 
Sr. Presidente re"clama attenção.) nomes nacionaes pela · fórma por que nós 

Nestt\s condiÇões, Sr. Presidente; foi-que aqui ás fc1zemos. - _ ·_ 
a Commissão <I.e Orçamento, apezar de todo o Estas manifestações devem pesa.1• sobre as 
seu escrupulo em zelar as despezaspublicas, nossil.s algibéircts directamente, e não s;:,bre 
de"' não deixar !Bhir do Thesouro um ceitil a at•I'ecJ.da(ftÍo çl.os di.nheiros destinados a 

·que nãcitenha applica.ção util e proficua, foi custear· os serviços :rmbticos. _ . . 
levada a dar parecer favoravel -ao substitu- Votei contra a subvenção a Santos Dtí- -
.tivo apresentado pe:to illustre Deputado· por mont e voto contra esta. 
Minas ·ao proj~cto do nobre Deputado por UM Sa. DEPUTADO-"-Vota a r11vo1• da verba 
Sergipe. · t 

1 . A Commissão cumpriu o seu dever e si é seCl'e a. 
certo que os poderes puhlicos devem pro- O Sa. GERMANO HASSLocnEa-Voto a fa
tecção e amp:1ro áquelles que trabalha.m vor ila. verba secre&a. e daqui a pouco direi 
pu.ra levantar o glorjtlc ~1.r o nome da patria, porqa'l. 
este_projecto dev<rsor approvado.--(Apoiados.) Não estou aqui a fazer oppo.üção a pro-

Ainda ba poucJs momentos~ esta Camara jectos . que importam dispendios para "' 
votou acertadamente, dignamente, pa.trioti- Nação para depois vir fazer barretadas com 
camente, ·um premio de 100:089$ )10 brazi- o dinheiro dos cofres publicos~ 
leiro illustrê que pQr cima dos grandes mo~ Não f~QJ generosidades quo não me custem 
namentos de Pa;ris · (apoiados) e t'da.s grandes a mim. (Apartes.) . . . .· 
ca.thedraos gothicas1 circulando a Torre_ Acl'edito que o Sr. Victor Meirelle~ é ver
Eitfel, fez tremular ovante o estandarte deirarnente merecedor do noss:> apoiO como 
braziloiro, não levado pelos_ ventos, não con- cid~J,dã:>s brazHeiros,. mas que este auxílio 
duzido· ao acaso, mas dirigido ao tiymno da não seja nunca dado á custa dos dinheiros 
acclamação da capit:J.l da civilização pela publicos. . :, · 
vonta.de, pela intelligencia e pela energia de Isto é um paiz fallido. (Apartes e pro-
um bra.zileil'o •. (Bt·avos : Apoiados.) · . testos.) . 

_ · Foi por_ essa co!lsideração que aCommissão E' emvão'que tentam os illustres col~egas, 
julgou bem seryir ao paiz, votando esse pe.:. apaixonados pela passagem deste projecto, 
qn~no auxilio ao fundadot' da arte da pin~ superar a minha palavra porque não 
tm·a no Brazil, ao g;orioso e immortal ar- posso deixar de dizer, e hei dizer, o que 
tista digno de toda a attençã.o e considera.- penso a respeito. 
ção dos poderes publieos. (Apoiados t·epetidos. Temos o · nosso orç(l,mento que, segundo 
N~o apoiados. Muito bem.) ' ·: · as pra:<es c a honestidade administrativa, 

deve se e rigoroso, a nossa ·_receita deve ser 
O Sr. Germano Hasslocher calculada exactamente para as necessidades 

, (pela ordem)-Sr. ·Pl'esidente, ha bempoucos da vUa governativa; não podemos no -orça- ._ 
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monto estar estabelecendo receita superior 
ás nossas necessidades, na previsão de acto's 
de munificencia que possa.m sm· votados pelo 
Congres.'3o. 

Estamos cheios de difficuldades, do com-
promissos sérios; pagucmol-os pi'Ímeiro. 
. Si vinga esta idéa, que es~á por ahi cor

renrlo e crcand0 1'óros de cida.dn, de que o 
Es~arlo e"tá n<1 obl'iga.ção ·de soccol't·er o in 
for~unio dos que na.ufe<.tgam na luctt~ pela 
vida, não será. demais que amanhã vcnha,mos 
aqui pedir que o Estado intel'vcnha., soc
corr·endo todos os obscuros operarios quo, 
por füt.a de trabalho, estão pn.<;su.ndo por 
toda;; as torturas da. misel'ia. 

çã.o de aulas para o estudo do bellas-artos e 
a conce3são do subvenções -aos professores 
destas matcl'ias, não ó licito que na Repu
blica, depois de haverem sido conservadas e 
aperfeiçoadas n::r cyclo do Imperio aquellas 
tradiçõ3s sem um momento de menospreç) 
ou de desidia, tenhamos de olhar agora 
com · indi!f~rença p •.ra as questõcJ que se 
classificam nessa. ordem da activi<.lade e do 
ll,·ogresso na~ional. 

Victor Meirellc~ é um henomet·ito da pa.
tt•ia, á qu~.tl vo~ou os seus talentos o a sua 
de:licação em uma. exi~tencia assaz longa de 
gloriai inequívocas, tornti.ndo o sou nome 
conhecido o- n,ureolado não . só entre nós, 
como tamhem fóra do paiz, onde quel' que a 
civilizaç1.o haja apura.do os sentimentos e as 

Si o Estado deve ser o motliflc:~doi• das 
condições pri vaüas do individuo, então, a. 
co.ttl'ina ê outra, -acabemos com o;tas ro
clu.maçõe; constantes em nome da libm·dadc 
indi viduu.l e pr~guemos frt~nc·~mente a tu
tnla do R;hdo tea.nsformado em patriarcha 
que diriga os deatinos dos cidadãos, que os 
recompens:J., que os socco;'re segundo os 
successos ou insuccossos que tenham tido na 
vida. 

Voto contra., consciente de que cumpro 
o meu dever de representante da Nação. 

Como hrazileiro, acho que o Sr. Victor 
Meirelles deve ser soccorl'iclo,e, si elle é rca.l
monto digno da ·gra,tidão nacional, si elle 
é um gr.tnde pint.or, estou cel'to que os bra.
zileirm; não llle negarão um ohulo. 

Era o c1 ue tin híl. a dizer. 

O Sr. José Ouarte começa obser
vando ctue, a titulo d.e ser enc ~minhada a 
votação que a Mesa annuncbu, vem de se 
organizar um verdadeiro: debate com duas 
correntes de opinião: uma f.woravel a.o au
xilio que se pretende p:\ra o insigne artista 
brazileiro, em vista das grande.1 despezas com 
que comprometteu os seus modcsto3 recursos 
e o sou credito pé\t'a roaliza.r a exposição do 
sou hollo panorama sobre o descobrimento do 
Brazil, o a outra contrat•it\ a ess.1o justa con
cessã•J de quo trata o projecto. 

i<léas d·os povos. . 
Os mais nota v eis registros da arte - no 

mundo teom-nJ insct•ipto com a. pa.tet•nidade 
da composição de telas primorosas p::~la. inspi'
raçã.o o pela techniea. 

Não é com o panorama a que allude o pro
jecto quo elle vae cJnstruir a sua celebri
dade. 

Para não indicar a relação completa dos 
seus trabalhos de pintura, b:\sta referir os 
quadros da Primei1~a .Missa do Brazil, da Ba
talha dos Guw·arapes e da. Batalha do Ria
chuelo, afim de so evocar eternamente a 
lembrança. de mccossos os mais caros parJo 
o conceito artistic~o d.:t nossa. nacionalidade, 
além da pt•eoccupação tle envolver sempre na 
su·.~ fama o venerando e popular a1•tista. o re
nome dos heroos o d:onl.contecimcntos culmi
nantes da nos:3a historia. 

E' sob a influencia desses precedentes hon
rosos c inestimwci-3, que não podem deixar 
de ser aquilatado.'> pelajustiça:e pola magna
nimidade do podor publico, que o Congresso, 
pelo orgão de um dos sou.:~ m Üd illustres 
membr.)s, o honra.do Sr. FaustG Ca.rd·oso, 
autor do p;•ojocto, procura subsidiar a abne
gação patriotica do Victor Mcirellos, com 
a homonagom do sou gt'<.mdioso panorama 
pot• occ:~sião das festas quo ne:ita capital fo
ram celebradas em solemni~a.çã.o do 4'' con
tenario do descol,lri~1ento do Brazil. 

Reconhece que a quaqra financnira, muito 
melindrosa para a nação, não permitte 
larguezas na utilização da receita, arreca
dada com sacrificio ao contribuinte ; ma3 ê 

,incontestavel que o caracteristico de certos 
factos obriga o poder publico a interferir 
com a sua valiosa e ir recusa vel protecção 
para considerai-os na medida da sua im
portancia material e da sua significação 
extrínseca, maxime quando estes se referem 
ao pre,;tigio e ao amor de pl'incipios sincera
mente acatados e cxtremecidos na vida do 
todas as sociedades cultas. 

Releva ainda assignalar que, recorrendo·se 
á legislação para a verificação da pr.Jcedoncia. 
dosto alvitre do Poder Legisla.1iivo, o pro
jecto é plenamente justiftca(lo pela. identi
dade de medidas votadas em todo tempo 
com o caracter de f<wores que a opinião pu
blica invariavelmente acolheu e applaudiu 
cum o maior contenhmento. 

Si na phase colonial o interesse pela arto 
já. se manifestava da maior solicitude por 
parte do governo da metoopole com a crea-

A actual legislatura mesmo voto.u um. 
premio de 40:000$ ao distincto cirurgião 
Dr. Chapot Prevost pela operação a que 
submotteu as meninas Ros:J.lina. e Maria e 
ainda agora discute o auxilio de 100:000$ 
ao ousado e immortal pa.tricio Sr. Santo 

s 
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Dumont, que acabado resolver o transcen
dental problema da dirigibilidade dos balões. 
(Muito bem; muita bem, O orador é muita 
cumprimentado.) 

O Sr. Aureliano Barbosa 

o funrladot; da pintura. nacional. (Apartes e 
p1·otestos.) 

Assim, vo&o con tm o ct·erli to, sobre tudo 
porque assim -defendo os interesses do The.; 
souro. · 

(pela ordem}-Sr. Presidente, como muitos o Sr. Soares dos Snnt.oa (pela 
Deputados tivess~m justificado o seu voto, eu ordem)-Sr. Presidente, não tenho a. pre
tambem quero justificar o meu. tenção de modificar a opinião da Camara, que 

Não sou poeta, Sr. Presidente, não en.- já se fez sentir, ajulgar pelosapplausos tri-
tendq de pintura, não entendo. do artes, não d "' 
entendo d.e musica; entendo do positivo-si . buta os pelos or<Aodores que me precJderam. 
se deve ou não se devo... Mas o que tenho a dizer é que no mo-

Votei contra o premio ao Dr. Chapot mco Lo em que se trata da apreciação e do 
Prevost, _votei contra o premio a Santos Du· valor de um artista, as opiniões são diver
mont, tenho votado contra· todos os premias gentes, dopais da. or.l.çã.o do meu illustrado 
que esta Camara ou o Sonado tem concedido. eolloga da hanca.da. l::~~o quer · dizer que to
E vou votar contra o premio ao pintor mos o direito de divergir, mas que nã.o te- . 
Victor Meirelles. · mos o direito de impor ao Estado o dever 

o SR. VERGNE DE ABREU -V. Ex. ê lo- que, pela Constituição, não lhe cabe. Si o Es-
gico. · tado tem por dever hoje proteger a arte ou 

o SR. AuRELIANO BARBOSA-E como te- de ser artbta., póde muito bem amanhã ser 
scientista ou ter uma religião. 

nho a coragem de minhas opiniões, quero 
ter a de meus sentimentos. y0~0 contra 0 Dcante desse perigo apresentado com re
premio à Victor Meirellos, porque nãopenso, !ação á quos·~.ão economica aqui surgida, ve
como os illustres Deputados cultores da lit- nho declarar a V. Ex. que, tendo votado 
teratura, das artes, que fosse elle · 0 fun- contr<L todos os premios conferidos pela. Ca
dador da piniul'a nacional, que, para. deR- mat•a dos Deput·tdos, tenho o direito e o de
graça nossa, nã.o conheço. ver mesmo de declarar, com toda hombri-' 

Não sei ·o quo seja pintura, não sei 0 que dn.de que, emborà. reconhecendo os nob1•es 
seja esta.tuaria nacional, não conhoçv helln.s- sentimentos, os nobres intuitos dos mous dis
a.rtcs no Brazil a não sm· Carlos Gomes... tinctos collegas. voto contra o projecto quo 
figuras exquisitas, pedaços do bronze mal depende agora de votação. . · 
arranjados, collocados em cima de .. pedras 
nas praças publicas (hilaridade), atiru.dos á O Sr. Drlcio Filho- Sr. Presi
compla.cencia do cidadão brazileiro. · o quo dente, tambem venho · encaminhar a. vota
conheço é uma figura que se diz do legenda- çã.o e começo declarando votar a favor do 
rio Ozorio, com uma. cspad;t na mão éomo prujccto n. 174, de 1901, que concede o pro· 
um ospoto, ameaçando os aros. o que eu sei mio de 70:000$000 ao insigne pintor bi·azi
e o que conh~ço é quo os grandes artistas, loiro Victor Meirelles, agora. reduzido á pe
os grandes genios, aquollcs quo merocom nuria, ollo que ta.uto elevou a a~·to nacional. 
grandes premios, toem grandes cvncopçõos (Apoiados.) 
que a.ppa.t•ecem na télu. e não li.·oduzem E' do admil•J.r que so apresentem justa-
panoramas. . mente a cen..;urar aquelles que sutfragam 

UM SR. DgPUTADO _ Mas cllo produziu medidas de c.1ractor pessoal, consignando 
tatnbom quadros muito distinctos. (Nu?ne- verbas p:~ra premios, exa.cta.mente os Depu

tados que mais toem lançado m'io de um tal 
rasos apm·tes e o Sr. Presidente 1·eclama gonerv de resoluções legislativas. 
attençlto fazendo soar os tympanos.) Um dos fortes impugnadoros d ~ medida 

0 SR. AURELIANO BARTIOSA- o -creador í"oi O Sr. Germano Has::!locher, autor do pro
da pintura nacional, Victor Meirelles, me- jecto que conferia um p1·emio pecuniario ao 
rece uma recompensa por 'ter reproduzido illustrado cirurgião o Sr. Dr. Chapot Prê
na téla um dos cpit~odios da Patria Brazi- vo.;t, um dos orn:unentos da nossa medicina. 
leira, um episodio da guer1•a dos Gua.r:.t- (~Iuito bem.) 
rapes ! ... botando alli 20 ou 30 figuras em O outro que so levantou para cJntrariar o 
tragos carnavalescos, de maneira. quc, ·olhln· projccto foi o Sr. Costa Junior que, ch:,1-man· 
do para. aq uelle quadro, n ing . 1em d.iz que h a. do a nos ;a attonção para as condições Í)reca
a.lli um"episodio épico da batalha, mas um rias, miseraveid em que· se enc..>ntra. o The
grupo do figuras pintadas· pJ.ra baile de souro, em face da crise que nos assoberba, 
phantn.sia. .. . · fundamentou o seu voto contrario. 

Não reconheço a grande capacidade artis· Si vota·r favoravelmente a presente pra
tica, o genío deste pintor, nem que elle seja. posição ê 11m delicto tão merecedor de re· . 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:55- Página 11 de 34 

542 ANNAES DA CAMA:RA 

paros, S. EÃ. é réo do me3mo crime, porque 
tem feito prgpostn. semelhante. 

O SR. Cos·rA JuNIOR -Quando e como? 

0 Srt. BRICIO FILHO- Quando O c:>mo? 
Nem ao menos pód.c invocar a attonuante 
de uma época. prüspera e feliz. Foi ex.acta.
mente doante das condições precarias, mi
seraveis em que se encvntra o Thesouro, em 
face da crise que nos assolJerha. Foi agora 
mesmo por occasião de estar sobre a mesa, 
para ser emendado, o Orçamento do Interior. 

Entre as emendas apresentadas ao Orça
mento do Interioe figura. uma para. cuja lei
tura supplico a maxima <J,ttenção da Casa; 

O SR. CosTA JuNIOR- Assignei pela pri
meira vez na minha vida. 

VozES- Oh! oh! (Apartes). 
O SR. BRrcro FILHo-Escolheu justamente 

pn.ra assigna1• p3la primeira vez n~1 sua. vida, 
para fazee a sua. estréa nesse genero de deli
berações legislativ<J.s, o momento em que, 
se()'undo S. Ex. mesmo, o Tllesouro está es
frangé1lhado, o paiz pobre, sem recursos, 
quando é critica a. situação que atravessa
mos. 

Eis, Sr. Presidente, a emenda a que me 
refiro: 

cOnde convier: 
Art. Fic:.t o Governo autorizado a man

d:tt• imprimir na Europa o texto e as estu.m
p:Ls da. monogl'aphiu. d<ts palmeiras do Dr. 
B:.n•busa Ilodl'iguos, de accordo e sob a in
spocção do seu autor, <~brindo-fie os necessa-
rio.~ croditos.» _ .. 

A emenda. ó d<~ bvra do 81· •. Vit·gilio Bri
gido, mas u. :ma segunda t.~.ssigna.tura. é a do 
S1•. Costu. Junior, suguindo-se as dos Srs. ivli
l'anda. Azevedo, Nogueira Accioly e Sergio 
S:.tl1uya. · 

Qual :t dcspoza n f;tzcr, caso a medida seja 
convertid:L em Jci? 

0 SH.. F AUS'rO CARllOS0-:?00 contos do róis. 
0 SR. ilRICIO FILHO-Não ser•oi eu quem 

o deva dize!'. 
Fa.lle quem conhece de perto essas cousas, 

falle a Commissão do 0I'Ç(l,mento. Vão vêr 
que é exacta.mente a mesma. quantia annun~ 
ciada pelo nobre Deputado sorgipano. Disse 
a Commissão do Orçamento em seu pa· 
reccr: 

«A administr.1ção informa que a Casa da 
Moeda.,e a Imprensa Nacional podem fazer o 
serviço a que se refere a emenda. 

Entl'etanto, como a Camara. sabe dar o de
vido valor àos trab:Llhos e á alta compe· 
tencia do Dr. Barbosa. Rodrigues, e como 
póde querei-os mandar fazer na Europa, ê 

dever da Commissão informar que esta. des
pez\ será de-200 contos.» 

Ora, parece quo depois de propor 200 
contos par> a as p tlmeiras, não fica bem rega
t"Jar 70 pat·a o pintor. 

Voto, pois, a favor do projecto que vae 
beneficiar a um artista enfermo e o faço 
como Deputé1do por Pernambuco, desse .Es
tado cujas glorias elle parpetuou na téla, 
pintando uma dJ.s paginas mais brilhantes 
da hi:>to;•ia nacional, aq uella que rccorGI.a. a 
bravura, o heroismo, a. coragem do povo 
pernambucan:). (Muito bem. Apoiados). 

Voto a favor e peço ao nobre Deputado, 
que diz não ter coração, que não avance tal 
a.ffirmaçã.o pois que o tem e· até está com a 
oppolição, estando é1 cabeça com o Governo. 
(Riso). 

Que osso coração pulsJ junt:> de Victor_ 
Mirellos Co)ffi <:~. mesma, generosidade <;~ cari
nho com que. bate ao lado de B:~rbosa Ro
drigues, eminente homem do sciencia. E:Ste 
em todo caso está bom, á te;:,ta de um jardim 
publico, tom vencimentos, reside em um 
bom proprio né1cional, a.cha-so cerc~\do de 
algum conforto, tem algumas commodida
des. Aquelle, depois de tanto engrandecer 
a arte brasileira, depois de haver glorificado 
este paiz; está. pobre, desgraçado, com o 
credor á porta, gamendo na miseria, quasi 
a fallecor. 

Será cruel que nos ultimos instantes possa 
o ocho de nos_;;as palavras augmentar a sua 
dôr·, tornar mais pungente a. sua morte. 
(Apoiadôs, Muito bem. Muito bem. Palma.s no 
recinto e nas galerias.) ~ 

O ·sr. Rodolpho Paixão (pela 
o1·rlem) - Sr. Presidente, venho apenas 
pedir a V. Ex. queeumpra o Regimento da. 
Ctt~a. V. Ex.. tem consentido uma. discussão 
ampla sobro o projocto, quando j;i, deviamos 
ter votado. Eu voto a tU.vor do projocto, 
porquo o acho justo, mas· acho quo se dovo 
passa. r já á vot:.tçã.o, po1·q ue a Lliscussão j;l. 
l'ui onccl'l'ada.. · • 

O Sr. Costa Junior - Poço a. 
pala. v r a. pela ordem. 

O ~r .. p~.~esidente - O Regimento 
me impede do dar a palavr,•. ao nobre Depu
tado, que não póde fallar duas vozes. 

O SR. CoSTA .JuNrou. -Para uma. explica·· 
ção pessoal. 

0 SR. PRESIDENTE - Não posso interrom· 
per a votação ; o nobt•e Deputado terá a pa
lavra.para- uma explicação pessoal, ·depois 
de terminadas as votações. 

0 SR. COSTA JUNIOR- Acceito. 
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Em seguidá, é posto a votos e approvado 7 carimbn.dores de 2a chsse, 
em !B· discussão, o seguinte com a diaria de 2$000. 

15 serventas de 2a. cl~sse, com a 
PR.I>JECTO dia ria de 2$000. 

N. 174 _ 1901 9 carteiros ruraes de 2a. classe, 
com o vencimento annu:.l.l 

O Congresso Nacional decreta : de. · · .................. . 
Administrc..ção de S. Paulo 

Artígo unico. O Go-verno da Republica. 45 praticantes de 2" ·classe com 
indomnizará com a ·quantia de 70:000$ a o vencimento annualde ... 
Vtctor Meirelles de Lima, pelas dospezas que 25 carteiros de 3a- chsse, idem, 
etste artistta effepctuou, afi.mdde

0
pintbar:. motn- idem ................ , .. 

ar e cus ear o anorama o esco rlmen o 1 continuo de 2a classe, idem, 
.tdo B.razil; revogadas as disposições em con- idem .................. . 
rarw. 2 carimbadores de 2• classe,. 

O Sr. Germano . Hasslocher 
(pela ordem) requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 112 Deputados e contra 
19; tota.l, 131. 

O Sr. Fau8to Cardoso (pela 
ordem) requer e obtêm dispensa. de interstí
cio para que o projecto n. 174, de 1901, que 
acaba de ser votado, entre na proxima 
ordem do dia. 

E' annunciadá a votação do projecto n. 189, 
de 190 l, creando v a rios cargos na Repartição 
Geral dos Correios e marcando-lhes os rcspe
cti VOS vencimentos. (2• diSCUS3ã.O). 

Em seguida, são succes3ivamente postos a 
votos e approvados em 2a. discussão, os se
guintes artigos do 

PR.OJECTO 

N. 189-1901: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Ficam croados nas ropartiçõea pos

taes os empregos consta.nte3 1lo seguinte 
quadro,com os vencimentos aqui dotorJ~~ina· 
dos: 

Directoria Gel"al 

8 praticn.ntes de 2& classe,com 
o vencimento a.nnuu,l de.. 1:100$000 

2 contínuos de 2" clas:>e, idem, 
idem ... :. . . . . . . . . . . . . . . . 700$000 

2 serventes de 2a classe,com a 
diaria de 2$000. 

Administração do Districto 
Federal 

com a diaria da 1$500. . 
6 serventes da 2" c1asso, com 

a dia ria. de 1$5C O. 

.Administl"aç!ío do Rio Grande 
do Sul 

8 praticantes de 2ri. classe, com 
o vencimento aunual de .. 

6 carteiros de 3a. cbsse, idem, 
idc1n ...... ,·, ...•........ 

2 serventes de 2:~. clas.3e, com 
a dia.ria. de.J$500. · 

Allm,inistração de Pernambuco 

lO prn.tican tes de 1-a. clMse, com 
o vencim·ento annual de .. 

7 carteiros de 3a. classe, idem, 
idem ..........•......... 

3 ·servon tes de 2a. classe, com 
a diaria do 1$500. · 

Administração do Pard 

6 pratíc<10tos do 2a. classo,com 
o venci monto de ......•. 

9 carteiros do 3:1. classe, idem, 
irlem .•..•.••.•.•••..•.• 

servonto de 2a classe, com 
a. dia.riu. de l$500. 

Adm.inistraçtío da Bahia 

8 praticantes de 2J cla.s~e. 
com o vencimento annual 
d(} ...................... . 

9 ca,i:'teíros de 3" classe, idem, 
idem ........ · ...........• 

servente de 2J cla.s.;;e, co·m 
a dial'ia de 1$500. 

543 

l: 100$000 

1:100$000 

'600$000 

900$000 

900$000 

900$000 

900$000 

900$000 

900$000 

900$000 

90().~000 

60 praticantes de 2a. classe, com 
· o vencimento annual de .. 

80 carteiros de 3a. 'classe, idem, 
1:100$000 

Administração de 2rlinas Ge1·aes 

idem .••....•.••.••..•.•• 
2 contínuos de 2a. classe, idem, 

idem. , , •. , •. , . , .. , ... , ~ , . , 

lO praticantes de 2& classe, com 
1: 100$000 o vencimen t.o annua.L do ..• 

6 carteiros de 3a. classe, idem, 
700$000 idom •••..••••• , ....... : ••• 

9~0$000 

~00$000 
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1 servente de 2a classe, com a 
dia ria de l $"500. 

Administ?·açdo do Pttrana 

3 'praticantes de 2a classe, com 
o vencimento annual de ... 

3 carteiros de 2" cla,;se, idem, 
idem .................... . 

1 servente de 2"' classQ, com a 
dia ria de I$500. 

·- 4 pra+.icantes de 2a classe, com 
o vencimento ,annual de .•• 

4 carteiros de 2"' clas3e, idem, 
idem .•...•..•. · ••••.•.•••. 

1 servente de 2"' classe, com a · 
dial'i.a de 1$500. 

Administ1·açtio do Cearà 

3 praticantes de 2a. classe, com 
o vencimento annual de .•. 

2 carteiros de 2"' classe, com o 
vencimento annua.l do ...• 

l serTenta de 2"' classe, com a 
diaria de 1$500. · 

Administraçtro do Maranha_o 

3 praticantes de 2• classe, com 
o vencimento annual de ..• 

3 car~eiros de 2"' classe, idem, 
1dom .................... . 

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

Administraç~o de Alagoas 

4 p1•a.ticantes de 2a classe; com 
o vencimento annual de .•.. 

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

2 serventes de 2... classe, com a. 
diaria. de 1$500. 

Administração de Santa Calha· 
1·ina 

3 pr ... tlca.ntes de 2a classe, clm 
o vencimento annual do ... 

2 carteiros de 2a classe, idem, 
idem .•.....•.........•.... 

1 servente de 2a classe, côm a 
dhria de 1$500. 

Administração do Espit·ito Santo' 

;3 praticantes de 2~ classe, com 
o vencimento a.nnual de ... 

2 carteiros de 2a classe, íJem, 
idem •.••..•••....••...•..• 

servente de 2a classe, com a. 
díaria. de 1$500. 

900~000 

900$000 

900$000 

900$000 

900$000 

900$000 

900$000 

900$000 

700$000 

700$000 

700$000 

700$000 

700$000 

700$000 

Administr·açit:o da Parahyba 

3 praticantes do 2a ch~ >se, com 
o vencimento annu.tl de ... 

3 carteiros de 2" clas-:;e, idem, 
idem ...... · ........... : ... . 

l servente de 2a. classe, com a . 
diari~ de l$500. 

Administ1·açrZo do Rio G1·ande do 
.Nol'le 

praticante de 2,. classe, com 
o vencimento anoual de ... 

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

servente de 2" cla.sso, com a 
di ar ia de 1$500. 

Administração de Goya.z 

praticante de 211 classe, com o 
vencimento annual de ..... 

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

servente de 2~ classe, com-a 
diaria do l$500. 

Arlministmçúo do Píauky 

praticante de 2a. classe.· com o 

700$000 

700$0.00 

700$000 

700$000 

700$000 

700$000 

vencimento annual de..... 700$000 
1 carteiro de 2a . cla!lso, idem, 

idem •......•. _ . . . . • • • . . • • • 700$000 
I servente de 2a. classe, com a 

diaria. de 1$500. 

Administração de Se,·gt'pe 

l pr.\ticante de 2a classe, com o 
. vencimento annual de..... 700$000 

1 carteiro de 2a classe; idem, 
idem. . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 700$000 

Administração de ~Jifatto G1'oJso 
1 ct•atelro de 211. classe, com o 

vencimento annual de..... 700$000 
Sub-adminiskação da Campanha 
1 pratiéante de 2a classe, com o 

vencimento annual de... . . 700$000 
l carteiro de 2"' classe, idem, 

idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 700$000 
Sub-administ,·ação de Diamantina 
I praticante de 21L class3, com o 

vencimento annual do..... 700$000 
I carteiro do 2a clas~e, idem, . 

idem.. .. .. .. . .. . .. . . . . .. .. 700$000 
Sub-adrninist?·ação de Ube1'aba 

I praticante de 2a. classe, com o 
vencimento annual de..... 700$000 

1 carteiro do 2a. classe, idem, 
idem...................... 700$000 

Art: 2. 0 O provimento nesses empregos se 
fa.r<:l. segundo as regras , estabelecidas no 
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regulamento vigente j:i~ra a nomeação de I Dl'. Barbosa Rodrigues o em negar o seu 
supplentes. Os actuacs supplentes 11assarão voto ao projecto que dá um subsidio de 
a exercer os novõs logaros e percoberão os 70:000$ ao pintor Victor Meirelles, salien· 
seus vencimentos desde o começo do ultimo tando a differença de somma e a differença 
semestre do co1·rente anno. entre o scientista notavel e o pintor que fez 

Art. 3.° Fictl.m revogatlos os a.rGs. 338 e de seus trabalhos uma exploração mercantil. 
339 do regulamento de l de fevereiro de Justifica ainda com a lei que manda fazer 
189@, e toda.s as disrnsições contrarias á pre-:' essa.s. pubH.cações o seu procedimento e ver· 
sente lei. · bera a conducta daquelles que querem fazer 

O Sr. Heredi.a de Sá(pelc~ m·dem) 
requer e obtém dispensa. de inters .icio para 
q"~JB o projecto, que a.cab<l. de ser vot<1do, 
entre na proxima ordem do dia. 

O Sr. Penido Filho (pela ordem) 
requer pi'eforencia p:wa a discussão do· pr~
jecto n. 157, dê 1901, afim de que ello seJa 
incluido na ordem .do dia de amanhã, na 
2a. parte, logo apó.;; o projecto cuja discussão 
acaba de ser iniciada. . 

O Sr.Presiden~e declaraquo,sendo 
o pedido do nobre ·Deputado da attribuição 
da Mesa, esta procurarli, attendel-o. 

presentes á custa dos cofres exQaustos do 
Thesouro, em quadra. affiictiva para a 'Nação. 

Repelle o ridiculo que pretendeu o Dr. 
Bricio Filho lançar sobre si e conclue 
dizendo que tem a necessaria altivez e a. 
precisa coragem pára rcpellie em qualquer 
terreno as .injurias que lhe forem assacada.s. 
(Muito bem; nwito bem.) 

O Sr. Bricio Filho·- Sr. Presi.; 
dente, a Camara escutou a expl!ca.ção pes
soal que acaba de ser dada pelo /nobre Depu
tado por S. Paulo, o Sr. Dr. Costa. Junior. 
S. Ex. principiou a sua explicação declaran
do que eu era um realejo de repetição ... 

O SR. CoSTA JuNIOR-E de -deacomposturas 
ao Governo. 

O Sr. Costa .lunior (para uma 
explicação pessoal ) -A contragosto sóbo á O SR. BRICIO FI'Luo-Acceito a classificaçí'\,o: 
tribuna, a que foi nóminalmente chamado ··.e de descomposturas ao Govel'no. · 
pelo Sr. Briclo Filho, Deputado pOi' Pernam- S. Ex. é o realejo que vive a repetir el()a 
buco, a quem qualifica de realejo, porque re- ·gios ao Governo. A Nação que escolha e que 
produz sempre na Camara as mesmas peças diga. qual das ariasé a melhor. 
de opposição ao Govemo, terminando sempre Vivo, a repetir, em falta de multiplos rQ· 
por um bonito. cursos, de inspirações novn.s. 

s~tlienta que s. Ex. tem por vezes tenta(lo O SR. GALDINO LoRETo-Não~apoiado. 
ridicuralizal-o a proposito da phrase que O SR. BRicro FILHO- Si sou realejo de 
proferiu quando se operou a scisão no go- repetição e de d.osc.bmposturasao Govet•no, 
verno do Dr. Prudente de Moraes, affirmantlo o sou com todo o diroito,com toda a. indepen· 
que tinha o coração ao lado do seu amigo, o denciu., e não pretendo mudar. 
general Glicerio, de quem sa separava como S. Ex. a.gastou-so sem fundamento. 
o coração sangrando, e o cerebro ao lado do Posso interpretar mal a orientação poli-
Dr. Prudente de Moraes, que reputava como ticn. do S. Ex.; posso entender quo o cami· 
o melhor dos patriotas defendendo a ~:wsa. nho que scguo nii.o é o mais conveniente; 
nacional, o que mais tarde se confirmou com apezíl.r dessíl. divorgenci;~ não soi onde en~ 
os successos de 5 de novembro. contrar olemonto~ que comprovem que eu 

Entendo que os Deputa,dosnão são Cl'Oaturas protendíl. desconsiderar· a S.Ex•. 
servis de quem os elege. S. Ex. foi injuatJ quando disse que eu o 

E' conhecido no seu Estado, tem amigos e_ pretendia ridicularizar. Não é exacto. Dis-. 
é politico milita,nte. cursei da maneira por que entendi mais con-

0 seu ma.ndato repetido desde a Consti- veniente e absolutamente nã,o pretendi. ridi
tuinte é o producto do suffr<:tgio de seus cularízar a S. -Ex. O que quiz o consegui foi 
amigos e correligionarios, o que não acon5ece lança.r mão de um argulnento fornecido po1• 
com o 81·. Bricio Filho, que, segundo SIIUS S. Ex., com o que fiz bem, desde que ·sei 
proprias declarações, não te'n residencia, quanto pesa sobre n. Camara a palavra do 
nem eleitores em Pernambuco, quo na Ca.~ nobre Deputu.do, desr.l.e que conhecia. a im
mara repl'esenta., porque assim o quiz um pressão deixada p31a sw.t impugnação á me
seu .amigo, o S1•. Rosa e Silva. 1 dida, desr,le que era ainda indispensavel 

Mostra que-não foi incoherente com o seu. demonstrar que S. Ex. tambem sa.be e cos
passa.do, nem com o seu procedimento p~e- \tu ma e!nendar augmentando despeza. 
sente em subscrever a emenda que autor1z:1 Fallet no caso do cerebro com o Governo, 

. o Governo a mandar imprimir o trabalho do do coração com a opposição, po1•que is':l.o 
C;~.tuara Vol. Vl 69 



Câmara dos Deputados -Im presso em 21/05/2015 09:55 - Página 15 de 34 

546 ANN AES DA CAMARA. 

já. faz parte da historia poli tica do nossa 
patria,, -a phraso j:í corre mundo, far.endo 
os seus eJlcitos. 

Foi pOL' isso quo ·~ ell<L me referi, sem 
querer de leve magoar a S. Ex., sem tor a 
intenção de o molostar. 

Dis.~e S. J~x:. que m·a um homem de ser
viços a seu I•:s tado. 

0 S~~· COS'l'A JUNJOH.-Di:;sc-o polêt primoi
z:a vezt 

O Sn.. BmciO Frwo-Dissc quo tinlw. in
fluencia. política. 

O Sn.. CoSTA JuNron.-l'lão disse issô; não 
::..dulterc o meu pensamento. 

0 Sn.. ALFREDO EI.J,l!)-E' realmente UffiéL 
influencia política.. 
. O SR. BruCJo Frr.JJo-Não rlisso, ma.s agora 
isso declara. o Sr. Alfl.'cdo Ellii-!. 
• ·Foram esses set·vir{os <to Est:tdo, fot•am os 
9lomentos dessa iníluoneia poli!iie:1 que o 
collocaram n:t C:tm:tt'ét, a va.nç:on S. Ex., é10 
passo ttnc ou ac11.1i entrei vela. mfio uo um 
u.migo. 

Quo gr·:mllc novid:tdc. 
Não orn preciso. para. que essas cor1sas fos

so;n conhecidas, quo o cleitol'u.llo paulist<~ 
tivesse feito l1em em cullocar S. Ex. no Con
gresso. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Como O pernam
bucano foz l)em om collocar V. Ex. (Apoiados.) 

O Srt. Bn.rcro FrLUo -Não era preciso quo 
S. Ex. viesse conta.r quo não tonlw absolu
tamente elementos cloitoraes em Pernam
lmco. Sou o primcit•o n dizc1' a cn1la- mo
mento <1110 não dispoJJho ele foN;a, pessoal; 
:1ntos de S. Ex. j:1 cu o tinh:t <lif;o desta tt·i· 
huna .. ( Apoio.rlos.) A inda. nii.o con t;oi coniplc
t:wwnw :t histol'ia. do minlr;L oleiçfw, o rp1c 
vou f<~zcr :tgor·a, [JO<lir11lo IJIIO a, Ca.mara J'O· 
.Jcve o ter tle :111dar om um tm·r·eno t.:i.•J po~
so:tl, mas nTí.o pódo sm· de oul.r•o modo, 
ptJl'ft'IC fui elrarn:t~lo nomin:dm<!nt;n <1.0 dt!· 
ha.te. 

Qrmndo tm·minuu o tl'iclllli.) pa.l'lamnnbLI', 
ele 18:14 a. lH!J(i, elevo doel:tr'<Ll' a,:-;. J•:x. IJ.UH 
nunc:t ma.is cr>gitei de ser rupr<lscnl;anLn da 
Naçã.o; abi estãn o:> nolJI'cs repJ'o . .;nntantes 
do Píl.l'ét o cllns podem diwr :-:;i, qu:mdo nilo 
fui incluído na; clw.pa., <:orno i.a.mbmn rriai,J 
ta.rde, houve de minha. parte a minim:t soli
citaçfto par·a volt:u· :í. vida. política .. 

Quando s.:l cogitou, nm filll:l do 18f)(), da. 
elciç:ão de rcpL·cs .mi;a,ni;c::; ú Ca.mara. dos 
Deputttdo:~ e rcnova.c,~ão (lo terço (lo Son:vlo, 
e tJilC o p:~J·tidt' rcpublica.no do Pel'lmrnbuco 
t:ome~:oll n. tL'iJ.b:Llha.r para, c,:;coJ !ler· os scns 
row·esent:~ntes, cogitou-s(~ <h minha e:wdi.
datura., ma.s inteira.mnnto ;í. minh:t t·evclin. 
{Apoiados da bancada pernambucana.) 

Tenho um amigo, cujas relações cultive 
com a.purnúo esmero, 11orquc a. smL amiza.dc 
é n. de u rn dos ca.raet.crcs m;J.is nohres, ma.ls 
impollutos o ma.is dignos desta Pa.t1•ia, o St·. 
Dr. H.(Js;t o Silva, c!Jef'c incontcstavel c in
contesl;atlo do partitlo republic;mo .d.o Per
n :~m hnco, cuja p a lavra. é :wc.:Lta<la. por todo;; 
oH sons cO-I' i\! igion<tl'ill ::l (ar10iados), (j ue ::;e 
lcmb1·ou, ú minha. revelia, sem a minima 
soliclta.ç,ão, de apresentar o m.cr1 nomo ao 
eleitorado daquclle J~s1iad.o. 

Nem mesmo depois de resolvida,tle dolihc
ratla a minlvt candid<1tma, cu tive conheei
rnento de CJ.ue se estava. tratando de minha · 
elcJiç?í.o. · 

Tutlo correu som quo eu o soubesse. Só 
comecei a ter as prirnciras noticias da elei
ção nn vcspora da bata.lha eleitoral, quando 
vi um telegramma publicado no Deba.tc, jor
nal que era o orgão do partido republicano . 

Foi jnst:tmcnto no din scgniQto ao da elci
çfto, foi depois do pleito, quando os jornaos 
n.nnuncia.ram c1ue o meu nome tinha sido 
su!fr•a.ga.do pelo olcitor:11lo JWrnambucanD;···' 
quo tive conhceímonto elo 1hcto. 

Nunea. pedi para ser eleito, não peço, 
nem pedirei; porque ~ou o primeiro a con
fessar que não tenho direitos, nem qualida.
pes, nom requisitos · para sor sulfragado 
pelo eleitorado pernambucano(nao apoiados), 
como pelo eleitorado do qua.lqum• outra 
circumscripçã.o do Brazil (nao apoiados). Uma 
voz, porêm, qne o eleitorado mo escolheu, 
uma voz que ps chefes políticos entenderam 
quo o meu nome era um nome quo não vi· 
nha doshonrar a. hanc:tda pernambucana •.. 

Vo:-:gs:-Pelo contrar·io. .. 
n Srt. BruCio Fn.uo- ... uma voz quoon

tcrHü:r·:nn (l'JC a minha. a.ctividu.do dovia, :tfLlli 
se nxcJ·eit:tr·, cu 'ltle, no mornonto em quo 
se tr·:d;;t ViL <l :.r. eé1nd idatura., poderia soiJicit:u• 
rtllfl 'ta.! lo!IIIH·a.nc;a liJssc posl;a;do lado, uma. 
vez oleU;o, aqni estou eumprindo eom o meu 
tlt:vor Hom r·eeoiar exaH:.tç:!,cs e sem temor· in
eonl.innnei:t:-;, o, o qrw ~ mais, aqui osl;ou 
vinclllítdo politic:wronl.o Jl:l.I'U. a. vida o p:u•a, 
:t !IIOI.'i.e eom aquello (:hefe emrwii;o qntt so 
foi iflrn IJt'ltl' rl.o Jn()ll llOffi() OlJSr:uro (nito rJ.fHJÍfl· 
dos) par·a. J'opre!'!ont.ar· Pcrna.mlJuco, quando 
p:HloJ·iu. oseoll!o!' mclhOl\ bu.~caildo quem, 
com rna.í.-; Víl, nta.gcn:-~ (nr.ío arJoiarlos), pl)de::;se 
üngra ndceer a. ha.ncadn, a quo me orguliJO do 
JHl l'tCJI CC!r. . • 

.1:1 r1110 aqui estou,aqui contlnúl}, tã.o D011U
t ; ~do qwtnl;o o rept·c::;cntante do S. Paulo. 

Quanúo tcrmin;tl' a minha carreira poli
l;icn, mesmo do longe, mesmo daqui r.tpar
i;ado, nuncL mnis hoi de esquecer a gcnorosi
dn.de desse homem emer·ito, qnn um tlía mo 
roi lm:;;ca.t• p:.tra . representar um uo~ ma.ís 
impoJ•tantcs Esta.tlu~ tlo Brazil. Nunca, noto 
lJom S . Ex ., po equc urrw. úa.s q ualidados tlo 
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i~· -------------------------------------------------------------------------
meu caracter é a da mais complota leal-I Passa-se á 
d<tdn c ltlentiflcar:ã.o pt~ra com os meus n.mi-
gos (apoiwlo.~), goza.nr~o cnJH clles das gloriag SRGUNOA PART.E DA OR.DEM DO DIA 
nos dias vontumsos, <.wompanh :LJHlo-os n;ts 
doilditas, n:ts desventuras, nos dias ele amat·- ]~' an 111tneiada a continuação da 3• dis· 
gut'tL (Apowdos.) oussfí.o do )wojoetn n. 121, de lOOl, autol'i-

UM Sn.. DJ·; Pnnno- o eor·ar;ilo o a. ea.hoça, z;~n.do o PodoJ· .Executivo a. _abrir ao. Minis-
cstã.o do um latlo só. t.erw. da . .rust1ça .. o NogoctOH Intcrwrcs o 

O Sn.. Hn.wro FILHO - Sim, o coraç~ílo o a; 
cahcç<L de nm lado só,' sem que convenicn
cias os possam separar. 

Como exaltou-se o nobre Deputado I 

O Sn.. EsTA CIO CoiMBRA - Foi muito in
justo com V. -l~x. 

O Sn.. CEr.so m~ SouaA- Estava apaixona.-· 
· dissimo. (Riso.) 

0 SLt. BRICIO FH;!IO-Dcixo-o entregue <l 
sua, cxaltRç'iio, natura.! e logíc:b, dcsrlc · <tuc 
S~ gx. 1'oi a.p;wh;uJo om íla.gl'a.ntc contra
dicçrio, rqjeitando um L cmond.a. d() 70:000$ 

. destinados ao piulior Victor Moirelle.~ o itprc-
srmtando uma, do 200:000$., destinados ao 
Dr. B;~J'l)OSa Rodrig11e::;. 

l<'lcou mal coUocado c da h i a.s censuras q no 
levantou. 

S1·. P.rcsidnntc, S~.Ex. declarou que a. sua 
omond:1 tinha sido llOrfidamento compro
hondida. 

Pcrfidamontc por quem? Nfí.o o doclat•ou 
mas íhç:t agora. a docla.l'<~~ülo. (Voltando-se 
para o S1·. Costa Junim·.) 

1~ j<i. n.gor:.L retiro-mo desta tl'iiJuna dizendo 
c1ue, si S. Bx. far. sacrificio em arcar com 
o lagar de reproscn1ia.nte d:.~ Na~ülo ... 

O Su.. Cmfl'A .JuNrou . ..:.g• otliira. cousa. que 
eu nã.o disso. Eu nã.o tonlío úcstu.s manias. 

0 Stt. Bltl CIO FJ UIO- Dostlo que V .. l~x. 
tlonlar:~ l}ue não disso, doixode Iwlo este ponto 
0 VOU t<n'lliÍlltll' OSt:J. CXpliC:tÇã.O p08SOal }JOl'· 

qua.nto não ha. va.ntagom om ost.ar occupa.ndo 
:L a.ttençfí.o <la Cam;wa. com assumptos tlct11;a 
oJ·dom, qua,n<lo pt•ojoctos importantes cs
veram as lmms o os osclmecimontos ilo.'l 
!SJ'S, Deputados. 

:s ~ Ex. conclui l.l o. seu <liscurso dizendo 
quo tinlm a.ltivoz ba.sl;anto e coragtlrn ~um
ciente para. a.rca.r com og insultos que lho 
pudessem dirigir m; Depubdos nullrm ou o:1 
do mcrecirncnto. 

[~stou nu,; mcsm:ts con<líçõcs ; sou igual
mente altivo c cot·a,jo:-o ; sem r<lcoio:,;, som 
dn8fa.llocirncn tos, rcsol.uto e en01·gieo, ponho 
ossos pt·cdil!ados om 1hce d;L a.ltí vez e cot'it· 
gcm dos Ucputados nullos, ou do mct·oci
monto. (Muito 'bem, muito úern. O orado1· d 
o.fn·açatlo e muito cumpdmcntwlo). . 

Compn.rocemm a.incla. o:,; S1·s. Cast;J'O Ro
bollo, Epaminondas Ora.cindo, Bueno <lo An
drada c Març;1t g:;coba.r. 

credtto rlo IOO:OOO:f, supjllomonta.r· ao n. 14 
do iti't. 2" d.a lei n. 746, de ;~a do dezembro 
<lo lDOO. 

O 8•·· Presidente-Tem a. palavra 
o Sr. Germano lln.sslochcr. .. 

O Sr. Gertnano Ha!Sslocher 
-Como membro da maioria da Ca.mara. o 
r.hnd.o convoncidamonto apoio ao Governo, . 
vae oll'er·ocet• contestação ao discur•sà do sott 
collogn. Doput.a.do por Pm·nambuco, o St•. l~s
mot'a.ldino Bandoír':\, que a pr.•opo~:~íto da. dis
cussão do um credito invectivou osso mesmo 
Govorno. 

Nã.o pódo a.dmitt.ir quo nn.s censuras tão 
injuriosa.r; e acromcntc líwçadà.s ao Sr. Presi.~ 
delito da H.opuhlica, não Jmj<L sobras para 
os q1to com cUo a.lllrmam sua. solidarie
dade. 

Diz com franqueza. que a.t<; o presente nã.a 
acha sêl'ia a. opposição dirigida pela bancada, 
de Pernambuco, c a qualifica do systematica 
c sem pl'incipios. .. 

De f'a.cto, tom observado aétontamento og · 
rliscur·l:!os rwoforir.los pnla opposiçã.o e a elas .... 
sificaçào que encontra é a. de um ha.zar do 
roup1J.S do cnrmtva.l que _cobrem ma.noquing. 

Ainda. nfio viu uma <lltestã.o lova.ntu.da no 
terronq scrio o rccor-da.r;L os factos pa.ra 
a,ccontuar perante o pa.ir. a, posiç::i.o dos quo 
rcconhoccm os sorvi~,;os o p<Ltriotismo do 
Governo. 

V:10 analyr.ar a opposição o a s~a. ca.mpa· 
nha o dt>neeitos, p:mt mostrar quo ell;t nã.o . 
se inspira n:1 verdade, vcrbcra.ndo a.ctos do 
Governo. 

Entra. na. analyzo dos discursos a. quo so rc- ·· 
t'ol'iu, p1•oreridos pcllt opposic;ão. 

Diz que a.o envcz do sm· port.ailol'a de i<l~a.s 1 
i.L opposiçfí.o litnltia.-sr, a l'n.zor· cl'itica violnnta. 
c dos rwccssal'ia. aus actos d;t administl'a1;ã.o 
puiJiimL. ToruoJH;o <lSLl'ihilho dizer quo o 
UoVOL' IIO foi c:huo~sillca.do pulos b;uHtt!üiJ•os tlll 
Lonüt·os·como o mais ünrnol':tl o eoJ·r·uptu o, 
;w mmm1o tempo, alludi t•-:so ao a.rtigo do 
Dr. Alhm·to Sa.Jlcs. 

As suas conrli<:õns nãu admi.ttom suggostõos 
doquemqucJ• qno Sfl,jit . O que diz U<L tribuna. 
~~ a sua. opinifí.o pessoal. Nfí.o é um }Jolitieo 
pmfission:tL o, sí.ln, . um politico torma.do no 
solo do um partido de idéas. . 
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Respondendo ao discurso do Sr. Esmeral
dino Band.eira, ~ sou fito defender-se como 
membrv da maior h. A opposiçã.o que accusa 
o Govorno e chama o Sr. Pr·csidente du. 
Repuhlic<~ de deshonestv e ~rahülor, ha do 
permittu· quo o oradot', por sua vez, ache 

·que o Governo ~ benemorito e quo no futuro 
ha do ser glorificado. 

Bate-se pela ConstiGuição, quo a opposição 
falseia diariamente, perturbando a marcha. 
serena da Ca.mara. 

Quem conhece a vida. parla.mcntar <los Es
tados UniJ.os da Am:\rica, de quo o nosao re
gimen é copia, verifica quo lil, como um 
phenomeno, se obstrucin os pr·ojectos 24 
hor:ts apenas, ao pa~so c1ue na nos .. ;a. Camara 
até as mateeia.s aridil.S dos orçamentos se 
pre~tam a discussões interminas. 

Preci:'a mostr·ar que a opposição na Ca.
maN não é séL'ia. No princípio do seculo XX, 
quando o romantismo já não tem écos, não 
comprehende a pero1'ação do Sr. Esmeraldino 
Bandeira, não compt·ellende o que quer 
dizer : .« at·rancar o retrato do act.ual Pre· 
sidentc da. Ropublica c snhstituil-o por um 
crêpe oncle se escreverá a paJavra tra.hi<lor.» 
}Bto é um:~ op1wsiçã.o de rhetoeiea, violenta 
o apaix.onada, que usa ele patavras sonoras 
com o fim de produzir efl'eitos n:.1 multidã.o 

· som indicar os fa.ctos. 
Lê di versos pr,ntos do discurso <lo Sr. E:5-

meraldino Bandeira, roforen tes ao Sr. Pre~ 
si<lento da· Republica o critica-os larga-
roem te. . 

Como canção :final, nota-' o orador que a 
opposiçã.o nos seus ataques ao Governo tr;tr, 
scmpro a. eterna historia. do arrendamento 
das estradas de ferr·o. Ach<t-se, entretanto, 
no J.i cito do dizer bem llo Sr. Prc . ..;iJ.cn to da 
Rcpublica, assim corno a opposiçã.o nu do 
<liwr mal. 

A opposiçã.o da Cama.ra só pódo r .... ~or 
accu~açõos vaga-; o, por is:io, nã.o aecoita :ta 
discus;;õJ.-;. ~· urrm opp..,sição riJ.icuta e sem 
funda,m:mto (troc(t'ln~se muitos aparte.~) a cujos 
processos não se sujeita o oradur. 

Ob~er·va que o Sr. Esmeraldino Bu.ndeira, 
no seu discurso, em vez do diseutir o pro
jccto em debato, oiforecendo fact9s que es
clarecessem á. maioria, expondcu palavras 
bonitas o sonoras. · 

Nã.o deve a Càma.ra. dos Deputados in
t ervir em certos caso.>, como o dq Matto
Grosso, porque isso só tem um firn : a.tíç;w 
odios que .cfJt?i.o explodindo. 

A obra. mais impat!'iot.ic • ucstc;J ultimos 
tempos é a do d.escrcdito tlo Governo. 

Accusa.r· o Govurno pc~r4.uo cito peuo urna 
Ye1•ba para diligencias soc1•etas som lho 
d.etalhar os destinos, é lançar mão de urn 
l'ccurso do momento o não fazer opp:Jsiçã.o 

séria, porque estes quo hoje clarna.ín, amanhã 
ual'lio osta.s verbas a Governos amigos. 

Dirigind.o-se a.o Sr. Bueno de Andl'tt.da, per
gunt<L si o Sr. Prudente de Mo['ae~. quando 
no governo, alguma vc;r, deu explicações 
sohre 5')0 contos de verba;; secretas. 

Concitil. os membros ua. opposição par·a. 
que provem que o Governo paga diariamen
te as publicações entrelinhadas no Jornal 
do Commercio c, emquanto não o fizeram de 
modo cabal, e3sn.s accusaçõe.:~ são innanes, 
visam unicamente armat' ao offeito. 

Porventura o Governo do St>. Prudente de 
Mol'aes não foi defendido ·por igual fórma, 
nã.o soll'r·eu, nestn particular, iguaes censu
ras, e quando, porgunta , os nobres Deputa
rios que o apoiaram, vior·am á tl'ibuna para 
fawr-lhc, no.;sc sentido, a rnenor cxpr·obí1· 
ção~ 

E' a prova inconcussa do quanto é apai
xonada a opposição, não fazend.o escolha nos 
meios do ferir, ainda mesmo que importom 
elle~ em descre<lito o monosp•·eço. das pro
prias i nstituiçõ3s. 

Tcrminad.a a hora; ao orador é mantid:1 a 
pa.lavt·a. pttt·a. a.ma.nhã. concluir o seu discurso. 

Fica a, üiscus::zão adia~a pela ho1·a. 
Passa.-se ti. hora destino.da. ao expediente. 

O Sr•. Oarlo!l' de Novaes (1° Se
cí·etatio) pt·ocetle á léitura do seguinte 

EXPEDIBNTE 

Officios: 
Do M.iní.:~tcrio da. Fa.zend ~. rio hoje, en- · 

viando a seguinte. 

MENSAGI~M 

Srs. membros do Congresso Nacional
A lei n. 052, do 23 do novembro d.o 1899, 
r1uo fixou u. despeza geral da. H.cpuhlica. para 
o ox:er·cicio ue lODO, consig.nou no art. 43, 
n. 3G, o cr·cdíto de 1.195:0.24$960, para. as 
despozas com o faht•ico de 20.000:000$ do 
moedas .de nikol, autorizado pela loi n. 640, 
de 14 do r~Jferidomer, o anno, art. 2°, n. VIII; 
mas, não ten<lo o Governo usado dessa auto
rização, deixou· do ser utiliza<lo aquelle cre-
dito . · 

No couonte oxm·cicio, porém, te.n<lo sido 
pela lei n. 741, do 26 d.e dezembro de 1900, 
<1l't. 2°, n. v r, autorizada u. omissão d.o 
10.000 :000$ <lo moedas <lo nikol o mais o 
restante do 20. oo :won.~ acima rofori<lo q uc 
não lwuves:-;e sido omittido, ~:~onJ.o p:u·a. esse 
fim voL~slo na loi n. 746, do 24 uaquolle 
mosmo m <!Z, art. 28, n. 35, o credito do 
l. 705:000$, ouro, foi coutr<~c~a.do com Haupt, 
Biehn & Comp, desta praça, o fornecimento 
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de moedas do nikcl no valor nominal de Dos empregados da portari:~ da Sc_crotaria 
30.000:000$000. de Estado, pedindo augmento do vonclnt<'ntos. 

A dospeza, entretanto, com esse forneci
monto eleva-se á somma do 245.458-15-0 
ou 2.182: !2l~.El20-om'o-pelo que so torna 
neccssario um credito supplcmentae, quo vos 
peço na importa.nda. de 477:121$620, ouro, á 
vel' b:.t acima referida. 

Capitu.l Federal, 22 de 'outubro do 1001, 
1:3° da Republica.- M. Fer1·az de Campos 
Sall!~s.-A' Commissão do Orçamento. 

Do mesmo minisi;orío, ilo igual data, sati,;
faz~ndo a l'cqui.,;ição desta Cama.t·a, n() officlo 

_n. 197, de 24 de setembro ultimo.- A quem 
fez a roTmislt;ão. (A' Commissiio de Orçamcn-. 
tos). · · 

Do mesmo ministerio, de igual data,, satis_: 
fazendo a requisição desta Camara no oflicio 
n. 17\J, de!) de setembro 'ultimo.- A quem 
fez a requisição. (A' Commissão de Orça
mento). 

Do Ministcrio da Industria, Viação o Obras 
Puhlicas, do 21 d.o corrente, enviando a se
guinte 

MI~NSAGKl\1 

Srs. -Membros do Congresso Nacional. 
Peço-vos que, üe accordo com a inclusa: ex
p:>sição do Ministro da Industria, Viação e 
Obras Publical'.l, que me foi p1•esente nesta 
data, conceda.is ao Poder· Executivo um cre
dito de 143:616$706 pu.rn. o pagc,tmento du. ga
rantia de juros da Estrada de Ferro Central 
de Macahé, correspondente aos exercicjos do 
1900 o 1901, e assim tambam.incluaos no or· 
P-'\mont.) do exercício llo 1002 a verlSa. do 
71:808$:353, destinada aos respectivos Juros, 
visto como, por· autorizaçã.o vossa, constante 
llo decreto legislativo n. 7H4, de 9 do mez 
do setembro ultimo, o us:~dn, pelo 1\cm·3to 
n. 4. l8D, do 30, fui dispensada a Leopold_ina 
Railway Compo.ny lia obrigação de construir 
o trecho - Glicerio .á Scrr·a do Frade da so
bredita Edtrada de Macahé. 

ca,pital Federal, 21 de outubro de 1001. -
M. Ferraz de Campos SaUes.- A' Oummissão 
de Orçamento, 

Requerimentos : 
Do bacharel Fernando de Siqueira Caval

canti, secretario da, Capitania do Porto do 
Pernambuco, pedindo augmonto do venci-
mentos. - A' Com missão do Orçamento. , 

Do all'el'CS Paulino Juíio do Almoida Nm•o, 
pedindo dous annos de licença para levar a 
e1feito um í;rabalho do sua invenção dcnoml
nado -· Locomoção aerea - por meio de 
a.za- A' Commissão do Petições e Poderes. 

- A' Commisstí.o de Orçamento. 

O Sr. Sylvio Rotnei"o---;Po<li a 
pal<wra Sr. Presidente,., pur·a e ~amplos
mente, ÍJ:tl'il. pa.s!-la.r ás mãos do V .. Ex. ur~a. 
representação do Centro Commorcml do_Itw 
de .Janeiro a.naloga a umas quatro ou cmco 
c1ue já teorn por ~~r1ui transít_ado, das Asso
ciações Commcrcia.os da Balna o Pcrnam· 
buco. 

O assumpto é por domais ~crio e grave,e.:m 
r·of'el'e a. um prujccto apre!-lontado pelo. <hs
tincto Dcpukl.1to o Sr. S.orzedcllo C01·rea, e 
comprchendo V. E~. que, pa.ra. disct!til-o, a 
uçc;l.siã.o não· 6 upportunu., e por 1sso mo 
ac.ru:trd:troi para dizer algumas p<~lavras 
q~:tnclo o pr•ójccto vicr á discussão. 

Rcquoirv, porém, a V. Ex. a pnbl~cação 
da representação do Centro Commcrcta.l no 
Diarío do Congresso. 

o SR. PRESIDENTE-O p~U.ido do honrado 
Depu ~ado será attendido. 

VeJ?l á Mesa o ó lida a seguinte 

H.EPUESEN'l'AÇÃO 

. Scct•ei;aria do Centro Commercial do Rio 
de Janeiro, em 21 de outubro de 1901. 

Exms. Srs. Presiúentc e mcm1)ros d:~ Ca
mara dos Deputados - Não vem ta,rdn o 
Centro Commercial do Rio do .Janeir•o p~ra 
tmtar da importantíssima questão dos_ lffi
posl;os inl;or-estauua.cs, em- ropresentaçao ao 
illnstre Congl'esso NacionuJ, porquanto no7p. 
só em 1:1 de julho do anno ftnd~ teve cnse.JO 
de sH manif'estar, felicitando o 1llustre Depu
taclo Exm. Sr. coronol Innoccncio SerzedeUo 
Cor't'êa, pelo projecto quo em 6 de julho ~o 
lDOO submcttot>a á criteriosa. considoraçao 
di~ Camara, pt•ojecto logo julgado conv?· 
nien t;o pelo Centl'o, em nome do ~omll!-ercw 
e d<~ industria.; corno tambem fo1 o mt~r
mediiu·ío ela lucida, represe~tação que .a 1~
lustre Associação Commer·cml da Bu.hm .di
rigiu sobre a meam<t materia. á Oamara; dos 
Srs. Deputados. 

Ha, pois, neste assumpto mais a reforçitr, 
que a historiar e argumentar; pelo quo QS 
H lustres roem bros da Ca.mara, pela. e!pe
riench e sr~bcr de cada um, accr·escontarao o 
pouc0 quo tenlmmos ~~ aduuzir ao m!-lito qpe 
.iá lernm l) conhecem no tocu,nto (L trilm-tu,~a?, 
rniOVil.llUO iLS btCIIllml UOStO h•aiJa.Jho. ]Wl· 
uentomonto, o osi;ado tli~ tt'ibutttçfio inter-
csktüu:.ü no pitíz, ji1 ninguom o lle~conhcco, 
ó calwtico, compl'essor, asphyxiauoe rnosmo; 
corrigU-o, modi11cal-o, attenuar-lho o pre
judicialíssimo desenvolvimento é até dever 
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pa.triotico com ser medida de previdencia e 
reparação. 

·Eis por que ainda chegay:10s .a. tempo de, 
resumindo o qu~ ha cor1'ido em reuniões, de 
nossa corporação e os appollos de cominer
ciantes o industriaes; nossos consocios, rclbr
çar: em 1° logat', os votos que fizeramos poe 
que fosse e veulla a ser lei o pro_iccto uo 
Exm. Sl'. coronel Serzcdello Cnrêa; em 2° 
loga.r, as consitleraçÇies quo os compctcn tea 
teem explanado soure a ma.teria, maxime as 
Associações Cornmcrciaes da. Ba,lüa e Per-
nambuco. - . 

Certo, os Estados e os Municípios hão de
cretado impostos sobl'e impostos, quo, com o 
esmagarem a producçã.o a,gricola. c industrial 
do :paiz, não obedecom a nenhum systhema., 
não gua.rdam proporções, qi.Ie os tornem ou 
equitativos ou siqu~r -attendivei.~. dan\lo em 
resultado tal multiplicidade de taxas, confli
ctos com a União, represalias de ,Estados 
para .l},:stados, attrictos de Municípios para 

'Municipios. 
Si opprimom e fazem perecer a producção 

agricola e industrial do :paiz, tambem ultra
passam a esphera que lhes é tra.çada pela 
Constituição o em uma confusão deplorabilis· 

·si ma coexistem. 
. · O livre transito para os productos. naclo
naes, como logicamente se infere do qae dei
xamos dito, impõe-se, porque a per'sistir ta.l 
tributação, teremos levado o desanimo aos 
productores e acoroçoado a melhor das pt'O· 
pagandas para . a voUa ao a.ntigo feudaliStn(} 
e, quiçá, chegará a occasião de não poder· 
mos dar um p::t:;;so nem re.ipirar sem pagar 
tributos. : 

O atrophiamento é a consequoncia de· taes 
· peias e onus assim. creado~: Lf.wour<t e in
dustria de cadi.L Estado hão <lo limit<tl' suas 
tra.nsacçõos dentro do propl'io Est<dl), ou 
ontão sujeitarem-se u. pag~u· pcl<t~la.s tu,ns 
exigi•lu.s polo Esbdo visinlw, difficulta(h, é 
cla.1•o, a. 11ermnttt, nm•vo do commo1•cio, o 
quebz·ad1L a. expanHã.n, SU'L natur~Ll tcrulcncüL 
e alavanca. quo é do lll'Ogt·esso. A .í\llc
mooha, notorio é o ox.emplo fornecido pclu. 
historia., omqu\.Lnto e3tcve sujoit<L ao re
gimon das communa.s não prJsperou, viu 
desfaUecar seu commel'cio, sua. indusGria.; 
logo, porém, qúe alterou o regimon da Il:l:Ul· 
tiplicidade da.s tu.x.as, enca.minhou a propri<L 
prosperidade, deferiu um justo anltelo do 
povo, e com o tempo o aper·feiçoamento du. 
nova organização voili <t ser o q'!o hoje ê. 

Tambcm pedimos por·missão aos Exms. 
Srs. membros do Congres-\o Nacion;1l pémt 
lembra.r que nos Est<Mlo.s Unidos d;t Atucl'ic:b 
do Norte' u.s meeca.<lorias de qut.J.l(111Cl' n<t
tm'eza percorrem todo o territorio d<Lquolht 
naQão pagando sómentc o !cete. 

U1'ge, pois, livrar o Brazilde semelhánte rc
gimen tr·ihutario, oh.orosissimo e cahotico,por 
sor commum a mais de uma entidade e é para. 
este pont() que o Centro Commercial do Rio de 
Janeit'o solicita respeitosamente a a.ttenção 
deS3ê\ illustre Cama1·a., afim de que, em sua 
sa,hedorin., tome uma .attituclo sobrQ a mate
l'ia, secunda.ndo o nobre esrorço do Exm. Sr. 
coronel Serzedcllo COI' l'ên. a quem no Brazil, 
nesr.c pa.rticulat• pôde c deve estar reservada 
a. rnosma gloria. qne a Tttrgot coube na Eu
ropa. 

A <.tdupç~ilo do projccto do !<;xm. St•. Serzc
dcllo Corrêa. oll a confecção· do · outro, quo se 
tra,ns!'orli:w l'<tpidam :::mto em lei; é, repeGi- -
mos, de urgente ncces~hhde, e, com o 
cumprir a Constituição, í!UQ prolübe . os im
postos inter-estc~duaes, elucid::wá os Estado.~ 
sobl'e o modo do os crear, c fará respeitar 
decisões do SupN~mo Tribunal · Federal, que 
jêi. os julgou illegaes.-Joito Carlos Roda1·te, 
vice-presidente do Centeo. 

O Sr. Bueno. de Andrada ( ·) 
-Hontem, no discurso que fiz no Orçamento 
do Interior, o meu pensamento a respeito 
da política S3guida 'pelo Sr. Presidente du. · 
Rcpublica, em Matto Grosso não foi comiwe-
hen.dido nesta Casa. . 
- Não analyscio qJ~e se· passava -lá. e · não 
sahi de um fa.cto verdarieirJ, qne era esse 
que tinha visto alfirmado. (Apartes do S1·. 
Germano Hassloche1·.) , 

O nobre Deputado por Matto Grosso que 
só assistiu pa1'te do meu disc11rso, pensou 
que eu julgava menos dignos dos: outl'os os 
Deputados sabidos de uma polHica. armada, 
sabido::; de uma lucta pelas aemas. 

Longe de mim C:'lSe pensi1mcnt.o. Quando 
eu ora.va, t'ui itlterrompido pJr S. Ex. com 
apal'te.; vord<tdoir<~mente ap:l.i;wnado:>, apar
t~s qu3 foram_ tornando maior calo,• o, pot• 
isso, eu fui afinando o t'>m do meu discur·so 
pelo tom om CJ.UO S. l~x. me apartC!LVtt. 

Dc::;tle quo S. Ji~K. n<tdLt rotit•ou dos sous 
apa1·tes, mtda posso rot.it•at~ do meu discurso·. 

Apena~ o cttre quor·o é que lic1uo tle~crmi
natlo o meu pens ~ffi)IÜO, porque não disse 
que o D0puta.do sahido de uma. politica. vi
ctori:Jsa pelas <~emas, pot' esse ::;imples facto 
seja indigno do Parlamento. 

Agora pJ.sso a ·occup,~r-m~ do outros · 
trechos. 

Dito que não affirmei que o Deputado sa
hhlo dessa lucta seja indigno, cumpre-me de
cl<Lr<tr que não tive U. oppol'tuntdu.d.e UO OUYÍl' 
o nobre Deputado por Ma.tto Grosso. 

(Trocam-se apa·rt.es entl',e os Srs. Lindolpho 
f!'erm e Germano Hasslocher.) 

(") Este dit;~curso não foi revisto pelo orador, 
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-Agora direi a S. Ex:. que senti immensa- e da producção em uma orientação esclare
mente I).ão ouvil-o para dar-lho a immediata cida, adiantada e segura, pede aos poderes 
explicação. Achei original que o nobre Depu- publicos do paiz que seja creada a secção ou 
tado tivesse toJnado a palavra sobro um departamento de agricultura, á parte ou 
assumpto para dizer que ignorava o que se junto ao actual Ministerio. da Industria e 

·estava passando, que nada mais sabia do Viação. 
que diziam .OS jornaes e do que eu tinha rc- · 2.a-o- Departamento de Agricultura, para 
la. tado. cuja organização podem ser habilmente aprom 

O SR. LINDOLPH) Sr.;RRA-.:V. Ex. não tom voitados o Museu Nacional, o Jardim Bota-
o direito de alterar o meu ponsimento a nico, a Rep:trtição. do Estatistica, com mo
ponto de dize1· qüe C'u vinha dar explicações dificaçiáos q_uc o novo plano requer, precisa 
::i. Camara e declarei que naua sabia.. do se compo1• de: _/ 

O Sa. BUENO DB ANDRADA-O aparte tle Secçtio de estatística e ecónornia nwal-pro-
V. Ex. vem a proposito. Eu niio altceoi 0 ducção agricola, distribuiçã.o c consumo, 
pensamento do v. Ex.; ape11as sobre elio fiz te~nsportes, sa.lal'ios, ~u~t~ da. produ~ção, 
obra como comprahendi. Qu:1n!lo v. Ex. fal- PILQ?S do 0onsumo, provtsoes ue colhmtas, 
l<!va pareceu-me tBr dito quo ia dar explica-. m?;1me!l~o_ das sttfr·~s, saldos e sl!!_chs ou 
çoes á Casa ; desde que v ... Ex. rectifica este ox~stencw,s, zonas o ~roas de producçao, coaf
ponto, a. minha. .critica não tem razão de ficwntes por alqumres do terreno ou pro-
ser. cesso de cultura.; 

Agora não deixa. ele ser singular que s .Ex:. Secção de i.ndust1·ia animal-êstatisti~a do' 
tivesse tomado a palavra para dizer que só gado o zonas em q~o elle melhor se des~n-
conhece o que os jornaes 'dizem. vol v c, estudo ~ registro das raças, -yar1e-~ 

o s L · r dados, dccadencia., causas que a. determmam, 

0 
cof R.· I~DOLDI~o SERRA--:-~ar<t c .r~or quo aperfeiçoamento, meios do conseguil-o, os· 

n < nma,~cl,tn~e ~,~ ca~ho~cm~. Om wca,, t~- ·tudo dos ,pastos, agrostologia ou classificação 
1 t~do essíl. provrtlcncut, ~a.tm almentc t1nh<t 0 ana.Iyso das r•raminoas marcas 0 signaes 

l'<twes podel'os.~s para as::~uu procodm·. sou rogis~t·o, ·m~lcstin.s do' gado, sua pro:phy: 
,, ü:S_n .. BugNo m~ AN~IItAriA-Q.uando a.pt:o- 1axia o t~'ata~cnto,medirla.~ hygionictts con· 
.. o~tm o meu .. requenmentu, 1tl-o som o m- tr<1 a dllfusao o propagaçao das zoonoses 
tmto de hostthtlade ao actual govorno de epidomicas, contagiosas ou infecciosàS, po-: · 
Matto G1·osso. licia vctorinaria, fiscalização do gado intro• 

O Sn. LINDor,Pno SERRA. - Naturalmente duúdo, abatido ou exportado, productos do· 
por amor de Matto Geosso. gado, seu valor nutritivo ou util, custo da 

O SR. BUENO DE ANDRADA-S. Kx:. não producção, preços do consumo ou venda; 
pócle pôr em duvidtt,desde que eu 0 declaro, Secçr.ío de botanica -estudo e classificação 
porl]_ue se quize.Jse cl'itic:w 0 govm·no de do todas as plantas uteis, conhecidas ou des• 
Matto Gl'osso, pediria t\ palavra em m•)- conhecidas, exporiencia.se observações novas, 
manto oppot>tun'J e fal·u·hía. ·p0 rta.nto,tonho v::mtagens, desvanttlgens ou etfeitos em geral 
o direito de ser acr•edita.tlo. Não direi 0 da acclimação, cruzamento, scleeção, pro
m~smo quauto ao Gover·no Follora.l, quo,para cossos sciontiflcos o praticas do culturá; 
m1m, . commetto continu.adamonte, erros, Secçcio ~e chimica- princípios activos pre· 
fiado om que o unico pndot• flUO póde totlilÜ'_· dominantes dos vegetaos, substancias uteis, 
lhe contt~. quo é <t Camara, tem um pes- s'ubstanchts toxicas, riq_ueza nutritiva ou 
soal quo acha ssmpro optimo 0 govérno in,lustrial das plantas, raizes, hastes, folhas, 
actual. (Muito bem.) · flores, fructos, sementes, fertilidade ·ou po-

breza dos terrenos, adubos; 
Redacção íj.n~tl das conclusões vot<:tdas pelo 

Congeesso de Agt•icul.tul'a, a. quo se refere ·o 
otficio da Sociedade'Nacional de Agricultura 

· n. _1655,, de 18 do corrente o lido na sessão 

Secção de meteorologla ·agriêola- presi
dindo â rêde ger_al de estações desta natu~ 
reza, transmittindo constante e regularmente 
aos centros telegeaphicos ou de publicidade 
o boletim diario, e organizando as linhas do'23 deste mez.: 

- isotho!'micas e isobaricas, prevendo e co;. 
ORGANISAÇÂO ADJ\IINISTRATIVA ordenanuo os phenomonos periodicos dos 

temporaes, das enchentes o das seccas; ~ . 
1. a - O Congrcssu Nacional de Agricul- . Secção ·de. ·microscopia e bacteriologia-es

tura., no intuíto de organizar todos os . ele• tudo dos cryptogamos que a. tacam ós pro
mentos de instrucção ou cducaçã.o ageicola duetos agl'icolas, mic1•obiologia zootechnica 
e- dHfundit• <t maior somma de meios para e veterinaria, pathologia vegetal. 
instituil-a e prtttic;ü-a, combinando e descn- Secção ·de solos-na.turezé~ -e composic_ão 
_-volvendo igualmente todas as iniciativas, delles, suas aptidõosprouuctoras, drenagem, 
recursos, a.ctividadcs e energias do trabt~lho irrigaçã.o, poço~ tubulares e artesianos ; 
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Secção florestal-areas 1Iorestaes, sua con~ 
servação, policia florestal, relações hydro
graphicas entre as florestas existentes ou ex~ 
tinctas e os systema:; de distribuição das 
chuva~ e alimentação dos rios, meios de re
constituição das fl.ore.'ltas e matta.s ; 

Secção de pomologia ou de fructos::_fructos 
incultos o fl•uctos cultivados, fl•uctos nativos 
e fructos exoticoo, cultura, preparo, acon
dicionamento dos fructos, proüucção, con
sumo e exportação de fructos, viticnltura, 
productos o conservas do fructos ; 

de'sua invenção ou commercio a enviar urr 
exemplar ou fa'c-simile, com as devidas in· 
fMmações e esclarecimentos, para que [ 
qualquer visisitante ou ag1•icultor pos3am se1 
dados os conhecimentos necessarios de snal 
applicações, usos, vantagens, custo e instal· 
lagão. Nesse intuito, ábibliotheca e o muset 
creal'ão um serviço de registro, onde ficarãc 
igualmente archivadas as cópias de p1•emim 
e patentes de invenção. 

INTRODUCÇÃO AGRICOLA 
Secção dt; sementes-preparo, renovação, 

selecção e distribuição das sementes, lavoú- 4.a.- A exemplo ctos Estados U:nidos da 
ras noyas, instrucçõe.~ o expJricncia:; para America do Norte,cujas instituições P?liticas 
sua iniciativa e desenvolvimento, campos e proçmrou o Br·azil imitar e cujo ensino sob 
estações oxperim(}nt:.l.es ; todas as sun,s fórmas deve a. maior expansão 
· Secçtio de fibras textis-estudos sobre seu e grandeza quo possue aos esforços e doações 
proparo, duração, resistencia, applicações, da iniciativa particular, pe.de o Congresso 
industrias textis; . o collcurso do. União e dos Estados para a 

Secção de entornologia-insectos uteis, in- instituição e desenvolvimento do ensino agri
sectos damninhos, serícultu:a, praga da ln,- cola. O Governo Federal americano entendeu 
voura, meios do com batel-os; desde os primeiros tempos de vida consti-

&cçao de hm·ticultura-parques, jardins, tucional que era seu dever· amparar e dos
hortos, processos e '~rtificios de cultura,fl.oras envolver o ensino primaria e o ensino agri
locaes;'plantas cxoticas, hcrborizaçães, mor- cola, dotando mais recentemente este ultimo 
ca.do de flores, hortaliças, producçã.o e com· pelo State AgricttltHral fund oul.foorilbill vo· 
mareio ; hdo mn 1862, cbm uma quantidade de ter1•as 

8ecç(ío (le o1·nithologia o caça-avos domes- devolutas igual a tantos 30 mil acres quantos 
ticas, a.ves de caça, <wos damninhas,selecçã,o eram os Senadores e Deputados, segundo 
roproducçã.o natural o <Lt'tificial, productos o censo de 1860, em cada Estado; e· pelo acto 
das a vos, indmrtria o commercio do lias e de agosto do 1890, concedendo igualmente a 
delles; . cada Estado, pn.ra fundação de uma escola do 

Secção de caminhos publicas c de meios de agricultura, sobre certas bases. a dotação 
transporte-vin.s·fol'I'Qil.~, ostra.da::l do rodagem inicial de 15.000 dollars, e m~is 1.000 dollars 
evicillaPs,tracção animal,locoruoveis,custo do além desta somma, por anno que se succe~ 
tnn.o-:;Jrte, acondieionamonto, embalagem·, desse, até.attingir 25.000 dollars a dotação 
seg ~·'",fretes, tarifas; . annual. Nom o .regimen federativo,. nem a 

SecçV:a de 'i'l~ercadntt intm·1ws 11 ostrangei1·os libm·dade de ensino impediram que estas me
-estações, dopositos, pot•tos, entrepostos, didas fossem praticadas, o hoje existem 43 
concurrencia, bolsas, oscillac;õos 1le pl'O· instituições dessa natul'eza ou coHegios agri
ducção e vonda; colas em totlos os Estados e territorios, á 

Secção tla pulJUâdwle, rli'IHtlgaçlfo u .p1·o· oxcopção aponas do de Alaska c do paiz dos 
paganda ag1·icola-om que, por meio de cor- Indios. Os agricultores braziloh·os espel'am 
respondencia assidmL ou odiç~ões diarias ou que os poderes publicos do seu p,aiz _não lhes 
semanao~ de um boletim, sorão informados recusem aquillo quo só aos ind1os da America 
os lavradores, em linguagem simples e ac- do Norte ainda não foi concedido, e a.s insti
cessivel, de todos os trabalhos do departa~ tuiçõos de onsino agrícola que jú. existem nos 
manto e das indicações que lhe f01·em mi~ Estados, ou u.s que se venham a formar ou 
nistradas pelas agencias e consulados e pelas. refundir encontrem :, mesma protecçã.a c 
commú.nícações que lhe forem enviadas do auxilio que encontraram as americanas~ 
interior e do estrangeiro. 5."-0 ensino geral da agricultura ha_ de 

3a.--:o departamento devorá ter o seu se organizi1r com as forças e (3lement 1s quo 
museu e a sua bibliotheca; Uw fornecerem o departamento de agricul-

Pal'a constituil-os, além das acquisições tul'a, o:~ collegios ou as escobs agricolas e 
que por compra ou espontaneamente forem as estações agronomicas é campo .. ; de expe
feitas, pede o Congresso que seja promulgada rioncia. e demonstração. _ A instl'ucção ele~ . 
uma lei obrigando todo o autor ou editor de montar agl'icola será dada nos orphelinatos, 
qualquer trabalho sob1•e agricultUl'a ou in- asylo.l, colonias, especialmente consagradas 
dustria pecu:u•ia e todo o inventor ou intro- a este fim, isto é, ao preparo do horticultor, 
ductor em mercados brazileiros de qualquer do abegão e do trabalhador agrícola. Em 
instrumento, apparelho ou producto a.gricola todas esta.s institllições o ensino deve ser 
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pratico e util, e o indivirluo que se vae de- reprimir a vagabundagem, a mendicidade 
dicar ao mister da lavom'a, deve a(laptar o profissional, os jogos illicitos, . confiando a 
seu physico, moral e intellectual, ás con- reha.bilitação de tant0s infelizes, pel'didos ou 
tingencias e necessidades da vida, appare- extraviados, aos asylos, orphelinatos ou ca
lhando-se devidamen to para as luctas e -lonias agricolas correcciona.es creadas pela 
rig!?l'es do trabalho. . União ou pBlos Estados, ou devidas á inicia-

6o.-o CongresS') Naclonal de Agricultura tiva ou boneficencia particular. 
condemna a repetição de tentativas que decm ll. - Os modelos do institutos, collegios 
ao ensino agricola a feição especulativa · e e escolas agrícolas americanos, allerriães, 
academica dos pl'imeiros institutos. suissos, são m<üs ou menos adaptaveis, con-

7a-Para desenvolvet' e completar a in- forme a modestia ou abundancia de re~ 
strucção do actuallavrador, o Congres~o re- cursos, convindo quo em todos elles o pos
commenda a creação nos Estados, não só de soal docente e teclmico seja resumiqo, bem 
estações agronomicas e de camp.:>:3 de experi- pago o se-entregue exclusivamente ao pre~ 
encia, como a formação nas capitaos de pe- paeo e educação U.os alnmno1:1. 
que!losdepartamentos dettgricultura, em--que 12. ~ O on~ino agricola na escola pri
o cliimico, o bota.nico, o technologista e o me~ maria, ainda mesmo nas rura.es, é um on
canico ponham o agricultor ao corrente de xerto prematuro; 8em vigor, com prejuízo 
todos os melhoramentos da agricultura, col- para as outras disciplinas e vantagem pouco 
lecionem todos os el~mentos ue informações a1centuaua em preparar o ageicultor. 
e de esclarecimento agrícola e so prestem 13. - A euucação physica desle a escola 
aos exames, estudos e analyses de que elle3 primaria é um~ exigencia para o preparo 
possam precisar. A multiplicação de museus vigoroso e são das populações agrícolas. 
e bibliothecas agricola.s e, sóbretudo, a insti- 14.~A bem dos seud peoprbs iateres~es, 
tuição de sociedades de agricultura nume- assim como das necessidades e exigencias de 
rosas e intimamente ligadas,· com o fim, não regutaridade c solidez do seu credito, é 
só .de provocar e de ma.nter o es.tabeleci- mister que áo ag1•ícultor sejam ministradas 
mento de asylos, orphelinatos e escoll~s agri· noções uteis.. o praticas de legislação e conta
colas, como o de desenvolver e disseminn.r a bilirla<le commorcial, ,convindo quo para. ap
instrucção da classe e os meios e proces~os plicação e ell'eitos do respectivo codigo, um 
de publicidade, divulgJ.ção e propaganda, estabelecimento <i.gricola de valor exce:lcnte 
mediante jornaes, conferencias, comícios. a vinte contos de réis po:;su. vir a ser oppor
congress)s, constituem recursos poderosos· tunamonte coni:~iderado como uma casa de 
que convem empregar no intere::;se da la- negocio. 
voura do paiz. 
s.a·~Competeaest&s associações, como em 

todos os paizes ·cultos se observa promo
ver, com o concurso. de premias croados 
pela União, pelo Estado ou pe~o Município, 
a organisação periodica de exposicJões os
taüoaes ou regionucs,- de concursos locaes, 
em qué so e.3timule a producçãoe se dh;tingi1 
o trabalho intelligonte e apurado. 

9.a-A' semelhança de que as associaÇões 
naciona.es ou estaduaes de agricultura teein 
conseguido em toda a parte, mormente nos 
Estados Unidos, onde ella: se contam por 
milhares, deve ser sua funcção e objectivo 
no Brazil interes3armn-se pelos assumptos 
de commercio, viação, legislação e cducaç-,ão 
agrícola, in~truindo o povo, desenvolvendo 
industrias especiaes, clamando por direitos, 
discutindo princípios e formando o senti
mentp publico. E' uma tremenda força edu
cativa, dizem os estadistas americanos, a 
certos respeitos discordante e indiseiplinada, 
porém, rude ó vigorosamente eflicaz. 

lO.a-como medida de o1·dem, decót'O e do 
civilisaçã,o, e como um meio de· melhor ga
rantir a propriedade agrícola e de forne
cer-lhe instrumento3 de trabalho, o Con
gresso confia. que os poderas publicos saberão 

Ca.mara Yol, VI 

UNIÃO E CH.EDIT<J GERAL 

15.-0 Congresso Nacional de Agricultura 
entende que, sem a reconstituição do credito 
em. geral, nada se púde tentar de efficaz o 
pratico pa.ra. ol'ganiza.ção do credito agricola. 

16.-A liquidação dos bancos nacionaes, 
tondo supprimido as antigas fontes do credito, 
onde a, lavoura directa. ou indirectamentc .ia. 
buscar a mór parto dos recursos com que 
contava, anniquilou a funcçáo geral o espe
cial que estes institutos oxerciam,entregando 
sem resistencia e sem defesa a producçã.o 
agrícola á pressão da ofl"erta e ás exigencias 
inauia veis do sala rio. 

·17-A constituição ou reconstituição dos 
institutos que restaurem o credito sob a sua 
fôrma geral, facilitando os meios de especi.a
lisação agrícola, é uma necessidade ina.llia
vel o urgente . 

18-A situação em que se acha a lavoura, 
que de todas as fôrmas do n,ctividadc nacio
nal foi aqueUa que mais sontiu os efl'eitos d" 
crise, pela. baixa geral e enorme dos pre
ços ·e pela restricção o carencia a mais ex
tensa e exagerada de recursos e de . credito, 
não lhe permitte supp·ôr quo os poderes pu-

70 
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blicos e as forças vivas . e pensantes do paiz 
assistam, sem uma medida. de salvação ou 
de amparo, á queda vertiginosa do trabalho 
e da producção. _ 

19-Como modelo ou typ::~ de uma insti 
tuição central e forte de credHo, com as 
modificações que a sabedoria dos poderes 
publicas c a exporiencia dos estabelecimentos 
anteriores reclamarem, o Congrcss) apoia e 
oiferece aos poderes compot:3ntcs o pt'ojecto 
annexo do Dr. Mattow U<tmí:u•a.. 

SYNDICATOS AGRICOLAS, C:.lOPERA 'l'I VAS, 
CREDITO AGRICOLA 

da propria agricultura e com a applicaç.ão 
cautelosa e segura qne p~r esse regimen so · 
lhes dá.. · 

23.- Revista a legislação soln·e o penhor 
a.gricola, no sentido de constituil-o em ba;;es 
definidas e p1;aticas, é mister que sejam s.im
pliticados e b3m garantidos os proce.3sos e 
meios de cxeecução e esta.belecid:.ts pena.lida
dos severas para seus defraudadoros. 

24.-0 Congres'Jo NacionaL de Agricultura 
é forçado a declar~l' que os L' O petidos ompres
timos internos contrahidus pelos Govemos 
da União o dos Estarlos o a acção absot·vcnto 
exercida pelas caixas economim~s fedora.es e 
es~adua.es sobre as economias do tl'a.ballw, do 

20.-:-H.econstiGuido o cee:iito em gcr;d, a. commEn·cio e da industeiá, qualquer (lUA sP.ja. 
organização do credito agl'icola devo obedo- a sutt natureza, af'u.stam o subtnthom da la.· 
cer princip1lmente ás fórma.s moderna.;; do . vouea grande somma de recm'dos que pode
credito mutuo-; dos syndica.tos agrícolas, d;~.s riam ser sabia ct proveitosamente utilizados 
caixas e f0derações cooperativas, segundo pela. União l!lU cooperação dos pequenos 
os })rincipios e proceHos de H.aiffaiserr e os capitaes. _ . 
.modelos otferecidos pelos Drs. Wencesláo 25.-Esta funcção de providencia, como a _ 
Beuo· o Fabio Leal. · · pretende e:{ercer e tem exercido o Est'\do, com 

Para. a constituição do credito- agrícola, umn. disparidade formal de condiçõJs em rc
sob a. fórma de credito mutuo, o Congresso laç"ií.o a to:làs as outras fórmás de dopositos, 
offeec~e aos poderes competentes as bas3s de crêa-lhe poueo a pouco um vorda<leiro mo
uma lei que tenl\a por titn apparelhae o di- nopolio que i'lU'i.i. do ThcsotH'O o ma.ior dos 
reito de associação no paiz cJm oselementos h:~nquoiros, c:')t.ól'ilis:~ndo nos cof'l'es ou des
conveníentcs ao na.scimcnto c desenvolvi- pez:.ts ímproúuctivas dos GI>Vcrnos, somums 

_ vimento dós diversos typos de sociõJados quo deviam ser focundad:~s e vivitica.das pelo 
commerciaes cooperativa..:; de credito. t1·ab.t.lho <h~ lavotn>.~ e da, industrüt. 

Para a formação e .desenvolvimento dos 
syndicatos agrícolas, o Congresso oJfet'<3CC 
igualmente aos poderes competentes as ba.
ses de uma legislação que preencho, para. a$ 

necessidades de organi:nç::í.o Gconombt <i:~ la
voura., uma impol'tanto hctina. 

·· 21.-Não basta quo um~ logbl;:v:ã.o re
gular, pen.':1ada o j<í sagrad;~ pelo. s:~.ncçio de 
la.rga expei'iencia n Js pa,iz"s nBis itllian
tados do munrlo, se institmt como o Con
gresso pNpõe, é mister quo os agl'imlt.ores 
cm.gel'al comproheorlam a'l vant:.tgons da 
união c cooperação como úc',ot'i}S de ct·edHo 
e elementos poderosos de ol'ganisação o~o
nomica e busquem pratiCJ.l-as como os uni
cos, reaes e segm•os com que elles devem 
contar nos dias lnns ou m·i.os que tiverem 
de atravoss.u .os interesses e destinos da la-

. vom·a. E' assim que ello aconselha: 
a) a uni:i.o do.; agricultot•es sob <t fôrma de 

syndicatos agricolas locaes ; 
b) a orgahi;ação de syndicatos centeaes 

· na Çapital Ped~ral c nas capita.es dos Es
tados. 

22._:._A fundaçio dos syndicatos agrícolas 
ligada. á. da.~ c;üxas locaes e rogionaos de 
erudito mu ~uo agrícola, funccionn.ndo como 
caixas rle deposito c opet'amlo por emquant.o 
so1Jre penho: agricola perfeitamente consl;i
tnido, facilitará ·a constil.uiçã.o do capital 
agricola, aom as economias assim reunidas 

CREDITO llYPOTIIJ~.CARlO 

26.- A simplilicaçfí.o o applicação pratica 
do systcma Torro·ns de ''tl SOL' o!1jecto de o~-
tuuus o ·esl'nr•ços dos podct•os competentes. . 

27. - · Conhecendo é~ situação penon do3 
Governos tlos Estados, om seus recurso::~ or
~~ttmon tarbs, o a. improflcuida.<lo jü. eltpcl'i.
mon tada dét meclida em. mais d!) um dollcs, o 
Congress'J hosi f;a, em rncomrnendar a ga
t•antia do juros d;~s lot.ras hypotheca.rias, 
maq insi:;to com os poderes publicos para. 
litlO dontre os muitos alvitr·cs sug
gel'idos, cl'iteriosa.mente escolham, promul
guem e appliqucm os meios mais effica~cs do 
va.lori:;ação e collocação das referidas let· 
trus. - · 

28.-Para minorar a situação affiictiva, a 
que pôde chega.r o devedor agrícola, · a mo
dida mais consentanoa. com a mora.l o a jus
tiça. está uo e3bbelecimento . lega.l de ga.
r . .t.ntias ·concedidas ao domicilio (homestead), 
êJnforme as ins~ituiçõ:J.s da Amel'ica dQ 
Norte. 

ENTREPOSTOS COIIIME~CIAES 

20 .-'-0 Congresso Nttcional tle Agl'icultura, 
no int.uito de mobilisar valores e e!l'eitos 
comm~rciaes o agt•icolas, de ct·oa.t' novos c 
poderosos instrumentos de Cl'Cdito para a 
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defesa da producção, &rganisando igualmente 
um systema efficaz de resistencia á especu
lação, á pressão da. o1ferta e ás manipulações 
do cambio, insiste pela instituição e pratica 
do «warrant», do certificado de tloposito, e 
propõe, como modelo de entrepostos com
merciaes, o que é indicado e descripto no 
projecto Mattoso Cu.m<ira.. · 

POLICIA RUftAL 

30.~Como medida de gil.rantia á peoprio-
da.do, de regularização do t1•abalho, de ordem 
economica, do contribuição paea o credito e 
confiança, o congr·esso espet·a r1ue os poderes 
estaduaes e ·municipaes, com o concueso dos 
proprietaaio3 e lu.vradoro.3, orga.nizuão um 
serviço de policia rural, elaborando os codi-. 
gos, leis e posturas, quo esta momentosa ne
cessidade reclama.. 

TRATADOS DE COMMERCIO 

Governo., sem mais delongas, trate da reor
ganização definitiva de.ste serviço. 

34.-Qua.ndo os poderes constituídos enten
deram praticar a nacionalização da cabota
gem, contrahiram o compromisso de appare
lb.ar opaiz para essa transformação que o pri
vou do concurso já existente da navegação es
trangeira,nutis assídua e regular em diversos· 
portos o·mai~:~ barata pa.ra alguns delles. O 
-Congresso aguarda,, pois, no interesse da 
pl'oducção e do commorcio nacionaes, que 
este compromisso seja satisfeito, realizando
se a revisão do regulamento approvado pelo 
decJreto n. 2. 30 L, de 2 de julho de 1896, rela
tivo á execução d_a lei de cabotagem nacio
nal, para attender ás neccsidades urgentes 
do commercio m<.tritimo inter-estadual e dar 
o caracter de reserva proveitosa da marinha 
de guerra á nossa marinha mercante. .. . 

35._;.As tarifas de ferro-vias, comquanto já. 
reduzidas em alguns casos, carecem ainda de 
modificações, particularmente para os ge
neros de facil deterioração ou de baixo pre-

31.-..,Q Congresso confia que o Governo pro- ço , como fructas e legumes, os quaes sem re
moverá sábia. e efficazmente tratn.doade com- ducção de fre·te e rapidez de transporte não 
mercio com as nações amigas, que deem mais podem, em razão das condições de seu com:_
faeil e larga entl'ada e consumo aos nossos mercio, concorrer com vantagem aos mm•
productos, promovendo igualmente todos os cados consumidores. O Congresso espera <lo:-; 
meios quo facllitem a navegação ou commu- poderes publicos fedoraes c esta.du:bos: a . 
nieação com estes mesmos paizes. aboliÇão do imposto do sello o üo toda~ as 

Sem que taes meios se creem o desenvol- 'taxas accessorias para os uespachos inforio
. vam, o que em todas as nações só se póde res a 2$; pagamento do solto, de uma só voz, 
iniciar c ·m o auxilio dos P-oderes Publicos, pa.ra os generos em transito até o ponto de 
ficarão lettra, morta os tratados concluídos. destino, soja. qual for o numero do re-dospa

. chos ou de es_tradas do ferro por ondo Qlles 
FRETES E TARIFAS 

32.-Para a producção agricob. ê questão 
de vida e morte a oxistencia, a facilicl;tdo 
dos meios de te<tnsporto c o custo retluziuo 
do~ fretes. Si pn.ra. a lavoura do ~Sul j:L 
exrste urn system·t ou rodo, quo itlhts pre
cisa se completar, de viação e n<1veg;tç:ão, 
·que póde com m:tior ou menor <lifticuldade 
ou do3peza lov:ar o proc!ucto :tos mo.ccados 
consumidores, p:tra a ht vour~1. do norte, q uot• 
as vias-ferr'ett'l em trafego. quer as compa.
nhias do na.vegação que fazem a ca.rJotagem, 
estão muito longe de satisfazer á.s necessi
dades desta.s r2-giões, e força é dizer, nada. se 
tem fl3ito de efficaz e util para melhorar tão 
penos<~. situação e é de toda justiça que os 
üwores de que gozam ou venham a gozar os 
productore.s, em relação ás estradas de forro 
do sul, se estendam jgualmente ás do norte. 

33.- Os serviços do Lloyd~ ap.ezar das sub-
, venções que lhe foram p:tgas pelos Governos 
da União e dos Estados nunca, satisfizeram nem 
satisfazom ás mais elementares exigoncias em 
mateda tão urgente para os intel'esses da la
voura., <la produc\:.ã.O e do commorcio nos 
portos maritimoe. O .Congresso espera quo o 

transitem; abJlição d:ts taxas do carga o 
descarga; oxcopto para as . meseu.dorias 
tru.nsportadas a gr-anel, quando aqnollo ser
viço não nn· fui t() pelos in tot•ossi~otlos; ros· 
ponsahilidado efroctiva na entrega do go
nero nas conrliçõos om que ollo roi üospa
chado; I'etlucçõos do i"l'ct.u o l'apicloz elo tr•ans
porto p<Ll'<L as C1·utas o logurnes o om gorai 
para. os gcneros dn t'acil dot1wioração sobr•o 
as bas~s estalmleci1las nas c.mdiç·õos regula
montares da. Estrada de Ferro Leopoldina, 
rede rnin eira. 

IMPOSTOS 

' 36.-0's impostos do exportação, além de 
condemnadus pelos bons e sãos princípios 
economico.l, já eram ou tornaram-se eviuen
temente exagerados. Comquanto pagos pro
porcionalmente ead valorern, é claro que fi[). 

me;;ma proporção o producto vàlorizado to
lert\ müito melhor o imposto lb quo na baixa 
<,in em grande desvalorização ; de sorte que, 
mantida. ou ligoieámente diminui1la a taxa 
do impos ';o quo pfJdia. nã.o ser cxcessi v a, as
sim se tornou. 

O Congresso solicita flos governos dos Es
tados que estudem outras fontes de. impostos 
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ou. d~ renda?, diminuindo, ou melhor, sup
pl'nmndo o Imposto de exportação. 

PROPAGANDA 

4l-Em matcria. de propaganda só parece 
pratica, e util a i<léa ua acçã.o commercial 
pe1•ma.ncnte qe indivíduos, associações, syn
dicatos a.gl'icolas, po1• meio de agencias ou 
c<.Lixeiro:; viajantes, c dos moios e reclames 
que osso mistBr acon.~clha c pl'atica, assim 
como o auxilio q_ue a intelligencia e activi
dade de in!'ormaçõcs e c de publicidade dostu. 
naturozi:t. podem produzir{ 
4·~.-A repl'esenbção commcrcia.l e agri

cola. do p<1iz no exterior precisa ser inteUi
gcnte e patrioticamente confiad;\ aos consu-
1o3 e agentes consulare.~. ·que promover·ão 
todos o.-; mnios ao seu alcn,nce afim tlo tornar 
conhecidos o acreditados os productos do · 
pn,iz. 

87.- Os impostos abusivos inter-esta
duae.'> e inter-municipaes, assim como as ta
xas de transito, precisam SBr complcitamBnte 
extinctos. O regimen do livre cambio in
terno a que o paizse havia habituado,os seus 
mercados interiores - sabit~ e praticamente 
manejados, a facilidade com que essa franca 
molJilização dosproductos alimontav:::, o seu 
commercio, tudo is~: o l'wa os agrícultore:) 
brazileiros a contar que os poderes comp0-
t~n.tes sa.berãor oprimir e corl'igir· tão pee
mcrosos <tlmsos, prom11lgando uma lei que 
defina e discrimino a natureza, fórma e as
sento do imposto estadual e municipal, e 
quo estabeleça uma sancção pratica o efficaz 
parll. os que exorbitarem. 

38.-A.os interesaes da producção agricola e ECONOMIA RURAL 
á economia geral do paiz nenhum empenho 
póde haver em diminuir com tarifas exage- 43.-Asub-divisãod:agrandepropriedadein-
rada.s, fiscaes ou de protecçã.o 0 movimento culta, abandonadaou mal administrada, é.sem 
de importação estrangeira. Não só 0 dcsen- duvida, uma das medidas de economia l'ut'al 
volvimento da importação e:ltünulará 0 da reclamada para. ·restaurar fontes preciosas 
exportação como as despezas de transporte de producção e de riqueza agrícola. 
nesse caso se reduzirão, augmentando a faci- A tl'an::>formação dessas grandes pl'opric
lidade e assiduidade de communicações, na dades ruraes em nucleos ag:·icolas pelo os
h th d · d 1 · t forço de associação, dividindo-os em lotes 

YP0 ese e matOr esenvo nmon ° impor- ou penuenos sítios, intercalado.') entro naci"-
tador. O Congresso, pois, não póde adoptar ':1. '-X" 

como previdente ou util a. politica dos que naes e estrangeiros, de area bastante para 
pretendem atrophiar ou restringir a impor- accommodar uma familia. do trabalhadores, 
tação pelo excesso nas contribuições fiscaes, mediante condições rle venda dil·ecta, pelo 
ou pelo exagero de uma sabia protecção, a minimo preço possível, é uma merlida quo 
qual será bastante, cel'tamente, para não convirà promover ou facilitar, cabendo aos 
destruir industrias naturaes ou existentes. syndicatos agl'icolas, aos bancns, aos podores 

39.-0 Congresso pede aos poc!lres publicos publicas, ostaduaes o fedoru.os, pela, nniüo, 
a entrada. livr.:J de utcnsilios, ferramentas, pelo credito, pot' favores o;;peciacs de isen
instrumcntos, apparelhos,; machina.s, adubos, ção de impostos ele tr·ansmissão, c oula·os <[IIG 
semente .~, gado, tudo quanto fór neco.-;sario tornem mais prompt.as o monos onor·osa)i :L 
ao aperfeiçoamento da mochanica 0 <la in vontln o collocnção tia.; J'ofm•irlas tuJ'l'a)ol, 0):1-
<lw~t,ria agl'icola~. as$im como das ra~~as do timul:u· a divisil.o tla.s tm·ras u ~~ forma.çiio 
crütção, o, ma.xime, ro<lÜcçã.o no cusl;o do d<~ perptcna IJI'.Jpriodauo. 
tran.-;p .>rtc deste,.; objcctos em ca.minhos de lMMIOit.AÇAo g coLÔNISAc;Ão 
fet•ro ou companhia de navegação. As 
pratica~ do ft.-;caliz<l.çã.o para a sahida destes 41.-Si os Governos en tondeecm q_ue devem 
objectos sã_o mu~tas veze::; ainda. mais pe- continuar a l).Uxiliar dü·ectamente a intro
nosas ou dtspendiOsas du que JS proprios im- ducção de \mmigrantes, convém que este au
po Jtod ; seria uma medida de real u tilidacle e xilio aprovei e aos . quo forem in traduzidos 
de bons credito.> pJ.ra. a adminidtração sim- pelos syndicatos e · proprietarios agrícolas, 
plifical-as. · por escolha SUéL ou sob sua responsa.bilida.de, 

40.-Conservados os imposto.; de expol'· abandonando-se por um(). vez o systema de 
tação como são actualmente pagos, o . Con- immigl'ação por cabeça, sem escolha, sem 
gresso solicita. dos governos dos Estados re- criterio, que indistinctamente traz ao paiz 
servarem uma quota que será restituída ao os peiores elementos das cidades e villas eu
exportador como premio de exportação. rop~as. 
Esses premias serão conferidos aos que ti- Para auxiliar indirectamente a intro
verem ampliado as sua-3 remessa~, annuaes ducção do ímmig1•ante c :;obrctudo a/sua lo~ 
calcuhdas pela média dos trcs ultimas calisaçã:o como colono, o Congresso pede aos 
annos, o aos que abrirem mercados novos, poderes publicas fcderaea ou esLaduaes que 
remettend.o o pt·oducto para pcaÇ!U.S onde t'c.tçam uma distl'ibuição cautelosa o séria das 
elle não era vendido ou croando culturas terras devolutas, facilitem a. constituição da. 
e exportação novas. pequena propriedade e sobretudo garantam, 
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não só ao "Pl'Oprietario como ao trabalhador 
agl'icola,' os meios de guardar o fructo do sou 
trabalho e a applicação util das suas eco
nomias, confia.ndo pela logi:llação da. união e 
do credito agricola, que esGa assembléa 
propõe,''· funcção da reorganisação economica 
da propriedade e do trabalho agricola aos 
syndica tos e ás associações coopera ti v as de 
credito mutuo. . 

LAVOURA E .COMMERCIO DO CAFÉ 

45.-Para defesl dos direitos e intoresse.3 
communs, devem os Iavrador0s e commissa
r_iós de café e outros productos de exporta
ção, com -os recursos que obtivoeem dêt pro
pria cla::;se e dos poderes federa,es e esta
duaes, organi'zar uma Federaçao Agricola, 
aproveitadas, das bases oífet'ecidas pelos 
Srs. Leoncio de Cil,rvalho c Olympio Pi
nheiro da Silva, aquellas que mais convierem 
â lavoura e pr·oducção nacional, a juizo dos 
interessados. 

4G.-O Congeesso aconselha as madidas in
directas pr0posta<:~ pelo Sr. José Carlos paea 
difficultar a exp3rtação dos typos inferiores 
do café, taxando em escala decrescente os 
diversos typos. • 

47.-Convindo que das praticas e costumes 
do proprio paiz partam as medidas que 
dcvnm acreditar o }>rorlucto, o Congresso 
espOl'<~ quo os podoros municipaes decretem 
disposições prohibiti vas da falsificação . do 
café tol'l'itdo o moído, evitando assim as 
fr•audes que ta,nto prejudicam o seu con-
sumo, . . 

48.-0 Congl'OS30 lembra, como meJidas de 
}>rotecção indil•octa á producção e exporta
Ç<io do café o outt·os ttrtigos: 

J.o. Requerer <tos poderes dos Estados que 
concedam á.s associações que forem consti
tuidas por agricultores e commerciantes 
para so encarrogarem da propttg[\nda ern 
f<.wor d) augmento do consumo dos productos 
em paizcs estrangeiros, especialmonte na
quellesem que seu t:so for limitado ou dos
conhecido, os seguintes auxilios : 

I. Isenção de impostos de transito, da taxa 
de expediente de ge.neros e mercadorias, sa
hidos pelo porto do E~tado, e de direitos de 
exportação para todo o genero que, por conta 
das referid:.ts associações, for transportado 
em estradas do ferro e despachado para qual
quer paiz estra,ngeiro, para o fim de propa-
ganda; . . 

li. Accordo com as companhias de estrad<ts 
de ferro, para conseguir delh~s o tra,nsporte 
gr:.ttuito de producto dc.;pn.elH\dO por conta 
das l'eferidas associa.ções, p<l.ra. o iim indica,do; 

III. Uma, subvenção annual, mediante as 
seguintes condições ; 

a) a subvenção será pres~a,da pelo Governo. 
em quotas, as quaes só sadio entregues ás 
associações quando elln.s tiverem provado 
haver angariad) e recebido, por meio de 
contribui'ção ou donativos de seus socios ou 
terceiros, em dinheiro ou generos quantias 
iguaes, pelo menos, ás mesmas quotas; 

b) a as-:ociaçã.o obrigar-se-ha a empregar, 
em be1Ieticio do maior desenvolvimento do3 
dos serviços a seu cargo, qualquer lucro que 
venha a realizat• ; 

c)' o secretario da Agdcultura, do Govorno 
do Estado fiscalisará por parte do Governo, 
a applicaçãr) dada ás q_uotas entregues; 

2.a. s·olicitar dos poderes estaduaes re
ducção de imposto pm•a os generos exporta- -
dos em saccos de algodão ou d J outra,s plan-, 
tas textis que ofl:'erecei·em as mesmas vanta
gens de cteondicionamento dos saccos de al-
godão; · 

3."' Represcn tar ao Congresso Nacional, 
pedindo isenção dos impostos de consumo 
sobre os tecidos grossos de algodão, des~ina
dos ao én:;accamento do3 procluctos para, ex
port·.l.ção; 

4.a. Pedir ao Governo Federal que realize 
com uegencia as medidas de propaganda pa.ra 
as qu,~es já se acha habilitado com as neces
sarias vorbtts·o autorisações. 

O Congresso de Agricultura,· entende, de 
accordo com o seu pensamento já cxpre.~so, 
que as associações a qua e,;te auxilio póde 
ser prestado sejam as ele iniciativa do agri
cultores, com cara,cter cooperativo ou syn
dicatos agrícolas, podendo fa,zer parte dellas 
ou não, representantes do commercio, o quo 
os a,ux.ilios á propaganda condtante das pro· 
posições exara,úas sejam igualmente exten
sivos aos di ver•ws generos da producção 
nacional. 

4:J.-Solicitttl' dos poderes federaos modi
uas que regularizem o mcrca,do do café, 
ainda. quo pára osso effeito seja necessario o 
e::~tabelecimouto do medidas do ox.ccpção 
commercial._ 

LAVOURA E CO!Ifi\IEH.CIO DA CANNA E DE SEUS 
PRODUCTOS 

50.-Parece de utilidade um convenio ou 
associação dos fabricantes de assucar e 
alcool., para regular a venda e collocaçã? do 
i!eus productos poe meio do casas espec1aes 
suas nas respectivas praça,s. 
· 51.-Solicitar do Congresso Federal a decre· 
tação do systema de alcoometria pondera vel 
em substituição da volumotrica. 

Isentar de direitos de importação as lam
padas, candieü·os o material empt'egado na 
ULuminação ou producção <Le força motriz 
por meio do alcool. 
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Diminuir o imposto sobre a benzina impor- conservação, de fórma a poderem prosperar 
tada ou outro agente que, associado ao alcool, as diversas ra~'as de gado, attendendo que 
torne melhor e mais barata a luz. mesmo os campos naturacs no inverno per-

52. O Congresso aconselha : dom grandé parte de sua importancia nutri-
Em relação á la v ouro de canna : ti v a. 
1.0 Que se recomménde instantemcnte ao O peso-o Ieito-emftm,o aperfeiçoamento 

lavrador a pratica e -\>ulgal'izaçi'ío dos se· das raças depe:1dem da boa qüalidade dos 
guintes preceitos, applicado.~ com methodo e pastos, porque com fonagens abundantes e 
conforme os princípios agi•onomicos : escolhidas . toda.s raças de gado são suscepti-

a) e,scolha da variedade de canna a plantar; vois de melhoramento ; 
b) s·clecção da semente para o plantio; Que sejá guardada a necessaria proporção 

' c) estrumação e irrigação dos cannaviaes. entre a aptidão e a extensão dos campos-
2. o Que se solicite dos engenhos centraes a e o roça e o numero de cabeças· do gado ; 

adopção da seguinte medida: _ medidas estu.s, que impedirão a sobrecarga 
O preço da canna será dado, não pelo peso dos pastos preenchendo elles seus fins. ' 

bruto dessa materia prima, mas por seu 56~-Aconselha igualmente que o criador 
titulo em saccharose, tenha muito e'!ll conta a origem dos repro-

Em relação á. fabricação do assucar: ductores. sua filiação e característicos de 
1. o Que se r.ecommende aos fa.bricantes de raça, o trato de abandonar a rotina por uma 

assucar a introducção dos melhoramentos ne- transformação mais compatível éom a scien~ 
ces.{arios em sua'l fabricas e o maximo cia o com o pwgresso contemporaneo da in
cuidado na fabricaçã{) ; dust1•ia pastoril, fazendo a inscripção genea-

2. o O melhoramento da cultura da. canna e logica no Herd Booh. nacional, social ou 
a crea.ção de fabricas de extracção apor- syndicatal, o do typo. ou _filiação dó animal 
feiçoadas, sob a direcção de syndicatos agri- que quizer apecfeiçoar, de accordo com o 
colas ou <le uma commis~ão de agricultorcsdc systema adaptado pelos inolhores criadores 
escolha de seus collcgas ; da Europa e Estados Unidos. 

3. 0 O .._cultivo de arvores fructiferas para 57 .-Aconselha igualmente a creação elo~ 
aprovGità.mento de seus pruductos o doagsucar syndicato::~ agrícolas, á' semelhança do que se 
e alcool na fabricação d ; doces, cont'eitos e tem feito na ' Allemanha, França e Italia, 
licores, organizando para e.:;se fim coopera- lembrando aos criadores que, . si elles são de 
tivas de producção. utilidade em ·outros ramos da agricultura, 

53.-Que se peçam : em relação á industl'la pastoril ainda mais_ 
Severas providencias no sentido de re- se impõem. · · 

primir os abuso:-J das quebras de pesofra.udu- 5~.-RepomiiJenda de preferencia a impor-
lentas e outras ta.nta'S faltas de que se taçao: . 
queixam ·productores c exportadores; a)-do gado de córte e leite: 

Medidas no sentido de. impedir que os ma.-
torin.os do importação ·permaneçam longo RaÇa<;: Durhn.m, Hercford, Contentina, Cha
tempo nas alfandegas sem seremdespachados, roleza, Shwitz (typo médio-leite e peso) 
com gt•a.ve prejuízo pJ.ra os importadore3 e Holstein, Friesian, a mais· reputada dos Es-
consumidores. . • tados Unidos. 

54.-0 imposto estadual sobt•Q o assucar b)-do gado para pequeno sitio e clla-
dove rccahir exclusivamente sobre a produ- caJ•as: 
cção, flca.ndo delle isento absolutamente o Raças: Jersey, Bretam, recommendadas 
assucar que fôr exportado. Além do imposto pela riqueza de seu leito. · 
estadual deve SOt' cobrada ás respectivas ftL· c)-o cruzamento dos touros importados 
brica~ a taxa de . .. por kilo de assucar. o com vaccas das l'aças Ac:tracú, J unqueira e 
prodúéto desta .taxa será depositado para Hol(andeza, do 3/4, 7/8 o pura, já obtidas 
·ser distribuído ao exportador de assucar, á no paiz. · 
razão de 6$ por sacca exportada, até dous Aconselha: 
quintos da producção total. O saldo, depois d)-A import:J.ção de i'eproductores euro4 

de pagos os premias durante o anno, será péus, mas de preferencia· platinos e dos Es
entregue á associação dos "representantes das tados Unidos, sempre que houvoeycrtéz'1 da 
fabricas, para ser n.pplicado ao aperfeiçoa· pureza_ da raça almejada, porque a vastidão 
mento e melhoramento da industria. · · territorial e a rusticidade dos campos se 

INDUSTRIA PECUARIA E LACTJCINIOS 

55.-0 Congt•esso aconselha ao criador o 
melhoramento dos campos naturaes e o pre
paro dos campos at·tiftciaos, sua. perfeita 

assemelham aos do Brazil, sendo por essa. 
razão mais acccssivel a acclimação dos_typos, 
qno entr11L'ão em condições favol'a.veis. 

e) - a im11ortaçã.o das raçi1.S cava,llaros, 
de pl'Oferencia a.s de typo w·abe, o rcpl•odu
ctores curopêus c platinas oriu~dos de cruza· 
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mento com o éava.llo Percheron e a impor- goes de transporte de gado em pé, como es· 
tação pura deste typo. tabeleçatn os frigoriferos, a.doptando para 

f) - a importação das seguintes raças de am bo~ os casos os typos mais aconselha· 
carneiros : Lincoln, Rambouillct, South- dos. - . 
down, Oxforshh·e c com espccia.lid:tdc as 66.- O Congresso pede que seja prohibida. 
raças acclimadas da Republica .Argentina e ta.xativamcnte a manteiga. margarina.da, 
Uruguay. como incitamento aos criad.ore::~ c :fabricí1n-

g) - A importa.ção da.s seguintes ra,ças tes para que não dea;mimem na competição, 
porcinas : Berckshü•c, Yorkshiro o Polan(l- attenta a l.Jom Iniciada fabricação ~nacio-
Chino. - nal~ · 

59. - Lembra a estabulação sómcnte 67.- Lembra ao Governo a necessidade 
para faze·Mas onde a criação fôr limitada, e da adôpçã.o do um codigo rurà.l ; de uma le· 
para as grandes propriedades a semi-estabu- gislação especial para as marcas de fabrica 
laçã.o, sendo quo a cultura de forragens ·e de raças e medidas acauteladoras contra 
seleccioiiada.s para esses -casos tornar-se-ha a ·falsitl.cação dos productos de lacticinios e 
imprescindível. as respectivas penalidades. ~ 

60 . .;_ Aconselha aos criadores a necessi- A Sociedade Nacional de -Agricultura 
dade de quanto antes cuidarem do modo de abrirá concurso para a adopçã.o de um sys
nutrir o gado em I'elaçã.o ás duas grandes tema de marcas e signaes a ser adoptado 
estações: a da secca- e a das aguas,- de para registro da propriedade semovente . 

.. fôrma a methodisar a criação e _a engorda . 68.-:-Lembra igualmente ao Governo a ne" 
por uma fôrma estavel e definitiva. · cessidad.e da creação da policia sanitaria, 

6l.-O Congresso sente a necessidade do que informará sobre a importação dos re· 
Governo ter no Departamento da Agricul~ productores de raça, sobre as doenças con
tuea ou auxiliar por outra fórma -qualquer a ta.giosas, sobre a praga dos pastos infectà.dos 
organis:1ção dos Stucl-Book . e liercl-Book na- de molostias, e inspeccionará os matadouros, 
cjonaes,-para que os criadores I'egistrem a açouQ·uos, curraes, estabulos, as feiras, etc., 
importação e a filiação da criação de seus debaixo da direcção de provectos veterina.!o 
animaes. rios para esse -.(l.m contratados pelo Governo. 

62 . ...,.. Pede aos-governos, attenta a situa- 69 .-Reco~meuda a con veniencia. de se fa· 
çã.o anarchica a que esta sujeito o commer- zer a estatística geral do gado em toda aRe-· 
cio çlo gado, quanto á. cobrança do imposto, publica, com força obrigatoria, sob pena d~ 
que muito sobi•ecarroga a criação chegan- multas, a exemplo de outros paizes, pro·· 
do·se á anomalia dos Estados consumidores mulgando-se para esse fim ·a respectiva lei, 
cobrarem taxas superiores ás dos Estados que indicar-á os períodos em que ella. deva 
productores, que pt•omovam o neccssa.rio ser processada. _ 
accôrdo entro os ·Estados intl~ressados, de 70.-0 Congresso lembra ao Governo Fe· 
fórma a se regula.risar tKo impo1•tantG as- deral, estadoLl.l e municipal a vantagem do 
sumpto. . contribuírem com 50 o 1 o das sommas a. des-

63. -Que se adoptcm obrigatoriamente pender com a orga.nisação de fazendas-esco
as gl'a.ndes balanças nos matadouros das ca- las, onde a criação de raças adequadas ás 
pitaes dos Estados, o ontlo forem convc- dilfcrentos zonas esteja alliada ao ensino 
nicnto.{, · de maneira a so suppt•im1•· á. fór- pratico e cultura. das plantas t'orrageiras o 
m:t primitiva da compl'a do g:\do pot• cal- in<lustria do lacticinioil. 
enio n.ppr•oximado-como t~ feito· actual- 7 r.- Convem que os Governos distriqun.m 
monto. . gratuitamente pelos interessados, por· inter-

Que se mod.ifiquo o system::t tributaria, fa.- moclio da Sociedade Nacional de Agricultura, 
zcndo a tax::t reeahir sobre o peso e não e para adaptar nas escolas ruraes, obras 
sobre a cabeça de gado, porque a.doptn.dos que tl·atem especialmente 4a. industria pas· 
os pachingouses -no intedor ou na Cttpital t::Jril e lacticinios. 
Federal, surgirão diffl.culdados para a per- 72.-0 Congresso lembra ao Governo a 
cepçã.o do imposto· devido. . con-veniencia de contratar um ou mais vete-

64.-":- QLie se estimule por todas as formas rinarios de comprovada competencia., _que 
a exploru.ção du. industria e se obtenha. das ministrarão:os seus serviços e conselhos aos 
emprezas de ferJ'o-vias reducções de fretes, criadores. · 

. . não só para o gado abatido e em pé, como Lembra igualmente que deverá correr por 
os demais productos oriundos delle, porque conta do Governo o preço de passagens e se
nenhuma industria offereee maior seguranÇa guros dos animaes de raça, reproductores, 
no seu desenvolvimento para a riqueza pu- que forem importados, até o numero que fôr 
blica. do paiz. por elle fixado· para cada anno ftnanceiro. 

ô5.- Que os governos influam para quo As requisições' para. importação dos anl-
as os&radas de ferro melhorem os sous vu.- maos sorã.o feitas directa.mento a.o Governo, 
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tendo sempre preferencia, os reproductorcs 
das ra.ças cavallar, bovina e lanigera.. 

73. a._ A remonta de c a valla.ria do exer
cito e milich~s dos E:'it<J.do;; sô deverá ser 
feita com ;ttlim<Les estra.ngeiros, si os Gover
nos, depois de infurmados, VLli'ilicwcm que 
dentre os criadores nacionae:> nã.o ha quem 
13e proponha fornecel-o;;. 

O Congl'esso entende que o Governo de
verá croa.r lO premios de 20 con tus cad:t um 
para. os criadores que dentro de cinco annos 
provarem ter criado m:tis de 200 cava.llos 
que se prestem a remonta do . exercito. 

74.-Lembra a conveniencia. do Governo 
estrthclocer premios, além dos de que tr:J.tu. 
a conclusão precedente, p~u·n. os explorado
res de outros c dcrnai:> ramo;; d<t inolustría 
pecuarüt e que adopt11rem em al'ca superior 
a 60 hectares pl'O (less.>S mocanicos ap~~rfei
çoados no cultivo dos cereaes ·furrageiros. 

75.-0 Governo, de accordo com a So· 
ciedade Na.cion<1l de Ageiculmra, organizará 
annualmcnte uma expo.>ição rural na Capital 
Federal. 

76.-0 Cong-res.:;o espera que o Governo 
preferirá os prouuctus tla indnstriu. nacion:ü 
nos astabelecimontos militares e civis man
tidos pelo Estado. 

EXPOSIÇÕES E LAVOURAS DIVERSAS 

77.-0 Congresso indica a conveniencia da 
realização na. Capital Federal, em ·I!J04, de 
uma expo .. ;ição nacional de productos agrico
laseindusGriaes,naq ual ser }lo distribuídos pre
mi os .aos productores de ai·roz, bt~tatas, trigo 
em grão e em farinha , forragens, uvas, vi
nhos, repetindo · e:;sas expo:>i<:õe:-; em cada 
trinnnio que se . seguir á. primeira. 

78.-Quo sejam estabelecidos nos consula
dos e legações pequenos museus mineralogi
co:-;, convenientemente catalogados o acom
panhados do diccionll.rios goographicos rela
tivos ao mesm:.1 assumpto, afim de serem 
consultn.rlos po1• aqnelles que se inter1essem 
pelas indusGrias extractivas mineraes no 
nosso pu.iz. 

79.-A necessidade àe muHiplicação na 
Capital FederaL e demais cidado~ da Repu
blica, de praças livres ou feiras para a pe
quena. lavoura., ern que o agr·icultor possa 
Tender a retalho os seus productos. 

80.-0 estabelecimento de colonias agrí
colas correccion a.e::~ e preventivas em todos 
os Estados da Republica, onde deverão ser 
acolhido:> 03 menoros corrdemnados a penas 
cot•reccionaes, os vagabundo::! e crianças 
abandonadas. 

81.-A decretação de medidas severas 
contra a devastação das mattas, mórmente 
da.quellas situadas nos cumes das montanhas, 

seern.s, ou teir·os e ao lado de mananciae.:;; e 
a org.1nização de pvli.cia sanitaria agral'ia. 

82.-A regulamentação, destinada a ga
rantir a caça. e pesca em gera.l, prohibir a 
destPuição das avos uteis, sendo neste regu
la.metlt'J consigna.das medidas que estimulem 
a c!'eação de sJciodades protectot·as de a.ni
mu.es. 

83.-A renovação nos orçamentos da União 
da. veeba destin<Lda á concessão de premios 
aos sericicultores, a qual dever•á ser ampliada 
do a.ccordo com o desenvolvimento desta 
industrb, sendo necessario que os Estados e 
as municipalidades promovam por este meio 
tnclirecto a expan:,;ão dn. indusGria sericicola. 

ô estabelecimento, nas estradas U.e ferro· 
da União e na.s companhias de navegação, 
de uma tarif'<.~. especial para. os tras pro
duetos sericicolas. casulos, :fios e tecidos de 
seda. 

84.-A creação dos premios de animação ,. 
a.os agricultores que introduzirem novas cul
turas uteis, ou que deacnvolverem as exis
tentes, a juizo de um jury composto de re
presentantes do Ministerio da Viação e de 
membros da Sociedade Nacional de Agri
cultura. 

85. - A creação de premias em cada um 
dos Estado da União e Districto Federal a.os 
agricultores que custearem estabelecimentos 
agricolu.s pela systema intensi vo,devendo as 
propriedade; ter pelo monos 50 hect~res, 
al'limacs sufficientes para fornecer os ad.ubos 
necessarios, e das melhores especies para. a 
reproducção ; <Ls.sim como empregar nos 
trabalhos a.pparolhos da moderna. mechanica 
agrícola. . 

86. ·- Cre:;~.ção de premios de animação á 
fruticultura em geral e em particular á viti
tura., á vinificação, e á cultura do cacáo o 
maniçoba. • . . 

O estabelecimento de premios para l} expor
tação de fructa.s na.cionae.~. facilitando dentro 
de · sua. csphera de acção o commercio inter
es~adoal dos mesmos procluctos. 

87·:-Adherir á Convenção Internacional 
Phy loxerica de Berna para a defezn. efficaz 
da viticultura. 

88.-Que a propaganda do café na Europa 
se torne extensiva ao mate, cacáo e outros 
productos nacionaes. 

89.-Que provid0ncie sobre a :fiscali:mção 
effectiva do coiiimercio de generos alimen
ticios, applicando-se rigorosamente os pre
ceitos do Uodigo Peual e dos regulamentos . 
sa.nitarios. 

90.-Que se profira o empl'ego do pinhç; e 
outras madeit•a::; nacionaes nn. construcÇão 
deediticios publicos e pat·a outros mistéros. 

91.-Que o Govet·no recommonde ás lega
ções nas Republica.s Argentina, Oriental, do 
Chile e do Pa.raguay que prostom solicita 
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n.ttonção :1 quanto nclla~ occorror con, rcfc
rmwia éL indns!;ria da heeva mate, especial
mente por pu.rt.e dos poderes pu hlicos, inter
vindo quando as medidas vudercm peojudicar 
a industria brazileira, n ·máis importante do 
Estado do Paraná. 

Rccommenda o uso do mate nos corpos do 
Exercito e Armada nacionaes. 

92.-0 Con'gresso de Agricultura, tomando 
na devida consideração o desenvolvimento da 
viticultura no paiz e encarecendo suas van
tagens oo formação da rit1ucza nacional, so
licita dos poderes competentes tollos os fa
vores inhereni;es á sua propagação, defesa., 
protecção e apimação. 

93. -Aos Governos estaduaes medidas 
tendentes ao p<.trcellamento das peoprie
dades territoria.es situadas á margem da.s 
estradas de ferro, rios navegavois o nas 
proximidades dos centros populosos, pa.ra 
o fim de facilita,r o povoamento, cul
tura do solo , installu.ção do campos 
de demonstração e de escolas praticas de 
agricultura. c zootcclmi;1 c ás Municipalida
des a convenienci;t de estabelecerem expoi'\i
çõos permanentes dos productos da industria. 
agrícola e pastoril. 

94.-0 Congresso de Agricultura resolve: 
1.0 Aconselhar aos lavradores, industria.es 

e operarias do fumo a se aggremiarem, for
m;mdo syndica.tos ou asfõociaç:ões com o in
tuito de apparelhar <l defesa de seus direitos 
e legitimo::; intesses, des·envolver o plantio 
do fumo, a.porfcir;oar o seu preparo, alat·gaL' 
o commercio intcrnn.cional e impulsionar a 
exportação de seus artcthctos pàra os mer
ca(los estru.ngeiros. 

2. 0 Representar ao Governo sobro a no
ces::;idadc do ser nomca.da uma. commissão de 
inqucrito para estuJ;~r o sys,erna tributu.rio 
a quo estiio sujeitos o fumo e seus prepara
dos nos municípios, nos Estados c n<L Uni:1o, 
á qual apresento rolatorio circumst;LDt::ado 
sobre o estado du. lu.voura. c tlu. industda no 
paiz, ue modo a vorillet~r-se com e:mctidão 
a respectiv<\ situação. 

3.0 Solicit'tr, desdo jtt, a. reducção das sa
xas de imposto do consumo e a suppresão 
dos impostos intorest.:~duaes o iutarmunici
pu,es, a roducção dos fretes do Lloyd o du.s 
ta1·i fa.s da:l forro-vü~s. 

05.-0 Congresso entende de conveniencia. 
e utilidt~de que a. Sociedade Nacional de 
Agricultura estude o estabeleça os meios do 
ensinar · e propagar a applicação ra.cional dos 
fermentos e levedos culGivados puros ás fer
mentações para u. clabora<:ã.o do vin!Lo, do 
alcoolo dos suecos c <k>Sncarados de fructt~s rlo 
Brazil, d(\Stinados o:-;1;cs uU;imo:' a fuL'noc<~l' 
as bebidas menos akoolka.-;, mn,i.s baratas e 
m:~is hygionienx. 

f.nn•nt'l\ 'V"'· \' 1 

!JG.-0 Congresso de Agricultura pede ao 
Governo da Rcpublica o cstab:~lecimento de 
premios de viagens aos alnmnos d•Js cur::os 
de engenharia a,gronomica e de vcterinaria 
existentes no paiz, que mttis se di~tingui~ 
rem, a juizo das respectivas corporações do
ccnte.3, bem corrio auxilio para os institutos 
de ensino agricola fundados com o concurso 
da iniciativa· particular. 
Commis~ão de Redacção : 

ltfanoe1 . Victorino. 

llfatloso Camara. 

Wenceslâo BeUo. 

Augusto Ramos. (ongonheiro civil). 
Domingos SeJ·gio de Carvalho. 
Leoncio de Can;alho. 

(Jon~elio da Fonseca, 

Padua Re:rende. 

NogueiJ·a Paranaguá. 

Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 122 C -1901 

Redacçáo final do projecto n. 122 B, destt 
anno, que autoriza o Go-ve1·no o: conccde1· ao 
cido.dcío João Pe1·eim Ban·eto ou á socie
dade que elle organizar a garantia de j1wo.<J 
de 5 % e da amo1·tizaçáo em 20 annos da 
quantt:a de 2.000: 000.~. pam funrlm· em 
A1·acajú (Se1·gipe) wn banco de CJ'erli.to (tgri.~ 
cola movel ; e cld outras providc11cia• 

O Congresso Nacional docrüta : 
Art. l." Fic:.t o Governo autorizado a con

ceder ao cidadão .João Per·ciL•a BaL•r·ot;o ou a 
so>:liedado quo cllo ot·ganizar a garan1;itt d1• 
juros do 5 o 1 o c da amoL·t;iza~~Iío om 20 itn nos, 
da quantia do 2.UOO:OOO$, p:wn. fundar om 
Araca.jü, Estado ün Sorgipo, com o::;1ío c:.t
pit,t\1, um brtnco de CL'Odi to agrícola movcl, 
::;ob o titulo-Banco Agricola de Sergipe, 
tendo por fim : 

a) auxiliar os lavr<tdores do Estado, do 
preíerencia os de canna, e tlJgodão, fu,zen· 
do-lhes emprostimos mediante penhor do 
productos a,rmazenados, e adeantamentos 
mediante penhor do s:d'ras futuras, ao juro 
maxirno ammal de 9 •; o ; · 

b) abrir uma seeção commiss<tria, que es
tabeleça relações commerciaes directns com 
as praças do nol'1io, até Mamtos, c do snl, 
<tté o Rio Grande do Sul, para. a.lti vender os 
pL·oduetos dos mntuarios e consigna.nt.os, qne 
o qnizorcm, de cont<1 tlcllns, mediante com~ 
missão quo so nii1) clovo tl, 3 "/n; 

71 
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c) promover a navegação a va,por do porto 
do Aracajú ao do Rio Grande do Sul, pelo de 
Santos, caso o governo do Estado mantenha 
a. lei n. 392, de 23 de outubro de 1900, que a 
subvenciona com 60:000$ annuaes. 

Art. 2.0 O concessionario fica obrigado: 
1.0 a depositar annualmente com antece

dencia na Delegacia Fiscal do Thcsouro, em 
Sergipe, letras assignadas pelos mutua,rios, 
na importancia annual da garantia de juros 
e amortização dada pelo Governo, e a resga
tar essas lettras ao passo que se liquidarem 
as operações que a_s tiverem originado. 

2. o a limitar a importancia dos empres
timos e adeantamentos sobre safras futuras 
ao mínimo de 6:000$ e ao maximo de 24:000$ 
e 9 prazo dos mesmos a 18 mezes, no ma
ximo. 

3. o a não effectuar novos contractos com 
os mutuarios antes de cumpridos e saldados 
os anteriores. 

Art. 3.0 O banco, fundado- em virtude desta 
lei, creará um fundo especiai ele integraliza
ção de :3.000:000$, do qual serão subscl'iptores 
os lavradores do Estado e o proprio Estado 
de Sergipe, este, si se mantiver a lei n. :il86, 
de 18 de outubro de 1900, que o manda sub
screver 300:000$ do capital do banco que ahi 
se fundar._ 

§ 1. 0 Os mutuados subsCreverão para este 
fundo um valor equivalente a lO % da im· 
portancia de seus contract'os. 

§ 2,0 O barico emittir{~ cautelas das quan
tias com quo os subscriptoros et~trarem para 
este fundo e, sobre e:Jses titulos, emprestará 
dous tm·ços do valor que eHes representa
rem, levando os lucros que porventura re
sultarem dos;;a opel'ução ao credito do fundo 
especial do integralização. 

§ 3. 0 Essas cautelas serão titulos de del10-
sito e representarão urçues a integr::~lizar 
do futuro banco ; só sm'iio t.rn,nsmis:-Jivei::; 
llOl' herança., r.<thcndo :w::; herdeiros, lavea
doros ou não, o direito do intograliz<Ll' as 

· snbscripçõcs respectivas. 
§ 4.0 A integr<.tlização do fundo especial 

far-sc-ha por cllamad.as annwws de 10 %. 
Par;~ ella concm'rcwão ainda, além dos luct·os 
resnl t:1,ni;o:-: dos r.mpt'(~:,d,inws Sf)hl'n c:1.u t.ola:-;, 
a::; qnot<ls dr. 10 ;;, de ROIIS lneros Iif[uidríS, 
que o bunco para isto abona,rá. 

·· § 5. 0 Os valores entrados o destinados á 
integralização do fundo especial serão re
duzidos pelo banco a apolices e outros titu
las de credito publico, cujos juros -perten
cerão tambem ao fundo. 

§ 6. 0 Si antes de passado o prazo da ga
:eanti.a de a.mol'tização o flln<lo ospecia.l cl:lti
Vel' integrali:r,i1,do, o banco liqnida,rá a opo
l'ação a que ella. der origem, e, logo que o 
fLmdo estiver intogr<üizu.do, convocará os 

subscriptores dclle para organizar um novo 
instituto com o capital de 5.000:000$, o qual 
succederá ao primeiro com o mesmo titulo, 
fins e com os mesmos lliroitos e obrigações. 

Art. 4. 0 O Govemo nomeará um fiscal de 
sua confiança, e lhe fi:mrá, com as attri
buições que entender, honorarios, que o 
banco pag<Lrá. 

Art.- 5. o Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

Sala das Commissões, 24 de outubl'O de 
1901.-Guedelha Mourão. - Viriato J,[asca
renhas. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 202 A- 1901 

Autori.za o Governo a despender ate a quantia 
de 50:000$ para auxiliar as despezas de 
installaçcio e os trabalhos do Congresso 
Af!1"icola 

Presente á Com missão de Orçamento o pro
jecto n. 202, de 1901, e sendo ouvido o Go
verno, que se manifestou favoravel, é de pa
recer que seja adoptado. 

Sala das Commi:;sõe~, 7 de outubro de 1901. 
-Paula Guimm•ties,. presidente.-.Mayrink, 
r ela to r.-Victo1·i1w Monteiro.-Luiz Piza.
Francisco Sá.-Nilo Peçanha. 

N. 202-1901 

Art. l . o O Governo .é autorizado a des
pender até a quantia de 50:000$ para au.:. 
xiliar as. despeza~ · necessarias á iristallação 
e aos trabalhos do Congresso Agrícola, con
vocado pela Sociedade Nacional de Agricul
tura para o di<t 20 do corrente; abrindo o 
preciso credito. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contra.do. 

Saht das scs:-Jões, 18 de setembro de 1901. 
S. R.-Ignacio Tosla.-F. S.odA·e.-Adalbe1·to 
Gu1:ma1·iíes.-Snty1·o Dias.-Feliro Gaspar.
Jovinúmo Ca1·vallw. - Rod1·igues Doria.
Celso dos Râs.-Jost! Dua1·te.-Silva Casko. 
·- Alw~s rln B1·ilo.-Deoderiann de Sou:r.a .
Lonnmço Baptisla.-Oliveira Figt~eircdo.
~fa1·t·ins 1.1eixeira.-Pereira Lima.-Per·eira 
de Lyra.-Ca1·los Ottoni.-Theophilo Ottoni. 
-Manoel Fulgendo.- Nogueú·a Junior.
Padua Rezende . .:.._Eduárdo Ramos.-Tolentino 
Santos.-Eugenio Tourinho.-Angelo ·Neto.
Indio do Brazil.-Teixeim Bmndcio.-Castt·o 
Rebello.-Luiz Gttalberto. 

O Sr. Presidente- Não havendo
natla mais a t1'at:u·, designo P'~ra annnhã n. 
seguinte ordem do dia,~ 
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P parto até 3 horas ou antes: ta discussão do prüjecto n. 6 A, de 1901, 
Continuação da 2a. discussão do projecto declarando abolida a accumulação das ca

n. 206 A, de 190l, com o parecer sobre as doiras de logica e de litteratura do Inter
emendas para 2:. discussão do pr~jecto n. 206, nato e do Externato do Gymnasio Nacional. 
deste anno, que fixá a deipe7.a. do Ministerio sob a regencia de um · só cathodratico, e 
da Jusi;iça o Negocias Interiores para 0 excr- mandando pôr em concurso as cadeiras que 
cicio de l90:2j · vagarem em con~equencia dossa disposição; 

Discu.,são unica do projecto n. 169, de 
2a discussão do projecto n. 216 A, do 1901, 1901, au~orizando o Poder Executivo a, con

com parecer sobre as emendas para 2"' discus- ceder um anno de licença, com o ordenado 
são do projecto n. 2lô A, que fixa a despeza a que tive1· direito, ao bacharel Manoel Igna. 
do Ministerio da Marjnha. para o exercício cio Carvalho de Mendonça, juiz seccional do 
de 1902; Estado do Para.ná; 

Continuação dn. 3a disct,Issão do projecto Discussão unica do projecto · n. 201, de 
n. 1:33 B, de 19J1, que autoriza. o Poder 1901. autorizandoo Governo a conceder n.o 
Executivo a abrir ao Minii3tcrio da. Justiça e Dr. Fernando Terra, à.ssistente da cadeira 
Negocios Interio1•es o credito de li :200$~ de clínica derma.to-syphiligraplüca da Fa~ 
supplementar á vet·ba 9:1. do art. 2° da lei culdade de Medicina. do Rio de Janeiro, mais 
n. 746, de 29 de dezembro de 1 900; um anno de licença, com todo o ordenado, 

CJntínuação da. discussão unica do pro- pa.1•a tt·atar de sua saude ; 
jecto n. 105 B, de 1901; com parecer sobre Discussão unica do projecto n. 186; do 
as emendas offerecidas na 2a discussão do 1901, estabelecendo que ao engenheiro Aris
pr<>jecto n. 105 A (do Senado), que crea no ti.des Galvão de Queiroz, aposentado no 
Districto Federalmais um officio do registro cargo de director da, Secretaria do :Ministe
de hypothec~s, com a designação de terceiro; rio da Agricultura, Commerciu e Obras Pu-

Continuação da .. 3a. discussão do projecto blicas, compete, desde a aposentadoria, o 
n. 205, de 1898, autorizando o Governo a ordenado de engenheiro-fiscal de 2a. classe, 
mandar pagar aos Drs. Francisco Antunes correspondente a 25 annos de serviço; 
Maciel e Arthur Antunes Maciel a quantia Discussão unica do projecto n. 190, do 
do 385:500$, importancia do gado vaccum e 1901, autorizando o Govorno a conceder ao 
cavallar fornecido ás fo1'ça.<3 legacs durante machinista de 2n. classe da Estra.da de Ferro 
o poriodo revolucionaria (lc 1893 l\ 1893 ; Centl'al do Brazil Achillcs Arna.ull Coutinho 

2a (liscussão do projecto n. 255, de 190 l, um anno de licença, corn ordenado, pin'a, tt•a
autol'izando o Poder Executivo a abrir a.o tar de sw1 sa.udc onde lhe convi<n'; 
~inistcrio da Guerra o credito de 7:37:42.4$. Discussão unica 1lo projocto n. 100, do 
supplcmentn,r á verba l()a. «EtapLLS» d·o art.l5 1900, elevando a. I$ clíarios a pensão e soldo 
da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900; que percebe o 1° cadete rorormado, eom 

2"' discussão do pl'ojecto n. lOô A, de 190!, honras de uJferos do exordto, Ot·oF.imbo CrLr
autorizando o Govet'lH> a aln•ir ,ao Ministerio los Corrê: ~ de Lomos; 
da. Justiça. c Ncgocios ln teriol'es · o et·odito l"' \tiscussã.o • do projccto n. 72, de l DO 1. 
nocos::nrio para. p:1.ga,mento do pt·omio do dcclaranuo quo gosnrão d ;t ü·<tnquia posbl n 
viagom de que tr;~t;~ o a!'t. 221 do Cc~digJ do corrcspondcncia e as rovisl;a,s dos Institutos 
Ensino, conf0l'idJ a Pedt•J Dcmi)sthonos Historicos o Geographicos d.o llrazil, do 
Rache; ·par<i., Cca,r;t, Bahia, l:l. Pauto, Paran;'L o 

2"' discussão do pro,jccto n. ll A, de 1001, Sa.nt;~ CcLthu.l'inu, c dos In3titutos Arch\!Olo
autorizn,ndo o Pode1• Executivo a. ttlwil· um gicos <lc Alagmts e Pel'Jl:unlntco ; 
cl'edito da. quantia do 2:G:38$0-15 ao l\Jinisto · 1n discu1:lsft.o do pl'ojccto n. 22 A, do 1001, 
rio da, Fa,zcnda pn.l'<.t. pu.g;~mcnto de forragens, ma.nd:~ndo di1lpcn::;ar uos exames pr;~ticos uo 
agua, e objectos de expediente fornecidos pola que cogitam os arts. 28 o 20 do regulamento 
Compn.nhia da.s Aguas de Maceió o out1'os, do 31 de março ~c 1851 os o!ficia,es c pr<.\Çé~S 
por conta do Ministerio dll. Guerra, Lllll'ante do exercito habilitados com os cursos das 
os exercidos de 1894, 1896, 1897 e 1898; armas a que pertencem c dcrog<tndo a. lei 

Discussão unica. do prJjecto n. 267, de n. 39 A. de 30 de ja.neiro de 18\12, na parte 
1900, tmtorizando o Poder Executivo a con- referente a este assumpto; . 
ccdet' uma perisão de l$500 díat·íos, a conta·r Nova. discussão do project.o n. 153 E, de 
de abril de 1898, ao ex-empregado da Estrada !900, additivo destac;l.do na. 3a. discussão do 
de Fel'l'O Centráldo Pernambuco Luiz Affonso projccto n. 15~{, em v irtude do art. 153 do 
Ferreira· · · Regimento Inte1;-no, antoriz;~mlo o Governo 

Discus;ão unic;t ·do projccl;o n. lt!2, de a, te;~n:;ferir p:tr!L M<mocl Mn.rra. Vcllo:r, a 
1899, concedendo á viuv<~ do jurisconsulto El conceição feita i1 Julio Benevides pelo 
mc-Senn.dor Jo:1quim Felicio dos S<1utos a dect•eto n. 99, de 7 de outubro de l3<J2, 
pensão monst~l d(3 !:>00$1)00; vouendo pl'orog:~l-i:L por llltds cinco anuo::;; 
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34 discussão do pl'ojecto n. 203, de 1901, 
~utorizando o Poder Executivo a abrir 
ao Ministerio d;1 Fazenda o ct'edito de 
23:346$456, · p:tr,;. p:1ga.1' ;:~ A. Avenier & 
Com1). e <\ Conêa. Cha.ves & Pinto, de a.ccor
do com· a st.mtcnça juuicial'in. que mandou 
restituir o (1ue de mais pa.ga.r::1.m á Alfandega. 
dest<J. Capital ; · 

2a. discussão do projecto n. 2•11, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Mlnisterio da Fazenda o. credito extraordi
nal•io de 3:000$ para a.ttender á restituição 
do deposito feito por Adolpho Q:_omes 
Netto; 

Discussão un icn. do projecto n. 241, de 
1901, autorizando o Governo a conceder um 
anno de licença, com todo o ordenad·l, 
ao prepar<\dor effectivo da cadeira de 
operações e apparelhos da Faculdade de Me
dicina do Rio de Janeiro Dr. Henriq_ue Toledo 
Dodsworth; 

Discussão unica do projecto n.200, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
um anno de licença ao conductor de .trem da 
Estrada de Ferro Central do Brazil Francisco 
Alves da Silva. Prado ; 

1"' discussão do projecto n. 142 A, de 1901, 
reorganizando o corpo de engenheiros na
vaes e fixando o pessoal do respectivo qua
dro ordinario (com pareceres das Commis
.sões de Marinha e Guerra e Orçamento); 

3a. discussão do projecto n. 173 A, de 190 l, 
autorizando o Poder Executivo a abril• ao 
Ministerio da Guerra, o credito extraordi
nario de 68:195$189,.para execução da sen
tença, em ultima instancia, que condemnou 
a. Fazenda Nacional a pagar ao tenente-co
rJnel Procopio José dos Reis; 

2"' discussão do projecto n. 174, de 1901, 
mandando q_ue o Governo da Republica inde
mnize, com a q_mmtia de 70:000$, a Victor 
Meirollcs de Lima, pelas despezas que fez 
com a pintura, montagem e custeio do Pano
l'amà do Descobrimento do Brazil (com sub
stitutivo da Commissã~ de Orçamento ao 
projecto n. 261, de 1900) ; 

3~>. discussão do projecto n. 189, ele 1901, 
creando varias cargos na Repartição Geral 
do::; Correios e marcando-lhes os respectivos 
vencimentos; 

Segunda parte· ás 3 horas ou antes : 

Continuação da. 3n: discussão do projecto 
n- 121, de 1901, autorizando o Poder Ex
e:müvo a abr·ir ao Ministorio da Justiça e 
N egocios Interiores o credito de l c O: 006$, 
supplementar ao n. 14 do art. 2° da. lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900 ; 

la. discussão do projecto n. 139 A, de 
1<.'301, estahelecendo que a.s ot.<.tpas dos ofll
ciao:-; do exül'cito o th arm<Lda Jlllt"W<~ florào 
nforiores a 1*400, qualquor que seja aguar-

niç1o a que pertençam, salvo as excopções 
da, lei ; 

3a discussão do projecto n. 264, de 1900, 
autorizando o Governo·a prorogar o pl'azo 
concedido á Sociedade Montepio Geral de 
Economia dos Servidores do Estado . pal'a in
domnizar ao Thesouro Fedel'al da q_uantia de 
que lhe é devedora, até que essa institui~~ão 
regularize suá situação, podendo mesmo re-
1eval-a do pagamento da importancia em 
q_ue ficou alcançada no anno de 1899 ; ·· 

la discussão do pr•ojecto n. 157 A, de 1901, 
declarando q_ue no caso de licença a uni 
lente cathedratico da Escola Naval, será. a 
cadeira regida pelo lente sul}stituto a quem 
competir na occa.sião o exercício das fun
cções de repo~idor dessa cadeira, com voto 
em separado ; 

2a discussão do projecto n. 6.2 A, de 1901, 
alterando a classe la, n. l, das Tarifas das 
Alfandegas ; 

3a. di:>cussão do projecto n. 166, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Justiça o Negocias Interíores 
o credlto de 13:300$ para pagamento do pre
mio e impressão de 1.000 exemplares da 
obra-Theoria de Processo Civil e Commer
cial-composta pelo Dr. João Pereira Mon-
teiro; · 

3"' discussão elo projecto n. · 13·?, de 1901, 
autorizando o Poder Executive a abrir ao 
Minister~o da Marinha o c~·edito de 100:000$, 
supplementar ao a1•t. 8°, ~· 24- Obras- da 
lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900; 

3a. discussão do projecto n. 120, de 1901, 
autorizando o Governu a abrir ao Ministerio 
da Guerra o credito extraordinario de 
2:401$800 para pagamento ao marechal José 
de Almeida Barreto, em virtude de sentença 
do Supremo Tribunal Federal ; 

2a. discussão do projecto n. 218, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Marinha o credito de 6:121$701, 
supplementar á verba ga. do é,\-l't. 8° da 1e1 
n. 746, de 29 de dez~mbro de 190:), para pa~
gamento de soldos q_ue competem aos oHi
ciaes transferidos para o q_ uadro da reserva 
depois do annuUadas as respectivas refor
mas; 

2"' discussão do projecto n. 131, de 1901, 
· autorizando o Poder Executivo a abrir.ao Mi· 

nisterio da Fazenda o credito extraordinario 
de 1:1::!2$ para pagamento a diverso.~ ope-
rarias da Casa da Moeda ; . 

3a di~cuss:io do projecto n. 232 A, de 1900, 
com o parecer n. 22, de 1901, autoriz~mdo o 
Poder Executivo a transformar as 1 a, 2"- e 3a. 
turmas da Sub-Directoria dos Correios em 
l "', 2n e 3" secções na Diroctoria Geral, p:ts
sando os chefe.~ de turmas a chefes de secção, 
llcsdc q uc .{Jl'ooncham a.s condições regula
mentares, o dando outras provitlench\s ; 
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3a discussão do projccto n. 127, ele 1901, a antiguidade da data da promoção ú.quollo 
dispondo sobre a contagem da antiguidade posto em 26 de abril de 1890; 
dopost·J dos ofii.ciaes do exercito n. que ;:;e Discussão unica do projecto n. 191, de 
referem os arts. 1° e 2° da lei n. 350, de 9 de 1901, concedendo a D. Amclia Cavalcanti do 
dezembro de 1895 ;. Albuquel·que, viuva do capitão de engenhoi-

1a discussão do projecto n. 2.2!) A, llc'l900, roa Antonio Cavalcanti de Albuquerque, uma 
determinando que na confocção rlas tabellas pensão mensal de 100$000; 
de distribuição dos croditos a que se refere 0 Discussão unica . do projecto n. 242, de 
art. 162 do regulamento n. 2.409, de 2:~ de 1895, elevando a 100$ mensaei) a pensão q1,1e 
dezembro de 1896, dever-se-lia entender por percebe D. Cybele de Mendonça Souza Mon
dotaçã.o de uma verba a somma exa.ctl. das teiro, viuva do tenente honorario do exer-
suas consignações e sub-consigno.çõns; cito Heleodoro A velino de Souza Monteiro; 

Discussão unica tia cmentl.a do Senado ao 2"' discussão do projecto n. 160 A, de 1901, 
projecto n. 45 A, do 1901 , que autoriza 0 conferindo privilegio para pagamento de 
Poder Executivo a abrir ao Ministerio da divida proveniente de salarios de trabalha-

dor rural; . 
Guerra o credito que for nocessario para. pa- Discussão unica do projecto n. 204 A, de 
gar a gratificação de cxercicio a. que toem d 
direito camillo José Monteil'o dos Santos e 1901, conce endo um anno do licença., com 

ordenado, ao Dr. Zacl).arias do Rego Mon
Joaquin:i Gonçalves da Costa, cont1·a-mestre t:üro, J'uiz do Tribunal Civil 0 Criminal, 

· e mandador da extincta officina de correeiro 
do Arsenal de Guerra da Capital Fe.dera.l ; para tratar de sua saude onde lhe convier; 

2"" discussão do projecto n. 217, de Hlül, 
Discussão unica do projecto n. 71, de 1901, autorizi1ndo o Governo a contractar com 

aubriza.ndo o Poder Executivo a conceder a os engenheiros Augusto de Bittencourt 
Antonio d3 Santa Cecilia Junior, fiel do the- Carvalho Menezes e Alfredo Rozondo da 
soul'eiro da Delegacia Fiscal do Thesouro Fe- Silva, ou companhia que organizarem, o 
deral no Estado . de Minas Gorae.~. tim a.nno fornecimento de cartões postao::! illustradot-:, 
de licença para tratar do sua saude onde lhe e urtoas providencias; 
oonvier ; P· discussão do projecto n. 87 A, do 1901, 

Discus.3ã9 unica do projocto n. 184, de' instituindo um premio annua.l, intitulado 
l 90 l, autorizando o Poder Executivo a con- « Premio Federal», de 5:000$, para ser con
cedel' dous annos de licença; de accordo com ferido ao club de regatas que obtiver victo~ 
o disposto no§ 2° do at•t. 1° do regulamento ria no pareo «Campeonato», abrindo o Go~ 
publicado na ordem do dia n. 495, de 17 de verno o necessario credito; . 
janeiro de 1866, ao capitão do corpo de en- P discussão do projecto n. 101 A, de 1901, 
genheiros Alfredo Soares do Nascimento permittiJ!do ao capitão de mar e guerra 
para tratar de seus interossos; reformado José Duarte da Ponte Ribeiro 

Discussão -unica. do projecto n. 188, de contl'ibuir para o montepio do posto de 
~901, relativo á emenda do Senado ao pro- contra-almirante, coro as vantagens do 
Jecto n. 171 B, de 1900, da Camara dos meio-soldo correspondente ao mesmo posto, 
Deputados, que autoriza o Governo a man- pela tabella vigente; · 
dar pagar ao capitão de ft·agata honorario e 2a. discu;são do projecto n. 222, de ·1901; 
1 o tenente reformada Collatino Marques de determinando que o> officiaes do exercito, 
Souza a quantia de 1:837$680, ditforençá. de armada e classes annexas, reformados ou 
soldo que deixou d·e recobm• dostlo 1870, data que se venham a refol'mar, de accordo com 
de sua reforma, até 1897, de accordo com a os decretos ns. 108 A, de 30 de dezembt;o 
doutrina-contida no aviso do Ministerio da de 1889, o 193 A, de 30 de·janeiro de 1890, 
Fazenda de 7 de janeiro de 1869 ; voluntaria ou. compulsoriamente, teem di· 

1"" discussão do projecto n. 158 A, de 1901, reito ás vantagens exaradas no alvará de 16 
tornando extensivo ao Ministerio da Mari- de dezembro de 1700 e resolução de 20 de 
nha o decreto n. 232, de 7 de dezembro de dezembro de 1801; 
1894, na parte que organiza os estados 3""discussã.o do projecton. 103, dol90l, 
maiores do Ministro da Guerra e do ajudante marcando os casos e a fôrma da revisão das 
generé\l do exercito, o dando outras provi- condemnações; 
dencias; · . . - 3"' discussão do projecto n. 165, de 1901, 

Discussão unica do projecto n. 283, de autorizando o Poder Executivo a abrir ao Mi~ 
1893, concedendo a D. Juli:ma Morei Garcez nisterio da Marinha o credito de 77:521$899, 
Palha, viuva do tenente do exercito Diogo supplementar ás verbas ns. 8, 1·4 e 2l do 
Garcez Palha, a pensão anuual de 900$000; art. 8° da lei n. 746, de 29 de dezembro de 

Discussão unica do projecto n. 148, de 1900, para pagamento de vencimentos ao 
1901, autorizando o Governo a mandar con- corpo de patrões-móres, augmentado de ven
tar ao capitão de fragata Francisco Carlton cimentos de um capitão de mar e guerra, 
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um capitão de ft•a,gata e vencimentos do 
Íl'GS medicas de r:;:. classe ; 

P· discussão do pl'o,jccto n . .182 A, de 1901, 
dL~pensando a F:tzenda. \lunicipal do adca.n
ta.r o pagamento rlo sello n<tS caus: ~s em que 
íôr autol\t ou ré, por:Lnte a justiça. local do 
Districto Felloral, e <lá outras providencias, 
com emenda. da CommbsKo; 

Adolpho Gordo, Edmundo da Fonseca, Ca.
jado, Ciricioa.to Braga, Hcrmenegildo d·e 
Moraes, Tcixeim Brandão, Carlos C<wa.lcanti, 
Paula. Ramos, Francisco Tolen tino, Barbosa 
Lima., ~'larça.l Escobar, Soares nos Santos, 
Aureliano Borbosa.. Vespasiaoo de Albuquer
que e Diogo Fortuna: 

2a, discussão do projecto n. 225, üe HJOl, 
pquipari1ndo :.Los logaros do <tponta.dores dos 
Arsenu.es de Marinh<L e úe Guerra e do apon
tador geral d<~ Alf<mdcg;~ d<~. Capital Federal; 

Nova discussão do projccto n. 102 B, d.e 
1901, que autódz<L o Podm· Executivo a con
cede!' dous a.nnos do liconc:,; t, com soldo sim
ples, v.o capitã.•J do cot·po do estado maior 
do exercito Pedro Botelho dJ. Cunha., pa.ra 
tratar de negocios do sou intel'essc dentr·o do 
pll.iz ( emend.:~ desG<LCMla do projecto n. 10.2, 
do 1901); 

1 a, discussão do projecto n . 146 A, de 1901, 
instituindo regra,s para, o estabelecimento de 
em prezas de a,rmazens geraes, det;ermina,ndo 
os direitos e as obrigações dessas emprezas ; 

la discussão do projecto n. 215 H, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a contractar 
o resgail~ do papel-moeda com um banco 
existente ou que se inst:tllar, e dando outras 
providencias. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 mi
nutos da ta,rdc. 

129" SESSÃO EM 25 IlE OUTUBRO DE 1901 

Pr·esidencia dos S~·s. Satyro Dias (2° Vice
p,·esidente) e Ca1·los de Novaes (1° Secre
tario) · 

Ao meio-dia proceúe-se á chamada, a que 
rêsporidern os Srs. Vaz do Mello, Satyro 
Dias, Cal'los do Novaos, Angelo Neto, Aga
pito dos Santos, Luiz Gualberto, Gabriel S<ü
gado, Sá Peixoto, Yirgilio Erigido, Nogueira 
Accioly, Frederico Borges, Gonçalo Souto, 
Eloy de Souza, Tavares de Lyt•a, ·Trindade, 
Celso de Souza, Bricio Filho, Julio de Mello, 
José Duarte, Epaminondas Gracindo, Ray
mundo de Miranda, Joviniano de Carvalho, 
Fausto Cardoso, Seabeu., Francisco Sodré, 
Felix Gaspar, Manoel Caetano, Alves Bar
bosa, Pa1·anhos i\lontonegro~ Hcredia de S<t, 
Henrique Lagden, lJeocleciano de Souza, 

Abre-se a sessão. 
E' lida o posta em discussão a acta. 

O !§r. Julio de I\lello--Sr. Presi
dente, da acta da sessão de hontem, bem 
como das duas sessões ll.nteriores, consta que 
o 81'. Deputado João Vieira .. tnm faltado á.s 
scs:-.:õcs sem causa partieipacla. 

Venho communicar a V. gx, que esse 
meu distincto coUeg·t tem faltado ás ses~ões 
da CamQ.ra poP achar-se enojado polo fa.Ue.,. 
cimento do seu digno sogro. 

Era esta a communicação que eu queria 
fazer a V. Ex. pa1'a os fins convenientes. 

0 SR. PRESIDENTE-A Mesa tomara na 
devida consideração a reclamação do nobre 
Deputado. 

O Sr .• Yoviniano de Carvalho 
.-Não sou do numero daquellos que gostam 
de fazer reclamações a pruposito da discus
são da acta.. 

Mas, como ha dous dias não recebo o 
Diario do Congresso, em que veem publicados 
os nossos trab3.lllos, peço a V. Ex. providen
cie no sentido de me ser v,:t"egue o referido 
jorna.l. 
· 0 SR. PRESIDENTg-:- A M~..;E:J, attenderá. a 
reclamação do nobre Deputado. 

Em seguida é appi·ovadá a acta. da sesi>ão 
an tecedon te. 

O Sr. Presidente- Está solJl'e a 
Mesa durn.nte cinco dias, a contar de hoje, 
o projecto n. 259 fixando a despeza do Mi
nisterio das Relaçõ~s .Exteriores para o ex
ercício de 1902 afim de receber' emendas em 
~ disc11ssão, na f'órma elo regimento. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 2a. discussão 
do projecto n. 206 A, de 1901, com o parecer 
sobre as emendas para. 2a diilcussão do pro
jecto n. 206, deste <mno, quo fixa a despeza 
do Ministerio da Justiça c Negocio3 Interio
res para? exerCício de 190~. 

NiloPcçanha. "\lYes lle Brito, Silva Castro, O §r. Pr·esidente -Tem a pala-
1\fa,r;,ins Teixeira, Thcophilo Ottoni, João vra o Si·. Barbosa. Lima. 
Lu1z, E->peridião, Fr:m{;isco Sa1los, Antonio I · . 
Zaclvnias, · Carlos Ottoni, Olegario Maciel, O Sr. Barbo!!1a Lima diz que 
Lan).artine, Dino Bueno, Bueno de Andrada, ·quando foi hontcm convidado pelo Sr. Pre· 
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sidente a int.erromper o seu discurao p~ra o essas irmandades addictas á Igreja Catho· 
fim de se proceder á votação das ma terias lica. 
constantes da ordem do dia, su:)tentava. que Não o diz por odio a essa veneranda igreja 
o Regimento cr·eou para os Deputados uma -insiste em accentua.r esse seu ponto de vista 
situação em virtude da qual a collaboraçã.o sincero e cunsGantG-diz como uma manifes- · 
destes na f11,ctura dos orçamentos é, si não tação de respeito systomatico á Constituição 
nulla, deveras insignificante, pelo menos no da Republica . 
que diz respeito á faculdade, que lhes cabe Entra neste assumpto, a proposito do ar
privativamente, de remodelar a despeza çamento em debate, -porque o prefeito do 
publica.. - Districto Federal é hoje um funccionario de 

A :verdade é qrie, em virtude da disposição nomeação do Presidente da Republica,demis-
do Regimento, nada ou qun.si podem fazer. sivel ad nutttm. De modo que a situação 

.Quando enunciava esta proposição, o que ahi está tem a responsabilidade directa, 
nobre Deputado Sr. H.odolpho Paixão pessoal e immediata do hourado Chefe do . 
cha;rnou ~ a.ttenção do orador para a dispo- Estado. . 
sição do Regimento em que se trata do enca- O prefeito municipal, por sua vez, estú. 
minhamento do debate sobre o orçamento na. subordinado a hiorarchicL arlministrativa que 
3a. discus:;ão. corresponde ao departamento do Ministerio 

Esta objecção não procede, porque o ar~igo do Interior; é, p:)rtanto, na discussão deste 
para o qual chamou a attenção S. Ex. diz orçamento que o assumpto pode ser deba-
que na 3a discus3ão não se admittirão emen- tido. · 
das creando tlespezas; si, porétn, já e3ti- - O que mais o surprehende nesta questão, 
verem creadas, poderão ser diminuídas, sup- além da justa magoa de ver desrespeitados 
primidas ou Pecl·tabelecidas,noste ultimo caso, os princípios cardeaes dtL nossa organização 
de accordo com a proposta do Governo. Esta política, é ver d<~r-lbe o seu nome respeita
disposição, vê a Camar·a, é condicional, pois bilissimo o antigo republicano, dos mais in
trata de desp3zas creadas na 2a discussão. Mas telligentes paladinos da propaganda, o seu 
na 2a discussão não se pôdem crear-despezas, henemerito amigo o Sr. Xàvier da Silveira 
por outra disposição do Regimento. Conso- Junior. . 
guintemente esta disposição só se pód.e re- · Não teria a mesma extranheza si este con
ferir á despeza creada em lei ordinaria ; e trac~o fosse assigilado pelos Srs. Coelho Ro
assim sendo é obvio que nenhum Deputado drigues e Cesario Alvim. 
se lembraria de supprimir ·no orçamento a Temos aqui bem perto a cidade de Ni~ 
dotação correspondente a uma .despeza cren.da thel'oy e mais longe Recife, onde os cemite
por lei ordiuaria, n:1 qual elle tivesse. colla- rios· estão sob a dil'ecção municipal, só ad
borado. viildo desse facto as melhores vantagens 

Por outro lado,esta disposição a.inda. cercêâ. para o publico. Em ·ambas das cidades, as 
a faculdade primacial da Camara,qual a que agitações partidarias sobem ao mais alto 
lhe foi dada pelo legislador constituinte, da. gráo, sem que 'os cemiterios soffram cousa 
iniciativa em mataria. de despeza publica. alguma com isto. O mesmo se dá na cidade 

Pelo Regimento,só podem os Deputado agir de S. Luiz do Maranhão, Esta.do em cuja po~ 
na parte relativa ao material; quanto á dos litica teem parte activa alguns respeita~ 
vencimentos do pessoal,estM i nhibiQ.os de pôr v eis sacerdotes da Igreja Ca.tholica e toda via 
as dotaç-ões de accordo com as nossas condi- ahi a administraÇão do cemiterio e.;tá, per
ções financeiras. Tenhamos ou não/ folgas no feitamente, complehmente secularizada. 
erario, possa ou não o Thesouro fazer f<1ce a Só a(tui é que não se póde secularizar esta 
despezas, a Camara não póde sallir desta al- administração, ou, por outra, só aqui é que 
ternativa: dar ou recusar. não se pódo esperar qu(' o município atlmi-

Feitas estas considerações, passa o oratlor nistro convenientemente os cemit.orios! Será 
a umponto da Cons&ituição visivelmente des- verdade que haja aqui algum hematozoario 
respeitado, .relativo _á magna questão da se- politico, que tenhamos aqui a philaria do 
cularizaçã.o dos cemiterios, que acaba de ter partidarismo, quo os homens m:üs competen
solução por um decreto do poder municipal, bs em chegando á administração do munici
que se afigurou ao or;J.doP estar assignado pio do Rio de Janeiro fica.m incapa~('S de. · 
pelo celeberrimo conselheiro José Clemente respeitar as libl'rJa.des constitucionaes e de 
'Pereira. exercer este cargo com a Ü1e3ma segurança eo 

Voltámos ao regimen de 1850, lei que in- isrmção do anímo·com que tal cargo é exer
stituiu ·o monopolio funerario, privilegiando c ido em out1•as cidades do Brazil ~ 
todos os serviços correspondentes a esta. Então este formidavel fóco de luz que é a · 
questão, ao ponto de vista das il'mandades, Capital Federal deixa de o ser em se tra
fazendo das repa1·tições publicas um prolon- tando de tal serviço~ A Capital Federal não 
gamento dos consistorios, em que se reunem póde administrar cemiterios '? Então não 
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pr.idc fa,zer poliein,, não pôde arrecada,r im
nostos. A lei basica, a Constitniçã:o da, Re
j:mblica,, como a, lei ordimtl'ia. a lei or
ganica dos serviços da Capital Federal, a 
que ercou a administração local, ambas 
dizem, com a maior clareza, quo co111petc á 
administraçã:o municipal, aos poderes muni
cipn.es,. a administr,tção dos cemiterios e não 
aos seus prepostos c muito menos a um pre
posto baptizado como irmandade catholica e 
chrismado como associação civil, com um 
desdolw,unento de persomJidades pal'a se ac
commoda.t• ás conqições de momento. Si se ler 
com boa. fé cada um dos textos da Constitui
ção e · da lei da administração municipal, 
cotej~tndo uns com os outl'Os, cheg,t-se a este 
resultado que vem de dizer. 

Para evitar sophismas, a lei ela organiza-, 
ção· municipal diz que cabe aos poderes mu
nicipaes a «administração o direcç(ío dos ce-
miterios.» · 

Sa.lient:1 que o não move, fazendo estas 
considerações, ospirito algum de seita, como 
é moela accusa.r-se vulgarmente. F<:tlla com 
toda. isenção de animo. Lê opiniões de antigos 
legisladores, opiniões que se identificam 
com a do oeador e lembra que, então, nin
guem cogitava, no Brazll, de tal seita.. Faz 
algumas, considerações sobre a origemetymo-

- logica U.a pahwra seita, que quer dizer p<trte, 
secção e que, portanto, todas tt,S religiões são 
seitas e conclue dizendo que esta a.ccusação 
de seita é uma accnsação pequenina, para 
afastar a argumen~ação do bom terreno. 
Estas questões devem, só podem obedecer ao 
ponto de vista do interesse pablico. 

O contracto vioia a lei, porque esta d.íz que 
a admini.3tração dos cem i te rios cabe aos po
deres municipaes o ainda porque concede 
diveesos monopolios. ta.os comu de aluguel 
de carros de enterros, at<tudes e outros. 
Nenhum cid:tdão, br·u.zileii'O ou estra.ngoieo 
domiciliado no Urazil, póll.e exercer cst;ts 
proflssões na cida<le do Rio de Ja.ncü·o ; no 
emt<tnto, podem ter· em Nictheroy, onde as 
gal'a.ntíu.s constitucion:1.es cstii.o plena.mente 
respeita.das. No Rio de J:meit'O, nào; porque 
ha uma ü·aeção ele estado de sitio e algumas 
· gu.rantias constitucionaes estào suspensa;;;, 
Felizmente, porém, a. Republi~a. tem outros 
orgãos que velam pela. execuçiio da lei c ha. 
de haver quem monto casa pa,ra. taes servi
ços e vá aos tribunaes, u.fim de que este di
reito seja respeitado como deve ser. 

Continuando a sua. critica, o orador diz 
que bate o clericalismo e não o catho-
licismo. · · 

Allega-se, diz o orador, que o monopolio é 
perdmwel pelos fins caritativos ; é como as 
loterias, que tambem condemna, addu·zindo 
argum~utos contra esse jogo. 

Analyza os benoilcios feitos pela Santa. Casa 
de :\Iist::ricordin., da, qual nito é cnthu:>iasta. c, 
criticando-os, refet·e-se a. factos escandn.losos 
publicados na Noticia e passados na'! enter· 
marias chquelle e . .,;tabelecimento. 

Exctmina o modo de entcrr.:~.mento elos 
pobres, dos indigentes que são envia~los 
para a Santa Casa. e1n um carro un
mundo e, quando teem a infelicidade de 
morrm>, ou são lançados na valia commum 
ou <ttirados a uma mesa expostos ao bisturi 
de qumn estuda e, depois de assim· reduzidos 
a migalhas, vão o cerabro, o coração ou 
ouüos membros mercadejados pelo merce
narismo dos bedeis. 

Pergunta. si umi1 associação que recebe 
doentes piLra tratar, como proposta da ~tu
torida.de publica, tem o direito de apod~rar
se de um cadaver para retalhal-o ; si a cir
cumstancia de ser indigente equipal'a, o 
cad<wer U.este ao do cão; si uma p:)bre 
virgem que teve a desgraça de moncr na 
enxerga de um hospita.I, deve por esse facto 
ter o seu corpo retalhado para estudo, 
quando ahi estão o3 livros, as esbmpas, 
etc .. que dispens~tm es.,a profanação .. 

Diz que houve um estudante de medicina, 
approvado sempre com distincção, o Sr. Tei
xeira ·Mendes, quo nunca lançou mão elo bi.s
tmi para. cortar um cada ver. 

Respondendo a apartes que contestam esse 
seu modu de ver o assumpto, o orador cita 
a situação de Job, que se viu rt>dtlzido â mais 
<leploravel indigencia o pergunta si alguem, 
depois de alJastado, chegar de infortunio em 
iní'ortunio até C:i. indigencia, e ver morrer 
alli um .ente queriuo, permittirá que, o seu 
cadavcr seja retalhado; cedido por 10$ o seu 
cereb1'D ou o seu coração. · 

Entende quo, quer sob o ponto do :vista ju
rídico, quer moral, isto precisa· acabar. 

Refel?-so á inhum<tção dos cada veres e nota, 
a circnmsta,ncí<L de ser a Santa Ca~a do Mi>le· 
ricot•Jia olJrigad<.t pelo contracto a inlmmar 
um c<~tltoltco junto a. um athêo, a um sui
cida, etc., o que é contrario ao fentimento re
ligio.;o de cada um. 

Trata ainda, dos caixõe3 empregados para, 
as cnterl'<tmentos e que são imp,ntos pelo 
contracto, vedando a cada um o dit·elto <le 
mandar construit' o caixão de ebano, :por 
exemplo, da madeira mai.:; perfumada das 
nossa.s florestas, prestando assim a ultima 
homenagem a um ente querido. 

Diz que, apezar do prestigio do illustro 
republiC<.tno que se acha exercendo o .cargo 
de pr.:feito, S. Ex:. não conseguirá isentar-se 
desse gra,nde erro. 

L:r,menta que o pl'efeito, Sr. Dr. Xavier da 
Silveira, se tivesse submettido tí amarração 
do ijcrviço funerario por mais 50 annos á Iru 
mandado d.a Sa.nttt Casa du. M.tsericordia. 
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Pois então todas as ouka.s municipalidades 
podem dirigir es~e s3eviço c só a (lo Di::>tl'icto 
FederJ.l é qnB não póde 1 

Ret'eec-se á constitucionalid<Ldo c convc
nioncia. das medidas contradictol'ias, hoje ac
ccit.as o amanhã. repellid <~s, post:•s em-prati
ca. a pretexto de sa.lvagua.eda.r- a população 
do Rio de Janeiro d<~ peste 1mbonict1 'e diz que 
precisaria de outra hora para cxplicu.r as 
:;un.s . asserções. _ 

Começaria, então, declarando-se contra. a. 
doutl'ina microbi<tna. A respeito, adduz lon
g<\S considerações no sentido de p1•ovar que 
não entrou a abordar esta questão completa
mente desamparado, pretendendo combater 
um assumpto de tanta monta sem nenhuma 
autoridade. 

Termina dizendo já ter mostrarlo qu0 é um 
homem atrazado nesca questão de despedaça
mento de cada;veres rias me:;;as de dis:>ecação. 
Levantou um conflicto de opiniões com o Sr. 
Gonçalo Souto. Sentiu mesmo quo estava di
zendo heresias, mas ficou consolado com al
gumas co usas que tem lido em um livro dos 
mais eruditos destes tempos ; ref0t>e-se ao 
livro do Sr. Ruy Barbosa- O Papa e o Con
cilio. (Mtdto bem ; muito bem. O orado1· é feli
citado.) 

Fie~~ a discussão adiada pola hora. 
Comparecem mais os · Srs. Cttl'los Marcel

lino, Albuquerque Serojo, SerzedeUo Corrê<1, 
Luiz Domingues, José Euzebio, Guedellm 
Mourão, Cunha Martins, Anizio de Abreu, 
João Gayoso, Joaquim Pires, Ra.yrnundo Ar
thur, Thomaz Accioly, Thomaz Cavalcanti,. 
João Lopes, F1•ancisco Sã, Sergio Saboya, 
Lima Filho, Camillo de Hollanda, Silva Mn.
riz, Errnirio Coutinho, Teixeira de Sá, Pe
reira de Lyra, Esmeraldino Ban~cira, Ji};ta.
cio Cohnbra, Pedro Pernn.rilbuco, Arroxella.s 
Galvãp, Rodrigues Doria, Sylvio Romero, 
Castl'o· Rebello, Neivn., Auguo:~to Fl'n.nç:L, Mil
ton, Eugenio Tourinho, Paula Guimariies, 
Vergne do Abreu, Adalberto GLiim<üãos, 
Augusto de Freitas, Rodrigues Lim<y, To
lentlno dos Santus, Gt~ldino Loreto, Pinheir·o 
Junior, José Monjardim, José Marcollino, 
lrincu Machado, Oscar Godoy, Raul B<1rrosv, 
S;L Frr.ire, Antonino Flallw, Lom•cnço Ba
ptista., Pereira. Lim:J., Oliveira. Figueiredo. 
Vil'ia.to Mascarenhas, Fr<~ncü::>co Veiga, Gas
tão da Cunhe\,· Penido Filho, Alft·cdo Pinto, 
Carneiro do Rezende, Aàalbcrto Ferraz, Leo
nel Filho, Lamounier - Godofred.o, Henrique 
Salles, Eduardo .,Pimentel, Pactua Rezende, 
Moreira da Silvá, Valois de Castro, Costa 
Junior, Luiz P\za, Alfredo Ellis, Azevedo 
Marques, Benedicto de Souza, · Lindolpho 
Serr<1, Alencar Guimarães, L:unonha. Lins, 
Germano Hasslocher, Francisco Alcncn.stro, 
Victorino Monteiro, Rivadavia. Corrêa, Al
fredo Varella e Cassiano do Nn.scime.nto, · 

Ca.ruara. Vol. VI 

Deixam de com})al'eccr com causa. parti
cipada O" Srs. Urbano Santos, José Boiteux, 
Pedro Chermont, Rodrigues Fernande3, Chris
tino Cruz, Augusto Severo, Suares Neiva, 
João Vieira, Malil.quia..:; Gonçalves, Moreira 
Alves, Col'!1elio d<1 Fon::;eea.í Elpidio Figuei
redo, Alfonso Costa, To.5ta, Marcolino Moura, 
Dionysio Cerqueirn., Celso dos Reis, Sampaio 
Ferraz, Augusto de Vasconcellos, Martinho 
"Cà.mpos, Pereira dos Santos, Aureliano dos 
Santos, Rangel Pestana, Estevão Lobo, Mon
teiro de Barros, Ildefonso Alvim, Monteiro 
da Silveira, Bueno de Paiva, Josê Boni.facio, 
Necesio Tavares, Mayrink, Arthur Torres, 
Manoel Fulgencio, Nogueira. Junior, Lindol
pho Caetano, Mil'andn. .Azevedo, Gustn.vo 
Godoy, Domiuguos de Castro, Oliveira Braga, 
Pa.ulino Carlo:;, Antonio Cintra.,Ovidio Abra.n
tes, Manoel Alves, Xavier do Valle, João 
C.,mdido, Francisco Moura, Angelo Pinheiro 
o Pinto da Rocha. · 

Ksem causa os Srs. Arthur Lemos, Hosan. 
nah de Oliveira, Antonio Bastos, Inclio do 
Br<1zil, Pereira Reis, Gomes de Mattos, 
Arn.ujo Góe.-5, Edual'do Ramos, Nelson de Vas
concellos, Barros Frn.nco Junio1•, Cu:;todio 
Coelho, Julio Santos, Joaquim Breves, 
Landulpho de Magalhães, Rodolpho Paixão, 
Fernando Prestes, Rodolpho Mir·anda, Jon. 
quim Alvaro e Campos Cartier. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada. a continuação da 2a dis
cussão do projecto n. 121, de 1901, autori
zando o Poder Executivo a abrir ao :Minis
torio da Justiça . o Negocios Iuteriores o,cre
dito do 100:000$, supplementa.r ao n.1'1 do 
art. 2° da lei n. 746, do 29 de dezembro de 
1900. 

O SI". Presidente- Tem- a pala
Vl'<~ o Sr. Germu,no Has:.;locher. 

O §r. Ger1nano 1-lasslocbcr 
não sabo si ter<\, a ven~ura de. concluir u.s 
suas obse•·vações sobrou disctir.~o com que.o 
Sr. E:.;meraldino Bando ira com lutou o pro
jacto em discussão. S. Ex. lnterpro~ou as 
suas intcnçõos como um acto de ho::;tilidade, 
quando não fazia 1:nais uo quo discordar de 
8. Ex. nas invectivas ao Governo. Extra
nhou e salientou os conceitos do seu collega, 
que não apontou factos e, sim, produziu 
umn. poça .de rhetorica. Não quiz e não 
quer desmerecer do valor intellectual do 
seu colleg;,~ e, por isso, a.ffirma que, si S. Ex. 
eucontra.-~se na vida do Governo factos gl,'a
ves, o seu .talento e a sua illustração seti_am 
al viões de demolição. " 

72 
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Diz que o projecto tem servido de pre-~· monto exportara.m-se para a Europa 
tcxr.o para mais uma, vez promover-se .cam- 30:J.IJOO:OOOS; para maclünismos.Estes machi
pa.nha contra. o Govct•no. nismos,quc dedam sm· pro<luctore~ de vida, 

Si a opposiç:ão do sctt collcga,. o Se. Esmo- cJmcçarttlU a enferrujar e isto sómente por
raldino B:mde ira, n:'Lo ross,; ele momcn c.o, de que o nosso paiz niio em in,lustrial. 
certo S.Ex. criticando o ceetlitoem rli!:lcu;sã·J Foi-se o dirihcil'O, o cambio começou a 
não usaria as expeesJões que usou pae~L fh- baixat>, a situ:tçã.o ftnancoiea começou a re
gellar o 81•. Presidente da Rcpul.Jlic:L sentir-se como a ecvnomica e, depois,. veio o. 

Pa;;sando a estuda,e o projecto di·t; que ne- empobrecimento e o fechu.mento dos arse
nhuma sociedade culta póde deixar de ter n<1es; veio a miseria. Dahi os protestos 
verbas sec1•etas. Só a França gasta. nisso a contra os governos, como si elles fossem os 
qual'ta pa1•te do seu orçamento da guc:·ra. cnlpa.<los da miseria e da. falta de traball~o 
A propria. espion11gem não é uma virtude e, para, o opeeaeia.do. 
sim, uma ·necessi-lade. da qnal lanç:tm mflo Cit~L os ex,Jmplos de diveesos homens illus-
varias nações estrangeiras. · tees,qne teem sido columniados,e diz que nós 

Nenhum g<.>verno pólie uispcnsat' o3 fundos ain1h temo;; um<1 i mpr . .ms 1. das mais morali
secrcto.:;, e a explictção que o seu colloga zadoras. A impre.q.;a em Fra.nça nem o lar 
deseja do credito peesent3 viria destruir a S<J.be poupat·. 
sua. ncLtureza. Si as explicações fossonida.das Termina dizen(lo já. ter dado a.s explicações 
as verbas deixariam de S3r socrGÜts. necessal'ias sobre <.~ sua attitude. (1lfuito bem; 

Não accrodita quo o Govêrno me as ver- muito bem. O omcl01· e cumpY"imentado.) 
bas. secret_as para drscompor os seus u.dvet·- Fica a discussão adiada pela hora. 
sarws. S1 o G:Jverno as gasta p:tra fazer 
campanha em seu favor dit'á, embora sem 
provas, que isso é (b contingencia humana. 
A propria Allemanha subsidi<.L a imprensi, 
até no Brazil. e justifica e.~sa. attitude ·como 
necessaria. 
· A Republica Argentina subsi<lia. · na Eu
ropa propagandas,não só em seu favor, como 
contra o Brazil P a peova. está na. di rnínuiçãJ 
da colonização espontanea para o nosso 
paiz. 

Si o nosso Govm·no lança mão elas vet·bas 
secreta~ para taes fins, não me.rece censuras, 

Passa·se <.\,hora destinada ao expediente. 

O Sr. I ... uiz Gualberto (se1·vindo 
de fo Scc1·etario) pt•ocede á leitura do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Requerimento -Do engenhoil•o Chrockatt 
de Sá e outros, pedindo conce :são de uma e,;;
trada de ferro do Br<tzil á. Bolívia sob as con
dições que indicain.-A' Commissão de Obras 
Publicas. · 

porque isto é da vida dos govenJ;J:L 
Por julgar algum acto da fttlministração Ficam sobre it mesa., :.tté ulterior delibor:t-

publica criminoso ou enJ.llo, não se scgtw ção, o;; seguintes 
que o seu.collega gueneie o Gnverno como 
o fez. Cabe a S. Ex. re . .;ponsabilizi.tr o Chefe 
da Nação, apresentftndo denuncia, que <1 o 
recurso que o nos:;o 1·egimen ofl'et'CCI'). · 

O seu intuito a.o analysar o tli,curso do 
seu coll~ga er<t e (l demonstrar qu l o Go
verno nao merece docstos. E et: :;á empe
nha~o nes.~a camp<tnh<t porque aqllclles que 
apo1am o Governo s::t.o attingidos ftttalmontc 
com o mesmoqualificativo do dcsmoraliz:.tdo 
que se lhe dá. 

P U.O.J I~CTOS 

O Congres.-jo Na.cional tlcct·ota:· 
At·t. 1.° Fic<L o Govomo autorizado a p:t

g<tl' ·to ?idaLlã.o Apulcll!'<J M_o.th, cx-ins.J?octor 
da AlíarH.Iega dt.t Vtctot•ta, a quantm de 
G:5:lO.~l07, lllltl lho cst;í. a· devet•, como 
const<t do dnspaclw do St·. Minist.ro tla Fa
Ztmda, do 10 de outubt•o de 1899, ahrindo 
p:\ra tal fim o preciso cr·odito. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
con tt•<tt•io. 

Sal<t das scssõos, 25 de outubro de 1901.
Syloio Ronw1·o . . 

Tod.os os gov~rnos provocam opposir;ões ; 
só a hbra sterhna é que não a tem. A moeda; 
é a unica cousa no mundo <,, que se não ü.tz 
opposição. A's vezes o simples Ldo de um 
individuo não ser s~.ttjsfeito em suas pre
tenções faz com Q. uc elle se declare em 
opposição. O Congresso Nacionltl tlccreta: 

A situaçã,o economica é que é a caüs<t da Art. 1. o As pcs'3oas naturae . ., ou juddicas · 
campanha que se move conua o a.c~ual' Go- que om qmtlqum· Estado da Uniã.o ou n.o Dis
vor!lO: Haverá, pel·gunta.. o orador, situação 1

1

. 'Gl'ieto FeJ.eral organiza.l'cm colonias infantis 
ma.1s 1mmoral do que aquolla do Governo a~rt'icul:1~ de conformidade com as clausulas 
Provisorio, qua.ndo Minis~;ro <ia Fazcndll. o j cân.>tant~s do art. 2<> desla, léi, gozarão dos 
Sr. Ruy Ba.rbo::;n.? No tempo do ensilb(:t.- ~e~uiq.t~s fÜjvores: 
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a) dispensa de quaJ'.pl!:r imposto fedm•al i) fornecer a.os cultiva.dores visinhos de 
em que incidam p::tra o fim acirna declarado, suas colonias, meuia,ntc s~~l:::.l'io, os traba
aindn. mesmo dos que sã.o deviclo::l pelas socio- lh:doros <10 qno c:trecot·om "pa,ra. so:us sar
dades a.nonymn.s c seus director,~s ; viços, tü•<tdo~ essBs tt·aballl:tdoreil do entro 

b) isenção de tllroitr!S ndua,noil'os o do ex- as cr0anç:ts das colvni:t.s quo forem julgada.s 
perliente para instl'umcntos e rnachinas ap:- aptas para os serviços quo dollas se exigir, o _ 
plicn.vois ás intlustrias agra.l'ias, plantas, j) ftLzcr, por conta propt·ia ou de terceiros, 
mudas,semcntes, adubos, animaes de raça, construcções agrícolas, montagem de ma
instrumentos de physica e chimica, reagen- chinismos, dereuba.das, roçadas, carpiçõos, 
tes, livros, arames diversos, postes, telhas do dostocamentos, [~rrotea.ções, amanhos, estru-
~inco e outros matcriacs de con.-Jtrucç:ões d t d' t · - ·f' b · d · t · 1 D m ações . c erras, drenagen:;, tss ~camen o 
agra~·w.s na?. a r·~ca os no pai.?., ma erm . 0~ de terrenos, ca.ptaçõcs de aguas para irriga-
eauv~lle pare~ cstr adas de feno, ou o.utl O::; • ções, fontes artesiana;;, devendo em· taes 
que Impo~·tarem para montag~m •. servlço e ::;ervíços ::sOl' empregados de preferencia as 
U.esenvol vnnento de taes colcm1as '· Cl'canç~n.s d::t'l eolonüt:-: qu:mdo suas fot•ças e 

c) transiJOrte e lXtSS'.Lgcns grat.mtas nas es- ;),1JLidõo.i '0 comportnm'. 
tradas de ferro do.Govcrno ou por elle sub-
vencionadas por l!J.U<í.lfttter titulo, para os ob- h) fazer exposições agriculas nas mesmas 
jectos constantes da lettra d deste artigo, e col_onias ; onde 
pesson.l ad~inistrativo da.-> mcsmtts ~olonias ; l) a cultura a sertuír deve ser intensiva· 

d) .franqma_posiial para o.s boletms e ou· devendo-se b ' 

tras mformaçoes meteorologiCa'l ; · 
e) dispensa do imposto do transmissão de m) adquí1•ir terrenos de lavoura que de-

propriedade no Districto Federal. vem ser a.pplicados não só ao dosen volvi-
Art. 2. o As clausulas que dão direito á monto das colonias, como tarnbem e em t.a 

percepção dos favore:J estipulados acima Sii.o: revenda em lutos agt·ar·ios -a pessoas que 
a) receber nas eolonias menores de 9 an- queiram dedic.w-se á agricultura, ; e mais 

nos par~ mais, ~ã..o de,linqucm.tes, os q_m~e& n) pr·ç,star gratuitamente todas as infor
perc?be~ao o salarw e::sta~e~?c1clo pelo JUizo mações í·ela.tivas á pratica agrícola que os 

. de o r pl~.aos,além do necQssa~ 10. para sua ma- lavradores solicitarem, co brando, porém, 
nutençao em sn.~de 0 molestr~ • . . pelas <malyses ehimicas e coberturas do 
. b) osta.belr:.cor nestas coloni<l.S o ons).no pra- prorronitores 0 atte't"dos de ori&em dos res

trco ~~. agr~c~.~t~ra em todos o;s . ~ous ra.mo3 pect'ivos productos ~s<~pr~ços q;c os gover
o ma!s mdustHa.s q~o com a aoucultura se nos e::; t,adoaes ou do D1str1eto Federal deter;. • . 
rolacwnom, por mow de: _ . minarem em tabollas para taes fins orga· 

. c) C<tmpos de domonstraçao e oxporwnclu.s nizadas; sendJ indispensavcl 
flOS qua,eS SOl'ãO 00Saiaua:) Ü l'O<tlizaclai a,; • , r . , .I · 1 cr · 
culturas nacionars ou ostrangoiras mais pro- o) ter um fi~c~l. nomeauo pe o .,ove:rm,o 
prias ao consumo goral, o princip<tlmcnte de esbd? ll. ou pt•c!eib,. .c pa~o ?~lo organ~
uvas, forragens, coeoaos, sericicultm·rt,. api- za4or d .~s colom~s par?- veuficat os sor.n
cultul'a, horticultur<l., pomologia., silvical- ços do quo ellas se Incumbem. e, fiu,ü-
tura, ou outras apNpr·iatbs á zona om que mente . . . . 
tao.-: c<~mpos so fundarem. €' ta.mbom . . 11) , entr-;1gar ao domt~to do estado ou Dis-

. . ' . tt·rcto Fedet•,tl, deputs do l)l'azo que l)Clos 
~l) ~eposüo.s. de rnstrumontos .~~rat'I?s, mel!lmos mr estipulado em lei, tod.us. os odi· 

pht.nt,~s, m?da~, ~~montes, adub~s. u.tame::;. ~ ficíos de rosi~encil.~ dos a;ylados, 0~ c<~mpos 
postos. para CClcas, t~has do z.mco e outi_?S de experiencra e mstrumontos agrwolas ne
mato_rraes do const_rqcçoos agr.a~Ias, que sorao cessario,;; a elles, as estações meteorologicas 
ve~d1dos aos agrtcult~rJS vrsmhos das. co- e os laboratorios de lavaO'ens chimicas. 
lomas e por ollas localizados, a preços mfe- o 
rioros aos do commercio commum; tendo Art. 3o Fica. o governo autorizn.do: 
mais: . I A contractar com o Dr. Climaco Barboza 

e) serviço moteorologico; o ou companhia que organizar para a .· rea-
f) posto zoothechnico para adaptação ás in- lização da lei n. 724, do Districto Federal, a 

dustrias- pastoril e pccuaria, e do que dollas fundaç~ão, manutenção e dirccção de uma 
enianar á pequena proprieda.do ruri11; mais ou mais colonias . con·eccionaes, annexas ás ·. 

g) uzinas p ~tra benofichtmento dos pro- preventivas que são objecto da lei municipal 
duetos dos pla~tadores, p:·ecodenr.io , accordo citada, na qual ou qua.cs set•ão admittidos e 
entre estes c os ot•ganizadorc_s das colonitts, mantido;; menores delinquente.'l, emqua.nto 
as qu:~es tambem deverão tor: . dur<.tr a pena corroccional a elles imposta, 

..... · !L) um laboratorio do analyses chimicas, passando depois para o regimen commurndas · 
obrigando-se ollas a colonias preventivas. · 
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II. Des pentlcr com a fundac;ã.o de cada 
colonia correccional a quantüt necessaria, e 
mais 45S mensaes para sustento de menor 
delinquente emquanto sujeito ao cumpri
mcn to d.D. pena. 

III; Conceder ao Dr. C. Barbosa ou com
panhia que organizar, para execução da lei 
municipal refel'ida, a subvenção unica de 
20:000$ pbt' colonia prevent<va a fundar, 
obrigado elle ou ella a receber nas ditas co
lonias pl'eventivas monores de lO a 12 annos 
não delinquentes. · 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 120 A- 1901 

Reduz de 1!5 a fO annos o tempo dé sm·viço 
exigido pelo art. 335 do ~·egulamento dos 
C01·1'eios da Republica, afim de que os respe
ctivos cartei1·os comecem. a percebe1· a grati
ficação addicional 

. Art. 4. o No contracto que, para execu<;,ão A Commissão de Orçamento, tendo exami-
do art. 3o desta lei 0 Governo firmar, ficarão nado o projecto n. 126, do corrente anno, do 
definid .ts as condições de admissão, manu- Sl'. Heredia de Sà, reduzindo de 15 a 10 
tenção, cxistencia. legal e material dos de- annos o tempo de serviço exigido pe[o 
linquentes ; 0 que tudo será fis_calizado por art. 835 do rogulameilto dos Correios da 
pessoa idonea nomeada pelJ Governo. Republica, afim de que os respectivos car-

teiros comecem a perceber a gratificação 
Art. 5. 0 Sempre que o Dr. C. Ba.rbosa ou addicional, -resolveu ouvir o Governo ácerca 

companhia tenha de fundar uma de suas co- do assumpto. 
lonias, informará ao Govel'Do, que julgará Em officio de 23 do corrente, o Ministerio 
da necessidu.do de annexar a estas uma co- da Industria, Viação e Obras Publicas , sa
lonia coueccional, conforme o disposto nos tisfazendo a requisiÇão desta commissão, 
ns . I e II do art. 3odesta lei. informa que, attendendo aos penosos deveres a 
•Art. 6.o O edificio ou edificioa das colonia.s caJ·go daquella classe de funccionarios, julga 

corl·eccionaes, construidos a expensas do Go- muito conveniente a disposiçao contida no 
vm•no Federal, são propriedade da União, a alludido p1~ojecto, tanto mais que, para os ca
cuj;t pnse ~ dominio vol':'erão, terwina~o 0 r imbad01·es e serventes; cujo seriJiço não e tão 
prazo de 20 annos ou ma1s, conforme se esti- t?-aballwso, o· referido p1·azo e de 10 annos. 
pular. A' vista de tal parecer, a cJmmissão en-

tende que o projecto de que se trata. deve 
Art. 7. 0 Rovogam-so as disposições em ser a•loptado pela Casa.. 

contrario. . 
Sala das commissões, 25 de outubro de 

Sala das ses.sõe.'), 25 de outubro de 1901.- 1901.-Paulg. Guimm·ües, presidente.-Fran
Hem·ique Lagden.- Celso dos :Reis.- {iilva cisco Sá, relator.-Mayrink.-Victorino Mon-
Castl·o. -Nelson de Vasconcellos.- Heredia tei?·o.-Luiz Piza. · 
de Sei.- Low·enço Baptista.- Tolentino dos 
Santos. -- Espel'iditTo. - F}'(tncisco Sá. -
Joaquim Pi?·es. - Valois de Casf1·o. - Joüo 
Lopes, 

O 81•. Presidente- Declaro que 
das omondas o1l'erccidas ao projecto n. 150 B, 
de HJOL, que orça a rccoit<t geral da Repu
blica para o exercício de 1002, deixaram ue 
ser acceitas as seguintes : 

Do Sr. Moreira da Silva, parque encarra. 
disposição permanente e em fórma impe
rativa; 

Dos Srs. Hosannah de Oliveira e outros, 
por S3 referir ao Orçamento do Ministerio 
d..a lndustr iD" ; 

DJs Srs. Irineu Machado e outt•os, por im
pJrhr em augrnento de vencimentos; 

Do Sr .. A!ves de Br_ito, por competir mn.is 
á Comm1~sao de Tat'Ifils. 
. As outras emendas vão ser enviadas á com
missão respectiva para sobreellasda.r parecer. 

N. 125- 1901 

O Congroaso Nacional l'esolve: 
Art. 1.° Fica reduzido de 15 a. 10 annos o 

tempo do serviço exigido pelo art. 335 do 
regulamento dos Correios ~a. . Ropublica, 
afim do que os l'ospectiyos carteiros comecem 
a pet·cebor a gratificação addicional rela-
tiva ao tempo de serviço postal. ·. 

Ari . 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessõ3s, 22 de julho de 1901.
He~·edia de Sà .-Henrique Lagden. 

O Sr. Pre~ident.e- Não havendo 
nada mais a tratar; designo para amanhã 
a seguinte ordem do dia. . 

Pl'imeira parte (até ·ás 3 horas ou antes): 
Continuação da 2a. discussão do projecto n .· 

206 A, de 1901, com parecer sobre ·a.s 
emendas para. 2a. discussão do projecto n. 
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.206, deste anno, quo fixa a despeza, do Minis-' Discussão unica do projecto n. 169, de HJOl, 
terio da Justiça e Negocias Interiores para o aui;orizétndo o Poder Executivo a caRceder 
exercício de 1902; um anno de licença., com o orrlenado a que 

2tt discussão do projecto n. 2IG A, com tiver direito, ao- bacharel Manoel Ignaclo 
parecer sobre as emendas par_a 2a d.iscussão Carvalho de Mendonça, juiz seccional d•) 

· t 2 6 fi d ,, E:)t:J.do do Paraná ,· do pl'OJeC o n. l A, que txa a espeza uO 
Ministerio da Marinha pa1>a o exercício de Discussão unica do projecto n. 201, de 1901, · 
1902; autorizando o Governo a conceder ao Dr. 

Continuação da 3a discussão do Pl'Ojecto 
n. 123 B, de 1901, que ·autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministerio da Justiça 

· e Negocios Interiores o credito de 11:200$. 
·supplementar á verba 9n. do art. 2° da lei 
n. 746, de_ 29 de dezembro de 1900; 

Continuação da discussão unica do pro
jecto n. 105 B, de 1901, com parecer sobre 
as e.mendas offerecidas na 2a discussão do 
projecto n . l 05 A (do. Senado), que crea no 
Districto Federal mais um oftlcio de rügistro 
de hypothecas, com a designação de terceiro; 

Continuação da 3a discussão do Pl'oje;to 
n. 205, de 1898, autorizando o Governo a 
manda!' pagar aos Drs. Francisco Antunes 
Maciel e Arthur Antunes Maciel a quantia de 
385:500$, importancia do gaao vaccum e ca
vallar fornecido ás forças lega~s durante o 
pJriodo revolucionariode 1893 a 1895; 

2"' discussão do projecto n. 255, do 1901-, 
autol'izando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministorio da Guerra o credito de 736:424$, 
supplomentar á verba IOa «EtapaS>> do art. 15 
da lei n. 746, de29dcdezembrode 1900; 

2a discussão do projecto n. 10ô A, do 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministorio 
da Justiça o Nogocios Interiores o cradito 
nccessario para pagamento do premio de 
viagem, do que trata o art. 2.21 do Codigo 
do Ensino, conferido a !?edro Demosthenes 
Racho; 

21\discussãodoprojocto n. 11 A, de 1901, 
autorizando o Poum· Ex:ocutivo a abrir. um 
croditq da. c1mtntía. do 2:638$045 ao Mi,.isterio 
da l~azenda :para. p:tgamonto. do forragens, 
agua. o objectos do expediente for·nocidos 
poli\ Companhia das Aguas do Maceió c ou
tros, por conta do Mini:,;terio da Guerra, 
durante os exercícios de 1894, 1896, 1897 e 
1898; . 

Discussã.o unica do projecto n. 267, do 
1900, autorizando o p·oder Executivo a con
ceder uma pensão de l$500 diarios, aeonta1' 
de abril de l898,ao ex-empregado da Estrada 
de Ferro Central dB Pernambuco,Luiz A1Ionso 
Ferreira; 

la discussão do projecto n. 6 A, de 1901, 
declarando abolida a accumulação das cadei
ras de logica e de litteratura do Internato e 
do Externato do Gymnasio Nacional, sob a 
regencia de um só cn,thedratico, e mandando 
pôr em concurso as cadeiras que vagarem 
em consequel).cia dessa disposiÇão ; 

Fernando Terra, assistente da cadeira de cli
nicadermato~syphiligraphic1 da Faculdade do 
Medicina do Rio de Janeiro, mais um anno 
do licença, coin todo o ordenado, para tratar 
de sua saude ; 

Discussã > unica do projecto n. 186, de 
1901, estabelecendo que ao engenheü•o 
Aristides Galvão de Queiroz, aposentado no 
cargo de direQtor da ~:~cretal'Üt do MinisteriJ 
da Agricultura, Commercio o Obras Public:.s 
compete, desde a aposentadoria, o ordenadJ 
de engenheiro-fiscal de 2a clas>G, correspon
dente a 25 annos de serviço ; · 

Discussão unica do peojecto n. ·r a.), do 
190 l, autorizando o Governo a conceder ao 
machinista de 2a classe da Estrada do Fel'ro 
Centl'al do Brazil, Achilles Arnaud Coutinho· 
um anno do licença, com ordenado, para 
trata1' de sua saude onde lhe convier ; 

Discussão unic;:t do projecto n. 100, do 1900, 
elevando a 1$ diarios a pensão e soldo quo 
percebe o 1° cadete reforma(lo, coni honras< 
de alferes do exercito, Orozimbo Carlos Cor
rêa de Lemf)s ; 

. la discussão do projecto n. 72, de l90l;de-
clarando que gozarão da fr,mquinrpostal a· 
cor1•espondencia e as revistas dos In:3titutos 
His'oricos e Geographicos do Brazil, do Pará, 
do Ceará, Bahia, S. Paulo, Paraná c Santa. 
Catharina e dos Institutos Archeologicos do 
Alagôas e Pernambuco ; · 

la discussão do projecto . n. 22 A, do !90 1, ' ' 
mandando dispensar dos exames pratlcos de 
que cogitam os arts. 28 e :?9 do regulamento 
de 31 de março de 1851 os officiaes o praças 
do exercito habilitados com os cut·sos das ar
mas a que pertençem e derogando a lei 
n. 39 A, de 30 ele janeiro de 1892, na :parto ' 
referente a este a~sumpto; 

Nova discu.1são do-projecto n.l53 E,d<> 1900, 
additivo destacado na 3a discu.3sã.J do pl>O· 
jecto n. 153, em virtude .. do art. 133 do Regi~ 
m<'nto In torno, autorizando o Governo a.: 
transferir para Manoel Maria Velez a conces
são feita a Julio.Be-nevidos pelo decruto n .99, 
de 7 d::l_ ou_tubro de 1892, podendo pró1•ogal-a · 
por mais Clnco annos ; . 

sa discussão elo projecto n. 203, do 190 i, . 
autoriza.ndo o Poder Executivo a abril' ao ,' 
MinistOJ'io d:~ Fazonda o crodito dêt quantia. do · 
2:3:3,16$45? para pagar. it. A.Avoninr & Comp-:. 
o êt Corre'~ Ch:~yos & Pmto,Llo :.1ccordo com .. 
a sentença. jmlicinria quo mamlou restituir-
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se . o quo d3 m;ús pa.garam á <1lf;mdogn. dost:~ I que lhe é dev. edora. até que essa instituição 
Cl1pital; . regularize sua situação, pJdendo mesmo 

2a discussão do projocto n. 2-13, de 1901, I releval-a do pagamento da importancia em 
autoriza.nd.o o Podor Executivo a :J.brir ao que flcou alc<wça.dn. no anno de 1899; 
Ministerio d~~ F<>Zenda. o credito oxtr;wrdi- la. discussão do peojecton. 157 A, de 1901, 
.mtrio do 3:000$ pwa at.tendor â rostituiç:lo tlec1ar<Lndo que, no caso de licença a um 
do deposito f.;ito por Adolplw Gomos Netto; lente cctthodratico da. Escola. Naval, serâ a 

Discu~são unica do pt·ojecto n. 24!, do cadeir<L regida pelo lente substituto a quem 
1901, autorizlmdo o Governo a c mcodor um competir nu. occasião o exercício das fun
anno de liconç<J., com tollo o ordon<1do, ao cções de repetidor dessa ca.deira, com voto 
prop:1r<.~dor offcctivo lia cadoil>c1_ do o~c~· <•- em ~epar~do ; . . 
ções o app<11'olhos da Faculdade do 1Icdwu1~L D1scussa.o un1c<1 do prQ]ecto n. 162, de 
do Rio dt• JanC'iro Dr. Henrique Tolodo Do- 1899, concedendo á. viuva. do jurisconsulto e 
dsw01·th; ex-Scnadol' Joaquim Felicio dos Santos a 

Discussão unica. do proj4?cto n. 200, de pensão mensal do 500.$000 ; 
1901, autorizando o Pode1· Executivo a con- . 2a discussão do projecto n. 62 A, de 1901, 
ceder um anno do licent.: ~t ao conductor de < ~Iterando <1 classe !3·, n. I·, das Ta.rifu.s das 
trom da Estrada do Ferro Central do Brazil Alfandegas; 
Francbco Alves da Silva Prado; 3"' discussão do projecto n. 166, de HlOl, 

la discussão do projocto n. 142 A, de autoriz <-mdo o Pode1· Executivo a abrir ao Mi-
1901, reorga.:úiz<mdo o corpo de ongonh<>iros nisterio da Justiçª' e Nego~ios Interiores o 
n11vaes e 1ixv..ndo o ppsso <:l.l do respectivo credito de 13:300$ par<1 pa.gamento do pro
quadro ordinario (com p:treccres das Com- mio e impro:;são de 1.000 exemplares da 
missões do Marinh::t e Guerra o Orçn.mon- obra- Theoria do Processo Civil e Com
to) ; met'cial- compost::~. pelo Dr. João Pereira 

2a. discus~ão do projocto n. 174, de 1901, Monteiro ; · 
mandi1ndo que o GovPrno da Rrpublic<1 in- :3a discussão do projecto n. 132, de 1901, 
demnizo, com a. qnanti<l de 70:000$, a Vi- autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
ctor :Meit'clles de Lima, palas tlcspo;':as que rdinisterio da Marinha o credito de, 100:000$, 
foz com a pintura, monr.agem c cu:;teio do supplementarao arL 8°, n. 24 ~ Obras
Panor~~ma do Düscobrimont0 do Brazil (com da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900 ; 
substituil;ivo da. Commis~rt.o do Orçamontoal) 3a discussão do projecto n. 120, do 1901, 

. projJcto n. 261, de 1900); aut•Jrizando o Governo a abrü· ao Ministel'io 
~)a discqssão Llo pl'ojocto n. 189, do 1901, da, Guerra o _credito extraorclinal'io do 

.· croand.o v ~1rios ciu·gos ni~ Rop<~rtiç:ãd Goml 2:401$800 p<tra p11gamento ao marechal José 
dos Cm•roios o marcando-lhos os rospoctivos do Almeida Ba.neto, em virtude de sentença 
vencimentos; do Supremo Tribunal Federal ; · · 

Segunda parte ((ts 3 hori1s ou antes): 

Continuação· da 3" rliscussiió <lo projecto 
n. 121, de 1901, autol"i:t,1.ndo o Poder Exoen
ttvo a alll"il' ao Mini:::tel'io da. .lustü,~ ; • c Ne~O· 
cio~ I1Hcriores o c1·cd i to de l 00:000$, supple· 
niontar ao n. 14 do art. 2° da loi n. 7'1li, de 
~V ele d('wmbt•o dti l uou ; 

1 :• <liscn.üii.o do projccto n. 13\J A, (lO 1001, 
o.~tabelecondo tlue as et:Lpas ·dos ofliciaes do 
cxel'cito c dtt a.t·mi~da nunca serão inferiores 
a. 1$400, qualquer quo scj<J, a guarnição a 
que peetença,m. salvo as excopt;:õcs da, lei ; 

~i:~. discussão do projcc\o n. 17:3 A, Je HJ01, 
autorizando o Podee Executivo a aln•it• ao· 
Ministerio da Guet·ra o credito exteaordi· 
mi.rio de 68: 19-l$189, para execução d<'· sM
tença, em ultimo.• instancLt, qnc condemnou 
a Fazenda Nacional a pagar ao tencmto-

. cor<Jnel Procjpio José dos Reis; 
;;o tliscus.~ ão do projecto n. 204, de 1900, 

autor·iza.ndo o Go1·erno a. lWot·oga.r o pPaw 
concedido tt Sociotlade Montepio Gora.! de 
Economia dos ~ervidorcs do Estado para in-

. demniza.r ao Thesoueo Fouer<ü ll<.t (p.mntia. do 

2:.. discqssão do projecto n. 218, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministcrio da M<~1·inha ·o credito de 6:121$701, 
supplemunt;~r á verba 8" do art. 8° da. lei 
n. 7,11i, de 29 de dezembro de· 1900, para 
p~t·gameoto de soldos quo competem aos o:tll
ciaos tt•ansferidos para o quadro da reserva, 
dopuis de a.nulladas as rospe:.ltiva.s refor·mas ; 

2" Lliscussão do peojehtos n. 131, de 1901, 
a.utoriz:uulo u Poder Exocutivó a alJril• ao 
Millisttn'io d<1 Fazenda o ceodit:J oxtr<wrdi
na.rio de 1.:1:12$ para pag<:1mento a diversos 
oper;trios d<t Casa da Moeda; 

3" diilcu:-:;sào do projecto n. 232 A, de 1900, 
c:Jm o pa.recer n. 22, de 1.901, a.utorizando o . 
Podet• Executivo <t tr<J.nsformar as la, 2~ e 
3a. turmas do.. Sub-Direck>ria dos ·,Correios 
em l", 2a e :)a. secções na Directoria Geral, 
passando os chefe,:; de ttinnas 11 chefes de 
secção, desde que preencham as condições 
1.',~gulamentaros, c da.n(lo outras providen-
ei<~.s; ' 

3" discus.,ão do projecto n. 127, do 1901, 
dispondo sobre a contagem da antiguidade 
do posto dos omciac3 do ~xcrcito t~ quo so re-
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. 
feeem os arts. 1° e 2° da lei n. 350, de 9 de de Albuquerque, viuva do capitão de enge
dczembro de 1895; nheiros Antonio Cavalcanti de Albuquerque, 

l"· discussão uo projecto n. 229 A, do 1900, uma pom:ão mensal de 100$000, · 
determinando que na confecção das talJella'l Discussão unicu, do pro,jecto n. 242, do 
de distribuição dos creditas a que se refere 1895, elevando a 100$ mensaes a pensão que 
o <1rt. 162 do regulamento n. 2.41 •9, de 23 de percebe D. Cybele de Mendonça Souza Mon
dezembro de 1896, dever-se-ha entender por teiro, viuva. do tenente honorario do exer
dotação de uma verba <L somma. cxackt das cito I-Ieleodoro A vclino de Souza Monteiro ; 
suas consignações e sub-consignações ; . 2a discussão do projccto n. 160 A, de 1901, 

Discussão unica. da emenda. do Senado ao conferindo privilegio p:wa pagamento de 
projecto n. 45 A, de 1901, quo autoriza o divida proveniente de salarios de trabalha
Poder Executivo a abrir ao Ministcrio da dor rural; 
Guerra o creJito que fôr n.ocessario para Discussão unica do projecto n. 204 A, de 
pagar a gratificação de exercício a que teem 1901, concedendo um anno de licença, com 
diroido Camillo José Montejro dos Santos e ordenado, ao Dr. Zacharias do Rego Mqn
Joaquim Gonçalves da Costa, contra-mestre iei.ro, juiz do Tt"ibunat CivU e Criminal,. 
e mandador da extincta officimt de correeiro para tratar de sua saude onde lhe convier ! 
do Arsenal de Guerra da C<tpital Federal; . 2a discussão do projocto n. 217, de 1901, 

Discussão unica do projccto n. 71, de 1001, autorizando o Governo a contractar com os 
autorizando o Poder Ex:ccutiv•J a conceder a engentteiros Angusto de Bittencour·& Carvalho 
Antoniode Santn. Cecilia Junior, fiel do the- .Menezes o Alfredo Rozondo da Silva, ou 
soureiro da Delegacia Fbcal do Thesonro Fe- companhia que organizarem, o fornecimen_to 
deral no Est.ado de Minas Ge1·aes, um anno do ca.rtões :postaes illustrados e dá outras 
do licença para trata.r de sua saude oDdc lhe providencias ; 
convier; · ta discussão do projccto. n. 87 A, de 1901, 

Discu&sã.o unica do projecto n. 184, de instituindo um premio annual, intitulado 
1901, autorizando o Poder -Executivo a con- ·«Premio Federal», de 5:000$, para ser con
ceder dous annos de licença, de accordo com ferido ao club de regatas <tue obtiver victo
Q disposto no§ 2° do art. 1° do regulamento ria no pat•eo «Campeonato», abrindo o ao-
publicado na orLlem do dia n. 495, de 17 do verno o ncc:::ssa.rio credito; . · 
janeiro .da 1866, ao capitão do corpo de on- l"' d i.scussão do projecto n. 101 A, (le 1901, 
genheü'os Alfredo Soare.3 do Nascimento. para permittindo n.o capitã.o do mar e guerra re~ 
tratar de seus interesses ; formado, Josú Dua1·te da Ponte Ribeiro con-

Discus::ão untca do · projecto n. 188, de tribuir para o montepio do posto de contra-
1901, relativo á emenda elo Senado ao pro- ttlmiranto, com as vantagens do meio-soldo 
jecto n. 171 B, de 1900, da, I.Jama.ra dos Depu- correspondente ao mesmo posto, pela. ta
tados, que autoriza o Governo a mandar bella vigento ; 
pagar ao capitão de fragata honot·ario e 2a discussão do Jll'O,jccto n. 222, de 1901, 
lo tenente reformado Cutlatino Marque::; ele detormin<tntlo que os oíliciaos do exercito, 
Souza a qmmtia do l :837$680, uifforença de armada e classes annexas, l'eformados ou 
soldo que deixou de recoboe desde 1870, dai;a. quo sa venham a reí'ormn.r tle n.ccordo com 
da sua. reforma, at~ 1897, de accordo com <t os üncrütus ns. 108 A, rlc 30 do dezembro de 
doutrina contida. no aviso do Ministcrio da 1889. ~ 103 A, tlc 80 de ,j<moiro dn 1890, vo
Fu.zonda de 7 do janeiro de 1869; lunt ma ou eompul;oolut·ütmonto, i;ocm diroito 

Ia discussão do projecto n. l5H A, de 1901, á>l vancagons oxaradas no alvu.rá do 16 de 
tornando extensivo ao Ministerio da Mari- doznmbt·o do l700 C· resolução do 20 do do-
nh.<\ o tlccrcto n. 2:::3, de 7 de dezern,bro de zDmbt·o de 1801; • 
1894, na. :parto que organiza os o.~t,Ldos 3a discussão do lH'o,jacto n. 103, do 1901, 
maiores do ~Iiu istl'o fla Guerrn. o do ajmlantc- m:u'c:tndo os c : t~o::: o a. fórtnn. <la. l'Ovisão da.s 
gennr:1.I do e :-:cr·cito, e d<1.ndo ontr·.:1,:'l provi- cund(·mn:.u;õe~:; 
denei<J.s ; · . ;.;a discussão do projecto n. IG5, de 

Discussão unica dn projecto n. 283, de 1901, auturizando o Poder Executivo a abrir 
189:~. concedenuo a D. Juliu.na Morei Ga.rcez ao rvlinist2rio da Marinha o credito de 

.J?J.lha, viuva uo tenente do exercito Diogo 77:521$899, ~upplemantar ás verbas ns. 8, 14 
Garcez Palha,a pensão annual de 960$000; e 21 do art .. 8° dt~ lei n. 746, de 29 de de-

Discussão unica do projecto n. 148, de zombro do 1900, para p<tgamcnto de venci-
1901, autorizando o Governo a mandar con- nwntos ao cJrp,; de patrões~morcH, a,ugmento 
ta,r ao capi cão de fi•a.gata. Francisco CcLrlton dü vencimc·ntus de um capitão de mar e 
a q,n tiguidado da data. da pl'omoção ú.quelle guerra, um c<.t:pitão do fra.gata o vonci· 
posto, em 26 ·de abril de 1890; · . mentos d0 tros Im'dicos do 5a classe; -

Discussão unica do projecto n. Wl,. de 1v. discussão do projccton. 182 A, de 1901,· 
19Ul, concedendo a v. Amelia Ca.valeantí dispe11sando a l•'azentht Municipal de ade .... 
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antar opa{l'amonto do sello 111s causas em 1 Salles, 1f<:tyrink, Cwlo-> Ottoni, Olegario Ma
que for autom ou ré, peeante :1 jni':ltiça ~oc<d 1 ciel, Padua Rczend~, Mot·eim da Silv11, Di.no 
do Districto Federal e dá. outrn.s pl'OVlden- Bueno, Cost't .Tumor, Bneno de Anrlrada., 
cias com emenda da Commissão ; Ac.lotpllo Gordo, Edmundo da Fonseca, Ca-

'1/'.' discus~ão do projecto n. 225, de 1901, j~do, Cín~imt~o Br·~ga, ,Alfre~o El~is, Carlos 
equiparando aos logarcs de apontador dos U<walcantl, r_ranc1sco_1 olentmo, Soares dos 
Arsenaes de Marinha e de Guerra o de S<tntos, Aureliano .Barbosa, Cass1ano do Na-
apontador geral da Alfandega ·d<t Capita.l sciraento e Diogo Fortuna. · 
Federal ; . Abre-se :1 sGssão. 
· Nova discussão do projecto n. 102 B, de , . 
1901, que autoriz!l. 0 r:'ocler Executivo a , E _ltda c sem debate approvada a acta da 
conceder dous annos de licença, com ~o~do sessao antecedente. 
simples, ao capitão do corpo de estaclo-mawr 
do exm·cito Pedro Botelho da . Cunha, para 
trat:w de nccrocios de seu interesse den
tro do paiz ( e~enda destacada dõ projecto 
n. 102, de 1901); 

lo. discussão do projecto n. 146 A, d~ 1901, 
instituindo regr:1.s para o eatabeleci:ncnt_o 
de empl'ezas de a.rma.zens geraes, determi
nando o~ direitos e as obrigações des.:;as em
preza.s; 

P discussão C: o p1'ojecto n. 215 A, de 190 l, 
autorizando o Poder Executivo a contractar 
o resgate do papel moeda com um banco 
existente ou que se installar e dando outras 
providencias. 

Levanta-se a sGssão ás 4 horas e 15 mi
nutos. 

130a SESSÃO EI\1 26 DE OUTUJ;!RO DE 19~1 

P1·esidencia dos S1·s •. Va:::- de }.felto (Presi
dente), Carlos de .Novaes (1° Secretario), 
Angelo .Neto (2° Sactetcwio) e Vo;z de Mello 
(Presidente.) 

Ao meio dilt procedo-se :L cha,mada ~~ que 
respondem os Srs. Vaz do Mello, Carlos <le 
Nova.es, Angelo Noto, Agapito dos Sa.nbs, 
Luiz Gun.lbct·to, IIosannah ele Oliveira, Ser
zedollo Corrêa, Cunha Martins, .Joaquim Pi
res, Nogueira Acci<Jly, Fmncisco Sá, Frede
rico Borges, Sel'gio S<\hoya, Gonçalo Souto, 
Eloy de Souza, Tavares de Lyra, Trindade, 
Silva Mariz, Ermirio Coutinho, Gomes de 
Mattos, Bricio Filho, Estu.cio Coimbra, José 
Duarte, Epaminondas Gracindo , Raymundo 
de Miranda, Jovini:1no de Carva~ho, Seabra, 
Neiva, Francisco Sodré, Felix Gaspar, Ma
noel Caetano, Satyro Dias, Alves Barbosa, 
Adalborto Guimarães, Augusto de Freit,as, 
Hercdia elo S<L, Raul Barro.-;o, Nilo Peçanha, 
Lourenço BapLista, Silv<t Ca.stro, Martins 
Teixeira, Theophilo Ottuni, .los~~ Bonifacio, 
João Luiz, Esperidião, Alfredo Pinto, Car
neü·o <lo Rezemle, Leonel Filho, Henrique 

ORDEM DO DIA 

la PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continua.ção da 2a. dis
etlssão do projecto n. 206 A, de 1901, com o 
parecer sobre :1s emendas para 2a discussão 
do projecto n. 206, deste anno, quo fi~a a 
despez::~. do Ministerio da. Justiç::t e Negocios 
Interiores para o oxercicio de 1902. 

O Sr. President.e- Tem a pala
vra o Sr. Neiva. 

O 81~. Neiva omquanto aguarda a 
chegada do impresso que contem as emendas, 
o parecer o o projecto, pode permissão 
para, aproveitando a l::n•gurza do dobate or
çamentario, _ t1·ad ição do antigo regimen 
bem continuada na. H.epublica, occupar-se üo 
um<t reclamação que leu na A Noticia, im
portante o sympathica, folha vespertina, 
querida do publico o especialmente do Go-
verno. · 

Affirma que é justíssima ossa recl.amação, 
porque re:1Jmente demm·ado é o proci3:':SO 
nas repll.rtiçõe:-J, nã.o só quanto <L liquidação 
o pagamento dD montepio 1úilita.r, como 
do civil ás famílias que v. ello toem direito 
o que, emqUanto o esperam, solfrom as 
tortnr:1.s dct misel'ia o record;l,·S) elos papeis 
rel~~tivo::; ao montepio ela senhora mãe do 
digno alferes que h:1 cerc:>. ào anno não ti
veram ainda, soluç[o. 

Estende essa recln.maç~ão aincla quanto aos 
iotere.ssos dos ·aposentados e reformados, 
dos quaes alguns ha que desde 1894 até hoje 
ainda não lograram receber o quantum da. 
sua aposentadoria corl'esponclcntC' e cita 
ontee outros factos o da aposentadoria do 81'. 
Augusto Woill. 

Não foi só o Jac91J da oscriptura quo espe
rou sete annos parn, conseguir a Lia, além do 
outros seto p:.tra a, bella Rachel ; os f'unccio· 
narios osperam tambem seto para consegui
rem a oifectividado do seu dit'oito. LemiJt•a 
ainda c a proposito o facto do um empt·e
gado do sua ton~~ que, tendo direito do roco
tJOI' como empregado do infeliz Al'/'lonal d~) · 
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Marinha, que o fora interino, espera desde que não deve sacrificar idéas e medidas que . 
1897 até hoje o pagamento de•seus . venci~ reputa necessarias,para.evitar a forrimJa cori.-
mentos. · · sagrada .para autorizações orçamentarías. 

Desculpa-se com a Mesa e c'om o relator Essa formula revela mais governismo do. 
por ter feito esse exor.dio estranho ao deba- que opposição, porque deixa· livro o arbítrio 
te, a que o convidou a força irresistivel do do Governo; diz o orador a um aparte do Sr. 
nome do sua terra, procedencia do despacho Silva Mariz que ta.xava de opposicionista o 
telegraphico que noticia a reclamação. Uma discurso de S. Ex. - . . 
vez que se refel'iu a um jor·nal da tarde, A Camara mesmo ficará melhor, diz-o 

. seja-lhe permittido ainda alludir a um outro orador, porque as leis são imperativas e o 
de que é redactor um illustre jornalista seu não cumprimento dellas pelo Executivo im
distincto ex-collega, o Sr. Alcindo Guanabara. porta em desprestigio ou menosprezo ao ' 
Leu como de costume a Tribuna e viu que o Poder Legislativo, ao passo que as autoriza.-

-articulista asseverara não . ter talvez o Sr. ções são facultativas e não usar dellas o 
relator da JustiçJ. oc~sião de responder, Executivo em nada fere o melindre do Paria
porque os oradores não fizeram íncrepações manto. 
ao trabalho de S. Ex. Ousa dissentir dessa Diz que o Sr. relator tem um nome que 
opinião, ainda .que tenha sempre por puro e é como um horoscopo, nomo o rio seu homo
correcto <>. que produz o illustre fluminense. nymo: S. Ex. é fluente e fecundo. 
Para demonstrar que reparos houve, basta Lê o relatorio para. mostrar que,.modesto, 
attender ao grande numero de emendas offe- S, Ex. quer amparar sempre sua opin1w . 
recidas · ao projecto, o que prova que nem autorizada com a autoridade de notabilida
tão completo era esse trabalho, mormente des, como Ferry. 
quando só duas dellas diminuíam despezas. Refere-se ã Maternidade do Rio de Jaueiro 
As que accresciam denotavam deticien- e ã . verba com que no projecto se a dota, 
cia no trabalho, e estas, excesso ; quer de para pedir e esperar que ao menos no or.:; 
uma, quer de outra forma, o facto é que çamento vindouro se faça o mes!J:!.:O para a-.. 
discordancia. ha e-manifésta do trabàlho de Maternidade da Bahia, cujo edificio já . foi 
S. Ex. iniciado. .. . · 

Não é seu intuito tirar uma só das folhas Estuda a situação financeira ·e economica 
.. que formam a corôa que cinge a fL·onte de do seu E&tado,pa.ra modtrar que elle, como a 
. S. Ex.; mas deve dizer a verdade. O S1·. Capital Federal, faz jús a esse auxilio da 
relator afastou-se do commum, impugnando União, em prol da pobreza e da sciencia. - · 
as autorizações, cortando a ca.uda orçamen- Louva os esforços empregados pelo illus· 
taria, no que não foram <!<écordes tantos tre governador da Bahia, providenciando de 
Deputados que revelaram sua divergencia, :modo a obstar que a peste alli penetre ; e 
consubstanciando-a em emendas autoriza- allude com encomios ao omerito Dr. Rodri· 
tivas. gues Lima. · 

Essa idéa não é exclusi-va do Sr. relator, Retere-se ás verbas ha muito tempo vo- · 
della partilhava já o Si'. Ministro do In te- tadas em beneficio de institutos de caridade 
rior, mas por assim pensarem um e outro e do ensino, impugnando as opiniões a. res
não se segue que o queira a Camara. Sabe· peito emittidas pelo Sr. relator e, a propo
se que o tinal das prorogações é sempl't:\ do- ::nto, historia as varias phasos pór que passou 
dicado aos orçamentqs o, como não possam osso auxilio, sondo corto que olle é até um 
as Commissõas estti.l' a estudar materias es- preceito constitucional. Não apt•esentou me
tranhas, contidas em outro~ projecto.~. justo did<.~. alguma nesse sentido, mas defende os 
é que no orçamento, sob a. fôrma do autori- collegas que o fizeram e quo tão desconsi
zação se cüncretizem idéas quo se reputem dcrados foram. Não é. sebastianista dos de
urgentes e necessarias. ficits, como não o é de cousa alguma, .ama o 

Mais facilmente assim produzirão o dese- progresso e o seu espírito tem naturalmente 
jado e1feit.o do que como projectos de lei,que essa tendencia. Acha a phrase sebastianismo 
St>rão vencidos pela pressão e escassez do dos deficits,empregada pelo Sr.relator,bonita. 
tempo. . - · . . . {in de siecle, ·agradavel pela innovação, mas 

Ainda que só, protestará sempre contra não lhe quadra-.- · 
essa. ·restricção a mais nos direitos dos re- Acredita poder apresentar a emenda · rela~ 
presentantes. tiva â Maternidade da Bahia na sessão vin- . . 

Lê.trechos do parecer sobre as emendas _e doura, porque até lá espera que venhan:l a 
louva a attitude do Sr.relator,quando opina, funccionar as aulas da Academia, clijo's · 
porque a Commissão não estâ..adstricia a ho- alumnos terão naquelle instituto um meio ·· 
mologar as tabellas eny:iadas pelos Ministros, de estudo e de applicação experimentaL : 
seria isso passividade incorripativel com o re-- Durante sete annos bat.eu-se pela idéa de 
gimen o com o pl'OstigiodoPoder Legislativo, consignar-se a verba de 50:000$ ~m auxilio 

C"IUI\fll Vol, Vl 73 
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da Casa. de MisericorJb. da. Bahia; este anno, · Accontúa que o seu inte1•esse ·neste deb .. tte 
porém, nem mesmo esla emenda apresentou. · é sómentG defender os collegas ausentes, cer-

E' tenaz, imperterrito no sJu posto, cum- t:l.mente por mo~ivos poderosos, por não de
pridor do seu dever, não olfencle a quem sejar vel-os censut•a1os como perdulario:'l. 
quer quo seja, ma'l não cede na defesa dos Não se importa que pensem que está só; 
interesses que reputa legitimos e patriotlcos, só começ m Galileu, só esteve Colomb:J no 
especialmente do seu querido Estado e das inicio, o no emtanto o mundo inteiro é hoj~ 
classes que se orgulha de .modest.a mas com accorde com o preceito do e pu r se muove ; 
satisfação representar, bom como dos amigos e. o mesmo mundo censura a injustiça que .a 
a quem deve reciprocidade do affecto e de republica colombiana procurou salvar, ante 
.lealdade, sem cogíttr de marear o brilho a injustiça do nome de America. Jamais está 
des3a aueoola de bond:tde com que pretendem só desde que é accorde com a sua. conscien-
os bons cercar-lhe o nome. cia, com a sua conv:cçãJ. 
_ Historia a sua vida publica.para demons- , Continuando a analyse das emendas, louva 
trar que não é up1 pdrve1~u da Republica e a do Sr, Mayrink, a quem faz a mais honrosa 
que tem ascendido ái! posições que procura referoncia, como as accentúa em relação ao 
occupar dignamente, á custa de seu proprio Sr. Serzedello, cujoS serviços salienta, . cujos 
.esforç,), alentmdà-se no decbivo apoio dos meritos não ha quem negue, CJmo se faz jus~ 
fracos e .dos oppeimidos. Dahi o. indepan- tiça ao seu ca.racter e nobreza de alma. 
dencia d~sua palavra e de sw1 acção, ampa- Si julga hypothctica a emenda do Sr. R. 
radas põr uma força de vontade que não St3 de Mi!'anda. classifica de hyper-hypothetica 

.a:bate, por urna firmeza que não re~ua ante a do Sr. AlfreJ.o Pinto. 
o numero, nem so atemoriZ1 com os apodos, Quanto á emrnda diminuindo a verba se-
como zomba das ameaças. ereta parJ. a policia, emitte "' respeito seu 

Não se arreceia da pecha de indisciplinado, juizo; com todo. o cuidado, anda nessas 
: porque os s~us amigos sabem que, si não ques~ões, como quem piz:J. eni ovos. (Riso.) 
tem fulgores de palavra e arroubos de imagi- A verba não é para os secretas. (Riso.) Ab
nação, tem, entre5anto, - b1stante alma, so~utamente não é isto- é para, serviços 
b:~,sta:nte coraç-ão e ba.stn.nte dedicação ás reservados, secretos, investigações, retri
causas que espó,m.; si não tem a erudição buições, premio.;;, como sa usa em outros 
dos que bordam de citaçõea os seus discursJs, p:üze3. 
tem a litteratul'l\ barata dos j)rnaes (riso) A proposito de policia, refere-se á lei de
e cumpre o seu dever como entende, di.;- nominada Alfredo Pinto, em homenagem ao 

. cutindo os assumptos, e fazendo sua-s notas seu preclaro autor e prezado collega, e narra 
á margem com lhanez:~., moderação; critica a desillusão que so!freu quando, pela pri
sem pruvocar attritos quo molestem o me- meira vez, teve a Camara Civil e Criminal 
lindre de seus dignos colleg:ts. de julgar da. sabia e liberal pre.scripção da-

Insiste em assignalar o equivoco do illustro quelle · projecto, que reputam tão · auto-
relator da Justiça com o affirmar que foi de ritario. . _. . 
13;000:000$ a fr.1bulo.;a olev'ação da despeza. A um longo aparte do Sr. Bueno de An-

Si lhe fosse permittida a hyperbole-dil•ia drada, explicando não ter jamais tido anti-
- que fabuloso é o conceito do nobre reln.tol'. pathia pelo orador, es~e, agra(lecendo a ex

Deu-se ao estudo âcura.do des3as emondas ; plicação que tanto o lisonjeia, faz sentir que 
classificou-a?, sommou as p1rcellas para de- reconhece ainda mais hoje o m•ro da extin
monstrar esse engano do relator, que com cção dos Arsenaes e de outras medidas que . 
se1• astrJ da la. grandeza na constolla- tem -combatido como más; ·antipatrioticas, 
ção litteraria e scientitica no parlamento, folgando de ver que ouGros vão reconhecendo 
não é,entretanto, um mathematico. que tinha razão, quando as impugnava. 

Castellar foi um notavel orador ; mas Allude. á opinião, que reputa sinão erronea 
Newton um grande mathematico. Este não certamente inconveniente,. que priva o 
primorava pela eloquancia,como aqqelle não Deputado de ventilar factos que se passam 
sobresahia pelos calculos, que até o.> poli- nesta grande Capihl, dos de que se levanta a 
ticos lhe falharam. ponta do v~o e nada mai::~ se sabe; e sabe 

Analysa emenda pJr emenda do»de a ta. Deus quantos mysterios a ollo:3 não se pren· 
até 43a, para demonstt•ar que o augmento dom e ficam secretos. 
pro_posto por cllas ó de 871:400$, sem fallar A proposito de infoi•mações, classifica-as 
em 269:i00$ de emendas quo foram accoitas em tres ordens: aquellas quo levam dezenas 
pelo proprio I'elatoe ; e, ainda incluindo a de annos a chegar, as que chegam saro
emenda de 8.000:000$, toda hypothetica, din.mente, mas attnal chegam, e as que 
mesmo assim, faltariam cerca de 3.000:000$ prostes, com velocidade de raio, electricas, 
.:para a fa.bulosa. somma encontrada. · .não se demo1•am. 
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Continúa na analyse de outras emendas e 
alc1nça do relator a declaração de que 

- .acceita uma que, opportunamcnts, apresen
tará em favor dos mílita,t•es, aos quaes tanto 
a Republica de\·o ; e . embora cança,do, mo
lesto e mesmo molestado voluntaria
mente, continuará no seu posto, prompto a 
mostrar a quem quer que seja que, em
quanto pudor erguer sua voz, emqua.nto 
puder . dispor deste elemento de . força c 
preponderante nos combat3s que aqui se pe
lejam, cs :ará firme, não recuando, prepa
rado a demonstrar mais uma vez que mais 
faz quem quer do que quêm póde ; e quando 
a vontade domina o espírito, o homem por 
menos impÇ>rtante que seja., por m'mos p_re
stigio que t~nlía, dispõe de um grande valor, 
a sua convicção. A mente lne dieta o racio
cjniL, a palavra traduz-lhe ós pensamentos, 
é isso é uma força. Erriquanto puàer us:1r 
dessa força,aqui estará pt•ompto p1ra o com
bate, disposto a enfrentar o despotismo, 
parta elle da séde elevada da presiden; 
cia, proceda ainda das mais altas cumia
das, conscio de . que cada qual emprega 
as armas de que dispõe. O orador utiliza.r
se-ha. do sau verbo,ora sereno,placido,ameno, 
cheio de doçura, repassado de s:mti
monto, de lhaneza c de bondade; ora,, tro
vejante, energico, aspe1'o, severo, confor
me o tom em- quo lhe fallem, consoante o 
proceder dos que o rodeiam. Não tem des
fallecimentos, nem temoreJ; é affoito ás 
luctas e seu ardor é t:mto maior quanto 
mah se b.ate accorde com as suas convicções, 
e fal--o sempre altivo e ufano quando em 

· defesa do povo, das classes que representa e 
dos amigos. (Muito bem; muito bem. 
O orar:lor é feUcitado). 

Fba a discussão adiada pela hora. 
Comparecem mais os S1·.~. Albuquerque 

Serejo, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Antonio 
Bastos, Urbano Santos, Luiz Doming!Jes, 
José Euzebio, Anizio de Abreu, João Gayoso, 
Raymundo Arthur, Thomaz Accioly, V}rgi
lio Brigido, Thomaz Cavalcanti, J.o~o Lópes, 
Pereira Reis, Lima Filho, C::1ruillo de Hol
landa, Celso de Souz:t, Pereira da Lyra, Es
meraldino Bandeira, Julio de Mello, Pedro 
Pernambuco, Rodrigues Doria, Famto Car
doso, Castro Rebello, Augusto França, Mil
ton, Eugenio Tourinho, Paula Guimarães, 

· Vergne de Abt•eu, Paranhos Montenegro, Pi
nheir~:~ Junior, Jo.'3ê Monjardim, José Marcel
lino, lrineu Machado, Henriqua Lagden, 
Nelson da Vasconcellos, AntoninJ FialhJ, 
Custodio Coelho, Pereira Lima, Viriato Ma~
Cll.l'enha~. Franctsco Veiga, Gastão da Cunha, 
Penido Filho, Francisco Salles, Adalberto 
Ferraz, L'i!.mounier Godot'redo, Antônio Z .t
ear ias, Limdulpho de Magalhães, Eduardo 

Pimentel, Rodolpho Paixão, Lamartine, Va
lois de Castro, Luiz Pi3a, Azevedo Marques, 
Hermenegildo de Moraes, Teixeira Brandão, 
Benedicto de Souza, Llndolpho Serra, La
menha Lins, Barbo~a Lima, Marçal Escobar. 
Germano Hasslocher, Francisco Alencastro, 
Victol'ino Monteir·o, RivaU.avia Corrêa, Ves
pasiano do Albuquerque e Alfredo Varella. 

Deixam de comp:trecar com cau.:;a, parti
ciplda os Srs.José Boiteux, Pedro Chermont, 
Rodrigues Fernandes, Christino Cruz, Guede~ 
lha Mourão, Augusto Severo, Soares Neiva, 
João Vieira, Malaquias Gonçalves, Moreira 
Alves, Cqrnelio da Fonseca. Elpidio Figuei
redo, Affonso Costa, Tosta, Ma.roolino Moura, 
D onysio Cerqueira,Celso dos Reis, Sampaio 
Ferraz, Augusto do Vasconcello3, Martinho 
. Campos, Pereira dos Santos, Aureliano doa 
Santos, Rang~l Pe·3tana, E~tevão Lobo, Mon-
triro de Ba1•ros, Ildefonso Alvim, Monteiro 
da Silveira. Bueno de Paiva, Necesfo Ta'
vares, Arthur Torres, Manoel Fulgencio, 
Nogueira Junioe, Lindolpho Caetano, Miranda 
Azevedo, Gustavo Godoy, Domingues de' 
Castro, Oliveira Braga, Paulino Carlos, An
tonio Cintra,Ovidio Ahrantes, Manoel Alves, 
Xaviet' do Valle, João Candido,Paula Ramos, 
Francisco Moura, Angelo Pinheiro e Pinto· 
da Rocha. _ .. .. · 

E sem causa: os ·srs. Carlos Marcellino, 
Gabriel Salgado, Indio do Brazil, Teixeira de 
Sá, Araujo Góes, Arroxellas Galvão, Sylvio · 
Romero, Galdino Loreto, Oscar Godoy, Sá 
Freire, Barl:'os Franco Junior, Deoclociano 
de Souza, Alves de Brito, Julio Santos, Oli
veira Figueiredo, Joaquim Br•oves, Fernando 
Prestes, Rodolpho Miranda, Joaquim Alvaro, 
Alencar Guimarães e Campos Cartier. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA • 

E' annunciada a continuação da 3~ discussão . · -
do projecto n. 121, de 1901, autorizando 
o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da 
Justiça e Negocias Intet•iore.:~ o cl'edito de 
100:000$, supplementar ao n. 14 do art. 2° 
da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900. . 

O Sr. Presidente-Tom a palavra 
o Sr. Bueiio do Andrada. 

O Sr. J.J•ueno de Andrada 
sóbo á. tribuna com o intuito de defender a 
opposição ao Governo da.s accusações in· 
justas, ap<1ixonarJas e originae.:~ do nobro 
Deputado Sr. Germano Hasslocher, que, es
quecendo-se de que fôra ha pouco Qm dos 
que levanta.ram accus::1ções ao Governo, veiu 
para a . discussão o, não fazendo . justiça 
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aos que se separaram do Governo, declarou 
que a opposição é ridícula. . . . · 

Faz S. Ex. ainda outra injustiça, atirada 
contra uma opposição organizada e que tem 
em seus Estados e em suas consciencias êco; 
é quando diz que ella é similhanto a um 
bazal' de roupas de carnaval que cobrem 
manequim. A roupa que a oppo:->ição veste 
foi a que S. Ex. despiu ha pouco. (Apartes). 

Outro ponto do discurso do Sr. Germapo 
Hasslocher é aquçlle em que S. Ex. afl1rma 
que a opposição é vasia, sem.intuitos, sem 
ideaes e que nada promette ao paiz. As 
opposições, quando começam a organizar-se, 
não teem obrigação de apresentar program
ma definitivo. 

Cada um dos Deputados que compõem a 
actual opposição vciu a ella juntar-se contra 
o governo do Sr. Campos Salles. levado por 
motivos diversos. A opposição trouxe a 
queixa da entrega do progresso da grande 
região do norte a uma companhia estran
geira. Será, por acaso, vasia a opposíção 
que traz para o debate documentos officiaes 
e dados tirados dos relatorios de ministros, 
para mostrar que o arrendamon to foi, como 
já disse, a immoralid.ade maxima. ~ 

Só poderá applaudir este arrendamento 
quem não o conhecer, porque elle constitue 
o primeiro tr·ust do nosso paiz. 

V ao demonstrar que este trust é nocivo. 
No contra.cto que o Governo assignou com 

a companhia ingleza para o arrend<nnento 
de cinco estradas do forro do norte, só a 
parte de uma clausula regula as relações 
entre os dous contractantes, é a de n. 14. 
Esta clausula determina de. modo preciso o 
seguinte : a companhia arrenda as estratlas 
lJaseamlo as tarifas nas que actualmente 
existem em uma dollas. Poder(~, entreLanto, 
<t companhia arrenda ta ria elevar de 5 •; o 

.mais a taxa das tarifas, desde que o cambio 

gíão e obrigando-a á escravidão commer
cial. 

Outra clausula sorrateira é a seguinte: 
os inglezes podem. baixar as tarifas quando 
quizerem produzir o desenvolvimento do seu 
trafego. As linhas arrendadas estão em uma 
região onde já ha outra de arrendatario na
cional, no meio dellas. Esta clau.~ula é para 
armar o trust com o direito de estender 
ramaes e cercar a. outra estrada. Explica 
longamente esta asseveraÇão. · 

Or11, será ridícula uma opposição que se 
levanta para deff'nder uma região mnior .do 
que a Inglaterra e a Escossia juntas~ 

Mesmo quo estivesse com a política. do 
Sr. Campos Salles,g.ffirma que, apezar disso, 
se poria em opposição na questão das estra~ 
das de forro de Pernambuco. · 

A opposição de S. Paulo, contra a qual só 
ha o argumento do tor sido tardia, não se 
baseia em factos vãos, nem em despeitos ou 
interesses. 

O Sr. Germano Hasslocher diz que a oppo
siçã.o traz frequentemente para o debate & 
questão do a1•rendamento. . 

Cumpro Olla um direito, porque está con
vencida do quo o arrendamento é uma pa
tota. 

Mas a opposição so tem tambem occupa-
do da en.eampação e do capricho fatal da 
tyrania do Sr. Presidente da Republica de_ 
mandar a policia matar gente na rua d? 
Ouvidor e em outras. Quando o Sr. Prest
donte da Republica não defendeu grandes 
regiões b l'azileiras e entregou· territorio 
brazileiro á Bolívia, a opposição tambem 
não se calou. 

Esta opposição, :porcerto, não é vã. 

baixe de 21 dinheit·os por l$000 até lO di
nheiros por 1$000. Segue-se que a compa
nhia. üca. 1umada do direito de levantar o 
preço das tarif<ts e nenhuma outra chmsula 
lhe tolhe este direito. Assim, a companhia, 
uma vez senhora da região, poderá elevar 
as\~?riias sem que o Governo o possa .· im
pedir. 

Seu · collega, respondendo . da tribuna ás 
accusações que · a opposição fazia sobre as 
verbas secretas, foi íncoherente, porque es
tava dando 11 prova de que ella não argu-
mentà.va. só com os arrendamentos. 

Dizia o velho democrata Theophilo Ottoni 
que não se precisa inventar motivos de op
posição a governos corruptos, porque ella 
está. feita nos decretos do;Diario Otficial • . 

Si o seu collega. ler diariamente esta folha. 
officlal VCl'á a negação dos . principias repu
blicanos pol' parte do Governo: Os a.ctos dos 
governo::; são as bases das opposições. O Sr. Senador Leopoldo de Bulhões dizia 

não haver. o perigo dos inglezes destruirem 
a prosperidade da região, do tirarem de 
de mab, porque sua renda depende da quan
tidade de trabalho. Isto não é verdadeiro, 
pol'fJ.lJC, quando·o Governo tem de legislar em 
um caso d1!stes nfLo devo ter a preoccupa.çà.o . 
ele f'avoi·ecm• ;í companhia. o sim ao povo da 
região. Bntrog;tndo à companhia. o direito 
de regular a t·egião, o inglez, quanto mais 
:puder tirar de lucro, tirará.. A companhia 
irá gradualmente tornando-se senhora dare· 

Termina dizendo que, como já mostrou, 
não fol'am paixões de momento que condu
ziram os a.ctuaes homens da opposição. 
(Muito bem; muito bem.) 

Fica a · discusl:>ão adiada pela hora. 
Passa-se á hora destinada ao exp~diento. 

O Sr. Henrique Lagdell (se1·
vindo de to Secretm·io) procede áJcttur<l, do 
seguinte · · - ·· 
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EXPEDIENTE 
Offlcios: 
Do Sr. 1° Secretario, do hoje, communi

cando quo, nessa dã.ta., o Senado enviou á 
Sí1Dcçã.ó presidencial a RC'soluçã.o do Con
gresso Nacional, . autorizando o Governo a 
conceder utn anno de licença ao Dr. Mn.noel 
José de Queiroz Ferreira, preparador do 
physica da Escola Polytochnica.- Intei
rada. 

Do Ministerio da. Guerra, de 25 do cor
rente, restituindo devidamente sanccionados 
dous dos autographos da lei do Congresso 
Na~ional, que fixa as _ forças do torra para o 
cxercicio do 1902.-Inteirada, enviando-se 
um dos autographos ao Senado. 

Requerimento: 
· bo Lourenço da Silva. Oliveira, podindo 

sejam feitas as modiftclçõcs quo indica no 
projecto n. 156, de 1899, pendente de deci
são da Ca.mara.-A' Commissão de Fazenda. 

Fica. sobre a mesa, até ulterior delibera
ção, o seguinte 

\ PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 Nenhuma loteria poderá. ser extra

hida na Republica senãQ aos sabbado.). · 
Art. 2. 0 Os bilhetes não poderão ser frac

cionados, nem do pt•eço inferior a· 20$ cada 
um. 

Art. 3. • A in fra.cção do disposto nos arts. 1' 
e 2° sorá. punida com a pena.. dr L ·:::s a seis 
rnezcs d(l prisão cellular, cabe. i• ' Tlrocedi-
mento ex-officio. • 

Paragrapho unico. Incorrerão na mesma 
pena os quo vendot·om bilhotcs ·de loterias 
·estrangeiras. 

At•t. 4. o Jtcvogam-so r~s disposi(;õcs om 
contrm•io. · 

Sala das r-essõos, 2(} dt• ouLuht•o elo WOJ.:
Joag_uim, Pires. 

. O 8r.Estaclo Coimbt•a em . uma 
das sessões do mez de julhooccupou a tribuna 
para re:llamat• a a.dopção de providencias 
tendentes, sinão a extinguir a crise agl'icola 
do paiz, ao menos a melhora.l-a. 

Nossa occasião, occupando-se das tarifas das 
eatra.das de ferro e dos ·impostos inter-Esta
duaes, teve de inquerir porque a illustrada 
Commissão do Diplomacia o Tratados tem 
conservado em sua. ·pasta, desdo 1897, o tra
tado do convenio comrilorchtl ontre o BrazH 
o o Chile, quo foi enviado ao Congresso pelo 
Sr. general Dionysio Cerqucira, .então Minis
tro do Extol'ior. 

Nã.o tendo obtido resposta, volta hoje á 
tribuna., contando qúe o seu amigo Sr. La-

monlta Lins so apressar<:'~ om trazer á Camara. 
as razões da demora üo parucor sobre o tra
tado referido. 

Quando Ministro do Exterior, o St'. DI'. 
Carlos de Carvalho assignou ~om o repre
sentante do Chile um protocollo de tratado 
commercial e do navegação, immeJ.iatamen
te om lO de l'naio de l8U7, mandou-o ;t Ca
mara. Por acredit<~r que nesse tratado se 
encontre o principio de.~ mais completa re
ciprocidade, é ma;ior a sua estranheza por 
não ter visto a Commissão de Diplomaci<~ e 
Tratados dar aindit o seu parecer. 

Tem ouvido dizer que no protocollo !'oi 
inclui<la uma clausula inconxtitucional. 

E' inacreditavel que um socretarJo de es- · 
tado não conheça a Constituição do 24 elo 
fevereiro. 

Não deseja analysar o protocollo, nem o 
tratado firmado pelo Sr. general Dionysio 
Cerqucira. EsUt convencido que use ti collega 
Sr .. La.menha Lins tra.t'á á Camara. e:)clare
cimentos para que se veja o modo porque 
sa tem dirigido os nossos negocios politicos. 

Lamenta que a. nossa diplomacia politica 
nã,o seja substituída pela commercial, a 
exemplo ílo que estão fazendo as nações 
estrangeiras e principalmente os Estados 
Unidos. 

Ent.onde que o momento é o mais azado 
para o inicio dessa politica. 

Lê uma conclusão quo o Congresso do 
Agricultura, votou, com appléwso unanime · 
de todos, c recorda quo o Sl'. Campos Sallcs 
compareceu ;i ultima se;são desse Congresso, 
om cump<mhia do Sl'. Ministro da Viação, 
quo lho deu as sogm•anç~a8 do que o Governo 
da Ropullllca so empenharia pela adopçã.o 
da~ 1:onelusucd vuhdas, tendente::~ <t melho
rar <t situaç~ão da lttvotu'iL 

O ot'a!IOL' ospol'i1 I!UO o St•. Campo:<: fl11llcs . 
llO!ll'aJ'iÍ. a pt•omos::!<L i'oil.a pnlo ~l'. Ministro 
diL Viação o !JUO ao l:tdo do PodO!' Legisla.
ti v o, <tpt•cssa.r-se-h:t om pt•omovm• :~ vota
ção do modida,s otncazes qun a.rt'étnq_ucm a 
lavoura agonisante do leito de angustia em 
que se llebate, permittindo o engrandeci
mento e a. prosperidade da Republica Brazi
loira. (Muito bem.) 

O Sr. Lam.enha Lins ag1•adece a.s 
referencias · h nrosas que gentilmente .. lhe 
foram feitas pelo nobre Deputado .que o pre
cedeu na tl'ibuna, como agradece a inter-, 
polla.ção de S. Ex. porquo a Cornmissã() do 
Diplomacia e Tratados poderia ser censurada 
de tel', portanto tempo, · _guardado om pastft 
o tmtado de commcrcio e navegação _com <L 
Ropublica llo Chile. , 

In felizmente, cst<t Commissão não estâ. 
equiparada, em certos pontos, <.~ nenhuma 
outra Cómmissão, porque devendo occupar
se de contractos bilateraes não tem siquer 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:56- Página 7 de 54 

/ 

582 ANNAES DA CAMARA 

a faculdade de alterar a. redacção do pro-
jacto. · 

E' a razão quo justifica a demora por parte 
da Commissão, porque, não podendo emen
dai-o. a sua rejeição in limine tr<tria certa 
gravidade. . . 

O orador faz o h1storJco, desdG a sua ge
nesis, do tratado de 10 de maio de 1897, cuja 
iniciativa partiu, não do Poder Executivo, 
mas desta Camara, com ser apresentada 
uma emenda pelo Sr. José Carlos de C<tr-
valho. . 

Celebrado o protocollo em que se assen
taram bases para o tl'atado, t:.~.manha foi a 
boa vontade em conceder favores, que o di
plomata ultrapotssou a. meta, e, violand_? a. 
Constituição, prejudicou a sua appt>ovaçao. 

Solidario com o general Glycerw, q uanáo 
o tratado veiu á Commissão, della havia 
sahido1 e o seu substituto, o saudoso Sr. 
Matta Machado, teve no cmtanto, occasião 
fle lhe ponderar que a sua rejeição poderia 
dar margem a falsas interpretações, em 
tratando-se de uma RepubUca amiga. 

Voltando á Commissão ,no anuo seguinte 
ainda encontrou o tratado qual o deixá~,a;. 
A crise financeira, do Punding loan e a-·po
litica de economia a seguir, foram outras 
tantas razões que conc.orreram para a sua 
demora porque, da sua adopção, a União 
viria a ser desl'alcada em suas rendas. 

Do estudo que delle foz encontrou varias 
lacunas que convém serem sanadas, salien
tando entre ellas a, que se refere ao assucar 
exportado que seria excJnido do beneficio 
geral do tratado. : 

O orador declara á Camara que se dit•igiu 
ao Sr. Ministro do Exterior afim de ouvir a 
sua opinião a respeito ·e, autoriz11do por 
S. Ex., communica :i Camara que, em vista 
dessas lacunas, elle já tinha recebido do go
verno do Cllile roposta para um novo tt·a~ 
ta do em que todas ellas serão sanada,s. 
(Mui'to bem, mttito bem.) 

O Sr. Hosannah de Oliveira 
-Sr. Presidente, pedi a palavra para faz::Jr 
a V. Ex. uma simples reclamação so hre 
uma decisão da Mes:J. e que não me pareceu 
muito conveniente o justa. · 

Apresentei uma emenda ao projecto n. 
150 B, cleste anno, autorizando o Governo a 
conceder favores a quem se propuzesse re· 
alizar as seguintes obras. 

« Onde convier: 
«Fica o Governo autorizado a conceder. a 

quem se proponha realizar as: obras dos 
portos de Manáos e Pará, todos os favores de 
que gosa a Empreza Docas de Sant::>s, in
clusive o constante da clausula 5a dos anne
xos ao decreto n. 966, de 7 de novembro 

de 1800.- !Iosannah de Olivei1·a,- Artlwr 
Lernos. -Carlos de Novaes.-"-Carlos Marcel:: .. 
lino.-Albuquerque Serejo.-Antonio Bastos.
Gabl·iel Salgado.-Sá Peixoto». 

V. Ex. não acceitou a emenda, dizendo 
que clla se ret'eria ao Orçamento do Minis-· 
teria da Industria. 

Esta decisão do V. Ex., com a devida 
venia, não me pareceu justa, porque a emen
da tru.ta de isenções de direitos e, portan,to, 
deve ·o.~tar jncluida no projecto de re-
ceita. . 

Vinha pedir que tomas~e est~ minha re
clamação na melhor constderaçao que pal·e
ce.3so a.V. Ex. 

O Sr. Presidente- De facto <~ 
Me.;a não acceitou, isto é,. deixou de enviar 
á Commissão de Or-çamento a emenda as
sio-nada pelo Sr. Hosann11h de Oliveira o 
ot~tros autorizando (lê.) Par-eceu á Mesa que 
so tra;ava de obras a fazer-se nes3es portos c,-
sendo autot•ização para construcção de obras! 
esta emenda caberia, não no Orçamento da 
Receit·,t, mas sim no da lndustr'ia c Viação; 
verificou, porém, depoi~, ql!e com. e_ffe~to a 
emenda l'eferia-se á, 1sençao de direitos, 
emenda mais ou menos igual a outras que a 
Mesa acceitou neste orçamento. . 

Por isso, independentemente da ~aclama
ção do nobre Deputado, a Mesa ter1a de en
viar a emenda á Commissão. 

0 SR. IlOSANNAH DE OLIVEIRA-- Perfeita
menta. 

O Sr. Moreira da Silva (1)
Sr. P1•esiden~e, li no Dia1·io do Cong1·esso de 
hoje na parte referente aos trabalho.3 do 
Con~re;;so, que emendas que tive a honra de 
suh~etter á Camara dos Députadoa, relativas 
ao Orçamento da Receita, não fora~1 conside· 
radas em condições de ser recebidas pela 
Mesa. Tomo a liberdade de faz3r a respeito 
ligerissimas considerações. 

Foram tres as emendas apresentadas por 
mim. Uma dellas exceptua do pagamento de 
imposto sobre vencimentos os ju.izes fe
deraes, dando uma redacção mais extensiva 
que aquella que se acha no projecto, dizendo 
desta fôrma:- «em vez d~ juizes federaes, 
diga-se--juizes de nomeação federal». . 

Ainda respectivamente a essa mesma dis
pósição do projecto, accrescentoi outra, .exce
ptuando os subsidias do Presidente e Vice
PI·esidente da Republica- e cit:tndo o art. 46 
-da Constituição. 

Junto a esta primeira emenda ainda o_ffe
reci duas outras, uma estabelecendo o Im
posto de 10 °/0 para ser arrecadado junta-

(1) Este discurso não foi -revist.o pelo orador. 
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A Mesa tambem não podia mandai-a â 
Comrni8são de Constituiç-ão, Legislação e 
Jusiiç1, porque esta emenda, como as rela
t~vas ás .tarifas, o~ cabem no Orçamento e 
sao accertas, ou nao cabem e ::;ão rejeitadas. 

VozEs- Perfeitamente. 

mente com as rendas dos municípios e dos 
Estados a favot• da receita federal, o outra 
autorizando o Governo a promover a incor
poração nos proprjos nacionacs dos bens das 
cxtinctas ordens religiosas e a conversão dos 
respectivo3 bens em apolices inalienaveb da 
divida publica, podendo o Poder Executivo 
alie~ar estes bens, comtanto qua não sejam O Sr. Rayanundo de Mi
elles considerados necessarios para o serviço randa-Sr. Presidente, n·~. sessão de 23 de 
da União. Destas tres emendas. foi informado junho d~ste anno tive occasião de apresentar 
que duas foram recebidaspela Mesa e a ter- um proJecto, sobn. 11, ·autorizando o Poder 
ceira não. · Executivo a abrir ao Ministerio da Fazenda 

Eu venho fazer a seguinte ligeiri>sima um credito de 2:638$045 para pagamento de 
consideração:-a. emenda não tem o caracter forr~gens, agua e objectos de expediente aos 
tão imperativo corno parece ter considerado herd~iros de Sabino Oiticica Ferreira. á Com
a Mesa, por is w que · ella autoriza. pura e panhia das Aguas de Maceió e a F1·.ancino 
simplesmente, o Governo a fazer a alien·ação & Filhos, proveniente de fornecimentos feitos 
dos bens que legalmente tiverem sido ín- por conta do Ministerio da Guerra em oxee
cprporados aos proprios nacionaes. Devido a cicios anteriores. 
esta ligeira consider~ção que agora façJ, Este projecto fui enviado á Commissão de 
solicito da Mesa uma certa · condescendencia Orçamento, quo pediu informações ao Go
em favor da emenda, afim de que, submettida. voeno ; o, em virtude dos csclarecimento3 
á consideração da Camara, esta possa tomae prestados pelo Minist::~rio da Fazenda, deu a 
conhecimento dé meritis e rese~lver como for alludida Commis.5ão seu parecer no sentido 
mais conveniente n. respeito, acceitando ou de s3r adoptado. porquanto as contas na im
rejeitando, como convim•. portancia de 2:638$045, de que elle tt·a~a, 

proveniente de fornecimentos de forragens, 
O Sr. Presidente-O nobre Depu- agua e objectos do expediente por conta do 

tado apresentou tre3 emendas, das qua.es Ministerio d.1. Gueri'a, foram processadas nos 
duas foram acceitas e uma rejeitada pela tm•mos dod'3cretb n. 10.145. de 5 de janeiro 
·Mesa. de 1889. 

E Mas, infelizmentG, e:~tamps em uma época 
A que S. i X, se refere é a seguinte: (Lê) em que se procura atassalhar a reputação 

. A Mesa deixou de acceitar esta emenda de todos nóJ ·.1·eprascntantes da Nação, sob 
porque lhe pareceu quo clla impo1•tava e.m todos os pontos de vista. 
uma altP.ração no nosso direib vigent9 e Tem chegaclo ao meu conhacimenü quo 
contrariava mesmo o preceito constimcional este projecto, por mim apresentado o que 
contido no §'1° do art. 72 da Constituição, mereceu parecer favora.vel da Cornmissão de 
que dispõe o segllinte: (D~) · Orçamento, em virtude de inform:tção do 

Polo quo deprehcndi do que disse o nobre Gov<>rno, ó menos licito ; conseguintemente 
Deputado sobre n. emenda, S. Ex. considera peçp a. V. Ex. que se digno do fazer com que . 
que estes b3ns adquiridos anteriol'mente soja publicado no Dia1·io do Cong~·esso de 

·pelas ordem roligiosa':l, sem a obsery;::'1cia d<t amanhã o officio do Mini8tro da Fazenda -
lei en~ão vigente, não são alcançados pela em data de 15 de julho deste anno, no qual 

·:;·disposição constitucional; só se ·refere a presta as necessarias informaçõ&s á Com_ 
acquisições posteriormente feitas e quo, por· missão de Orçamento, por interJ!ledio da. 
tanto,-taes bens pertencem á União, tendo a Mesa da Camara, sobre tal proJecto, q~e· 
emenda apenas em vis~a autorizar o Governo l t~dos c_9. nhecemo~ e que foi approvado em In 
aJ>romover pelos mews competentes a. nul- dBcussao na sessao de ante-hontem. 
lidado dos contractos, de acquisição e aliena- O officio deve existir entre os papeis refo~ 
ção,. feitos em contravenção ao direito então rentes ás divt"rsas autorizações de creditos, 
vigente. r . constantes da ordem do dia. 

A Mesa, como acaba de dizet>, deixou de · 
acceitar a emenda por este motivo ; .entre- O Sr. P••esidente-A Mesa atten
tãnto, como se trate de um ponto impor- derá ao pedido do nobre Deputado. 
tanto de dir:eito COn8titucional e para que Se DOCUMENTO A QUE SE R'EFERE o SR. RAYMUNDO 
não diga quo a Mesa, arbitrariamente, o DE MIRANDA 
resolveu por si, furtando a questão ao co
nhecimento da Carnara, ella., attonde á 
reclamação do nobre Deputado, de consi
derar a sua pl'imeira decisão para o effeito 
.de enviar a emenda á.Commissão respectiva. 

Min.istorio da Fazenda- N. 5- Em 15 de 
junho de 1901 . · . 

Sr_. lo Secretario da C amara dos· Depu
tados...:.Attendendo ao pedido constante de , 
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-vosso offi.cio n. 34, de 29 de maio proximo I 
findo, cabe-me informar-vos que as dividas 
de exercicios findos, de qut> são credores a 
Companhia. das Aguas de Maceió e outt·os, 
na. importancia. de 2:638$045, provenientes de 
fornecimentos de forragens, agua o objectos 
de expadiente, por conta do Mini.;torio da 
Guerra., foram processadas nos termos do 
dec1•eto n. 10.145. do 5-df' janeieo de 1889, e 
mandadas relacionar em 20 daquelle moz, 
afiro do solicitar-se ao Congresso Nacional o 
credito preciso pa.ra o respectivo pagamento. 

Saude e fraterliidadc.-Joaqldm kf?wtinho. 

Foram apresentadas na sessão de 26 dO 
outubro, ao projecto n. 259, do 1901, fixando 
a despaza do Ministorio das Relações Exto
riores, as seguin tos: 

EMENDAS 

Ao § 4., - intitulado - Commissão de Li
mitos - accrascente-se: - para I'ectificação 
e assentamento de marcos na linha divisaria 
·com o Estado Oriental do Uruguay-'-
1 00:000$000. . 

Sala das sessões, 26 do outubro de 1901.
Rivadavia Co1-rêa. 

Ao art. 1°, § 4°.....,.. n.ccrcsconte-so: 
Para vencimentos o expediento do Con

sulado de Napolos- 7:500$000 
Sala das sessões, 26 de outubro do 1901.

A~fre~o VareUa.-Gastão da Cu~ha. 

Va.e a imprimir o seguinte 

PRO.mCTO 

N. 150 c- 1901 

Parecer sobre as emendas apresentadas em 3" 
discussão ao projecto de lei que orça a Re
ceita Ge,-al da Republica pm•a 1902 

A Commissão de Orçamento vem submet
ter ao estudo e consideração da Oamara o 
parecer que deu sobre as numerosas emen
das apresentadas ao projecto de lei sobre a 
Receita_ Geral· da Republica. Grande nu
mero de emendas, pela im:portancia o gra
vidade das questões .de que cogita vão, me
receram longo e consciencioso estudo da 
Commissão, que assim procurou desobl'i
gar-se do dever que lhe é imposto. A Ca
ma.ra, estudando o que diz a Çommissão, re
solverá, de certo, como julgar mais acertado 
e conveniente aos interesses publicos. 

Emenda n. 1 

Ao art. 3° accrescente-se: 

· Art. O Laboratorio Nacional procederá 
ás analyses dos productos importados, depois 
da entrada dos mesmos no laboratorio e de 
exhibido o talão de pagamento da respectiva 
taxa de analyso, nos seguintes prazos: 

Do seis dias uteis, no maximo, para a ana
lyso qualitativa de vinho;:~, cervejas, ci
dras, vinagr0s, bitter3, vermouths,, limona
das gazosas, aguas mineraes, azeite doce, 
licores e xaropes communs ; 

De 15 dias uteis, no maximo, para a ana
lyse qualitativa de farinhas, massas alimen
tícias, chá, chocolate, coalho para. leite, 
queijos, conservas de carne, de peixe, de 
leite. legumes e frutas, oleos para lubri
ficação de machinas e outros fins industriaes, 
sa.bões, tecidos diversos, esscncias naturaes 
e artificiaos e ligas metallica.s; 

De 30 dias utcis, no maximo, para as ana.
lyses (que -exigem sempre algumas dosagens) 
de manteig.~s. banhas, sebos e outros pro
duetos graxos dB naturez:v complexa, co
gnacs, rhumF:, whiskies, aguardentes, a1cooés 
e outras substancias fortemente alcoolica.s, 
p1•oductos não classificados. 

§ os· PI'azos das analyso.;; quantitativas 
serão ·fixados pelo director do 1aboratorio, 
tendo em vista a maxima brevidade. 

§ Não soeão comprehondidos nos refe
ridos prazos as analyses qualitativas de pro
duetos suspeitos tle contm·em sul.Jstancias no· 
civas,sobre.os quu.es fôr noccssat•iol•opetil•eni· 
se cxperioncias,poi' serem duvidosos ou pouco 
accentuados os resultados das· primeiras so· 
bre ellAs eifectua.das, o haja necessidade 
tambem da remessa de novas amostras.
Sm·zedello Cor1·éa. 

A Oommissãoa.cceitaa emend.a.No corpo qo(j 
projecto estão varias providenc~as no sentido 
de tornar mais etfectiva a fiscalizaç~o das ren
das e acautelar a saude publica; mas neces
sario se faz que essas providencias não acar· 
retem novos onu:i ao commerció -pela demora 
nas analyses que obrigariam o importador a 
armazenagens longas ou demorariam os des
pachos sobre agua.O relator do parecer de
termina na emenda prazos razoa v eis para 
as analyses qualitativas, o quanto ás quanti
tativas que são mais diffi.ceis, que exigem 
processos mais delicados e morosos e cujo 
prazo não pode ser de antemão fixado,dcixa-o, 
ao criterio, zelo e coml_)etencia do director 
do 1aboratorio, que-~eeá immediatamente 
responsavel pelos- abusos que. puderem- ser 
praticados. 
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Emenda n. 2 

Supprima-se o paragrapho uni co do a.rt.5". 
Sala das sessões, 23 do outubro de 1901. -

Galdino . Loreto. · 

A_Com~issão não póde acceita.r a. emenda. 
Q diSP?3I~lVO em questão foi proposto pela 
Comm1ssao e approvado pela Camara com o 
ftm jt;tstamente do ovita.r os abusos a que 
poderia dar logar a concessão que a emenda 
referente ao assumpto 'ID:andava fazer. 

Emendan. 3 

• Ao art . 5o · : 

Os instrumentos de lavoura e machinis
mo~ para fa.bric~ e benefic~o do productos 
agr1co~as, ficam Isen_tos do Imp·ostos de im· 
portaçao, quando directamente importados 
por ·la vra.dores. 

Sala dassessões_, 23 de outubro de 1901. __:... 
Cincinato Braga,'~ A. _Cájado. -Bueno de 
Andrada • .,- Adolpho Gordo. -Edmundo da 
Fonseca. 

. A Commissão acceita a emenda, que é 
substitutiva. 

Ella dá melhor redacção ao disposi
tivo do projecto. 

Emenda n~ 4 

Ao art. ge : 

foram sendo votadas, muitas das quaes fo
ram revogadas e outras conservadas. 

Ot•a, esse ·trabalho grande, demorado e 
minucios:) exigiria um largo espaço · de 
tempo o a solicitação de um som numero da 
dados e informações de que não dispõe a. 
Commisdão, e que impossibilitariam a Ca
mara de votar este a.nno o Orçamento da 
Receita. 

Emenda n. ~ 

Ao art. 9°- Supprima-ie . 
. Sala das sessões, 21 de outubro de 1901. -

llfarçal Escobar. · · · 

A Commissão não pód.e acceitar a emenda. · 
.Em 2a. discussão, emenda identica foi apre-

sentada e a Camara recusou-a. · 
Ella viri-a. trazer embaraços á administra.

ção_no que diz respeito á arrecadação, ou 
entao seria necessari.'J exigir qu~ discrimina
damente se declarasse em cada orçamento a 
seria dé medidas que teem contfnuadá.mente 
permanecido em vigor, por não terem sido 
expr~ssamente revogadas. 

Esse t_rabalho,_ porém, acarretaria tempo; 
pois ser1a necessario o exame minucioso de . 
um grande numero de lei~ orçamentat•ia.s, 
correndo o relator o perigo de não mencio
nar disposições que estejam em vigor, -e aue 
assim ficarão revogadas com prejuízo da ãr-
reca.dação e do processo fiscal que preside á. 
mesma arrecadação. 
_Com ~!feito, _para especificar ess:~os disposi

çoes ser1a prec1so recorrer a um grande nu-
Supprima-se, na fór.ma par que ~ conee- mm•o de annos e fazer estudo demorado, o 

dida, a ca.utorização». Discrimine a Com- que retardaria a discussão da lei da Receita, 
missão as «disposições das leis de orçamentos sem vantagem, pois, para a administração. 
antecedentes~, de que fa.lla sua proposta A Camara. sabe que de longa data varias 
para que a discussão e votação se façam nos disposições que devem ter o toem caraotet• 
termos do Regimento. . permanente foram votadas no ot•çamonto e 

Si os proprios legisladores violam assim a supprimido o art. 9o, duvidas levantar-se
lei a que estão immediatamento sujeitos hiam sobre a. continuidade dessas providen.
nesta Casa., o triste exemplo fructiftcará. !1;. cios, o que poderia acarretar verdadeira 
Qual raspei to, esperamos, mereçam as q us anarchia . 
decretarmos para o regulamento dos _povos ~ . Ha mesmo um certo numero de taxas que 

Sala das sessões 22 de outubro de 1901 - estã~ em v~gor ha. annos. e que foram d~cre~ 
Al d ' - • .tadas em Ie1 orçamentarm e sem essa. dispo-

(re 0 Varella. _ sição deixariam do -ser cobradas, acarretando 
A CommiSsão recusou emenda identica prejuizos á Receit~, sondo, no em tanto, a. sua. 

pela impossibilidade em qúe está de fazer a especificação longa e desnecessaria.. 
indic;_tção de todas as . -medidas coinprehen- Emenda n. 6 
didas no art. 9°. Esse dispositivo se encontra 
em todas as leis de Receita ainda as mais 
remotas; em nosso paiz. . · 
.. Existia no tempo da monarchia. e foi con
servado no regimen republicano. Seria pre-

Ao árt. 1\ n. 1 om vez de 33.000:000$ 
ouro e l23.950:QOO$ pJ.pel, diga-se 99.900:000$ 
ouro. 

Sala. das sessões, 23 de outubro de 1901.---' 
Alves de Brito. ·. ciso para attenderao que determina a emenda 

· recorrer a todas as lei.s orcamentarias e á·le
gisla.ção . do paiz, afim de poder fazer-se a A Com missão não acceita a. emenda. Uma 
.codificação d~ med:idas que·successivamente larga parte da. despeza publica é feita. em 

Camara Vol. VI 
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papel e dahi a necessidade des~a discrími
n ação da Receita. 

Por outro lado não convem cobrar a im 
portação total em ouro, porque isso impor
taria em enorme gravame ao Thesouro c ne
cessi.taria de uma revisão completa.-da Tarif'a 
em vigor, o que nãó é conveniente, por ter 
sido h a dous annos decretada a nova tarifu.. 

Emenda n. 7 

Ao art. 1°, n . lO-Redija-se as;üu: 
« Dita da Estrada de Ferro do Rio do 

Ouro.>> -
Sala das so3sões, 23 de outubro de 1901.

Paula Ramos. 

. ·A Commissão não pôde acceitar a emenda. 
Até hoje não tevo informações definitivas 

sobre o arrendamento das estradas e não 
sabe mesmo si todas as que são custeadas 
pela União; excepção feita da Central e a do 
Rio do Ouro, foram incluídas no dito arren-
danaento. · 

Por essa razão conserva a verba como 
veiu na proposta do Governo, scr'n receio de 

· falsear o Orçamento, porque, si o algarismo 
que . ahi está desapparacer, outro corre
spondente ás quotas de arrmtdamento virá 
substituil-o. 

Emenda n. 8 

Ao n. XV do art. 1.0 (Imprensa Na;ional): 
Em vez de 300:000$, diga-se 1.200:000$000. 
Sala das ses~ões, 23 de outubro do W::JJ.-

Francisco Veiga. .' 

A Commissão não póde ac.Jeitar a emonda. 
A renda arrecadada no tricnnio quo sot•ve 

de base ao calculo do orçamento não au tJ. 
rizaria o computo de quantia tã.o elevada 
como a que a emenda consigna. Si realmente 
fo~sem computados os creditos po>tos á dispo
sição da Imprensa para os trabalhos do Con
·gresso edebitados,como receita des~e proprio, 
os debitos...dos varies ministcrios por obras 
·que autorizaram, com os quaes a Imprensa 
·Nacional gasta largas sommas de :mas verbas 
sem indemnização, essa seria a cifr·a a se 
adoptar. NãJ . tendo sido e3sas quantias 
levadas a conta da despeza, a Commissão não 
póde, sem falsear o equili brio orçamentario, 
introduzil-a.s como receita da Imprensa. 

Emenda n. 9 

Cigarros 409 réls o milheiro, ou 8 réis por 
maçJ até 20 cigarros. 

Salo, das sessões, 22 de outubro de 1901 ' 
Henriq·ue Lagden. 

A Commissão não accei ta a emenda. Sobr·e 
o fumo, porque propoz e foi acceita _na. 2" 
discussão uma emenda fazendo reducçao ra
zoavel. A reducção que se consigna agora é 
enorme e absolutamente não se justifica. 
Quando taxas elevadas pesam sobre generos 
dê aliment:l.ção e sobre me4icarnentos, não se 
comprehende que o vicio stla tão largamente 
baneticiado, tanto mais que ,o fumo compor~a 
a t1'ibutação quo tem tido. 0- mesmo deve 
dizer a -Commiss:io sobre a segunda p1rte, 
quo é tambem i.nacceihvel. . · · 

O imposto sJbre o cigarro manufactura.do 
gu1rda uma certa relaçã:J com o do. fu~no 
desfiado ou picado e, desde que a pl'Immra 
emenda não póde ser acceita por ser alta
mente prejudici:1l aos intere3ses do fisco, a 
segunda, que tem com a primeira inteira 
relação, d-eve ser recusada. 

Emenda n. 10 · 

N. 16: - Labora.torio de Analyses, onde 
lê-se 40:003$, diga-se 60:000$000. 

Sala das sessões, 2l de outubro de 1901.
Serzedello C:wrêa. 

A commissão u.cceita a emenda, modificada 
a cif1•a do 60 pu.t>a 80 c:)ntos. _ 

Nu orçamenta actua.l í'oram propo3tas v<.t· 
rias providencias sobre o LabJra.torio Nac~o
nal de Ana.ly.~es o e3tabelecida um'\ nova ta
bella do pl'OQOS para as ana.lysei. E~.sas me
didas dotl"rminal·ão sonflivet -augment,o de 
receita c, corno tenham sido acceita.s pela Ca- · 
mar;J., ncc;:~ss ~rio se t'a1. mo!liftcat' a cifr<t, que 
dove dodgnar a quantia total aarrocadal'. 

O relator do parecm\ além do que escreveu 
om sou parecer sobre esta importante rep:l.r
tição, pode ainda. licença á Commissão e á 
Ca.mara para dizer ainda alguma cousa, ,já 
sobre a'.l providencils 'que estão consign~das 
no cJl'po do pro,jecto, já sobre os serv1ç;>s 
que o laborat9rio tem prestado. 

Na sessão de 25 de setembro de I 901 o 
Sr. Deputado Miranda. Azevedo referiu-se _ á 
creação de novas alfandegas e ao Labora
torio de Analyse~, annexo . á Alfandeg_a da. 
Capita_l, censu-;-ando o modo por que é felto o 
serviço nessa dep:mdencia fiscal, que, além· 
do càracter financeiro, tem grandes respon
sabilidades pelo lado da hygiene. · 

Fumo des~ado, picadÕ ou migado, 400 réis 
o kilo ou 10 réis por 25 grammas ou 

· fracção. · 

« Pensa. dizia S. Ex., que o Sr.relator de
via, ao tratar dessa repartição, formular 
algunaas conclusõ3s ou mesmo um projecto 
tendente a melhorar essa inegular situação 
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S ~ Ex. pedia, pois, que o relator promo· 
vesse os meios de ser feita pelo Laboratorio 
Nacional de Analyses uma fiscalização eco
nomica e hygienica mais perfeita do que 
até hoje tem essa repartição conseguido 
fazer. · . 

Ora, é isso mesmo e que o obscuro relator 
da Receita quer obter com as proYidencias 
e medidas justificadas c apresentadas ás 
paginas 317 e 318 do relatorio justificativo 
do orçamento da Receita Geral da Republica 
para o exercício de 1902. 

lA. 

2• 
« O boletim de analyse só poderá servir ao 

importador do producto analysado.» 
E-sta segunda providencia não passa de um 

corollario racional da primeira. 
O mesmo acontece com relação a 3a. provi

dencia assim concebida : 

«Quando as · p:utidas de vinhos forem 
acondiêionadas em volumes de diíferentes 
capacidades, deverão ser remettidas ao Labo
ratorio de Analyses amostras correspon-

<<l,lemessa para o laboratorio do todas as dentes aos referidos volumes.>> · 
bebidas e prod~ctos alimentícios importados Esta 3a providenqia é ainda consequencia 
sem interrupÇão de partida.» logica da primeira, ou antes a 2a e a 3a. 

·contra esta providencia nada póde ser providencias são verdadeiras explicativas da 
opposto, porquanto sobre a .identidade e primeira e a sua inclusão no Orçamento da 
innocúidade das. substancias que constituem Receita tiveram simplesmente por fim tornar 
as succcssivas partidas, que ao nos ·o mer- b3m explicito o sentido clã primeira prJvi
cado chegam com a me3ma marca, só- o dencia e evitar ao interpretações clandes
exame chimico e bromatologico podem de- tinas e sophisticas da lei. 
cidir'e não é r.'\ro encontrar-se nos archivos Sobre a importancia de .. ~ta in::;tituição 
do laboratorio exemplos de partidas debe- junto ás alfandegas deve dizer que a logica. 
bidas e substancias ·alimentícias chegadas irresistivel doa factos tem dcmondtrado de 
pelo mesmo vapor, portadoras da mesma uma maneiea, irracu,gavel que a intervenção 
marca e destinadas ao mesmo importador ou scientifica é indisponsavel na.s fiscalizações 
consignaürio, com amostras, umas p:tssiveis aduaneiras. · 
de cJndeio.nação e outras não, umas sujeitas Es.;a verdad3 inconcussa, em pratic1 nos. 
a maior taxa aduaneira do. que outras; e si paizes cultoJ, onde as conferencias nas al
isto acontece na mesma p:1rtida, chegada fandegas são mesmo realizadas por funccio
pelo mesmo vapor, o que não passará igno- narios ver . .;ados no.3 dilferentos ramos de 
rado com relação ás pútidas que á sombra conhecimento.) humano.l, já de longa data. ó 
da primeira · analysada tiverem de ter in- pre.;éntida entre nó-3. 
gresso liv~c de analyse po1· mais de 60 dias, Erà realmente a neces>!lidade dessa inter.:.. 
a con-';ar daquella~! . venção scient.ifl.ca que fazia com que os en-

Não pódo o relator revolver os· archi-vos c1r1·egados do nosso fisco, em uiscordancia 
do ·Iabo!'atorio para jt'istificar edta assJrção com os interassadoJ, tlubmctte~sem não :pams 
e chamar prosclytos á verdadeii•a doutrina; vezes ao juizo elo perito 1 ad hoc a resolução 
affirma, porém, com a convicção de quem se de certas questões aduaneit•a:i, para as quaes 
acha bom informado, que os exemplos sueco- não pJdiam justifica~· competoncL\ pot• lhe3 
dom-se nos vinhos importados, e c.:;m relação falloceeem O.:l predicadOS basiCO::!, isto é, OS 
ás manteigas póde affirmar que o._,mesmo se conhecimentos e.o~pociaes indispensaveis para 
pas,a:. amostras ha do mesmo 'fabricante taes decisões. 
que veem boricad:J.s ao nosso mercado e aos Tal pratica já era, portanto, a realização 
dos Estados da União, ao pasJo que outras embryonaria da -intervenção scientifica nati 
apparécem puras c innocuas. . conferencias aduaneiras; era a confissão ta-

Este facto anomalo deve dizer que tem cita da· sua ·indeclinavel necessidade entre 
uma explicação muito plc'..nsivel na seguinte nós, a exemplo do que succede em t~do o 
consideração. mundo civilizado. 

· Nos puizes p:·oductores de manteiga esta é Essa pratica irregular e imperfeita seguiu 
prep::trada do accordo com a toleranciá dos 1 curso até bem poucos annos, como o pre
paizes para os quaes é feita a exportação ludio e como o germen que devia produzir 
e, como ha diversidade de regimen hygie- mais tarde as novas idéas e originar o sys
nico, são muito possíveis as permutas, já mó- tema regular de pi'ovidencias e leis, hoje 
tivadas pelo exgottamonto dos r.;spoctivos adoptadas pelo Governo da União, por em-. 
stocks, já flovidas á sua alteração, de modo quanto, infelizmente, sóinente nesta Capital. 
que a unidade da safra e fabrico annuaes Aproveitando os recursos de que dispõe o 
não obstam·a diversidade dos resultados ana- Laboratorio Nacional de Analydes, entendeu 
lyticos, que infelizmente se verificam. o Governo da. Re:public"' dever clilatar-lqe tJ, 
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esphera de acção, conferindo-lhe, além da Este numero, confrontado eom o do anno 
fiscalização hygienica dos generos impor- anterior, que foi de 119, demonstra clara
tados, a espinhosa tarefa de auxiliar as con- mente a acção fiscalizadol':1 que tem e::uw
ferencia.s aduaneiras no que diz respeito âs cido sobre os productos assim falsificados e, 
verdadeiras classificações desses mesmos ge- como consequencia, a diminuição bom pa
neros para. a justa applicação da ~a rifa na. tente de taes falsificações. 
cobrança dos-direitos. , Outro assumpto importante é o que se 

Eis a substituição justa e acertada daquel- refere ás analyses que tiveram po1• fim 
las praxes primi&ivas, daquella pratica em- determinar a exacta classificação de 72 pro
bryonaria, irregular e arbitraria que hoje duetos, dos quaes 59 foram romettidos pela 
se acha entregue á competencia de profis- lnspectoria da Alfa.ndega, cinco pelo phar
&ionaes esforçados e regulada por medidas e. maceutico do Instituto Sanitario, em serviço 
leis especiaes, emanadas do estudo compa~ na Alfandega, e oito por particulares. 
rado das legislações de outros ·paizes e dita- Para mostrar a utilidade dessas analyses, 
das pelo criterio de uma real fiscalização das que habilitam a. Alfa.ndega a classificar 
rendas publicas. · com rigor grande numero de productos im-

O modo por que se tem havido o Laborato- portados, do que depende a . exacta cobrança 
rio Nacional da Analyses no desempenho dos respectivos direitos, mencfonarei alguns 
dessa honrosa mas penosíssima incumbencia exemplos, ti~ados daquelle relatorio, de 
é já conhecido pela alta administração do proctuctos remettidos pela inspcctoria da Al
paiz, que, repetidas veze), em documentos fandega e entre elles nove amostrn,s de vi
officiaes do mais subido valor, se tem a elle nlios espumantes apresentados como cidra, 
referido nos mais honrosos termos e elogio· duas de lic01'es como bitters, uma de mate
aos conceitos. chegando mesmo a affirmar a ria corante. de anilina como oleo de ricino 
sua grande irnportancia e proclamar a sua cosido, umn. de manteiga como banha de 
necessidade. porco, uma de gordura animal como graxa 

No relatorio apresentado ao Presidente da para calçado, uma de mistura de oleos ve
Republica, no anno de 1896, pelo Sr. Dr. Fran- gotaes como azeite doce, uma de essencia de 
cisco de Paula Rodrigues Alves, lê-se ás amendoa.s amargas natural como esselicia. 
pags. 213 e 21.( em reforencia ao Laborato- artificia1, uma de resíduo da distillação do 
rio Nacional de Analyses : petroleo como cebo, etc.» , . 

((Este estabelecimento, que funcciona. na. No relatorio apresentado ao Sr.. Presidente 
. Alfandega da Capital Fed~ral, e pela lei da Republica pelo Sr. Dr. Bernardino do 

n. 26, de 30 de dezembro de 1891, foi man- Campos, em ··1897, lê ·se ás paginas 86 e 87: 
tido como repartição federal, com depen- « Laboratorio Nacional de Analyses. 
dencia. do Ministorio da Fazenda, tem conti- Contin(ta essa repartição a preshr· im-
nuado a prestar valiosos SG!rviços á sa.ude portantes serviços, não só a bygione publica 
publica e á mesma alfandega. mas ta.mbem ao commercio o á Alfandega.. 

Prosogue, com toda a regularidade, no 
desempenho dos trabalhos que lhe são atti
nentes, isto é: analyses qualitativas e 
quantitativas de bebidas, substancias ali-· 
mentares, drogas e outro3 pt•oductos impor· 
tados e bem assim de aguas potaveis e mi
neraes, plantas indígenas, productos mdus
triaes e de quaosquer objectos de utilidade 
publica. 

• •• I I I I I I I I I I I e I e I I f I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
..: O reduzido . numero do 43 a.nalyses re· 

queridas por particulares, diz o director de 
Rendas, demonstra clat'amenta quo o Labo· 
ratorio exerce sua acção por influxo do po
der publico em bom da collectividade, o con- · 
trt\ o interesse dos introductores de come· 
stiveis e bebidas nocivas á saude publica, 
procedentes de todas as praças estrangeü·as, 
na maioria das quaes só se permitte o exer-

• . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . cicio da fabricação . de. certos pre.parado3 e 
. E' digna de attenção a parte do relato- medicamentos, si são ellos destinados á ex-
rio do director desse estabelecimento que :portaçã.o. · , . · 
trata dos productos alimentícios, em que Pelos · examos verificou-se a existencia 

- pela analyse chimica verificou-se a existen- de substancias nocivas em 104 productos, e . 
cia de substancias nocivas, taes como: acido determinou-se a natureza de grande numero 
salicylico, acido borico, materias corantes de de outros, que eram apresentados sob nome 
anilina, mais de duas grammas de sulphato ou qualidade differente com o fim ele illudir 
do potassio por litro (em vinhos), ossencias o consumidor ou o fisco. 
artificiaes fabricadas com etheres da serie Confrontando-se o numero do analy.:;o.3 
graxa, etc., em 76 ;productos diversos, entre feitas nó anoo passado com as realizadas no 
os quaes figuram vmhos, manteigas,. cerve- a.nno de 1895 (1.188), apparece a dift'erença 
ja.s, cognacs, licores. de 13~ para mais, ou lO o/o. 
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Attendendo-se a que, no regimen da lei Laboratol'io Nacional de Analyses: 
do orçamento om vigor, os exames tornam- Este importante estabelecimento, que con~ 
se obrigatorios para. os vinhos e os generos tinha. a. funccionar em uma das dependencias 
alimentícios, é indubitavel que aqueUa. por- da Alfandega do Rio de Janeiro, realizou 
centagem irá sempre em escala ascendente.» durante o anno proximo findo 3.583, analyses 

Ainda c . Sr. Dr. Bernardino do Campos diversas, 3.181 das . quaos, feitas extra-offi
diz em seu relator~o, apresentado ao Pre- cialmente, produziram, segundo o relatorio 
sidente da Republlca, , em 1898, á. pa- apresentado pelo seu director, uma. renda de 
gina 519: _ _34:481$; as restantes, em numero de 402, 

«O Laboratorlo de Analyses tem prospe- fo1•am requisitados officialmente pela. Ai
rado bastante e vae preenchendo cabal· fandega do Rio e pelas do alguns Estados . . 
mente o fim para que foi destinado, . ·Relata o director que, em 48 dessas mes-

A utilidade des:3e estabelecimento accen- mas a.nalyses, se verificou a presença de 
tua-se não . só na. analyse das substancias substa.ncias nocivas á. saude publica, taes 
alimentaxes antes de entregues ao consumo, cJmo : a.cido salicylico, borico, de estanho, 
como garantia á. saude publica., mas tam- aldehydo3, ·acetato do cobre etc,o que trouxe, 
bem na devida classificação de numerosos ctJmo consequencia, a condemnação dos ge
.productos importados para a exacta cobrança neros, em que se continham. . . 
dos respectiTas direitos.:. Outro resultado dessas analyses, e qua 

O ~r. Dr. Joaquim Murtinho diz, em 1899, com grande frequencía se reproduz, foi o 
em seu relatorio, apresentado ao Presidente da observação do rotulos falsas, applicados a. 
da. Republica, á pagina 75: muitas das mercadorias submettidas ao ex~ 

~ Làboratorio Nacional de Analyses: an:e do ~abo;atorío, ,com o manif~sto ili
tmto de 1llud1r o fisco. Taes tentatrvas de 
fraude não passaram, porém,despercebidos á 
vigilancia dos empregados, do estabeleci
mento e foram devidamente punidas com as · 
panas legaes. 

De accordo com o decreto n. 1.257, do 3 
de fevereiro de 1893, este estabeleci
mento funceiona na A1fandega do Rio de Ja
neiro. 

Os trabalhos são desempenhados com lou
vavol zelo e notavel criterio profissional, 
o que muito tem concorl'ido para firmar 
os CI'editos do estabelecimento. 

Procedendo-se á. sua rapida apreciação 
da Ienda que essa repartição fiscal tem ,pro
duzido, desde 1889 a.tê o a.nno proximo pas
sado, nota-se haver a. mesma gradativa-

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: mente crescido, de anno para anno, sotfrendo 
pequena diminuição apenas durante o ultimo 
delles, devido isso, porém, a cet·to retrahi
mento na importaçãG de mercadorias · su
jei tas á sua a.nalyse. 

Sã.o rolovante3 os serviço~ que o labo
ratorio tom prestado á saude publica e 
aos in tm•esses fiscaes, já evitando que gene
ros nocivos ;i, saude possam ter entrada. no 
mercado do consumo, ,iá. firmando a verda
deira. classificação de mercadorias, que são 
submettidas a despa:-llo nas Alfandegas. > 

No volume segundo dos annexos ao mes
mo roln.torio, continúa ainda o Sr. Dr. Mur-
tinho á pagina 161: · 

«Reputo da mais .alta convénieÍlcia pu
blica se conceder ao Laboratorio de Analy
ses todos os recursos reclamados pelo seu 
digno director, que, com inexcedivel zelo 
e dedicação, imprime a tão importante re
partição o cunho da moralidade adminis
trativa e. fiscal, com SQguro proveito · para 
todas as Alt'andegas do paiz e r.egula.r arre
cadação das Nndas aduaneiras,)> 

. O desenvolvimento do serviço a seu cargo 
reclama augmento de pessoal apto e devida
mente remunerado, attenta á espeCialidade 
profissional e os fins desse instituto. 

No rebturio apresentado em 1900, do 
Sr. Presidente da Republica, diz tambom o 
Sr. Dr. Jon.quim Murtinho ás paginas 103 
e 10,1: 

Eis o quadro demonstrativo do meu 
asserto: 

Em 1889 ......... .. 
> 1890 ••••••.•••• 
» 1891 ........... . 
> 1892 .•......... 
> 1893 ........•.. 
.> 1894 ..••••.•••• 
.> 1895 .•..•.....• 
» 1896 •....•..•.• 
~ 1897 .. , ........ . 
» 1898 .......... . 
> 1899 ............ . 

3:391$ 
4:263$ 
5:716$ 
4:309$ 
4:880$ 
{):075$ 
10:513$ 
10:114$ 
20:752$ 
36:685$ 
34:481$ 

AnalyiÍes 
retribuidas 

de 208 
de 223 · 
do 304 
de 288 
de 358 ·· 
de 541 
de 1.131 
de 1.214 
de 3.519 . 
de 3.422 
de 3.181 

141:187$ de 14.331 

Esses algarismos faliam eloquentemente 
em abono dessa instituição, que incontesta
velmente presta reaes e relevantes serviços 
á. saude da população, e bem assim ás nossas 
a.lfandegas no que concel'ne á. classificação 
de morco.dorias importadas pt\ro. o nosso 
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commercio e á exacta arrecadação dos respe- bJratorlo de Aaa.lyso.) e do pessoal sob suas ' 
ctivos direitos aduaneír?S- I ordens, _a r~nd_a _!lãO corresponclo_ á importan-

Para que com a dev1da presteza. possam · cta da ms~Jtluçao em uma capttaL como a 
sor execut;n.dos os trabalhos a cargo desse nossa., dando-se me::;mo certa facilidade á in
estalJelccimento, trabalhos quo, c.Jroo se vê troducção de generos nocivos ao consumidor · 
do quadro synoptico a.cima apresentado, se por falta. da conveniente analyse, e isso nãó 
vão multiplicando de anno pa.ra anno, soU- por culpa. dos encarregados de ·velar pela. 
cita. de novo o seu dil•ector augmento de sa.ude publica., mas pela. pratica de ordens e 
pessoa.l technico, creando-sc mais quatro disposições, que não podem continuar em 
logares de chimicos de 3" cbs ;e e trunbem vigol' o que devem de vez ser evit:vlas e eli
dous auxiliares para o serviço da escri- minadas». 
pturação. São, pois, accordes todos o.s ministros que 

Esta s:>licitação já foi por mim consignada se teem succedido na pasta da Fazenda no 
em o meu relatorio do anno passado, e aqui regimen republicano em suas referencias ao 
a reproduzo por entender que será de toda a Laboratorio Nacional de Analyses~ 
conveniencia attendel-a. Todos esses estadistas teem reconhecido a 

Mais tarde, quando as circumstancias o utilidade e importancia dessa instituição e 
permittirem, será tambcm de grande utili- proclamado de um modo terminante .a sua 

. 9ade a c reação de ou ~ros tantos estabeleci- necessidarie, chegando mesmo o Sr·. Dr. Joa
mentos congeneres em cada um dos Estados, quim Murtinho a convencer-se da necessidade 
junto das respectivas alfandegJ.s, creação da cre::tção de estabelecimentos congeneres 
essa que dispenso encarecimento, graças {t:-3 junto ás demais alfa,ndegas da União Brazi
intuitivas vanta.gens quo trm•á ao tlsco e ao leira. 
· commercio importador. Tão alto teem fallado os serviços prestados 

Aftgura-se-me que a correspondente des- p2lo Labo1•atorio Nacional de Analy8es, que 
despeza será compensada pelos beneficios hoje já não é mais licito duvidar da sua. vi
dclla resultante.3, entre os quaes avulta. o da talidade e da sua força, e menm ainda que o 
respectiva. receita». seu pro~edimento não seji.l. a melhor demon-

No relatorio justifi.ca.tivo do Oeçamento da. straçiio pratica da utilidade da intervenção 
Receita Geral da Ropublica para o oxercicio scientifica no fisco aduaneiro. 

·de 19U2, lê-se á pag. 3L7: A imprensn. não tem sido indifferento á 
« Apezar do zelo e compet::lncia já varias acção d:J Laboratorio e em 1897 publicál'a. u 

vezos demonstrados, do digno direct:91' do La- O Paiz 
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ESTATISTICA DEI'tfONSTRATIVA DA AC:ÇÃO FBCALTZADORA DO LABORATORIO NACIONAL 
DE ANALYSES DURANTE OS SETE ANNOS DECORRIDO.i DE 189() A 1896 
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"d ::s 
"' o o ...... ~ P. o 'C o ;:.. ~ 15.-o~ ~ 1'-4 o H 0.. p.. 

0.. H 0.. ::;s o.. 

1890 : 
Janeiro ......... - - - - - - -
Fevereiro ....... - - - - - - -
Março ....•...... - - - - - - -
Abril. ..•.•..•.•. - - - - - -
Maio ••.•. ; ..... 2 - - ---'- -- - 2 
Junho ........... 3 - - - - - 3 
Julho ... ; ........ 2 - - - - - 2 
Agosto .......... 6 - - - - - 6 
Setembro ....... 2 - - - - 2 
Outubro ........ 2 - - - - - 2 
Novembro ...... 1 - - - - - 1 
Dezembro ....... 1 1 \ - - - - -

1891: 
Janeiro ......... 3 - - - - - 3 
Fevereiro ....... - - - - -- - -
Março ........... - 2 - - - - 2 
Abril ........... 1 - - - - - 1 
Maio ........... 1 - - - - - 1 
Junho .•........• 1 - - - - - 1 
Julho ........... 5 - - - - 1 6 
Agosto .......... 2 1 3 - - \ - 6 
Setembro ....... ' 1 2 3 l - 1 8 
Outubro ........ 3 - - - 1 4 
Novembro ...... 7 - - - 1 - 8 
Dezembro ....... lO - - 2 l - 13 

1892 : 
Janeiro ......... 10 18 -- () 6 - 40 
Fevereiro ....... 19 9 2 lO - - 40 
Março ......... . . 9 1 :~ - 1 3 - 26 -
Abril. ...•...... 16 4 2 l - - '• 

23 
Maio ............ 56 l - - - - 57 
Junho ........... 1:~- l - 2 - - 16 
Julho ........... 5 - - - - - 5 -
Agost.o .......... 11 - - - ~·· l 12 
Setembl'J ....... 5 - - - - - 5 -
Outubro ........ 10 1 - 5 - - lB 
Novembro ..... .. lO - - 2 - l 13 
Dezembro ....••. lO 7 - lO - - 27 

1893 : 
JanJiro ......... 5 23 2 5 12 - 47 
Fevereiro .. ..... 24 li - 16 14 - 68 
Março ........... lO ~~ 3 15 37 l 79 
Abril ........... 2 - - - - - 2 
Maio ............ 4 - - 2 3 - 9 
Junho ..•...... J. 3 - l - - - 4 

1 

~ 3 
3 

1 
6 

3 
3 
3 ' 

4 

3 
:1 
4 

2 
2 
6 
2 
2 
J 
' 
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~ ~~"' ... o ... p.. p.. ... p.. ~ a.. .,. - . Julho .• : • •• . .•.• 7 :14 5 2 - - 28· 3 Agosto ...• •• •••. 21 - 5 5 - 6 37 5 Setembro ••. . ••. 'ÍO 1 - - - - ll l · Outubró . ••••••• 9 12 - 11 - - 32 -Novembro ... . ... 12 11 - 13 - - 36 -Dezembro ...•... · 9 - - 8 - ·- 17 L 189.4 : 
Janeiro . .••..••. - - - - - - - 4 Fovereiro .•••• ,. 36 t - 4 3 - 44 2 Ma.rço· .•• •• • ••• • 5 - - - - 1 6 -Abril .••• •..•••• 7 - - 4 - - 11 lO Maio .. , . . . -· ... . 11 3. - - - - 14 6 Junho., ... •...• • 21 1 - 5 1 - 28 .· " Julbo ....•. •..• • ô 1 - 6 1 - 14 2 Agosto .•• •... . •• .7 2 - 4 1 - J4 2 Setembro •••...• 9 1 - 7 - - 17 8 Outubro . .... . . .. 1 - - - - - - 1 3 Novembro ...... . 2 l 3 - - - 6 lO Dezembro .. • . . . • 16 1 - 4 - - 21 5 1895 ! 

Janeiro .••... . . .. 5 4 2 1 2 2 te 1 Fevei'eiro . .. .... 4 l 2 1 - - 8 2 Março . .. .. . . .... - - 3 - - - 3 2 Abril .••. •.. •.. • . ' 2 2 - - -4 3 Maio ...• •••.• , .• 1 2 - ·- - - 3 ' ·Junho ........... . . 4 1 - ·2 l 1 9 l Julho .•. . . ...... :~ - - - 1 - 4 6 Agosto .......... !} 2 2 2 - - 15 12 Setembro ..•..•• 3 - 3 - - - 6 8 Ou~ubro •. , •.. . •. l 2 l 1 l 3 9 ' I() 
Novombro ....... 4 1 - - - - 5 1:{ Dezembro ... ..... 44 - 2 . 3 l - 50 17 1896 . . 
Janeiro ••.•...•. 7 1 - - - 8 19 Fevereiro . . .... . 6 - - l - - 7 9 Março ....... , . .. 28 - - 24 - I 53 12 Abril. ••••...•.•• 3 l - 1 - - 5 6 Mato •••••. . • ••• ; 18 1 - 14 - - 33 17 Junho . . .. . ...... 7 - l _ , - 8 7 Julho .. ........... •' 3 3 - 2 8 '· 6 - -·Agosto •••• ; ••• . • 10 I - 4 - - 15 20 Setembro •.• .. ... 2 3 - 2 - - 7 ·17 Outubro •..• .•. . • 8 - - 2 - - 10 7 Novembro-•..... 

'· 
2 J 2 - · - - 5 g Dezembro . ....... - - . 6 - - 13 .( 

.. 
Total 7 a.nnos 643 182 48 220 89 20 1.202 341; 

"' '· t • 
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Os 1•esultados dos trabalhos do Laboratorio 
no primeiro trimestre de 1890 não oncon tra-
mos publicados. _. 

Pela esta tistica acima, vê-se que de abril 
desse anno até dezembro do anno próximo 
passado foram accusados l . 202 productos por 
ditf'erentes. razões, sendo 643 compl~tamente 
b:midos do consumo publico, por serem des
tinados á alimentação e virem addicionado:! 
de substancias nocivas á saude. 

ConsideraMo que o numeru total de pro
duetos analyz'ldos no decurso comprehendido 
poe essa estatistica foi de 7 .169, conclue-se 
muito logicamente que · ella demonstra, não 
só o grande zolo com que os funccionarios 
do Laboratorio desempenham as suas fun
cções, mas ainda a necessidade da 'fiscaliza
ção hygienica que elles exercem, porquanto, 
com relação ao numero· totar de analyies, 
foram accusados 17 o j o dos · productos estu
dados, e condemnados 9 o I o desses mesmos 
productos! 

Pelo lado da fiscalização· aduaneira, isto fl, 
como auxiliar technico da. arrec1dação das 
reridas da Alfandega, a _Jlossa estatística 
apresenta tambem 341 classificações feita.~ 
durante aquelle período, e,· se considerarmos, 
que nesse decurso só foram requisibda.s.pela. 
lnspectoria da Alfandega 2.429 analyzes, 
somos ainda forçados a concluir pela eieel
lencia e necessitl.ado do Laboratorlo que mo
dificou as classificaçõeil apresentadas na pl'O
porção do 14 o f o da totalidàdo dessas analy
zes. 

Esses dois grandes e proveitosos resulta
dos conquistados pelo Laboratorio constitu
em a sua razão de ser e são os unicos ele
mentos que possue para vencer todos os 
obices que se lho antepuzorém. Elles hão de 
accentuar-se cada -vez mais, porquo o seu 
pessoal techn i co d ispõo dos predicados ind is
pensaveis á 1iscalizJ.çã.o criteriosa e real. 

Si -até agora, po1• considerações e circUlli3-
tancias que não dovemos aqui apt•eciar, .: a 
actividade do Laboratorio tem sido muito 
cil•cumscripta, hoje podemos atn1•mar que 
ella dilata-:-.se ·sob egide de leis positivas que 
hão de salientar os seus attributos como 
guarda intransigente da sa-ude publica e pro
pulsor infati.gavel da exacta m-reC:adação das 
1·endas nacionaes. ·· · 

As "Vantagens · assombrosas das--'classsifica.
ções feitas pelo Laboratorio succedem-se e 
conquistam-lhe merecida confiança e pres
tigio. · . · · . -· .-· · 

Sobre este assumpto, dissemos a 4 de mar
ço ultimo, na «secção livre» d'O Paiz : · 

~< Para darmos ao publico e ao governo 
uma ligei-ra nota do valo1• economico· da 
acção fiscalizadora do Laboratorio, basta di
zermos que, não fallando nas mercadorias 
apresentadas á Alfandega sem classificação 

Camar~~o . Vot. VI 

alguma, outras o foram com denominações . 
teocada.s ;par~~, ~assarem livres de dire~tos , 
sendo depois da competente analyze sujeitas 
ao tributo que a lei pre:3creve e, finalmente, · 
innumeras outras, igualmente levadas a des
pacho com. denomina.ções que lhes não per
tenciam para pagarem diminutas taxas, sof
freram· depois dás respectivas analvzes a 
acç~o daquellas que verdadeiramente lhes 
competem. 

Entre estas ultimas figuram notaveís 
exemplos, como os de productos apresenta· 
dos para soffrerem as taxas de 7$800 e 6$ por 
kilogramma e que foram tributados em 
62$400 e 12$ por kilogramma; outros apre
sentad. s para. a taxa d~ .. 2$400 e que tiveram 
de pagar ·8$ e 20$ por kilogramma; outros · 
apresentados para l$600 e que tiveram de 
pagar 24$ e 60$; . outro, apresentado para 
1$200 e que teve de pagar 200$; outros, apre
sentados para 1$ e que pagaram 20$ e 30$; 
outros, apresentados para $500 e que paga
ram 20$ e 40$; outro apre:3entado para $400 
e que pagou 200$; outro, apresentado para 
$200 e que pagou 100$; outro, apresentado 
para $040 e que pagou 40$; etc., etc.» 

Verdadeira synthese de publicações feitas 
em bo~etins trimensaes, <L es~atistica. que 
apresentamo.~ é não- só uma affirma.ção da 
utilidade . e .importancia do Laboratorio Na
cional de Analyzes, como tambem demonstra 
que elle não é uma. repartição de simples 
expediente administt•ativo, mas sim produ
ctora de renda, elemento fiscal imprescindi· 
vel á exacta arrecadação dos direitos de 
importação. 

Os seus funccionarlos, pelos reacs set•viços 
que prestam á Nação, natureza e difficul
dade delles e bem assim pela enorme respon
sabilidade inherente aos seus encargos, me
recem dos poderes publicas remuneração. 
moralizadora c condigna das s11as attribui· 
.cõos, esforços e saci•ificios.-:L'hemis. (O Paiz 
de 7 de maio de 18Q7 .) . 

Emenda n. 1.1. 

Ao art. 1° n. 16- Em vez de 60:000$ 
diga·E;e - Renda do ~abor!J,tório Nacional 
de Analyzes, nos ter•inos dá. presen.to lei, 
100:000$000. . 

Sa.la das sessões, 23 de outubro de 190L
Iri-neu lrfachado.:.-Nelson de Vasconcellos.-
Henrique Lagden. · 

O reJator do Orçamento está informado d~ 
que. as medid~s o:fferecidas no corpo ; do 
proJecto devem elevar a renda do Labora
torio mais ou menos a essa importancia, 
mas como não deseja ser optimista, como 
é seu dever não faJsear Q computo total da 
receita e tra.ta-~e de ·providencias que vão 

7~ 
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ser· executadas pela primeira. vez, In•eferu 
. tomar algarismo um p.)UC) inl'<.)rior e pro

põe, d~ accordo com n. commissã.o, que em 
vez. dCl 100 contos lliga.-se 80 con~os. Como 
po1•ém isso fJi indicado na emen•ta a.ntel'ior, 
julga esta prejmlicada.. 

Emenda 1i. 12 

A C-)rnmissã~ propoz a. omen~la. pela cou
vicção crn que e:;t<i. cto quo os vencimentos 
dos juiza; fmlera.es não podom ser su:btrairlos 
á inchlenda. de impo.:to _quo vac recair sobro 
os vcociment.o.; de todos os funccionarios da. 
Rcpublica., imposto estabelecido e exigido 

N. Imp)sto sobr.:J vJncimcnto-,, 
ma.·se : 

como um sacrillcio, attcnta a situltç:ão pre· 
caria em que tem ostado o Thcs~mro tla. Re
pl.\blica., obera<lo de dilficulda.dcs, assoberbado 

suppri· todo o paiz' por· va.,;ta o Pl'ofunda crise 
Monomica. o financeira. E' certo que a Con
stituição, pat·a. assentar a indopcndoncia do 
l-'ode1• J11diciario, indcp~ndencia. que é a.. pri
meira condi\'-ÜO para o rcgul~~r cxorcicio do 
sua alta. e nobre rnis_.sã.o, c.stabolcccu o salu
tar priocipío do quo 03 seus vencimentos 
não pçdia.m ser diminuídos, mas ess;J; 
diminuiçao n. que so refcr-3 o legislaiiot· 

-Exceptuado o subsidio dos membros do 
Congre3so. 

Sala da.s sas.;ões, 22 de outubro de 1901.
Paula Guima1·ães.-Se1·zedeUo.-F. Veiga.
May1·ink.-Cassiano,-Piza.""7'1•'r.ancisco Sd. 

A Commissão pt•opoz ·11 cmen1la pot• náo constituint3 ~no scntirlo l'c1;tricto do termo 
lbc parecel' nem justo, nem r>az-mvcl e nem a que seja assim expre~samontc determinada, 
polltico a oxcepção v'otadtL pela camara. dwendo produzir cfi'oitos ma.is ou menos <lu
Nem justo, porque qua.ndo todos os venci- 1•adouros c attingindo 01 venc1mentos em 
mantos, ainda. o& monore8 percebidos po1' todos os seus resultados a moda.liJ.adeJ, .i<i; 
fuuccionat•iod pobt'ilS o mal remunera.dos para a percopção durante o exercício do 
~o ~ubmettidos ao impo~to, não seria a.cto cargo, j<1 nas licenças, já. nos dirci.tos á. apo
justifica.do e justitica.vol que se fiz)SSc uma sentadoria, .iá. nos direitos á. percepção do 
uxcepção para os membros do CongreH3o. mcntopio. 01·a, o imposto é uma. t•cducr;ã.o 
Nem rasoavel, porque cabendo U. camara annua. · e quo não att,ing(} os vencimontos 
a inicia.Uva dos impostos e e.~tabelocr.ndo · nessa exten:;ã.o, razão por quo a Commissãó 
ella. um imposto sobt•e O.:l vencimentos· tio entendendo que classe alguma de funcciona.
todos ns funccionarios, imposto que só se r· los duve furta.t•-se ao imp:> ;to, ó de opinião 
o:qllica. e comprehende como um dm·o sa· que a Camara acceitc a emenda. 
crificio exigido ante as circumstu.ncia.s dti 
Thesouro, nã.o ó acceltavel que comecem 
os seus membx·os p·or exímir·se de um tributo 
que é exigido de toda.i! a.g classes que per
cebem do Thesouro romun~t\ção, venci
mentos ou· subsidio;;;. Nem politico, pm·· 
que os rnembt•os do Coogt·~sso, que ro· 
present.L um dO$ Poderos Publicos, devem 
~cr os pt•imeit·o.; a da.1· CJ~;Crnplo tio u.bllo
gaçã.o o p:ltriotismo. Não us:ientJ. •~lém 
disso em sul ido fun<.lllmento jUI•id ic.> a. 
isenção quo foi acccita. IlOltt Cu.ma.t·•·~· A 
Constituiç:1o 11111b enco:•pa. quo impoça o 
Lcgisl;~dor· do e~tahctoc01' uma c01•ta. ta.xa. 
a. deduzi:· do seus sub~ldios como meio llo 
concJrret't3m os sou~ momlJt•os pn.t•a. :Llli
via.r a.lj dos pezas putJ!ic LS. Pot· c;;s:l.s · t•a.zõBs 
pensa a. Commissão que a. omon<li~ deve sot· 
acceita pela Cn.mara. - . 

Emenda n. 13 

N. Imposto sobt•o vencimentos, sup-
lll'ima·se : 
· E.'{ceptuados os ju~zes fcdm•a.c:;. 
Sala da~ se3Sõcs, 22 de outub1•o de. l90l.-

Pauk, Guimaraes. -F. Veiga. - Be1·.:cdello 
Co1·rêa. - May1·inh.- Cassiano. - Pi.za. -
Fl'nnci~·co 8à, 

Rmenda ~~ - 14 

Al't. 1", n, 2J-Exceptuam-se os juír.cs da 
justiça. loca.! do Diiltl'!cto FedJra.l. 

Sala das S:JSdÕO.>, 2 L do outub1•o de 1001.
Stl J<!rei,·e.-Hcredia de Sá.- Hcm·igue La
yrlm.-Oscal' Godoy.-C1Jl.~o c.lQS Reis. - Esme
I'(.J. l(lÍ710 /Jcmdei?·a.-Cal'los Mm·c'ellino.-Vil·· 
fJÍlio Bl'i!Jiclo.-Esperidii'lo. - Julio de MeU-o. 
-Pecl1·o ['cn1a?ltl!uco. - 1.'ui"'ei?·a de Srl.-Pe· 
I'CÍI'I.I de Lyrt1.-l11'ieio 1<'Uh~.-Oliueira Fi· 
gttei,·ed.'>.-Jogc Boni(acio.-Penido Filho., 
Neiua. ·-Lamounier .-Rr1ym!!ndo de .J'lfiranda. 
-Theoplaito O!loni.-Octso de Sou.za.-F'eUx 
Caspa,· .-Rtttll Bar,•oso.-Lui~ Domingues.
'l'olentino dos Santos,-Bt~eno de AndYada.
Sil'Oa Mari::.'-Eloy de Sou:a.-Eugenio 'l'ou· 
rinho.-Joüo Gayoso.- Irinéu Machado.-La• 
martíne. - .Toíio Lopes .- Padua Re:rende.
Nelson de Vasconcellos. - Ermirio Coutinho.
Arthur Lemos.~ Edua1·do I~amos.- Antonio 
Bastos.- Gaidino Lorcto.- Hosannah de. Oti
tleira.-Sitva Castro.- .úuí:; Gualberto.-La· -
menha Lins. --Carlos de Novaes . ~Ca1·los Ca· 
~Jalcanli. --· Camilto de Hollanda. - A1'at.1jo 
Gôas. - Gonçalo SO'Uto.- Jose llforr:fardim.
Joaquim Pi?·es.-R. A~lltur.-Pinheiro Ju· 
n~r. • 
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A Conúníssão não acceita a emenda. Pl'l·J dente (la Republica (art. 46. da Consti: 
rneiro, porque quando mesmo se queira con- tuiçlo). 
siderat' os juízes locaes como juizes fedorae.:!, . 
jl a Commi:Jsão deu pa.recer accoitando Accrescente-se onde convter: 
cmend.a que supprimiu a isenção do imposto Art. O Di.~tricto Felera.l, os E:JI;ad.õs c os 
para os vencimentos dos r<3fericlos ,jllize; peL> municípios fai·ão areccadar pelos seus exacto
ti:wto de não sm· a redQcção p!'ovcnien~e do res, com o: seus e f'Dbre os s :ms impostos 
impGsto a diminuição a ·que se rcfel'iu o lc- 10 % p:tra a receita federal. ' 
gislador constituinte. Segundo, pol'que os O Poder Executivo providenciará. sobre 
juizes locaes não . são os juizes federaes de o processo d::t vel'Lftcaçã') e recolhíménto 
que trata a Cons~ituição, pois não estão com- a.os cofres da União da porcentaO'em arreca-
prehendidos entr,) os .iuizes a que f.l. Constitui- dada.. "' 
ção se re{'et·~ quando teata dajustiya ~·ed.or~l; Não se comprelwndo na pJ.lavrà-imposto 
e porque _nao exercem aetos de .Jurt.sdwçao -o r 0ndimento de bens do Dist1•icto Federal 
federal, tanto assim quo no District0 Fc- dos E;tados ou dos municípios, nem o d~ 
deral, <1 exemplo dQ que se dá. com os E')ta· ttxas dol serviços de aO'ua, e.sO"oto o lllumi" · 
dos, ha um juiz_ do s~cç~o. A oxcepç:ão que nação particular, c qu~~squot• "'our.ros custea
se quer_fa.~e.r nao se JUstrftca c nem asse.nta dos di.recta ou indirectamento pelo Dístl'icto 
o~n prmcrpto, algum d_p ordem const1tu- Federal, pelos Estados ou municípios (Con
cwnal. s ~i tuição Federal, art. 10).- J1101·eiro. da 

Emenda n. 15 

Supprima·sc, art. lo, n. 29, as palcwras: 
cxceptuados O:) dos juizo; federa es (E I o do 
art .. 57, da Constituição) e os subsidio.:; tlos 
m<ffilbeos do Congres::;o Nacional. (art. 25 tla 
Constituição). · 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1901.
Germano Hassloche1·. - . -· 

A Commissão já. acceitou emendas que . ti
nham os mesmos intuitos d~~ emenda. do hon
rado Deputado p.elo Rio Grande d.o Sul e por
i~so a julga prejudicada. 

· Emenda n. 16 

I:\ 

Silva. 
A Commi:ssão não acccita as emendas. 

A primeira, sobra vencimento; dos jÚizes 
feieraes, porque pr.:>poz a suppressão d•J im· 
posto, e quanto á isenção pa ··a vs vencimentos 
do Presidente e Vice-Presidente,porque sendo 
etles o.~ mais · elevados representante.s da 
nação por isso mesmo devem ser os primeiroi3 
a dar o ·exemplo de ;:tbneg<~.ção e civismo. ·· 

A segunda, porque é uma imposição aos 
Est:tdos, para o que fallece . competencia. ao 
Congresso para fu.zel-o. I • 

A _terceir·a, porque já.mais ·foram confun
didos sob a denominação da imposto os ren
dimentos de bens do Distr!cto Federal, do3 
Esta.rl.os ou dos municípios e quando assim 
Lsse ao Congresso não cauia essa intervenção 
estranha. em assumptos que são peculiares ao 
Discricti~ Federal e aos municípios e que elles 
é que devem determinar. 

Ao art. lo, n. 29: Substitua-se pelo 83- Quanto ás taxas cobrada' pelos serviços 
guintc: . . do agua, esgoto, etc., entende a Commisslo 

20. Ditos sobre vencimentos e subsidio3, que !:!ão verdadBiros tributos e nem a outro 
íncltBivc os vencimentos dos membros do· t~+,ulo são cobrados. 
Supremo Tribunal Federal o outt·os juízos 
federao;. 
Oincinato Braga.-A. Casado.-Bueno de Jln
d1·arla.-Ar.lolplto Gol'do.::-...Edrn.undo da Fon
seca. 

A Cornmi::;são acceit::~t a emenda .. DJst'arte 
fiJa designado de modo preciso e ter•
minante •1. opinião do legislador .a respeito 
da extensão do imposto a todus o.-J vcnci
rnerl.tos .· 

l!:mendri n. 17 

A art. 1°, n. 29: 
·Em vez-dos juizes federacs-diga-se: dos 

juizes do nomeação federal; o accrescente-so 
no final-e os do Presidente o Vice-Presi-

Em.en(ig n. 18 

Onde s~ diz : imposto sobl'e vencimentos, 
accrescente-me: ficam cxcluidos desse im
posr.o todo:> os quo perceberem vencimento.; 
inferiores a 2:40U$ annuaes. , 

Os ,que vencer~m mliil d~ 2:400$ pa.garão 
2 % a>é 5:000.$,-4 % até 10:000$ e 7 % o.; 
qnc exceder~m doss~s vencimen_tos. 

Salu. das sessõesda Ca.mara, 23 de ou~ubro 
dJ 1901.-J. A. N eiva. 

A Com missão nã.o pó de n. ~ceitar a emenda.. 
Elta reduz o imposto e a Commjssio entende 
que a situação tlnanceira do Thosouro nã.o 
permitte fazel-o. Ponsa a . Commi~são, po
rém, que, si !'orem mantidas as suppt•essõ:}~ 
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do-l.mposto já votadas ·para o subsidio dos 
membros do Congresso, a emenda não póde 

, deixar de ser .acceita, devendo ·ser vo
tada a iSenção completa. O imposto deve 

· ser geral para ser acceitavel e justificavel. 

Emenda n.' 19 

Enumda n. ·21·· 

. Ao art. 1°, ns. 25 e 36-'-Suppl·tmam,se.'-
Marçal Escobar. · . · · 

A Commissão não póde ·a'cceitar a emenda., 
Em 2a discussão houve emendas mandando 
supprimir do Orçame:.to quer a renda dós 
.proprios nacionaes, quer a proveniente de 
foros de 'terrenos de marinhas e a Oamara as 

Art. 1;0 n. 35 : recusou. A Commissãó mantém, pois;aqui os 
Redija-se assim: pareceres que deu. . · -· . 

· Em relação ,á primeira, disse a Com" 
. . · . «Contribuição das companhias ou empre- missão : · -· 

zas ·de estradas de ferro e de outras . compa- · 
nhias, inclusivo a CUy Improt•em{lnts, e bem «A--renda . em, quesiãQ é evideptemente ·da 
as3im saldos das estradas do ferro garanti- Uníllo. e nem lei aindá. houve r..estituirido ou 

·das, com séde no estrangeiro,-l.400:000$.» ontregarido: aó.s Estados os próprios a que se 
refere a :c emenda. Por outro .lado ·não po4ia 

· Salà das sessões, 23 de outubro de 1901.~ ser 0 pensamento· do legis}ª'dor constituinte . 
Paula· Ramos. . despojar a UI.Iiãe em "!Jmieficio d,o:l Es~.a,d~s,-

. que ficávam de posse das terras devolutas; : 
.. A Commis3ão accei~ . a emenda supp'ri· de todo o seu .domínio, quando, no emta.nto, . 

D:iindó-se a p<ü•te referente a «saldos das es- lhe confia v a a defesa da. integridade do tér
'tradas de ferrq garantida~. etc.» O Governo ritorio, a responsabilidade da divida publica 
já e1fectuou o resgate das estradas de ferro é a 1p.anutenção do credito publico~ Entre .os . 
:gariLntidas, substituída~ as· garantias por ti- serviços a cargo da União figura o dà ·di
·_tulos de ·juro ouro. A ~i1ferença · Qntre a vida, além de que mesmo para os serviços 

· quan.tia que se despendia ero · garantic~s e os internos careêe ellal ein maid de um Estado; 
juros dos titülos teve l).esti.no · espeCial por de proprios 0ndc sejam installad~s, pagando; 
Jei e deve co'nstit_uir uma c<~.ixá ou furido em qutr·os, alugueís .para esses ser•viços. _ . 
de . resgate de>ses títulos · ou obrigações. · Seria curioso, pois; que os entregasse aos · 
Quando a operàç~o for definitívamence ulti- Estados, ::;ob pretexto· de que não clJ,rece 
:niada;e o Governo der a.oJJongressóconhéci· déllcs, porque não se prestam á adaptação 
meíito minucio~o da referida-operação, .co- ·de. vàrios serviços pa1'â, _no- em tanto, acar
. Iihecer~se-ha exactamen te essa dftl:'erençà. que reta, r de.:~pezas, mãndando construir ou ar~ 
figurará então no orçamento em rubrica rondando aqUelles de que carece. · · 
especial, - que comprehenderá tambem as o relator do presente parec!)r apresentou 
quotas de arrendamento. . emenda destinando o que .fôr apurado pela 

Eme1tda n. 20 

Ao :àrt. 1", n. 50, accrescente-se: . . ~Não 
se comprehende entre <t consm·vas· de peixe» 
e, portanto, não fica sujeito a cate imposto, o 
peixe . salgado o~:~ em salmoúra, acondicio· 
mido eni tinas, barriêas ou a granel.» , 
' Sala das sessões, 23 de outubro· de !901.

Gúm,ano Hasslocher. 

A Commissão acceita a emenda. O baca
lháo, que é um genero estrangeiro·, ficou 
isento do imposto e não é justo que o peixe 
salgado ou em salmoura,que é uma industria 
exercida em nosdas costas por pescadores e 
pes;;oas pobres, seja. sujeito ao imposto. Ac
crescfl que esse imposto tem anniquilado.es;a 
pequena. industri(!. que dava recursos a um 
-grande numero de pe.3soas pobres que vivem 
da pesca e por isso a Commi::;sãó acceita a 
e~ênda ~ccre_scentando-se :- pr~a_rado no 
parz :-e mclutndo-fJe tambem o peiXe secco 
e a: cahw de porco. · 

execução do art. 3° do Orçamento em vigor 
á amortização da divida interna, divida que 
tem augmentado de muitos milhares de _ 
contos e eni relação á qual não toem sido · 
Pxecutados os contractos relativ,-,s á amor
tização. A Commisoão por sua vez acçeitou 
unia emenda do Sr. Francisco Salles e outros 
mandando applicar uma parte das quantias 
obtidas a construcções de proprios adequados 
a certos serviços da União, para evitar que · 
esta esteja a arrendar e alugar edificios p:1ra 
os seus serviços. · · 

Ainda por· outJ•o lado é certo que a União 
careca de melhorar alfandegas, da con~truir 
algumas, de edificar. quarteis, etc. ·, e não se . 
comprehende que · ceda gratuitamente aos 
Estados proprios, para ,- no omta.nto, com
prar ou construir aquelles de que carece.» 

Em relação á segunda, di~e: 
<~Em mais de uma vez, e mesmo e:rp)egi>la, 

tJtras diversas, toem vario·s Srs. Deputados
sob o fundamento de que os terrenos de ma
rinhag pertencem ás· municipalidades, pro
éur'ado' eliminar esta. verba· do orç-amento da. 
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reeeita. A Commissã;o nessas occasiõBs t om 1 conveniente em conservar o sello, cuja su.p
discl.ltido o assumpto m_ostrando o oquivoco 

1

. p1;essão não produziria o resultado que tem 
· ~lU.f,!Ue laboram os qua ássim pBnsam, con- em vista o autor da emenda, porque a- isso 
ciuinJ;lo -por pad~r a rejeição dessa$ emendas. - se oppõem os habitos e processos usados em 
A Ca~at•a e q Senado V>em approvado esse _ nosso commercio. . · · · - . 
modo da ver (l por isso, reportando-se aos . · . · . · - -
estiados feito.s e aos pareceres dados de novo, Emútda 1~ . 24 · -
pede á Cainara a rejeiçã<f da emenda. o as-
sumptojá foi longamente debatido, .e em Ao projecto n. 150 ~.de 1901: 

_um memoravel discurso, · pronunciado_ pelo Ao n. 26 do art. r• do projecto ·n. ISO B, 
.Sr. Paula Ramos, enconti'OU o. proprio Poder accrescente-se: A validade ou nullidide do 
Exe~utivo_ razões para um 1Íeto que -deu ~ documento que não Mntiver o sello com
proJecto referent3 ao assu!llppo, veto que fOI p1eto, na fórma do respE'ctivo regulamento, 
appeoya.do por grande m_awrta da _Ca_mara. será desde já regulada pelo direito civil, ou 

0 _aSSUIQpto.parece, pots, á Çommtssao, re-·1 por lei especial, quando houver. 
solvtdo pelo Congresso.>' _ · 

· · · Sala das sessoes, 22 de outubro de 1901.-
E'f!lenda n. 22 Augusto França. _ .; __ 

. ' ACornmissão não póde acc13ita:r a ern~Iida. 
O assumpto está regulado pela lei n. 55\:l, de 

Supprimam-se. Porque essas. rendas, salvo 31 qe dezeifibro de'-1898, lei -votad!t pelb Con-
no D,istricto Fedel,'al, não pódem ser perca- gressO e regulamentada pelo _ P.odet' Ex-. 

- Ao art . 1•, ijs. 25 e 36: 

bidas pela União ; pertencem aos Estados.- ecutivo · · - · ·.· 
· -Alfr~dO Va.rela. . · - . · 

. A Com missão recusou jlt emenda identica, 
e p~r isso julga e.>ta prejudicada. . ' . . 

Emenda ri . 23 

AoarLl•; n. 2_6: 

· Emenda n. 25 

·Renda. arrecadada nos consulados r ~m vez 
de 700:000$-diga•se, L000:000$000. · - · 

· Salá das sessões; 21 de outubro de l9(H ,:._ 
Pereira de J,yr~. · · · - · · · 

Supprima-se o/imposto do selló em che- A Commissão acceita a emenda. . 
ques. Rarean!lo o . pumerario~ , cumpre fac i- Quando- o re1à.toi' confeccionou o seu orça• 
1ita;r &Ua mobilização. Um dos meios que manto e o sujeitou á apreciação da Qom
occorrem é instituir em nosso paiz 0 habito miss~o e dá. Camara_ não . era ain_dà - conhe
de tel-o nos bancos e por in termedio delles cida a renda !los.· consulados e das fáctur.as 
~effectuar todos os pagamentos; qual se pra- consulares durante· o primeiro semestre . do · 
tica em Europa. Para -isto é mister ·que corrente anno, anno em que com màis regu-_ 
desappareça o pesado imposto. Si 0 Estado laridade tam fumicionado o regimeri çlas re
nM póde dispensar f'Sta parte das verbas feridas -facturM consulares. Em virtude disso, 

· ·de receita, lembramos seja .pago 0 imposto foi obrigado, para orçar a ·recejta Jutm'a 
em sello por -verba, de conta dos bancos, desta rubrica, a ater-se ás rendas aireca
inscripta nas cadernetas antes. de expedid_as dadas nos annos anteriores. Hoje qúé está 
·ãns ·clientes, como, salvo engano, se usa na conhe~ida a receita do semestre passado, re
Ing1aterra .-Al,t?·edo Varella. ceita que excedeu á do semestre._antérion·e 

que se conhece a renda woyenierite tlas fa~ 
A Commissão não acceita a emenda: O cturas consulares, póde-se sem . receio de 

sello nos cheques não impede de modo algum optimismo estiz_nar em. cerca de . mil contofj 
a sua .mobilízação; pois é elle affixado pelo ouro a. renda dabi prov:enien_te. . . : · · 

. banco no acto de sua creaçã.o · ou expedição. 
Accresce que as contas de caderneta ~tão Emtmda n .- 26 
sujeitas ao sello e (iUe o Thesouro nãó po· · 
derá dispensar nem uma nem outra fonte de Ao n. 32 do art. 1" do projecto ri. 150 B, 
renda. - accrescente-se: com séde na Capital Fe-

Na Inglaterra, onde ·melhoi se . usa . e dez:al. . 
pratica a liquidação de pagamentos por Sala das sessões, 22 de outubro de 1901.- -
encontro de contas, ha estabelecimentos Augusto !!rança. · 
'especialmente encarregados disso, estabele-
cimentos que entre nós são profundamente A Commissão não póde acceitar a emenda: 
desconhecidos e que só mesmo na Inglaterra ]•, porque entendeu b Congresso em mais 
tem tido amplo e salutar desenvolvimento. de uma legi1;llatura que o imposto sobre divi
Parece, pois, á Commissão que não ha inc dando é um' imposto sobre renda é .que a 
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União o póde estabelecer nos termo::; e:oqn·c:::
:-:os d:t Constituição, que du.ndo privativa
lllente á União os ímpo>tos de importação o 
;tos ~stados o da exportação deu-lhe.:; cumu
l;~tivamonte ou não a 1hculdade de estabele
·~et• outros impostos desde que não violem o 
disposto nos arts. 7° e Do; 

A Commissão ni'io acceita a emenda. be
'Untc de tudo o que tem dito sobl'o a conve
nionr..ia o a.~ vantagens do resg.1te, deante 
dos fructo:; colhidos . com essa. medida o dos 
males causados pelas emissões, a Commissã.q 
não necessita do novas considerações para. 
pod ir <L t•ejciç;ão da emenda em questão. 

Emendá n.. 31 
~!". porClllC pendendo ue decisão do Tri

illllla.l Supremo a soluç~ão do questõe.~ ares
pnito e om que é parte a F<tzenda Nacional, 
iria. o CongTesso prejulgar a questão quando Supprima-sc o n. V do art. 2° do projecto 
sô o Poder Judicia,rio tem neste rcgimen a n. 150 B, que concede autorização ao Governo 
compotencia para interpretar a lei, rosol- para reformar o executivo fiscal. 
vondo em cspecic .as questões que se susci- Sala das sessões, 22 de outuuro de 1901.-
tem. . ;iugusto Fmnça. · 

Emenda n. 27 
6 dispositivo que se manda supprlmir tcp.1 

Onde se falia de impostos sobz·e conservas, a torma de autorização c obedece ao intuito 
· oxcoptuem-se os pàixes seccos, em sa.lmoura de torm1.l' mais u.ctíva, u. cobrança e assegu-
o salgados. · ra.r a arrecadação sob a base de considerar 

Sala das sessões, 23 de outubro do 1901.- sómcntc in cobra vol a di vida depois de ou-
}àusto Ca1·doso. -Sylvio Romero. v ida a com pctcn to ropartição fiscal. A medidr~ 

está a impor-se, afim de acautelar a receita. 
A Conunissão julga prejudicada a emenda; 'l-Ia, de facto, lei antiquissima regulan. 

do o assumpto, lei que vem de 1861; mas 
da.hi pétra cá tondo-se accumulado grande 
m.mel'o do divitlits a cobrm>, tendo profun
damente se modificado o regimen fiscal, ten
do-se desenvolvido O llUIDel'O de fontes de re
ceita do Estado, neccs:.mrio so faz activar a 
cobrança e molificar o moroso processo in
dicado na. referida lei. O prejuizo que t'Jm 
tjdo a Fazenda Nacional é enorme e por 
isso a · Coimnissão consignott a In·oviden
cia que a emenda. manda supprimir. A 
Commissão reconhece que o as~umpto é 
mais de competencia do· Congresso; ma.s a 
medida esU a impor-se e urge uma provi
dencia quo deve dar ao Thesouro -receita 
não pequena. Em todo caso . a Camara re
solva como julga.t• mais a.cel'ta1lo. 

Emenda n. 28 

Ao :3 63 do art. I o (Renda com applicação 
ospeci<LI): · 

N. Ill-Depois das palavr<ts :-emissão de 
--acci•esccnte-se: moeda de nickel. 

:-Ja.la das sessões, 23 do outubro de 1901.
l•'J'an.cisco Ve1:6a· 

Commissã.o accoita a emenda. Ella vem 
do um erro de impressão. 

Emenda 11. 29 

Ao a1·t. 2°,o. H, depois .da palavra-evento 
- accrescente-se: recebidos na Capital Fe-
deral;- o mais como está. . · 

Sala das ses3ões, 23 de outulJro de 1901. 
- Francisco Veigá. 

A Commissão acceita a emenda. · Em 2a. 
discu::;são emenda que consignava o mesmo 
intuito, apezar do relator declarar que con
sidot•ava. a questão completamente abêrta, 
desejando que a Camara em sua sa.belori:1 
1lrmasso doutrina, foi no em tanto rejeitada e 
por grande maioria. O relator deve dizer 
aqui que sabe ter o Ministro do Exterior 
frequentes reclamações dos ministros e con
sulcs cstra.ngeiros sobre essas restituições, 
não havendo conveniencia em sor essa arra
cadação feita. pela União. 

Eraenda n. 30 

1\o art. 2°, n. Ilf, eliminem-se as palavras: 
eom exclu~ão do papel-moeda. 

Sala das sessõos, 23 de outubro de 1901. 
- Alves de Brito, 

Emenda n. 32 

Supprima-se o n. V do art. 2°. 
Sala lias sessões, 2:.> dé outub1•o de 1901.- · 

Galdino Loretc. 

A Commissã.o julga prejudicada esta. emen
da pelo mesmo motivo da emenda anterior. 

Emenda 

Art. 2n; n. V: 
Supprimn,-se, por sor medida ue caracter 

permanente (paragra.pho unico do a.rt. 132 
do Regimento). 

Sala das sessõe~, 23 de outubro <lc 1901.-
Paula Ramos; · 

A Commissão julga prejudicada a em~nda, 
á vista do que disso em emenda. ident!ca.. 
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Emcnd(t n. 34 

Supprima-ae o n. Vli do art. 2o. 
O seu paragrapho passa a. tGr o n. V li, fi

eando assim redigido: 
Para ac~eler<tr a execução da..; ob:·as quo 

forem ex9cutadas á custa da União, ten
den~<'S ao melhot·amcnto das entradas o an
coradouros dos pé>rtos, poderá o Gove:no 
~tcceitar donativ.;s ou mesmo auxilios a ti
tulo oncr.>so, oífe1•ecidos pelos -E:3to.dos, mu
nicípios ou associaçõe.;;, in ter assados no me
lhora,mento, comtanto que o.:; encargJs resul
tantes do ta.os auxil!os não sejam ÜlC\.)Dstitu-
cionaes. · 

Sala das ~essõcs, 22 ele outubrode HJOI .-
:htgusto F1·ança. · 

A Commi:;são não póde acceita.t• a emenda. 
A disposição que manda revogar acha-se no 
Orçamento em vigor e foi adoptada dBpois 
de longa discussão e meditado exame. E' nc
cessario cuidar seriamente da conservação 
dos ancorctdouros de nossos · principao; port.os 
e o processo que adoptou o Congr1Bso é iden
tico ao·adoptadJ na ma.ior pal'te das Nações 
civiliz :.tdas e nada tem quo offenda á. Consti
tuição de 24 de fevereiro. Em emenda sup
pressiva apresentada o anno pass:tdo uisse a 
Commissão o seguinte que mereceu a. appro
vação do Congresso: 

A Commissão não acceita a emenda. Carece 
de fundarrienw a 1•azã.o da incms~ituciona-

. lidado allegada pelo~ Srs. Varella, Marçal 
Escobar, Barbosa Lima e Soaras dos Santos 
contra a disposição do itrt. l", n. lO, que au
toriza o Govemo a cobrar dos navios quo se 
utilizarem dos portJs em q uc f.Jrem ex
ecutadas ob~'as de melhoramento â cudta da 
União a taxa do um a cinco rói.:l p;.)r· kilo
gramma de mercadorias que for.:nn por olles 
embarcadas ou desembarcadas. . 

A razão de -inconstitucionalidade, convém 
dizer, 6 allegada tã:J somente · em relação á 
c[rga ou descarga das mercadodas navega
das por cabotagem, pJ.recendo por isto b::t
soar-se no ::wt. 7" da Constituição, que diz ser 
de exclu ;iva competencia da União a docre
tação sobre a entrada, sabida . e ei3tada do 
n:.~.vios, sendo lim·e o cormnercio de cabotagem 
ds mercaclm·ias nacionaes,bem como às estran
geiras· que · tiverem pago o imposto de- im-
portação. -

mente di to ; mas constitue um verdadeiro 
pedagio ou paga devida pela utiliza_ção de 
obras j.e melhoramentos feitos pela Uniã.o ; 
e.lla nao é cobrada em todos os portos indis· 
t1netamente, mas tão somente naquellos em 
lltte t'Ol'em executadas obras do melhora
mento á custa elos c:>t'res da Uniã.o. 

Si prevalecesse a. razão de inconstitucio
nalidade alleg<tda, a Uniã.o seria. inhibida ele 
cobrar, das mercadorias nacionaes do com
mareio de cabotagem ou tios navios que .as 
tl'ansportasaem, taxas pela utilização de um 
cáes ou de umn. ponte de embarque de sua. · 
propriedade, o ainda pela útilizaçã.o de um 
cana.l que construi.;;sc no intuito de facillit3.r 
a na vegaç[i.o entre dons· poi•to; visinhos, a 
llahia de Cananéa e a de Paranagmi. ( como 
pot• exemplo, o canal projectado entre o 
canal do Varad.ouro ), c o. da Lagun:i a 
Porto Alegre. -

Cumpre ainda obsérvar que taxa<.! analog<LS 
à qua se pretende supprimir, como inconsti
tucional sio paga:; actualmente no porto 
de Santos, onde a Companhia de Docas cobra 
dos n:wios que atL·acam a seus cáes,' a titulo 
do utilização dos mesmos, a taxa de 800 réis 
a 1$ por metro linBar de cáes occupado, por 
dia, e mais a de tres réis por _ ki1ogramma 
de mercadorias po:· elleJ emba.rcacias ou 
desem barcadas, sejam estrangeiras ou na
cionaes. 

Afim de que <t Ca.mara pos3a deliberar 
com acct·to, o relator do parecei' aqui apre
senta de novo o que se faz em geral a res
peito das taxas cobradas para conservação é 
melhora.inento do ancoradouros nos diveraos 
paizss estrangeiro:-; e o regimen que entre 
nósestá adoptado. As taxas que a emenda 
propõe são relativamente modicas em com- -
paraçã'o cJm as que estão ad)ptadas em 
outros paizo.L 

TAXAS COBRADAS EM DIFFERENTES PAlZES PARA 
INDEMNIZAÇÃO D.\S DESPEZAS DE ANCORA· 
DOUROS 

Allemanha 

Bremen: 
Francos 

Navios demorando-se até 30 dias, 
por toneladas Moorsom ....... . 

Navios demorando-se até 60 dias, 
0.212 

por tonelada Moorsom ........ . 0.4-25 
Hambmgo: 
Navios a vela ou a yapor, por to-

nelada Moorsom .............. . 0.353 

Esta disposição da nossa Constituição re
fere-se paten:emente aimpostos sobre mcr-. 
cadorias quo _ pudessem ser decretados pela 
União a titulo diverso dcs que se acham 
nella indicadcs, e não a impostos sobre na
vios, pois neste caso teria ditJ : sendo livre a 
navegaçcío de cabotagem. 

Acceesco que a taxa impugnada nã:> pôde 
ser considerada como um imposto propl'ia-

Os entra.dos,:._ou sabidos com lastro ou car
.vão pagam . metade da taxa ; os entrados e 
sahidos cóm lastro nada pagam. 
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Amstcrdam : 

Navios a vela , por tonelacla Mool'-
SOin •.••.•• - ••...•.• • ••••• . •..•• 

Na.vios a. vapor, idom idem .. . ... . 
Navios a vela ou vapor ca.rre~ado 

de car vão .. .... .. .. ... ... . . .. . 
Rot~et·dam: 

N<wios a V(.l.}lOl' até 443111 ~ (le ar
queação, por tonelada Moorsom. 

~1.vlos a va)l_or ~o 444•:•3. n. 066'"3. 
üo arqucaçao, ul~m 1dem ..... . 

N<.wiós a. v a;por do mais U.e QQG••3 

de <l.l'Queação, id9m i!lem . .. ..• 
N;tvios a vela. até 664mstlc al'Q uca-

f.'ã.o, ülcm idem. : . . . . ..... . .. . 
N <W i os a v e la de ()65"'~ <~ 1 .1 Qim3 

Lle a rquouçií.o, idem idem .. . .. . 
Na vi os a vela de I .lOS• "~ a l. 550 

d.c arqueação, idem i<lcm, . . • .. 
Navios a. v í:la de rot1.is Llc 1.550'"'! 

do nrqtwação, idem idem . . ... . 

r'ra.ncos 

0. 269 
0 .240 

o. 14.8 

0.269 

0.297 

0.325 

0 .556 

O.í!l2 

O.!J05 

A.nttH~fl)Ía ( l)Ol' tonelad<t de arque:~.~~ão 
:Moorsom) : 
Navios a vela a.té 85 tonci;1<las ... 
Navios a vela de 86 a 128 tone-

la.dos .. .............. . .... ... . . 
Na vi os a vela de 129 a 171 tono· 

ladas . ... . . . .. ... .. .. .... .. .. . 
Na. vi os a vela. de 172 a 214 tona· 

lada.s . .•.. . .•. . ..•.........•.. 
Navios a vela. de 215 a 157 tone· 

lada.s . •. .....• . ........ . ...... 
Navios a Tela de mais de 257 tono-

0.270 

0.30:1 

0.334 

0.368 

0.437 

Ia.das ...•... . .•.. • .. ;. .. ... .. . 0.472 
Na. ga viagem feita durante o anno, pa.g:un 

apenas 75 °/o destas t axas, na. 4a viagem 
50 • I •• na 5"' e seguinte.~ ·25 °/o-

Navios a,..va.por em cada uma das 
lO primeiras viagens durante o 
anno . · ...• .. .. . ..•.. . . .... . .. .. 

Fmncos 

0.299 

Os paquetes omprcgados exclusivamente 
no serviço da passageiros ou de pass;J.geiros e 
mcrca.dorias, comt;mto que o peso dest,..1,.q não 
exeeda. de 50 kilogea.mmas por tonelarla. da 
registL·o, pagam : 

Por pltssageíro . . .. ....... . . . ... . 
Por e<tVi\llo .•. • .• . . . . . .. ••• .•• • 
Por ca.rro de duas rodas .. ....... . 
Por ca.l'ru ~ qua.trJ roda.;; .. .. . . . 
Pol' ;){}0 kilogl'aJHlll<tS de morc~~-

dol'ias .... . ... .. . .......•.... 

Francos 

1.000 
2 . 000 
:3. 000 
4 .000 

1.000 
Irnposto local denominado direitos de lone· 

lage-m (d1·oits de t9mtage) cobrado na maim• 
pal'tH dos portos em beneficio das munici p<L
lidadc:; ou das cam<1ra.s <le commorcío p am 
reembolso . de e mpl'asti rnos feitos para. as 
obr<\S de mellwramen tu.~ dos ditos portos: 
Por tonBhda. de <wq_ueaçã.o (ma-

ximo)...... . ... .. .. . .... . .... . 2.500 
Est,e imposto, de que Bstão isentos os navios 

de cftbotagem e os de pesca, varia segundo 
as nacossida.d.es locaes, t endo sido o· seu valor· 
médio em 1886, segund'tl Colson (Annales das 
Ponts et Cltaussees), f t•s. 0,24:3 por tonelaua. 
Moor!>om. 

Ha.vra : , 
Taxa local em v igor do 1865 a 187·1 : 

Fr a ncos 
Na;vios fra.ncezes, p or tonelada 
~1oorsom ..................... • 0 .750 

Navios estrangeiros, por tonelada." 
Moorsom.. • .. .. . .. . .. . . . . . .. . . o. 900 
0!1 Mvios car1·ega.élos de madeira ou de 

c:1rvão terão ::lO •f. de ab:~otiinento; os da. 
cabotagem, os a.rt•ibados, l)etu como os 
entrados e sahidos em lastro !lal,ia pa.ga-
varu. 

Este imposto peoduziu em 1874 1. 041.'132 
f rancos. 

Taxas lor.a.rA~ (pedagios} actua.lmcnte em 
vigoL', de conformidade com a lei de 19 de 
março de 18\15 : 

A) Taxas sobra navio.~ : 
Francos Navios a. vapor em cada uma das 

I O seg11in.tes ....•....•......... · 
Navios a vela. ero ca.da um<\ das 

outr<~os ... . . ..• ••.. .•.......• .. 

0 . 207 l. Na vlos procedente.~. de portos 
situados fóra. da. Europa ou 
do Moditcrraneo ou a ellM 
destina.dos, por tonelada. Moot·· 0.138 

França 

lmpo!'tto gC~ra.l d.enomin<\do direito da odes 
(droits de quai) cobr,~do . de C'Jdd ' os mw ios 
quo entram com carga, á. excepção dos om
pregados na pesca ou na ea.IJOt[J,gem ( por 
tonela.rl<~ Moot·so m}: . 

· Francos 
Navios procedente~ da Eul'opa. ott 

do Meditert•aneo . .. ... . •. ... .... 
Navios pi'OCedente.~ de qua.lq•üw 

UllLl'O p;J.ÍZ .. .. . .. . . .. ... . .. ... . 

0.500 

1.000 

::;om • • •• • . •• • • •••• ••• . : ••••• •. 
2. Navios procedentes de · portos 

d(l. Europ<1 ou do Medtterraneo 
on <~. elleS destinados, por t o-
m~la.da. Moorsom ..... . ...... . 

3. Na.vios de qua.lquer IH'ocedcnci<~ 
ou destino, cujo car t·p,ga.mon to 
cornpõc-sCl nu. totalidarlo on com 
9/ lO partés, pelo menos,_de ce
l'e•tcs, pinho, carvão, mi.net·io 
!'erro, adubos, etc . , pot• to nela-
da Moorsom ... ; ... ...... ..... · 

0.400 

'. 

0 .300 

0.200 
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As taxas ns. 1 e 2 são reduzidas de 4.0 o 1 o 
para os. vapores de . linhas regulares, dando 

2. Navios entrados ou sahidos em lastro: 

11ma viagem, pelo menos, po1' semana; de Na Ia·, 2a 0 3e. viagens do anno, por 
30 °/o para os que dão·uma viagem por mez, tonelada Moorsom ............ . 
pelo menos, e bem as::;im, para os quo em- Na 4a e 5a viagens do anno, por 
barcarem e desembarcarem quantidade de tonelada Mo::~rsom ............ . 
mercadorias infet'ior a. 2f.> da tonelagem de Nas 5a e seguintes viagens ...... . 
arquea.ção. Alvarengas carregadas de merca-

Os navios entrados no porto com destino a dorias pl'O~!!dentes de navios an-
HarflJur pelo canal do Tancarville pagam corados a juzante da cidade ou 
apenas .metade .das taxas a.cimn. indicapas. a elles destinadas quando os 

São isentos das taxas os navios perten- mesmos navios não venham ao 
contes ao Estado, ou empregados na pesca e porto ou nãG tenham delle sa-
na cabotagem fl'anccza., os arriba.dos, os que hjdo, por tonelada de arquea-
entrarem ~ Slhircm sem efl'ectual' operação ção ................ , .......... . 
alguma .commercial, os rebocador0s, os na· São isentos das taxa!3 os navios 
vio:l de praticagem, etc~ ·do serviço do Estado, os de pesca, 

Os navios que entram no porto para a.lli- 03 empregados na cabotagem, os 
viar parte da carga pagam l/3 das taxas arribados, os entl'ados e sahidos 
indicadas. em lastro, os de reboque, ou de 

B) Taxas sobre mercadorias: pratiqagem, e as embarcações 
Cereaes, pinlp, carvão de pedra, miuda.s do serviço do 1101'to. 

rninereos de ferro, alcatrão mi-
neral, adubas, etc., por tonelada llespanha 

Francos 

0.500 

0.450 
0.400 

0.300 

de 1.000 ks. ou í'racção ...... . 
Arroz, vinhos communs, sementes 

oleaginosas, azoita de dendê, 
petrolco, madeira, ferro gur;a, 

0.050 
Ta.xa geral destina"a ao serviço de melho

lhoràmento de portos hoje empregada como 
recurso ordinario do E::;tado : 

rnetaes brubs, ma.teriaes de 
construcção, etc., por tonelada 
ou fração. ·.................... 0.100 

A~; demais mercadorias... . . . . . . . O .200 
São isentas as met•cadoria3 pe:r;-tencentes 

ao Estado e as transportadas por cabotagem 
de porto a po~to francez. 

C) Taxas sobro passagéi~os : 
Francos 

Passageiros de 1 a ou 2a. classe com 
viagem de longo curso ....... . 5.000 

Pas:::a.geiros de 3a clas;e com via-
gem de longo curso .......... . 2.000 

Passageiros de qualquer classe, 
sem see de longo curso ........ . 1.000 

Emigrantes qualquer que seja o . 
destino ou procedencia........ · 0.500 
São isentos os passageiros dos navios do 

Estado e os procedentes de portos francezes 
ou a elles destinados. 

Bor<J,éos 

Taxas locaes autorizadas pela lei de 2 de 
agosto de 1887: 

I. Navios carregadJs tanto na entrada 
como na sabida: 

Na 1", 2,\ e 3'\ viagens durante o 
anno, por toneütda Mool'som ... 

Na 3", 4a e 5"' vi:tgens durante o 
anno pot' tonelada Moorsom .... 

Na 6"' o soguintes durante o anno, 
por tonelada. Moorsom .•....•.• 

Carnara 'vol. VI 

Francos 

. 0.600 

0.500 

0.400 

l) Navios de cabotagem : 

Por tonelada de mercadorias cat•-
regadas ..•.• ..•.......••.••.... 

Por tonelacla de mercadGrias des-
carregadas ............•....... 

Por passageiro em barca.do ou des-
·embarca.do .••.............•..• 

Francos 

0.500 

0.750 

0.500 
2) Navios pro~edentes de portos da Europa 

ou do Mediterraneo 011 a elles destinados : 
Por tonelada de mercadorias car-

regadn.s ..•.................... 
Por toncla<la de mercadoeta.s des-

1.000 

carregadas.................... l.250 
Para passageiro embarcado...... 1.000 
Para passageiro desembarcado... O. 756 

3) Navios procedentes de outros portos ou 
a elles desti Jados : 
Por tonelada de mercadorias car-

regadas ..•...........•.......• 
Por tonelada de met·cadoria'l des;. 

carregadas ................... • • · 
Por passageiro emb::~.rcado ....•.. 
Por passageiro desembarcado .... 

2.000 . 

2~500 
2.000 
1.250 

4) Navios com carvão, pl'ocedentes da Eu
topa : 
Por tonelada desca.reegada,....... , 0.250 

5) Navios com carvão, procedente de Hes-
panha: · 
Por tonelada desembarcada ....... 0.180 

76 
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Taxas locaes destinadas, exclusi
vamen te aos serviços de melhora
mBnto dos pJrtos em que sã.o a.r· 
rcca.d:.tdos: 

Barcelon:L: 

Navios procedentes de portos es
trangeiros, por tonelada de 'mcr-
eadot'ia dc3carrega.da ......... . 

Navios procedentes da Hc5p:mha 
ou de suas colonia:-;, idem, idem. 
O p1~0ducto destas taxas attiogiu 

no . anno do 1885-1883 <t somma 
de 1 . 573. G44 ft•anco.'l. 

Bilbáo: 
l) Importação : 

Carvão estrl1ngeil·o ........... . 
:Mercadorias geram; da Em· opa, .. . 
Mercadorias geraes de outeas pro-

cedencias .................... . 
Carvão nacional por cabéltagam .. 
Mercadorias ge;·aes por cauotagem 

~) Exporbção : 
'Minerio de ferra para o estran-

Francos 

2.000 

0.600 

F'1•ancos 

0.250 
1.250 

2.500 
0.250 
O.i50 

geiro ................ :........ 0.250 
Minerio de fel'ro para p.Jrtos na· 

cionaes •....•..•...••.. . ....• ~ • O . 250 

Estas taxas são coul'adas das mercadorias 
e produziram em 1888-1889, 1.887.448 
francos. 

Pol'tugal 

Taxa garal denominada- di;·eito de carrJa 
-cobeada de todas as cm~at·cações que en
trarem nos portos do cont"inente do reino e 
ilhas adjacentes (lei de 16 de setembro de 
1890). . 

I) Navios do longo cur3o: 

Por 1. 000 kilogrMnmas rlo cat·ga 
desembarcada, s-:mdo esta car
vão do pedt•a., cokc ou cnxofee 
($100) ........................ . 

Por 4.ü00 kllogramrnas do qual· 
· quct' outl'a cargil. clcscmbarca.cla. 

($230) ••.•...........•.•....... 

Francos 

8.555 

1.188 
. A imp0rtancia da tttx<t nã.o póJc ser· in f'c

rior a 5:4; e os 1w,vios uclla i5entos pagitrã.o, 
para poderem ca.rrcg<tl', a taxa ftxat Jc fran
ws 27.777 (5$), seja qual for a. quantidade de 
carga. embarcada. 

Francos 

Por passageiro desembarcado ($300). · 1.666 
Por passageiro ·embarca(lo (1$)..... 5.555 

São iscn~os os passageiro;; pl'Ocedontcs da.s 
eo1onia.s portuguezas ou a ellas destinados e 
bem assim os naufr.1gos, os indigentes e 03 
me:norcs de i2 anno~. 

2) Navios <lc cah~tttgem: 

Por touelaua ( l. 00~) fülos) tle carga. 
desembn.rcada .................. . 

São iscn tas dcLS tJ.xas precedente::~ a.s em
ba.rcaçõc.~ de gum·ra,aserup•·egad<!.3 na pesca, 
raboquo, as de eahotagem do nienos de 2.) 
toneladas de arquea<:.ão, as do bocca aberta, 
seja qual fôr a sua lotação, as quq_ sõmentc 
receberem refresco~ ou c .Lrvã.o (sendo vapo
re3), as que sahirem com c::trga. exclusiva do 
sal para o cstrangeico ou províncias ultl~~
marinus sem terem ·reíto nenhuma opcraçao 
do descarga, as que entrarem e sa.hirern sem 
fazerem nenhuma opc•·ação eommercial. _ 

Taxa addicirlnal cobrt1,da dos navio3 que 
sãhirem pela ba.r1-a do Douro e ilestina1a ex
clusivamente ao melhoramento da. mesm<L 
barra: 

20 o f o dos direi bs acima es pe,~ificados. O 
producto desta ta.xa é la.nçt~ilo em cont:t es
pecial da caixa geral de dcposi tos, omle é 
mensalmente arrecadado. 

Taxas espacia.e3 do porto do Leixõcs : 
A) Tax<ts de permanencL.t : 
I) ErnbM'l!açõcs de longo curso : 

Pot' db e tonelctd<~ liquid<t, no:; 
primeiros cinco dias ($010) .... 

Por dia e ~onelada liquida n.Js 
sub;equentes ($00:J) ......... .. 

Francos 

0.055 

0.027 

2) Emlnrcaçõos dn longo cur~o com des
tino a.o rio D.:,ur·.> ou deH~ procedente.-3 : 

Franco!! 

0.011 

~) Embarcações <-H'ribadas p3r tWi.tria.s 
dnranl;e o temp:> n~ce.-;;;a.l'io pam rep:lt'aJ•; 

Por diit c tonelada. liq ui <.la ($00.2) 
B) 'I' , ~x:ts de em baJ•ca.ções: 

Na.vio~ até 1.000 tonelada~ liqui· 
uas, pot> dia o por b:Ji:1 (I$) .... 

N:~vios até l .000 t:Jlloladas liqui
das po1· dia. e por <wganôo ou 
porce ($200) ................. . 

Navios de mais de 1.000 toneladas 
liquidas, por dia e por· boi .. ~ (2$) 

Navios de mais tln 1.000 toneladas 
liquida. -;, por dia. e porte ou l1r-
ganéo ($,100) ~ ......... ........ . 
São iseni;os os navios de guerra 

C) Taxas s.obre passageiros: 

Cada passageiro, embarcado ou des-
em harcado ($200) ...... , ...... . 

0.01 l 

5.555 

1.111 

I !.I t l 

2.222 

Francos 

1.111 
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Inglaterra 

Lontlres : 
Taxas de podo ( l!~trbour-rates); 

. Navios procedentes de qualqum· 
porto sitnaflo a oeste ou ao wl do 
Quessan, por tonelada de ar-
queação . ....................... . 

Francos 

0,079 
Nuvios procedentes tlo Baltico, 

mar do Norte ou da Mancha, por 
tonelada de arqueaçãe......... 0,053 
Este imposto, paga a commis::;ão de conscl'-

Yação do Tami >a (1'wn-Js conscrvancy), pro
duziu· em 1886, l.03i .000 f'ran.cos, · que 
juntos ao producto das ta.x(l,S da navegação 
interior c a outras recebidas da Commissão 
somma.ran'l 2.095.000 ft•ancos, quantia 
superior <i.'5 despozas do serviço. 

Livorpo:->1 ; 
Taxa cobrada. pela 1Vle1·sev Dor·li..s & Harbow· 

Boo.td. por conta da Commi::>::Jão de Conser
vação do Mcrsey (Me1·sey Conservancy), dos 
navios que não entrau1 nas doc:>.s: 

Por tJnelada de arqueação, conforme a 
procedencia, 0,04 a 0,21 francos. 

A taxa mais comrrium para os navios pro· 
eedentes do portos estrangei1·os é de O, 15 
rn~oncos. 

Este ·imposto produZiu no annJ de 1_888 -
1859 apenas 80. 714,3~ francos. · 

New-Castle 

l) Taxas pagas pelos navios: 

Navios procedentes de porto.-, es
trangeiros, por tonelada de ar· 
(iUeação ...... _. .. :............. 0;4211 
Os n:wios de lastro pagam só uma vez c.i, 

entrada ou â. sah1da ; o8 que permanecem no 
po1·to mais de 24 diu.s pagam por semana. 
excedente a taxa de O, 105 franco:~ por tone· 
l<td ·,~, de arquea,ção. 

2· ) Taxas sobt'C mm·cadorias entradas ou 
sahidas : 

Mm·cadorias de cabotagem, 
por tonelada (1.000 kilos) ... 

Mercadorias do, estra~geiro, 
por tonelada (l.OOO kilos) .. : 

Fran~os 

0,30 a 1,86 

0,41 a 2,48 
Este imposto varia conforme a natul'eza 

da. mercadol'ia, sondo em médh l ,00 franco 
pot· tonelada. . 

Nos portos em quo ;uot taxas relativas ao 
melhoramento do ancoradouro recahem ex
clusivamente sobre os navios, ellas variam 
d~ seguinte fôrma. : 

Francos 
Portos fl'an-

cozes .. _.. 0,50 a 1,00 por ton. Moorsom 
Anvers ..... O, 138 a 0,472 » » » 
Ro ',terdam . 0,269 a 0,905 » » » 
Amsterdam. O, 148 a 0,269 » » » 
Bremen .... 0,212 a 0,425 » >> » 
Hamburgo._ 0,353 , l> J> » 

Na Hespanha, a taxa geral no porto, que é 
tambem cobrada dos navios, não se b).sei::t na 
tonelagem de arqueação, mas no peso das 

Ft·anros . mercad 1ria.s carregadas ou descarregadas, 
Impo_;;to rle molhes ( pier· ra- var·ianJo· de O, 16 a 2,50 frs. conforme a pro 

tes), por tonelada. de ar, cedencb c na.~ureza das mercadot'ias. As 
queação.... .... . .. .. . .. 0,10 a 0,20 taxas loca :~s, que são applicada.s cxclu,;iva-

Imposto de amarração (moo- mente ao melhoramento do porto om que 
1·ing -,·ates) por tonolad:~ são cobrala3, v:wiu.m de um porto a outro: 
de arqueação........... _0,025 em Barcelona ellas recah.3m sobre os na.vio3 

. Imposto.de l'io (riuel' 1·ate:;) e variam de 0,60 a 2,00 f1·s. por tonela,da 
pol' tonclu.da de a1·quea- (LOOJ ks.) de mercadoric1, descarrogttda, con-
çã) ............... :..... O, 155 a, 0,310 furme '~ sua procedencia; em Bil do elltts 
2) Taxas so1m3 as mercad.o1·ia:;: · incidem sobro as met'cadorias o variam do 

O, 125 a 2,50 fr~. segundo a procedqncia, e a, 
Varia.vel conforme a natureza d<J.s rnerca· natureza das met'cadorias. 

florias, sendo em média por t')nolada (1.000 Em B~rde<mx <t taxa cspcc:al de· porto 
kilo~). 0,060 franca&. pcs:~; tão sómcnto sobre os navios e varia 

Gtasgoto de 0.400 tt 0,600 frs. por tonela.(la de ar-
Taxas de porb e de rio (Ho_rbour & river qrieação. 

" Entt·e nós a::; obt'<ts de melhoramento ;·ates): . . . ,da P· clas;e são executadas tanto pelo Gn-
l) Taxas sobr'e navio3 pagas <L entrada e a vcrno ( Parahyba, Pet•m1.mbuco, Parana· 

sabida: · guá, Santa Gatharina, Rio Grande do Sul), 
Francos como, por compa.nhüts ( Mu.ranh5.o, Cearà • 

Navios de pequena cabotagem, c Jaraguà, Maceió); mas em qualctuer dos 
por tonelada de arqueação..... 0,080 casos a despeza tem pesado exclusiva· 

Navios de grande êabotagem por mente sobre o Tll.esouro NMional, sendo 
toneladu. de arqueação .. '. . . . . . . O, 160 ·p::tga. pela receita ordin:tria, a déspeito das 
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autorizações dadas áS empreza.s para cobrar 
taxas . . _ ·é 

Em relação ás da 2a classe, ella.s são ex
ecutadas concurrentemente pelo Governo 
(Doca da Alfandega do Rio de ~~neil·o, caes 
da Alfandega du Rio Grande do Sul ) e pot• 
companhias ou emprezas commerciaes como 
as Docas Nacionaes, (no Rio da Janeiro) e as 
Docas de Santos, sendo as respectivas des
pezas indemniza.das pelos impostos de doca.s 
e capatazias das alfandegas, ou pelas taxas 
que. as companhias so acham autorizadas a 
cobl'ar em virtude das respectivas con
cessões. 

1 . 000. o ao de toneladas de registro, e a um 
real por kilogramma. sobt·e as mercadorias 
embarcadas ou desemharcadas no mesmo 
porto, cujJ peso pôde ser .avaliado em 
400.000 toneladas metrica.s (cerca de 20 • I o 

da tonelagem dos na vi os entrados e sahidos) 
produziram a importaocia de 100:000$, e a 
segunda 400:000$, ao todo 500:000$ annuaes, 
o quo mostra a importa.ncia dos recursos .que 
podem ser fornecidos por taes impostos nos 
nossos peincipaes portos, Rio de Janeiro, 
Santos, Bahia, Recife, etc. 

As obras de 2a. classe convem sejam con
tratadas com particula~·es na fQrma da lei 
n. 1. 746, de 13 de outubro de 1869 ; mas as 
de la. classe dcrvem ser executadas de prefe
rencia pelo Estados, sendo as respectivas 
de:~pezas indemnizadas por meio de taxas 
especiaes cob1•adas tanto dos navios como 
das mercadorias que se utilizassem do me
lhoramento, conforme se dá em todos os 
paizes. 

A lei de outubro de 1886 autorizou o Go· 
verno a cobrar em beneficio das emprezas 
que se organizassem para melhoramento de 
pot·tos, taxas não excedentes de 2 °/o sobPe a 
importação e l o f o sobre a exporta.çã.o, indi
cando quo, si o Governo açhasse mats conve
niente executar as obras por conta do Estado, 
poderia applícar o. producto dellas ás obri-. 
gações que tivesse contrahido para tal fim : 
esta disposição, entretanto, nunca foi posta 
em pratica. 

Actualmente, o emprego da reforida lei 
seria inconveniente; porquanto, cabendo ex
clu~ivamente aos Estatlos a cobrança. de im~ 
postos sobru a exportação, iriam .as despezas 
do melhoramento recahir exclusivamente 
sobre a importação com pr~juizo das rendas 
federaes, que proveem pela. maior parto de 
direitos sobre mercadorias importadas. As 
taxas indicadas na lei de outubro de 1886 
devem ser, portanto, substituidas por outt·as, 
sem caracter a:lgum de imposto de exp::>rta
çã.o ou importação, e incidindo sobre todos 
os navios e mercadorias que se utitizarem 
do porto, . o que permitte que o valo1• da 
taxa seja modico para uns e outros. 

Poderiam ser adrnittidas as taxas marcadas 
no contracto do p01•to do Coar.á, sendo au
gmentado um pouco o maximo da taxa sob_re 
navios e diminuído o das taxas sobre merca
dorias ; a, saber·: 

100 <~ :mo réis por tonelada de u,rquen.çã.o 
dos navios, I a 5 réis por kilogramma de 
mercadorias que embarccLr Oll desemlnrca.r 

. no porto. 
· A taxa. mínima. de 100 réis, applicadu. a 
totalidade dos na. v·ios entrJ.dos no porto de 
Pernambuco, cuja tonelagem ê superiol' a 

Emenda n. 35 

Ao art. 2°, n. 7-Supprima-se.-ilfat·çal 
Escobar. 

A Com missão não póde n.ccei ta r a emenda. 
O dispositivo que se manda supprimir está 

em vigor o foi introduzidQ fiO Orçamento do 
anno passado depoi:i de largo estudo consti
tuindo uma fonte de receita que di8pensa. a 
de:;ignação no Orçamento de despeza . de 
verba para certos serviços custeados á custa. 
da. receita. ordio.aria, e que em outros paizes 
::;ã.o mantidos e executados á custa de taxas 
cobradas sobro os navios. Quando foi pro· 
posta essa. medida, a Commissã.o a estudou 
longamente e aqui reproduz o que disse. 

Emenda n. 35 

Ao art. 2°, n. IX do projecto n. 150 B, 
accrescen te-se: 

Será sempre gt·atuito o registro nos El-
tadf's. · 

Sala das sessões, 22 de outubro de 19~1.-
Attg~esto P1·anç~. · 

A Commissã.o nã.o acceita a omonda. Não 
se comprohende que as ca:las 01tindi v hluos 
que commerciam em rumo, bebidas, etc., 
paguem no Districto Federal os emolumentos 
devidos pela cxpediçãp do cortitlcado do re
gistro e que nos Estados sejam dispensados 
desse pagamento. 

A emenda crea, p3is, para o commercio 
da Capital Federal uma. situa.çâ') sui gener-is 
e que é iniqua e injusta. 

· Emenda n. 36 

Onde se trata da expedição do certificado 
ou pa.tenta do registro, accrescunte-se : 

Será i~cnto de quaesquet~ direitos ·e ~t;no
lumcntQs o certificado ou patente do regtstro 
expedido pela.s repartiçõe.:; estaduacs. 

Sala das sessões,~ de 'outubro de 190L~ 
Augusto F1·anç(J.. 
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A Commissão não acceita . a emenda. Os 
certificados a que se refere a emenda são ex
pedidos pelas repartições feder·aes, e, quando 
poraccordo com algum Estado poúessem 
ser expedid·os por-meio de repartições esta
duaes .que se· encarregassem da cobrança 
desses Impostos federaes, nã.o havia razão 
para que por esse simples facto o reO'istro 
fosse gratuito. . 

0 

Emenda n. 37 

O n. VI do art. 2. 0 do projecto n; 150 B, 
redija-se do modo a não ser adoptado sellu 
especial part·a ser porteada a correspoadencia 
official. 

Sala das ses:;ões, 22 de outubro de 190 I ;
. Augusto. Fmnça. 

O n. VI do art. 2° manda adaptar um sello 
especial com o qual deve ser porteada toda 
correspondencia que tiver esse caracter. 
Essa providencia foi solicitada o anno pas
sado p~lo director geral dos Correios como 
meio de evitar os grandes abusos que se vão 
praticando. 

A emenda manda, porém, redigir esse 
dispositivo de modo qua não seja adoptado 
sello especial. A CommLsão, é pois, de 
pareçer, que não seja accoita. 

A renda do Correb não corresponde an
nualme~te ao que deve ser, devido de um 
lado á falta de fiscalização e ao contra· 
bando postal, de outro ao abuso da ft•anquia 
official. 

O systema adoptado até hoje permitte 
que transitem correspondcncias que rigoro· 
samente não teem caracter otncial, que são 
ás vozes meramente particulares com o 
cunho de serviço publico. 

A adopção de um sello official, de que se 
deverão munü• todos os que possam usar 
dessa correspondencia, evitat•á em ·grande 
pal'te o a1mso. 

Emenda n. 38 

Ao art. 2°, n. XI accrescente-sc : 
Ao n. 2°- A entender-se . com a Leopol

dina Railway para reducção das tarifüs tele
graphicas, cuj ~s taxas·· foram duplicadas 
depois ·do accordo do trafego mutuo com o 
Telegrapho Federal, em uma · proporção 
neces::~arüt e mais justa e razoaveL . 

Sala das sessõeJ, 23 de outubro de 190i .
Pereira L1:ma. 

A Commissão não acceita a emenda. As ta
rifas foram realmente · · elevadas e seria 
cop.veniento obter-se uma reducção razoavel, 
mas o a.cto é do mera administração. · 

Emenda n. 39 

Ao art. 2°- Onde convier : 
E' o Governo autorjzado : 
A·· rever as tarifas das Alfandegas para 

harmonizai-as com a cobrança ua totalidade 
dos impostos em ouro, reduzindo-os de modo 
a quenão sejam ag.gravados os direitos. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1901.
Alves de Brito. 

A Commissão não acceita a emenda. A Ca
. mara tem hojo uma Com missão de tarifas e 
a ella cabe dar parecer sobre a conveniencia 
de uma t.J.l revisão. Accresce que esta emenda 
apresenta systema com outras apresentadas 
Pt>lo seu _autor e que a. Commissão julgou 
não dever aconselhat' a Camara. que as 
adoptasse. 

Emenda n. 40 

Ao n. X do art. 2°: 

Fica uniformiz:tda a taxa por palavra dos 
telegrammas exterioees destinados ou proce
de 1tes do Brazil para francos 1.25, média 
das taxas de f1•anco 1.00 e francos 1.50, 
actualmente cobradas para. os telegrammas 
em percurs::> em uma ou duas zonas, manti
das a taxa de transito e as terminaes com 
as republicas limitrophe~ constantes dos 
arts.- 525, 528 e 529.- Serzedello Cor1·êa. 

Por aviso n. 256, do 25 de maio de 1893, 
segundo autorização constante da lei de Or
çamento para 1892, foi a Republica do Bra
zil; quanto <'.O serviço telegraphico exterior, 
dividid<t em duas zonas: 

A do no1·te desde as fronteiras septentrio
naes até a Capital. Federal, e a do sul, desde 
a. Capital Federal até as fronteiras do Pa
raná, Rlo Grande e Mattu Grosso. 

O) rarnaes para Minas Geraes, S. Paulo, 
Goyaz e Matto Grosso faziam parte da zona 
sul. 

Com o prolongamento posterior do ramal 
principal de Mina.~ Geraes ficou fechado um 
circuito interno com a capital da Bahia, e 
pelos termos da tarifa os telegrammas pro
ceuentes do norte de Minas estão sendo, no 
emtanto, considerados como procedentes da 
zona sul do Brazil quando as estações ·de 
origem se act1am em la'tHudes ao norte da 
Capital Federal e consequentemente deve
riam fazer parte da zona norte .. 

Alem dessa consideração accresce que, ·no 
intuito de uniformizar a taxa. exterior ter
minal de ou para qualquer ponto do paiz e 
de igualar a.- tarifa. pelas diversas linhas, já 
é feita a percepção nas estações, tanto da 
zona n1•rte como da zona. sul, da.- :parte da. 
quota brazileira, pela. taxa média nas duas 
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zonas.- e nos ajust~s de contas éom as com
panhias de cabos procede-se então :í.·delucçã.o 
da·q uella q nota, de accordo com a ta ri f a, e 
segundo as procedencia3 ou destino da. zona 
norte ou da do sul. 

Nes.3as condições a medida proposta não 
traz absolubmente nanhuma aUeração de 
tarifa para o expedidor cJm a vantagem de 
dar-se satbfa.ção á 4-isposição do art. X da 
convenção o facilitar os· ajust9s de contas 
com as administeaçõe3 limitt'ophes, accres
ceodo que p2la deducção das quotas perten
centes á administração brazileira, na justa 
importancia da -percepção e das combinações 
de tarifas que resultam, havet•á accrescimo 
de renda para a administração brazileira. 

Emenda n . .41 

Ao art. 2°, n. VII: 

Segúramen te alheia aos infames boatos-com 
alegria lhe rendo aqui e.:;ta espontanea ho
menagem- a Cummissão isto alvitroll sem 
maior estudo, sem pensar no effeito apontado 
da inicia ti v a. q ueacolhe1l. Será a. primeira, 
estou capacitado, a requere e o adiamento de 
·materia que nada tem de lll'gcnte (o contra
cto actuaL tol'mina dentro de dous annos), 
visto as ponderações que respeitosamente se 
lhe f<tz, com a devida. venia. 

);; diga-se em bJm da verdade: saiba qúà 
fallam da projentada autorização OS m<tOS, e 
tamhem f<tllam os bonJ... De fJ.cto, não é 
regular se cuide com tamanha antecedencia 
dJ grave assumptJ; cabe á sessão vindoura · 
o deliberar opportuna.mentc. Depois, lem
bl·a.m se muitos no Congeesso de que se con
seguiu autorização para o contracjo em vi
gor, garantindo-se que seria o ultimo ; findo 
elle, o GJverno deixava de explorar o- vicio 

Supprima-se por inconstltncional, como o como fonte de ronda. · -
demvnstrei no tl,nno passado. JéL essa impet·doa vel irregula.ridade da di:ll-

Ao art. 2°, n. XI: 
pcnsa da concurrencia. publica, em negocio 
de tal imp;Jrta.ncia, quo prõporciona (:legt·c-

Supprima-se. A proposta do GJvorno nã.o da-se) fa.butosJs lucro.:; aos conce:lsionarios, se 
inclue e::,ta «autoriza~;ão»,nonhuma pos~erior presta a conjecturas de:3honrosas, não parti
mensagem a solicita; é offi.ciosidn.de ll1adas polo autor da emenda, mas que repete 
votal-a. no seio do corpo legi:llativJpara que se com-

A Camara approvou-a, mas corto nã.o prehenda com quanta pruiench convomde
houve meditação no resolver·. A quadra é de cidir em questão delicada. comó esta. 
calurnnias triumphadoras; não dê pretexfio Gloria é arrostar a rualedicencüt, quando 
aos malsins o Congresso- Nacional; amanhã o sacriticio é indispensavel para a in.:;tituição 
dir-se-ha que tamanho aç1damento em facul- do bem publico ; fó1'a disto, escarída~oso, pro-· 
tar ao Governo os meios de fazel' um novo vocaL-a. · 
conteacto repre.::enta o f<LVOc·i'tismo de que E.:;tobismos perigosos que os falladores, 
gosam entre nós os cQncessiünal'ios, obtido commummente, vozeiam ser desplante affron
até hoje, no d[zcr das más lipguas, por ma- tosis:ümo! -Alfi·edo Vm·ella. 
nejus inconfes~:weis. Dit·-so:h:.~, ~ Não ! des- A om~mla que manda supprimit' no art. 2° 
graçadamente jc.L se affit•mn, qne occultas in- o n. VU está prejudicada, <i vi.,ta. do que disse 
fluencias, nomeadas ú. purida·de, facilitarJ.m a Commis.são em emenda identica. 
e 1hcilLam a pass~1gem dest:1 parto do prJ· Qut1nto êL suppressã.o do n. XI do mesmo 
jccto dti receita. al'tig(i·, · a Commi:~são não acceHa. n, emenda .. 

Em nome do brio da Camara ropillo indl· O reltdor do presente oaeecer pede licença. 
gnado as VÍS SUSpeitaS insult~IOSLl.S, não dei- p~ra f.~ZCL' a.lguma-3 ObS3rVaÇÕOS, (L vista ÜO 
xa.ndo, comtudo, do rec,}nhecer quo é a que escreveu o aur.ol' da emenda, afim. do 
companhi<\ a culpada. dos alaives, pol';lue ju.,tificar o dispositivo do projec ,o. 
em uma publica se~são, em virtude dt; pr·o- E' certo quo o dL.,positivo sobre loteria~ 
posta do Dr. Honorio Ribeiro, votou m<?ios não se encontra na pt•opos~a. do Governo, 
pecuniarios, destinados a propiciaram da nem foi solicitado em monsa,gilm, ma.s· nem 
parte da administracção do paiz a assigna- por isso C:3tava a Commissão obrigada a 
tura do conr.racto cobiçado pela empreza. das deixar de tratar do assumpto.- .Grande nu
loterias, acto este que, só por si, inhabili- meeo de provitl.encias consignadas no pt•o
hria de manter, fosse no que fussG, relaçõJ.~ j3cto da Commissão estão nos~e caso e p~lra.. 
com o Estado, em socie_dades onde t~nha não cHn.t• ou~ras b~tsta lembrar as importan
elte-clara noção da honra e flJresç:.~. a moeJ.l tes medidas sob1•e o Labor-Ltorio Nacional 
politica mas elementar. _ Lle Analyses. · 

·Fulminemosemquanto é temp_o a calumnii1, A inidativa da Comm:s.;;ão e da Camara 
antes que ~m divulguem com as abominaçêíc J não está- adstricta· á iniciativa do Poder 
do costume, por um voto signífica~ivo, repel- Executivo e; antes, por lei c pela Const!tuiçã.', 
lindo a «autorização» que nos foi peditl.a, cabem-lhe a competencia e iniciativa do 
circumstancia es.'H1 em qu"J-mais se tirmam pr·ovidenci:tr do modo que julgar mais cvn
difl"amadores, para just~ticar os fletB ditos. 1 veniente sobr.a impostos e sobre .as: divet'i.!as 
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fontes de receita.. No caso occurrentc deu-8c, 
porém, o seguinte. 

symptoma de ft>aqueza mara.l que não sr. 
justificn.l'ia . 

O Governo, ha dous annos para cá, tem tido 
solicitações do Montepio do::s Sel'vidores do 
Estado, para attender á siGUaçã.o precaein. 
des:~a importante instituiçã1), que auxili.L a. 
milhares de familia; e que não pôde conti
nuar a manter as suas pensões, accusaudo 
deficits, apeza.r da reducção feita na.s mesma:> 
pensões; tambem o Lyc;m de A1·t3.; e Officios 
necessitou de auxilio,impossibilitado de levar 
a eíftüto a exe~ução de obra~ q_ue se tornam 
necessaria'l deante do numero crescente 
de alumnos de ambos os sexos, e prole
tarios,. que de anuo para .al1!10 crescem e 
lá. vão buscar a, instrncçã.o p.·ofi.3sional; 
de outro lado, deante da-s dolorosas estatis
ticas sobre a mortalidade' das crianças nesta 
Capital, a inicia~iva de medicos emi~entes 
não tem con,;egutdo fundar a matermdt~de, 
instituição que se impõe como um dever de 
humanida.de,para evitar a morte do milhares 
de crianças, como um devar d3 patriotismo 
para com a Republica cujo engt'andccimento 
d.epande do povoamento do solo pJlo au-
gmento da população. . 

Nã.ó podendo o Thesout'·) comporta1• a.s 
despezas ·que devm·i am docor1'er drt satisfttçã.o 
dada n. tão urgentes necessida.de3, do.:;pezas 
queobede.:üam a intuitos os mais dignos, os 
mais honeJtos e os mais alevantados e nobres 
-den&ee os que se offerecem ao estudo o c::t
rinho do legisla.dol', oocarrogi.m o Governo 

· ao relat')r da Receita .de, estudcl.r o serviço 
das loterias feueraes e de submetcer-lllo ::ts 
medidas que poderiam sel' adoptadas. O re· 
lato r não fugin ao seu dever. 

Submetteu á n.preciaç·ã.o do honrado Mi
nistro da Fazenda as pt'ovidencias que julgou 
convenientes e só depois de a:!ceita'l e modifi
cadu.s e de ser ouvido o Sr. Presidentt' ua 
Republiea fot•am ella.~ submo~tidn,.., (~·apre· 
cia.çã.o da Ctun;~ra. 

Ntto houve, pois, ob.:;aquiosidado a f:,tcm 
quer quo SL~a e sim puro e como.,inho · dovor 
do att~ndor· a necessidade& publicas. / 

O ·relator sabe, como o autor d .t emenda, a 
fa.cilidade que ha em c::Llumniar-so os homens 
publicos, mas, si considet·a uma desg~aça., só 
a pos.;ibiliâade tle pensar-se que h::tJa. quem 
seja capaz de desviar-se, acha tn.mbem maior 
de.;gl'aça e fraqueza haver ci..lva.rdia no.cum
primento do dever, só porque· no d1a se
guinte a diffamação o a callllnnia p.Juem 
at~ingir a este ou áquelle. .. . 

O que a Camara deve exu.m1nçw é sr as pro
videncias con~ignadas s~o justas, honesta:'J e 
si at-~endem: a conveníencias public:t.CJ e a ne
c3ssidades que devam se1' at~9ndi~as. E si 
o são,. recus ·.du.s pela mggestao de a.broque
lar-se, pol• melindre pessoal, contr·a po~si vel 
diffamação, é faltar ao seu dever e ser1a um 

O q11c fez, porém, o relat:Jrde accordo com 
o Governo? Attendendo a que esses auxílios 
deveriam ser p,·e3tauo.3 durante alguns. an
nos e 'Jue o actual contracto teeminaria em 
1903, não lhe sendo licito exigir· novos onus 
sem viola.çã•) do mesmo contracto, autori
ZCJU como favor a Pl'orogação do referido 
cont!'acb, mas elevou o impo.;to a 3 %, es
r.ipulou a caução que era de 20::>:000$ e pro
priedade do cou ,ractantc, em caso de re
scisão ou ter rni nação do co n tracto, em 500: 000$, 
que desde logo reverterão em fa vo1• dos In
stitutos dos Cégos e Sut'dos, ·.qualquer que 
fos3e o motivo de rescisão; acceitou novos e 
cre3cidos onus e deu a.o Govm·no o direito de 
.augmental-oi! como .julgar convenbnte, e, 
si deu ao ac~ua.\ cessionario certa prafe- · 
rcncLt, só n. deu sujeitando-se elle a todos os 
o nus pelo fa.cto de toe o sm·viço organizado 
e ter bem. cumprido o contracto vigen Ge, es
tabelecendo-se que si, não suj·itar-se a e.;se · 
onus, o Governo· coritra.ctará Cl}m ·pessoa 
idonea~ Julgue a Damara. do esct•upnlo com. 
que procede~ a Com missão. 

A Commissão pensa, pois, que a emenda. 
deve see recusada e. aq_ui repr0duz b seu pa
recer dado á. emenda identica na 2a dis
cuddão e que a Cama.ra já rejeitou. 

A Commissão não acceit:J. a emenda: o. 
Thesouro não pó;le inf'elizmente dispen$ar a 
renda que dalli advern e mono& tomar a seu· 
cargo, na hora pr·e.:~erite,- o encar.go de sub- . 
sitUar as instituições q).re são auxilbdas pelas 
loterias. O que a Commissão propoz, é mo
ralizador e tira. dahi o ma.ximo que lhe pa-· 
rece possivel. Pede licença p1ra transcrever 
aqui o que disse no parecer: · 

«ExtL'ahiram-s3 durante o anno findo 
698 loterias, representandl} o capital de 
43.368:000$008. 

DJstas loterias, 300, representando o capi
tal 31.566:000$, furam: extrahidas peht Com-. 
paohia de Loterias Nacionaes do Brazil, em 
virtude üe seu contracto com o· Governo Fe- . 
deral. 
. As outeas, em numero de 398,. represen· 
tando o capital de 11.802:230$, dos quaes., 
363:630$, em ouro, ll.o cambio _de 27 !Í·• de-:
vidamente autorizadas, nos termos do re
gulamento vigente, p3rtencem aos 'Estadoa 
de SergLpe, Mlnas,. Paraná o· ao .l_?istl'i~to 
Federal, sendo a. deste PJI'_ concessao feita 
em beneficiJ da Irmandade .da Candelaria .. 
· A Companh.ia de Lotet'ias Nacionaes ·dO 
Brazil entrou para o The3ouro Feflera.l com , 
a quantia de 1.831:910$356, sendo: 
Imposto lle 2 °/o .... ,.,., .. , .. 1331:320$000 
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Idem de 5°/o, que depois do 
· mez de agosto foi substi

tuido pelo sello a.dhosivo de 
50 réis em cada hilhete •... 

Beneficios ás instituiçõe.3 ..... 
Contribuições para os Estados 
· de Goyaz, Matto Grosso, 

Ceará, Rio Grande do Nor
te e Piauby, que se habili
taram nos termos do alinea 
b do art. 2° do regulamento 
vigente .... , ....•.•.......• 

Remanesceu tes ..........•..• 

160:444$400 
807:000$000 

177:145$956 
30:000$000 

.Renda e cont1"ibuição das loterias du•·ante 
o exe1·cicio de 1900 

Imposto de 
2 °/o ....... . 

I.m posto de 
4 °/o ........ .-

! m p os t'o de 
5 %, sell.o 
adhesiv. o ..• 

Remanesc e n-
tes ... : . •... 

Multas ..•••... 

Aos Estados ... 
Beneficio .•.... 
Quota para :tis-

. calização .•. : 
Quota para ex

pediente .•.• 

Renda 

631:320$000 

472:115$990 

167:944$400 

30:000$000 . -
4:400$000 1.305:780$390 

Cont1·ibuiçtto 

177:145$956 
807:000$000 

26:000$000 

12:000$000 ]...022: 145$956 

Somma. . . . . . . • . . . . . . • . . ~- 327:926$346 

Renda e contribuição da Companhia de Lote
rias Nacionaes do Brazit dU?·ante o exer
cicio de 1900 

Capital de 300 loterias extra.hidas 
. . 31 . 566: 000$000 
Im posto de 

·. ~ o 1 o........ 631:320$000 
Sello adhesivo 

Não' e,;tão alü as rendas :pro-venientes das 
vendas do bilhetes nos Estados. 

Do exposto -vê a Camara a receita que 
dahi aufero o Thesotiro e os beneficios a va
rias instituições q uc antes eram custeadas 
pelo Estado e ahi encontram os recurso3 de 
que carecem para -viver e semear o bem. 

De certo seria. preferivel, si as circum
stancias . do Thesouro o permittisem, que as 
loterias fossem de -vez abolidas, dispensadas 
as quantias que a titulo . de imposto dellas 
percebe, assumindo o Governo o encargo de 
subsidiar as diversas instituições que por 
ellas são auxiliadas. In1elizmente a situação 
de nossas finançâs não o permitte, e dahi a 
conveniencia de transformai-as em uma 
funte de beneficios, tanto mais quando, ad
optado o jogo de loterias em varios paizes 
do mundo. com a permissão e regulamen
tação dos governos resp~ctivos, os nossos 
mercados seriam invadidos :por bilhetes de 
loterias estrangeiras, por 1na.ior que fosse a 
ft.scalização, continut~.ndo o jogó com todos os 
seus inco-nvenientes, sem nenhuma das -van
tagens qv.e delle colhem :presentemente o 
Thesouro te es.se grande numero de institui- . 
çõe.:; de ·assisten·cia, instrucção e educaÇão 
que temos\ 

Accresce que ·um grande numero de na
ções das mais civilizadas e adeantadas, cujos 

- thesouros possuem outros recursos que não 
possue o nosso, em condições de .prosperi
dade, e não em crise como o nosso, ado:ptam 
as loterias. 
· Na Emopa. as loterias publicas se dividem 

em tre.s categorias distinctas: 
P, loterias estabelecidas directamente 

pelos governos afim de formar um ramo dos 
im:postós indirectos ; 

A' medida que tom logae ã extracçã.o de 
uzn nuinero, o menino o entrega ao membro 
da commissão, encarregado de desdobrai-o, 
em vista do publico e ·de annuncial-o em 
voz alta. ' 

5 °/o (vide 
relatorio) ..• 

Remanesceu tes 

Chama-se extracto a salüda de um só den
tre os numeros de que ê portador o cliente. 
O extracto faz ganhar 15 vezes a entrada, 
e 70 vezes, si o numero foi :préviamente de-

160:444$400 . terminado. Um ambe, isto é, a sahida de dons 
30:000$000 numeras, ganha 270 .vezes a entrada e 5.100 
4:000$000 825:764$400 vezes, si foi determinado •. Um te1"ne, isto é, 

------ a sabida de tres numeros, ganha 5.500 
Contribuição vezes. O quaterone, a sahida de quatro nu-

Para os Esta,- mei'oS, ganha 75.000 vezes a. entrada. O 
dos .•.•.•• ,. 170:145$956 quine, a sahida de cinco numeros, não se 

Beneficio ás in- joga, sinão na Austria e na Italia, onde faz 
\ st'ituições.. .. 807:000$000 ganhar 150.000 vezes a entrada. 
Quota para a Em França a loteria de cinco numeros 

:fiscalização. . 26:000$000 1. O I O: 145$9561 não existe mais desde~ 21 de maio de 18?6 ; 
___ _:_ ___ ------ mas, em compensaçao, as grandes lotertas, 
31.566:000$000 1.835:910$356 chamadas de caridade ou de estimulo ás 

Multa •.••..... 
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obrasdearte, assim c.omo .os ·emprestimoir 3A; loterias organizadas por empreza, par> 
corri_ premios, :não fazem _sinão crescer e ticular, muitas vezes para a valorização de' 
desenvolvei'-se. Nenhum baile _ ou banquete vastos imm9veis~ igualmente autorizadas, 
tein )oga.r, sem terminar-se pela inev'itavel' pelo Estado, a quem pagam di.reitos ele-" 
tom bola. . · . . . . vados. ' · · · __ 

Além disto, a;pe~a~ da lei que prohibe a A primeira categoria existe nos pai~s se- •· · 
venda de bilhetes de lot!lrias estrangeiras, a guintes ~ · 
H.espanha tem uma clientela muito grande Austria-Hungria . 
no sul da França e na. Algeria. · · . Dinamarca. 

2. o Para as grandes loterias, compJndo-se Hespanha. 
de milhares de premios, ou -mesmO de cen~ Grecia.~ 
te nas de prémios, o modo d~ éxtracção rec~ -· Italia • 

. nhecido-cómo o mais pra~ico é o seguinte: . Roumaniá.. · 
Admittindo;se que - ~ extracção .de uma lo- Russia. 
teria deve se compor de um numero de pre~ Seryia. 
mío·s de 200.000,jstó é,· que deve .começar Allema.nha Haliiburgo. 
pelo numero 1 ·.· e terminar pe,Io numero Brunswich .. 
200.000, dispõecse em üm _mesmo eixo seis l'ortugal. . . 
caixas.cylindricas de metal, apr·esentando no _. A segunda categoria, qua.si sempre even~ 
seu contorno .pequenas portas que j)ossam tual,--é, ·em'certos casos, autorizada emtodos 
fechar ou abrir á vontade para· passar a mão. os Estados da Europa. 

O eixo com as sois caixas é disposto ho- Quanto á _ terceira categol'ia, que existe 
rizonta\mente sobre um supporte elevado e am estado permanente . -na Alle~ariha, na 
·por trâs des.te eixo, fazendo face ao publico, Austria~I:Jungria e na . Russi<J., ella é empre
acham-se seis meninos, c~da um deante de ga.da. mais constantemente _para tornar m.aiB , 
uma caixa. - ~ · ~ .vantajosa e mais facil a' venda de propfie- · 
, Cada umil, das ·cinco caixas, . ~ollocadas - d dad'e3 de ·preço . elevado. Na .1\llema.nha, ; · 
direita do publico, contém -IQ folh~ enr~ sobretudo, venderam-se por este meioím- ·: 
lad.as, ·.tendo ·interiormenteos. algarismos O, moveis de grande valor, o q~e~·nas . coridi- . 
1, 2, 3, 4, 5, 6;7, ,8, e ·9. · .• · · _ -· ções ordinarias, não teria sido possivercó:D.-
' \ 1\. primeira caixa, d esquerda do publ!co, seguir·~e. , - . 
con..tém sómente duas folhas enroladas com • Eis aqui a rf:!nda liquida' média que, de 
os ns. O e 1. . . . · . _· · , . . · .. · . . conformidade com as estatísticas o.fficiaes,. 

Faz-se gyrar todo o systema . em ~orno de fornece a _ primeira categoria. de loterias ao 
seu eixo, a, .depóis de um certo-- numer.J de fisco dos paizas seguintes: ·. . _-. 
voltas, ·-abrem~se todâs as portas, . e ca!J.a Italia, « Loteria Nacional», 95 a-100 nii
um dos meninós extrahe da caixa col!ocada l,hões de liras. Hespanha « Loteria do Es
deante delle, um dós numeros que ella con- tado », 38 a 40 milhões de pê'lietas. Austria- · 
térri. O seguimento dos algarismos assim ex- Hungria, 43 a 44 milhões de florins. Ham- · 
trahidos dá o total do numer~o que ganhai'. burgo « Stadt-Loterie :., 2.055.755 ina.rcos · 
Est~ systema olferece ·dous incJnveni- (Frs. 2.56~.694). . 

entes ·: Quanto aos outros Estados, as estatisticas 
fo; si a · caixa á esquet•da cox:ttivesso o al· comprehendem a renda das loterias-sob a.- . 

~a.risnio ~' então poderiam sahir nutnérc·'l 'rJ.Ibrica ~Contribuições. indirectas », confun .. 
'superiores · a 200.000, como por exemplq, dindo-a com outras 1'eceltas analogas, de 
280-;772, 2~3.743, · etc., que não perton- sorte que não é muito possível saber-se a. 
cem á loteria; 2°, esta a.lgaJ•ismo 2, . não importancia.que provém exclusiva.meíite dà 
existindo, o numero de ·200.000 será repre- receita da loteria. 
sentado por 000000, quo póde sahir offecti- O modo adaptado para as extracções é · 
va.mente, e que não . representa . numero geralmente o seguinte : .· _ 
nenhurn, \ .. ··.. • . . . · .. · . ' _ . Lo Pa1•a as lotarias de cinco numeros, 
. -Fazem~se tantas extracções qu~nto ba de ,como a loteria nacional da 'ltalia., o meca
prcmios a. gn.nl1ar. , : ·. . _ .. . . ' . ni$mo, ~liás muito simples, consiste em uma. 

As probabilidades de ganho, fixas arithme- caixa .cylindrica bastaste parecida com um 
ticamente, no · que conc~rne á loteria dos apparelho de torrar café, po1•ém de· um. dia
cinco nuineros, são, pelo .. contrario, , muito motro maior, isto ó, de 0,40 a 0,50 conti-
vai'iaveis nas duas outras categorias, onde metros •. Esta caixa, que tem oro sua super
dependem absolutamente .das disposições a.do- ~cie convexa.uma parto bastante larga para 
ptadas pelos _organizadores. _ ·. . -_ · . _que a mão possa P<ltSsa.r, é collQcada horizon-

2'\ loterias autorizadas pelo- Estado para. talmente sobre dous supportes verticaes, 
vir . em auxilio das obras · pias ou para esti- terminados em sua. extremidade superior· 
mular as cousas artísticas; por uma argola, na qual entra o .eixo que 

Çatne.ra Vol • . VI . 77 
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passa. lHlo c)ntro longi.tudinal do cylindi'O, os_ bilhetes para -as. séries. segiünt.es, bem 
de fórma qu3 -este possa gyrar livremente. como as listas officiaes do sorteio'. · · 
_.·Esta caixa, a. que S\3 dá. o_ nome 4eroda, Porém, para_. poupar a V. S. ainconve~ 
co-ntém,. em UQ l'OlOS de papel da ,mesmn.di:- niencin. .. de refuetter O importep~t·a~ cada, 

- mnnsão, o seguimento arithmetico exacto dos série e para evitar correspondenciás imiteis, . 
• nnmei·os de l a 90. . _ offereço-lhe a oppurtmúdadc de llli:I-Ddu• o 

Dep::Jis de so tor feito _ gyrar a 1·oda um importe de todas as seü sé1•iea juntas ou de _ 
_ certo numero do vez;es, ttbre-S3-a e proce- fa.zer um pagamento parcidl, comtanto que 0 

de:se á extracção succcssiva dos cinco nu- ~tltima p1·estação esteja ~1n meu poder ante~ do 
-. : meros. Esta. operação, que tem Ioga r pu bli-'' sodeio .ela -11"-. séHé; neste c;;tso, enviar-lhe

c~unente, éfeit(.l, por üm menino,9om o braço: hei; sem qualquer outrc)'pBdido.da. sua parte, 
·<lirf)ito despido .e os olhos vend:a!l()~~ Entre- os ,bilhete.:~ originaos de todas as :s~1·ies, 
tanto, esta ultima precaução nem. se01n~e é- assim como· as _listas. (lfficiacs. dos premios. 
tomada~ _ · . · _ . . : os bUhetes -serão .. sémpi•e enviad,os em. 

As loterias mais g.encrosas olferecem .um sobree3ceiptos müito · simples e nãq t~ildo 
gttnho sobre vinte· bilhetes ; porém,ellas s~o ne!J-hu:ma i~pressãri de_ fi~ma, de :m~-
cxtrema.mente raras, sobretudo_ )lO que dtz nerra quo naq , __ possam exct.tar . ~ • CUl'lOSl~ 

. respeit.o ~s loteri~~ de ~aridade,. 12_as quaes, dade! Tanto os bilhetes, como as ,listas de 
~-,nq, mawi'Ia das vrzes, nao ha smao um ga- sortmq,expedcm-se Sr3mp-re em cart:ls fe-

nho' sobre milhares de bilhetes. chadas. . 
.•...... ~ .. ~ ...... _ .................. • ... -~ . . Os bilhetes pramiados serão annunciados 

Pal'a prvvar ainda que paizc.:; dos mais porcarta, os premi os grandes,. segundo de-
civilizados' adopta.m as loterias, dá aqui o sejo, pOl' telegrammà. - . . · ... 

·relator uma carta que veiu ás suas mão3: Oa premios pod~m-sc cobral' ~mmed'Iata• 
• . _ . •. . _ .. · . . - -·. ·• . _. . mçnte, e quando sao grandes, scrao; segundo 

. :« P_rezadJSSl010 senhor-:::- Peltt presnnte pedido, env'if).dospor-.:vale telegr~phico ... 
·tol'no.a.liberdade ç!,e ofl'erec:~r-lhe annexa __ Aexistericia da casai de bancó e do ._escrf~ 

~st~J~·~~:l~;;g~\lfa~~n~:- ~~c\~{;xt~ul'i~- ~!~d~Ji[i\~;i~~-h/s~'i;k~~Í~a:~of:1~~~~~~ri: 
Schwer1~, pedmdo a V. S. ter a bondade tias para urna .execuÇã.o tça,~, p1;ornpta ~.dis-
de exammal-a. . . _ _ ereta dos seus desejos. · · · 

Esta loteria allemlí ·de dinhei1·ó, ?tuto.- Muitos milhàras esião arriscados a-nUudo 
· i1~izada ? garantida pel? f:!overn~, é um.a :em ~mprâzM, os luci•os: das ·quaos são 1:rmito 

. das mazs velhas e - mazs fa'Vorectdas, pois duvidosas· tanto mais tem cada. um o dever 
-que. somente é d_e _ um pequeno numero- de experitrtentar a s~1·te_ em outra;- fórma, o. 

-·-~e. bl~het~'-· e_, podem-se ganhar os pre- assim é que esta --lot.eí'là de dinheiro ofi'G-
nnos _ prmc1pa'es de: _ ev .. < marcos 500.000, rece a melhor .o~casião • deganh,ar gl•andís
spec. 3~0.000,_ 200.000 c 100.000,. ev · sirpa-s sommas com pequenos .desembolsos. 
80.000, tO.OOO, 60.000, 60.000, 60.000, . . . . .. 
spec. 50.000,50.000 40.0.00, 30.000., 30.000,· Mmto a mmdo e~ttve·eu.no .ca.~o de pa~a1• 
30 .. 000, etc. ' . . a pe~3oas do-s~u p:11z prem1o3 mmto constde-

Mui brevemente principiará. _o sorteio rave1s, e. por Isso r?go a Y::. S. t:tmb:3:m faça 
da __ ,J? séri::l e desta maneira é possível um ensaw da loteria allema. · .. 
partic-ipar,de todas as seis sérioJ da lot.eria.- A mão ditosa não duvida que· este ensaio 
· Por esta ra.zã.o pcrmitta.-mc V: S. que tenha pa.ra V.-s. o melhor successo e nesta 
lhe .- aprel:lente nesta. c<l.l'ta um bilhete -111- espm·ança t'3nho a honrq. de me assigriar
terino para ttm bilhete intei1·o m·~ginp,l n:J de V. S. muito attento venerador e obri-
preç9 official de màrcos 24 ou .'5?-tt. sh ~.r} 7, g<1do,- ComYtdo Lewin. . _ 
ou francos 29,~i0 tendo_ ou 0 bllhe:~ 0!1~mal Cas:1 do ·banco, escriptori()_ pl•incipalpl•i vi~ 
~~~t:i~~do para V· S. até ao pnnClplO do leg1ado pelo Estado-N~estre~itz .-(Allerna.-

v. · S. pôde,'. tambem, pedir 1/2 I?U 1}4 de nha) · 
um bilheté original ou varios bUhcte3 . in~ 
teh·os, meios ou quartos de ·differentm nu
meros, de conformidade ab.3oluta com os 
seus desejo.3. - · . 

· .Após o.recebimento do iinporte em dinhei-
ro. do seu paiz ou em cheques sotre casas de. 
banco d1 Allmnanha ou de qulquer outm 

. paiz, • expodir-lhe~hci o billlete príginaLda 
.:fa. Hérie e, logo que-o sorteio da Ia sérre-se 
tenhu. effectuado, ~nviarei .ao sou endereço 

En~enda n; 42 

3a. discussã<t do Oí'Çamento da Receita. 
Supprirúa-se a ,a11torização do art. 2°, n. 

11,_ de lettra a a i. - . _ .. • 
Sala da.s sessões, 22 de outubro de 19ál: ~, 

Germano Hassloclier·. · · -
... , ' . 

A Commissãó júlga pl•e}udiêadadt emenda..-··· ·. .. . - -· ·--. . . . :>··:'' - ·· . .-~_-::· t 
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. Ao art. 2°: 
Suppl;ima-'se o art. XL - -- _ __. 

.. ·. • 6lt_:·)~{ 

que não h a -nécessidadó· dellà . Accre~cé : qü~~~-_, _:~1· 
o autor não indicou onde devia ser collocada:-,{ i 

· ·a sua e~eàda da modo a poder. orelatÇI' do::;.i;f•: 
__ par~cer apreciar . devidamente a su.a . conV:~~ ::·i·;;: 

Cincinàto. iJraga.'-·A. •·. Cajado~ --,..;. .Btteno de 
Andrada,-,- Adolpho ·Gordo. :- Edmwndo. _· da 

niencja. · -- -- · --~ - >r-a; 

· Emenda n, 48 
· . J!onseca; _. _ . _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. __ -.· _ <~: 

c · · - · -1 --- · · - d' · d ·_ · • : d : , Da . . verbâ; destinada para expedion-&e · da; '• }: 
A • Qtn_hussao ~il ga __ Pf!3JU 10~ - a a. _emen a,. fisc~lizaç:ã,_o d,a.s loter~as dedíiza-~e. a : g r~tifi· · e;:j 

. · .Itniencla n. 'fl4 : caçao mensal de 100$ para o escrivão da ;. ·S 
. . . . mesma fiscaliza~o. . - · · ··; :·~~? 

_Art·; · 2.0.' u • XI:- _ _ _ _ _ .. _ . . : ._ · .. -.- · · Sala das· sessõ.és, 23 de ou tudro de 1901 . C":f";-7~~ 
Su-ppt- '1-·ma~s_ e_hv ___ ist_o __ __ que_· __ o a_ ctu_·_ ~l co __ n_.~--r~ctó J. A •. Neiv(L. · · -... - · ··-• ~ ~:;:;!,; 

-com a: Com:ifctn ia dê Loterias -Nacíonaes -' só . . ,,,. 
·_ teri:nin:a -em·dezembrode .1903. _ _. ,, - _ · A Commi::;são acceíta a; ·cnierida. o- as• ' .; 

Sal.â'.das s~ssões, 23 de outubro -de I9oi._:_ cri vão tem :Qi3queno ordenado que lhe .·r& ~- ·; 
Paula ~a1J1--ds. · · - · · fixado e a Commis~ão n:ão _vê 1ncbnveníente·.: ·,:: 

em 'd11-r,~s.e-lhe umà gratificação. . .... 
f.Commissão )ulg~ prejudicada a emendGJ.; _ A · verbâ destinada -·para o expediente da. -· . 

fiscalização das loterias tem, um saldo, até o ·,J, 
fin~. do cqrrente exerclcio, de 24:405$400,_13_ ,:: 

.. , ___ :Aóart~ 2o, n~ ll.;_Sup}1rima.;se. . . _ põris.Jo delle se ·póde dar ao escrivão urna; ,.c, 
· - -· · - · - -- --. - · - · - gratificação de 100$ menaaes, a contar .!lo.:;":: 

·. . . Sã.la 4as ses:>õ.es,~ 2;ade _ o\ltubl'O de lQOl • .-.. corrente exercicio, · O escrivão teiJl qu(l.tro -~:' 
· · ~f<irça~ ~sc.ob(Xr. · · -- · . -• .:_ _· _ · - ~o nos e ll ··Jliezes de serviço o njlnca fal~qg> ·:·:; 

<A ç_o·I.;n_niissãõ_jui..ga. pre.Jwli~a.da a êrr1~ridâ·. á.repartição. · · · · . _._ , ) ) -
-- --·. ·, , . . I .. . , . - -· -- . . ' .· - - ~ . : ~; 

:Emenda ~. 4(J -. 
-- ·-· 

__ ·: SubStitüâ-se o n •. XI das DÜposiÇôes Get·aes 
·pelo seg~i11te : . _ _ _ .- · 

Emenda n .. · 49 

Onde se diz: I % para o Lyceudo Artos_.c . 
Offlcios e· 1 % para o Montepio dos Servi· : < 
dore~ do. Estado, diga-se: 2.% para. () Monte~ · 
pio dos Sal'-Vidor()s do Eshdo. _ ' . ·} 

· Saladas sessões, 21 d(• outubrÓ de 19o'I.~ · : 
8e1·zedeUo Con·(]a. · ·:·: 

. Expirado o prazo do actual contracto para 
a· ext~acção . de lote:ri~s, :pa.ss_ai'á .esse serviço 

-. a ser _ ferto -directamonte · pelo Thesouro, de 
áccordo com as bases que para este fim forem 
estabelecidas pelo Congresso Federal. __ -

Sala .das sessões, 22de outubro -- de 1901.-. A Comn:iissão. accéita a om(}nda. O LycQU :·~ .:: 
Pe1·ei1·a de Ly1·q.. , · · - · · · - · . _ de Artes e -Officios foi convenientomento - -~ 

- -- · · · ·.· · .-... attendido em emenda que teve parocar favo· ·, 
A Commissão julga; prejudicada. a ê)n~rírta, ra vel da. Co~missão e o vpto quasi un~nim!) .- ~ 

â yista. do que :propoz em Seu ·projecto , Q :do da Cama1•a, o no qual sã.dispunlu que- _ im;. ': · 
9,uegisse om emenda anterior~ · · · '· · portanto verpa fosse destinada á Gonstrucção. : : 

· -Etnen-da n. 47 Q.o ,edificio e monumento .do referido lycel1 i ,~, : 

_ Ao n. Ü·do a.tt. 2°· do piojectó 1i.: l50 B, 
_ .accrescente~se ·: ·respáit_ados -ós dii·eitos do& 

. Estados. · ·- · · 
~ala. d~s soss(í~s, 2àde outubro de 1901. · ~ 

• . :fiugusto !1:ança~ ·· · 

Isto -feito, terá .a Capital da ft()publi~.a .t~m: : C: 
yast.o ~stlJ,belecimento quo . perpetuá~·~~ · .ess<( > 
instituiç'ª-o _que . é à maiorfoco deinstrucÇão ~,,~ 
e _educação ·para ··as classes .. proleti't.J,~i<l.s /\ 
Necessario .se fa~ por . outro la<lo a.tterider :. 
com· rPcursos .St!-fficientes á situação._ dq_ Mon:;<·: 
tepio dos Sorvidorus do F:st.a.do, cuja situação· -

A <Jom.missão .·nio a~c~ti ta a emenda. Nas é p1'ocaria e q UÓ do longos annos é o amparo •' 
medidas consignadas no · corpo do :projecto de milhares de fmniliii.s.-
na~aha_ quepossa :ferir direitos ·dos Estados, Já em julho c> sotc>mbro de 1900 fomm di· · 
e.sendoclar_o-quç o Governo no contracto rigidas ·ao Congresso ·as seguintes potições, 
qu_eeelebrar tem de .. manter-se . dentro da que b8m mostram a. nenes~illade rios anxilio_s . 

''autol.•iiação conferida. o nos tern1os· e~prcs~ ora . consigmtdos, tanto mais nccessat·iô~ _ -o -· 
- sos~nella, <:Uão. vónd9, a Cominissã.o a. que es-:- uPgt.mtüs . crnand.o a situaçã'o se t-om agra,.:;; : 

, pecie .de 41re~tos refere-se a_ e~enda, julga vado. · -
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. ANNAES DA . C AMARA 

«. Illrns. e Exms. Srs. Membros do Oon.,... corrente mez, segundo foi permittido pelo 
grésso Nacional. Ministerio da Fazenda, e parao que fallecem 

Adirectoria do_ Montepio Geral de Eco· os recurso:; ordinarios. · 
nortua dos Servidores do Estado, urgidi.L pe~ Concluindo, a-directoriá do Montepio Ge- · 
la.s circumstancias .. desastrosas em que. esta. 'ral de Economia dos Servidores do Estado re.' 
utilissi:r.na instituição de beneficencia se tem pete o que já teve a honra de ponderar-vos: 
achado depois de diminuído de 200:000$ an- « NenhumJ.·vantagem_- poderá advir á Nação 
nuaes o auxilio que a mesma percebia do do 'anniquilamentC? de uma instituição quasi 
producto das loterias, concedidas por lei a s_ecular, que se ufana de ter sempre curo
seu favor. énderaçou ao C()ngresso Nacional pri~o a sua missão com o maior zelo e leal
() requerimento datado de 9 de julho do anno dade, e que -agora se vê ameaçadllt de uma 
:passado, ,transcripto a p1gs. 14 e 15 do rela- calamitosa liquidação, 1UOtivada pela"l causas 
torio junto apresentado á assemblêa geral expostas, para as quaes não .concorreu a.bso-

-dos socios no biennio de 1897 a. 1899 .· I.utamente >>. . · ... : - .· · . ·. 
Nesse documento a directoda,. fazendo o · A~sim, pois, iJ?VO~a; emquanto 'é. tempo·,-os 

historico da questão, demonstrou a necesá- sentimentos de Justiça e de humanidade dos 
dada indeclinavel do auxilio integral que a.o Exms. Srs. Mel:Ubros do Congresso Nacional, 
Montepio fôrasempre ministrâdo pelo Podc1· o pe~e-lho~.cm nome dos sagrados interesses 
Legislativo, e que ultimamente, em virtude que ltgam a esta associação milhare;; dopes
do disposto no art. 24, § 2o da. lei n. 4B8, de soas da familia brazileira, que se dio-nem de 
·10 de novembro de 1896, soffreu enorme re- toma1• em consideração o que fica. ~xposto, 

. ducção. · removendo com- o praci1:1o auxilio os embara-
No seu primeiro parecer a vossa Com- çbs que a impossibilitam de prehenchel' 

missão de Orçamento, attendendo ás razões plename~te. seus :fins huinanitlrios. · ·· . 
expostas no citado requerimento, consignou Neste3termos, pede e e3péra de(eri_mento. 
ma~s 100:000$ a favor do Montepio. 

Rejeitada, porém, a idéa dá reforma do Rio, ll de julho. de 1900.-Marquez de Pa-
contrac~o das loterias da Capital Federal, ranag_tf:á.-Dwnysw E. de Castt•o Cergiteira.:...... 
com prorogação de pr~zo, outro parecer foi Fmnc2sco kugusto de Lima e Silva·.-J. N. de 
apresentado, e sendo approvado deu causa á )lfedeiros lriaUet.-:- A. A. Ribei-ro de Almeida. 
lei n. 640, de 14 de novembro de. 189:;!, em -Antoni? F. Copertino do· A~aral. ·- Jerony· 
virtude da qual o Ministerio da Fazenda, em mo Rod't'tgues de Moraes Jard~m. - Francisco 
9 de abril ultimo, expediu o respectivo regu- de Fm·ia Lemos. A., L. Fe1·nandes ·dá 
lamento, conservando a consignação, cujo Cunha· >> 
augmonto então, como agura, füra instante-
mente reclamado. . · 

Assim é que a directoril{ se vê cJnstl'.J.n
gida a pedie-vos novamente que vos dig.nei:3 
acudir com o indispensavel auxilio para sal
var uma instituição que ha · quasi um seculo 
tem derramado ta.nto$ bonefi.cios sobre innu· 
meras familias do ·antigos servidores doEs· 
tado. 

Pela demonst1•ação annoxa vcrPis qu~ ·a 
somma annual de 100:000$, proposta. pela 
lwmada Oommissão de Orçamento, é insuf
ftciente na actualidade, poisa despeza com o 
pagamento de pensões augmenta, ao passo 
que com o fallecimento dos contr·ibuintes di-

-minue a receita proveniente das . joias e an
nuidades, o que aliás é dovido á creação ·do 
Mont~pio Obrigatorio feita pelo "Governo 
Provisorio por decreto n. 942 A, de 31 de 

. outubro de 1890, expedido pelo Ministe:i'io da 
Fazenda e adoptado pelos outros ministcrios. 

Accrescc agora estar o Montepio, na Iiqui· 
dação feita com o Thesouro Federal das let
tras sacadas pelas Delegacias l~Iscil.es nos 
Estados durante o anno de 1899, em divida 
11ara com o mesmo Thesouro da. somma de 
250:000$, que terá. de _ser paga. até o :fim do 

DEMtlNSTRAÇÃo DA RECEITA ,E DESPEZA DO 
1\IONT.E PIO GERÀL DE ECONOl\11..\ D"bS SERVI

" DORES DO ESTADO, DE 1 DE JUNHO DE 1899 A 
30 DE JUNHO DE 1900, 1.0 ANNO DO BIENNIO 
DE 1899 A 1901 : 

Receita 

Saldo de junho do 
1899 ..••.•.••••. 

Annuidades e joias· 
n~Capital Federal 
e nos Estados. . . .. 84:448$093 

Multas, idem....... 1:069$018 
Augmento de :~ o/o~. 73$080 
Beneficio de loterias 200:000$00 
Juros das apolices 

gcracs do Estado 
do Rio de Janei.ró 400:075$000 

Juros das apolices 
municipaes...... 3:600$000 

Juro do deposito em 
cjc no Banco da 

R e p u b li c a do 
Brazil .. ; . . . . . . • . 1 :953$040 

1_2: 973$344 . 
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Lettra. do · mesmo 
banco :vencida e 

. cobrada ........ . 
Emprestimo3 con

tl'ahidos com o 
mesmo banco em 

. lettrasasau favor 

31:208$760 

•· / 

35:000iOOO 75ii426$991 

riores• na detlciencia actual de saldos pa~a. :.: 
isso disponíveis. . . 

Secção de ·Contabilidade . do Moiltepiô ·-; 
Geral de Economia dos Servidores do Estado,< 
om 9 de-julho de 1900.-José Alves da Silva 
Oliveira.-Es~á conforme. A; L. Fernandês 
da Cunha, secretario. · , _______ _ 

7.79:40~35 ~Exms. Srs. Membros do Congresso Na_; :" 
cional--A situação critica desta antiga in,.. 
stituiçã.o de bmieticencia obriga . a sua dire- _ 
ctor'ia a vir perante · vós, afim· de fazer· -este_:; 
exposição, ·})edindo para ella vossa esclarecida; ' 

Despeza 

Pagamento de pen
sões na_ Capital 

. Federal e nos<Es- .. .. .. . _ 
-· ·· · tados. ............ 709-:764$545 
-Vencimentos do ·pes- : 

soa-I ...• ": ... ~.... 25:271$686 
MateriaL ........... -· 8:761$386 
Restituições ~ ... ;.. 40$000 
DesiJonto e sello das · 
· · lettràs.a,fa.vor do 
. Banco da Repu-

.-blica. .• -•. ; ••..••.• 
P a g a m en to das 

192$000 

' · 

attenÇão. _ . . . ·· 
Data de 1886 o primeiro. estremecimento ., 

experimentado pelo Mon.tepio Geral de ~c<h i: 
nomia dos Servidores do. Estado, que traiJ,s·. :_ 
tornou os calculos em ·que eram baseados ()s· ~ 
seus plânos:.: fui a . expedição .· do decreto, . 
n:--9.581, de 17 de abril' desse anno, em que . 
o: Mi!listro -da:. Fazenda resolveu reduzir _de-:--
6 °(~a 5O/o o juro das apoUcas da. divida .P!l~:, 
blic(1, títulos em que era. .constituid9 o patriae·: 

mesmas Iettra$ .•• · 35:000$0~0 
Gratificação ao Dr. 

monio' do montepio,. em observancia dos : 
arts. 15 a 17 do decreto de 22 dt' junho do'::: 
1836; ' . < 

o segundo éstremecimmíto,~que ainda per.;. ;·: 
.1 :000$00_0 775:029$617 dura, teve origem no decreto def 31 d~ Olltl1~ -? 

bro de 1890, qua;rido . . o Governo Provisorio· .. _ 
Tigna da. Cunha; . . 

4 __ _ :62_9$282 creou:. o montepio obriga.torio ·dos. funccio~-Deficit .... ·; .. 
narro3.publicos, pois, estabelecendo uma. con~ ~· 
·currencia desigual, fez cessar d.ahi em deante ·-

' }{,esulta do confronto da.'receita com a deg- uma das . principaes -fontes .de t'endades_sa . 
peza o deficit de 4:629$282. E' ve1•dade que instituição, · qual erà a matricula de novo~ .;: 
em 2 de 'julho corrente o Móntepio recebeu socioscontribuintes. _ . .. _. _ · ._. _ /' 
.os juros das apolices geraes e do Estado do O tàrçeiró prôvoi11do art. 24;§ · 2J:-.d(l. --lei'·> 
Rio .~e Janeiro relativos . a.o 1° semestre .de- n: 4_~, de 10 : do deze~bro dé 1896, qúe re~-~·: _ 

:.· 1900,· na. importancia de ' .~00:037$500 · ; 'mas . é duziu do • 2QQ: ::oo.~. o:: auxilio de 400:000$: a~,~'; 
insufficiente pa:ra, fazer face ao pagawento, nuae3, l>i'ovenientédá. extracção das :lót~ritt9 ::~ 

· que: se deverá eifectyar até o fim do presen- naciona.as de que ha m~ito es~ava.· no , go3~:J)y_:~ 
t~- ~ez __ a_o Th.esouro·Federal,. proveniente da .Montepiõ Ger_al. de Economi11o dos Servido~etf' 
hqutda.çao das .lettras a se11 fa.~or ,pelas do' Estado. · . . · ·- . _ ~ ·_: . ê: 
pensõe.:; pagas n<~ts Delegacias Fisca.es ii.os Es- _ Esse ultimo foi um golpe vibrado contra ' :. 
tados durante o anno de 1899 em somma..su- esta hunianitaria instituiçã.o; q11e ha qua.sit; 
perior a 250:000$000. Solvido. pois, ó ~ebito um seculo tem derramado tantos beneficios ~ , 
do Montepio com o Thesouro Federal, não só e soccorre actualmente a mais de quatro·mu : 
subirá o debito a 60:0QQ$000 · approximada-. pesso.as da _ família brazileira, e do qua.~ se~~ :, _ 
mente, como _aimia fieará 'esta..insti,tuição pri- impossh.el salvar-se, si não forelil atte:O:dida.S ~> 
vada. . de meios -para occorrer rriensalmeq.te por .vós · as · p .mderações ·- .feitas ,nós requeri· ·~; 

· ao .pagamento de pensões e outras despezas mantos ql}.é . vos dirigiu 'em 9 de julho de / 
certas; visto qtie já foi retirado todo o saldo anno passado e H de julho do c_orre~te-ann()o: · ::· 

• da conta corrente com o Banco-,da Republica em que vos pedimos o restabelecimento da~
do Brazil, não chegando para. estas despeza.s quelle auxilio_ de 400:000$. provenilmté do
·a receita procedente de _annuida.des e do be~ beneficio das loterias nacionaes,_ requeri• . 
neficio das loterias, reduzido, co1no foi;. de mantos esst>.~ que ainda não foram deferidos. · .. 
400:000$ annuaes _a 200:000$, causa pri.Jicipàl ___ A essas imprevistas · causas, oriúridas.~' de · 
da.~ difficuldades ·_com que está lutand<) o. providencias tomadas em~yarias,época.s' pel(j13 ,,;: 

. . Montepió, o qualainda- ppr esta' razão . tem poderes· publicos, e rião a quaesq1,1er' faJtú.s:'i 
deixadq de aug·mentar ._sou :fundo -capital .por ._commettj,das·. pelas . . directqrias .-.. que, · dàê<!-8 , :/ 

·meio do compra ~e. à.polices • geraes, c.omo i·ê· , 1886; taem· · r~ido - _ com• tanto · çtesintere~se: ó~~:~ 
. gu,arme1_1:tef~~â en:f todos os biennios·, ao~~ - estabele_ciménto; ·dove ser ·attrib~ido i:r fa.ct(j_:·>,:; 
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Emenda n. 50 que se dá agora o obrig~ â llirectorin. actual 
a solicitar vossa attençao pa1•a elle. 

Em observancia das instrucçõ_es do The- a) Substituir P-ela seguinte disposição: 
souro Nacional de 12 de novembro de)863 e a) os impostqs serão . eleva.do.:t a 2 ~~~.% 
17 de setembro de 1872, as repartiçõe.3 · fis- sob:ce a emissão das lotm~tasfederae~ <!Ja.ria
cn.es dos EstadÓ:; (antigas Thesourariãs de mente extrahidas e 5 p_/ o sobre a emissao das 
Fazenda daq províncias) art•ecada.ram no estaduaes coni extracção ou venda nesta 
-correr do anno de 1899 a· receita pel'tencente Ca,pi~aJ emdous dias ut~s da_ semana, em 
ao Montepio e pagaram a déspeza propria conctirrencia com aquellas., O contractante 
dclle, conJ.o pensões e outras, e fawndo-se no das loterias federaes · fica rã. sujeito tmic~-

- principio do corrente anno a competen~e mente aos onus que actualtnen~e naga, CUJa 
liqtildação, reconheceu-se que o Montepw distribuição continuará a ser fpta de accordo 
(n·a. devedor ao Thesouro Fedm•:ü da somma com as leis aciru.almente em v1gor e !1os q.u.e 
de 250:303$918,- cuja. indemnização tem sido são :luo-mentados pela presente. lei, SUJel
exio-ida pelo Ministerio da Fazenda e a qual taiÍ.dó-se.a todas asdisposiçõos 1•espectivas ; ' 
o Montepio ·não te in jiodido fazer por falta quando extrahir lot.erias estaduaes. ·. 
absoluta. de recursos. d) paragraph9 umco, .em vez de 52.500$,·· 

As sU.ccessivas moratorias ·concedidas ppt• diga-se: 25:000$000. _ .. ·· ·.. . . , _ . 
&g_uelle M;inisteri?, term,inam no ftm do ~ez e) Em vez de--:: ser~ malª estabeleCido, 

: , .46 .outubro pr~x:1mo vmdo~ro, e a . d1re- além de outros onus que o Governo, et~ .. etc., 
ctól'ia vê com pezar appro;x.tmar-se a9.uella até 200$, diga-se:_:-- se1·á mais_~stabelectdo o 

. épocq.· fatal sa~1. to;r os mews de r~alizat•. a imposto de 5o; o que sérá deduzid? no acto do 
referida indemnização, deixando as~tm, pela paO'amento· aos portadores de· bilhetes . -sor
cprimeira vez, do satisfazer. um do~ çompro- te~dos com premi os superiores a:· 200$QOO ... 
inissos que sempre desempenhou pontual- h) em vez : do modo que. Julgal' _ ~mus · 
rr:.ento. . - conveniente, etc.;etc., até final do perwdo,-

E, pois, attendendo á natureza e fins da diga-se:·_ em cónformidade ·ás-leis ;vigentes 
' n::lSS:t àssociação,-á phila.ntropic~ adminis- e tendo sua sêde no Thesouro ·Federal. 

tração do sou fundo capital, producto da i) accressente.;.se: Paragrapho ünico. A~ 
accumulação dos saldos disponíveis da sua loterias estaduaes que . ~_zerem _ venda ·de 

. receita, que principaln:ente proced~ do be- bilhetes no Districto Federal, realizando fóra 
neflcio das loterias nacwnaes ex:trah1das em 0 respectivo sorteio nos dias exclusivamente 

·seu favor por concessão do .P<?der Le~i~la- destinados ás loter.ias federaes, ficam su
tivo; o-á qualidade caracteristiCa da dn;1d~. jeitas á mesma.pena e prohibição acima l'c· 
(indomnizaçã.o de despeza e.ffectuada pelas feridas . s;, 
rapar tições fiscaes .nos .Est~dos), espera a di- . . ' · · - ·t· b. d'" · 1· 901 ""-
roctoria que vos dignms dtspansal-a .de fazer Sala ~as sessoe>s, 23 de ou u ro. o . . · c 

âo Thesourv Federal a indemnização da re~ Fred~r,co p~rges. . 
ferida somma. ' · ' 
. Tratando-se de uma. associação de benefi· Alinea a)-A Cofumissão concorda. com. a ·; 
ccncia, que fmicciona no paiz desde o anno emerida, éons~rvando-s~ .:Por~~ os 3 o /o. do 

· do 1835, confta a dil•ectoria que não sere~s projec~o.Acce1tando agornmissão emenda_s 
imli1ferentes â sorte de tantas familias·ne- que ~levam os on_us que propoz,untende que · 

- cossitn.das, de antig.:>s servidores do Estaélo, .póde ser !ic_ceita a emenda com essa mod1fi-

.·_' ftc!0~~~~~~o~aad~~t~~doco~si~~f~i!: ~r~~~ caÁtÍriea d) ~A Commissão propõ~ que em 
· · dencia de dispensar o Montepio Geral do vez 4e 25:000$000 diga:se~62!5ÚO~OOO;· ,: ,, . 
>Economia dos Servidores do Estado da. in- Ahnea e)-A_ Gomr.mssao acceit_a; .. _E pma. , 

denmização que. deve ao Thesouro Federal consecj_uéncia da alinea a e de simples re. 
pela de~peza feita. por est~s nos Es~ados dacção, .. · .·· .· . , ._ ._ _·· _ 
durante o ·anno de 1899, na · Importa.n.çia de Aliilea e) -~A Commissão não á_ ceei ta. , 
250:303$918. . . . . . . . . . 

Nestes termos, a directoria vos pede e es- A Conimissãô entende que o Governo dtjve · 
pera deferimento. te1' os meios' os mais .amplos -de fis<ializac['ao 

· Rio,· 28 de setembro do 1900.-Marquez de e deve fazel-a do modo quo_julgar mais con· 
vei:J.iente. . Pãranag.v,à.-Dionysio E. de Cash·o Cerqueim . 

. -Antonio F. Cope1·tino do Amaral.-Jm·o- Alínea i)-..:.-A Cornmissão accéi~a a emenda.. 
nyrno Rod1:igues de Moraes Jardim.-Fran- Tendo as loterias _estaduaes dtas que lhes 
cisco de Faria Lemos,.:._A, A. Ribeiro de Al.;. são dados, não é -justo que possam fraudar 
meida.--J. N .. de Medeiros Mallet.-F1·an- as loterias federaes que teem grandes onu~ 
cisco Aug~sto de Lima e Sil'l'a.;:_A, 4, Fe1·- nos dias que a hü reserVQU:-ll~es por constt-

. -flandes da Cunha, tuircm S~l'V~Ç() federal. · · "' 
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skssio· ... EM~26,.tiE· oü'l'çriaó:})!r;fgof~-:-:;~-- .,~ -:: -
.~ . . 

---~---~~~~~~~~~~~~--~~~~ 
E·mendds ns. 51, 52, 53 e 54 Casa de Caridade de Santa Rità. na Ci" · 

dade da, Bai;·ra do Pirahy, E'itado do Rio ' .de· 
cap. XI, aet. 2;-0 Na alineâ b, em vezdEos .Janeiro, 24:000$000 ; Sociedade Bahiana de 

pala.vras-«as1otci'ias cstaduaes só podm·ao Beneficencia com sêde na Capital Federa,l · 
ser vendidas nã ·Capital»-diga-se: . «Só po- 24:000$000 . .. · · · -· 
derão ser vendidàs na Capital as loteria!! es- Sala das sessões, 23 de outubro de 1901 • ...:.. 
tadllaes .. à.ctuàlmonte registradas na ftseali- J. A. Neiva. · 
za~.ão». . ·· · . ' · • .· .. · ··. - · .. . 

No alinea c eliannar as pala vras~«ou v o- A Cornmissão não acceita ·a emenda como 
nha a ser.» . . . . . está. A quantia PI'OVen~en~e -~os. 5°/o ~ol:Jr~. 

No alínea d, em logar das palavras:-«pelo -as loterias federae~ foi d1str1bU1da a mstl
cóntractante sPrá feito n·o ·Thesouro o dopo'- tuições de maior importa._ncia,_ sendo2 °/o ª-Q 
sitó.de 500:000$»...:..... d.iga~sor: «pelo~ contr a- Montepio dos Servidores do.·Esta,do, 1 °/ õ ~ 
ctante será feito no !fhesoul'O,em vez de cau:. Maternidade, ·1 °/ o á Assis~enci:l. -á _Infancia; 
ção e a ti~ula de joia,-o déposito de 500:000$, _ Dosv~lida. c 1 o;o á Liga ·cont~a. a Tuber-:-
etc., etc.» - .culose. . · .. . _ . 
· . No alinoâ e, paragrâpho uni.~o _..;.em vez . séndo avultada a sornma a distrib~ir,della- . 
das palavi·as-«ou venha a vender-se»- di- 'pódem deduzir-se algumas qtJ.Mtias, .mas não 
ga-::se:.<<lega.lme_nte». · ·. ·_ ·.... ... .. ·· .· . tão avl!ltadas ;· · · 

Sala das sessões, 23 de-outubro de 1901.-
Htirêdia df: Sá:' . · · - · · · · 

. · ·:· X Qpmlllissã.o não -pôde acceJtar a ·· emenda 
·quanto áos alint;)as b . o c ~ Dando certas garán
tias ás ldter'ias . .fodoraes a Commissão não 
quiz e não<quer irnpeqir ri. vendadas lote.rias 

· estàduaes j_á aütorizadas ou das · quo venham 
· asér autorizadas. ·Por íssó foi quo a doin
. missã.o :mãnte:v:e nos impo,,tos · entre umas e 
outras a relação que presentemente existe; 
assfm é qüe ·as ·lóterias ·· .. cstaduaes, pagando 
mais 2 ° f o dQ que as federaes ,- a Com missão 
nó project~ manteve o.ssa ditrerença . . 

. Em relaçãO ao . alínea d, ·• a Com missão não 
· vê a. cónv:~niencia da ~udQ.nça e a recusa. 
· . .... Ení relação_ a.o a,linea.·. e: a Com missão aq" 

A :eornrri.issão offerece a. seguinte , emenda~ 
---Diga-se·: l 0:000$ . ·pai,' a a Ca'Sfl: ·de Caridad~ . 
de . Santa Rita . da Barra do Ih~ahy. e 5:000$ 
á·· Sociedade Bahia na de BeneficenCia, 

E~~erida n. 57 

Onde cÓnviei', no ca.pitulo XI do art. 2°: · 
«Da quota do 5 o j~ sobre os .Premios das 

loterias fedm•aes deduza-se u. qua.ntin. do 
25:000$, ann~u.lmente,para. o AsyJo S. Luiz, 
para a .velhico -dosmnpn.ra.dt~, fnnda<b na_ 
Capital Federal.» · · · 

Sala da.s sessõe.3, 23 do outub1•u do 1901. 
·- Horc(lia de Sá.- Herwique I.agtlen. 

· ceita, pdrquanãoha inconveniente na. ado-
pçãp ~o advàl'bio }eqqlm_ente.~ -· . · A a~mmissão acceita a emenda. reduzida a 

· . · ·. . , , :· _.-,. · quantia.- a 15:000$, · attenta a importanCia 
. _, Er(l.enda t?., ·55 . · ·. . déssu. instituição os sorvicos que presta ~e 

· .: · ,. ·· .·. ·• . · .· • . · > - :;, > , " . · . por tr!rlar-se de up asylo para a. velhi~~· quo ~ 
Ap_ a.r;t,. ! 1., !1· XI,.-lettra . Çt, ~~ .. acc1 e:s(}~.n,~e · ~ . merece a -venera~ao 0 0 -respotto carmhoso 

. 'flca ~nt~n.d1d«? que as loterias concet!;IC.:J.S: ·do todos os homens de coração e de alma. ·. · 
·pela m,~mcipa,lld;:tde em favor 4o Asylo .P.e · · · · · • · 

, Nossa Senhora da J?iedade, desta Capital, Êmenr],a n. 58 
·éoi:it_inuarãó a . :Paga~· - os D1ê~mos ünpostoSj_ 
· qúe 1hosJéem sido col:lrado~ at~ ' agóra. ·' ·~ · 

. Sa.la das s~ssÕesf 23 de' ohtubr6de 190L~ 
A. Milto_n. --.. ·· .· .. · · · · · 

'A _ Com~is.sã'o .n~o ··-- adceita-. a émend.a.; o 
regit_neri~ - estabeleéido deve ~attingir a todal:'l 

. as lot.eri~s :qüe·;seja.~ . extrahiqa,s .ou venhain 
, a, extra~tr-~e na Capital. - · - ':-

Do beneiici<1 das I ,teriás ·que: forem ex
trahidas 20!000$ . serão destinados para · au
xilio do' gabinete dynanio-that~apicJ d<?:. Dr: 
Al'v:a'ro Alboitn na CapitalFederal, med1a1.1t~ 
a · obrigação que assumirá esse . estabalec~:, 
rriento de_ · i•éceber, annualinente, em tfa.ta
mento · 24 offlciaes, sendó 12. da arm~da e)2 
do exercito, (désignados pelos resp,é~ttvqs 

·· ·. · Emérida n. 56 . _ . . ministros); .de molestü:ts _taes como: . ber1 ber1, 
- · · · • ·. •.· · · · • · c iiJ.al de Brigt.J.J., paralysir,s, ~o~est1as Ilervo-

Accrescente~se á lettr~ E,n. XI do ark 2°. sas em geral, da- pelle, arthrl~lCas, rheuma~ 
:.:- Deduz~m~sà _do irnp()sto de. 5 _o/~ sóbr:~· pi·e~- tismo; etc· · · · . · . . . • 
miQs dE(bilbetes d~Joteria,~ f~de1•~e_s arij d 1- ·.· :sal(},. das: sessáês ~ -(l,f o,l.t~bro. d<d9ôf._, 

·· $Iite : · · · - · · · ~ Ca1·los de Novaú. · · - · ·· . _· 
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ANNÀE3 'DA CAMA!t~ 

A Commissão acceit~ a emenda, reduzida 
a importancia de 10:000$ a deduzir da im
portancia dos 5 °/o SJbrc as loteriag fc-
deraes. · 

Emenda n. 59 

Na distribuição d:.~. importancia de 800:000$ 
a que se rerere o § 2° do art. 24 da. lei 
n. 428, de lO do dezembro de 18M, seja con
templado com a quantia de 6:000$ o Reco
lhimento da Associação de Nossa Scmhor_a 
.A.uxiliadora, 'desta. Capital, 4eduzida esta pro
porcionalmente das que são destinada-s ás 
outras instituições contempladas. 

Sala das sessõe:;, 23 de outubro de 1901. 
- Victo~no Monteiro. 

Ã Commissão acceita . ~ emenda não a 
deduzir dos beneficios 'já conferidos a outras 
instituições,e si a referida associação já não 
estiver contemplada nos beliefi(!ios distri· 
buidos, mas a deduzir da importancia. dos 
5 o 1 o das loterias federaes. 

Emenda n. 60 

Onde convier do alínea E, paragrapho 
unico do capitulo XI do art. 2°: 
. ~Para. o ~~ylo Isabel nesta Capital, annual

rnente,6:000,$000.> 
Sala · das sessões, 23 de outubro de 1901. 

-Henrique Lagden. 

A Commiss.ão não accei ta. a omonda.. O 
·· ·asylo om q11~~o 'já está contGmplauo na 

distribuição :em vlgor, além do que as insti
. tuições desta Cnpital bem uma larga. parte 

nos beneficios conferido.i. 

Emenda n. 61 

A_rt. 2. 0 Accrescente-se ond~, convier: 

Do beneficio das loterias que forem extra
:hidas, 10:000$000 serão destinados pa1·a au
xilio á Santa. Casa de Misericordh da cidade 
de Campos. 

... : Sala das sessões, 21 de outubro de 1901.
Lourenço Baptista. 

A Commissão acceità. a emenda de!ilde que 
o auxilio proposto seja retirado do que fôr 
arrecadado com~ ià.xa de 5 o 1 o a deduzir do 
valor dos premios superiores a 200$000 dis
tribuidos pelas loterias estaduaes que se ex.
trahirem ou venderem na. CapitalFederal. 

Emenda n. 62 

Ao art. 2.0 n. XI, ou ondG convier : 
15:000$ repirti tam~n~o para as Casas de 

Misoricortli:t de Tlwrezina o Parna.hyba. 
Saladas sa3sÕel, 22 de outubro do .1.901.

Joaqui11Í Pires .-Raymunclo A1·thur.-João 
Gt1yoso.-Jnizio d:J AbreLt. 

A Commissão acceita a emenda desde qÚc 
a verba seja deduzida da importancia que 
der o imposto de 5 o 1 o quo incidir sobre os 
premios superiores a 200$000 distribuídos 
pelas loterias estaduaes e por isso propõe a . 
Commissão como sub-emenda o seguinte : 

Supp1•fmidas as palavras do projecto <1. e o 
restante a estabelecimentos · de caridade e 
assistericia, a juiio do governo». 

Emenda n. 6~ 

Ao art. 2°, n. XII, le\ra e, paragrapho 
unico: . . 

Accre&centó-se: para as obras da Casa àe · 
Misericordia de Bello Hoctzonto-20:000$000. 

Sàla das sessões, 23 de outubro ·de 1901.
F,·ancisco Veiga. 

A Commissão acceita a emenda, reduzindo . 
a quantia a. 15:000$, devendo sahir a impor
ta.ncia da quota de 5°/o sobre os premios 
distribuídos pelas loterias federaes . 

·Emenda n. 64 

Accresconte-se onde convim•: 
Do beneficio das loterias que forem ex

trahidas, 5:000$ serão destinados ao col
logio educador qo orphãos de Santa. Th~reza, 
em Corumbá; 10:000$ para a Santa. Casa. .de 
Miàericordia de Ouro Preto.; 5:.000$ para. o 
collegio das irmãs Dorothéa. de Nitheroy ; 
8:000$ para a Santa Casa de Misoricordia de 
Maná.os; 3:000$ para o Asylo de S. Francisco 
de S. João d'El-Rei ; 4:000$ para a Santa 
Casa de Misericordia. de Sapu. cahy; 8:000$ 
para o Lycêo d,e Artes de S. Paulo; 3:000$ 
para a Assoéiaç~o dos Funccionarios Pu" 
blicos do Estado da · Bahia. 

S •. R.-Çamara dos Deputado3, 23 do ou
tubro de 1901.- Gãslão da Cun.ha. - Lin~ 
dolpho Sérra.-J. A • . Nei1la.:__Albuquerque 
Súejo'.-Leonel FHho.-Nelson Vasconcenos • 
-Ma1·tins Teixeira.-Soares Nei-va.'-A. R •. 
Cajado, (não vencida a. s~ppressão).' 

· A Commissão acceita a enienda a de~ 
duzir dos 5 o f o sobre os premios das loterias 
estaduaes; considerando, porém, que são em 
avultado numero as instituições beneficiadas 
e que provavelmente as quantias ãrreCll.'· 
dadas do imposto de 5°/o sobre os premios 



Camara dos Deputados - Impresso em 21105/2015 09:56- Página 40 de 54 

61'7::" 

superiores a 200$, distribuidq_s pelas loterias Emenda n. 68 
estaduaés póde vir a nã·) chegar para a dis-
tribuição a todas, e como não tenha a Com- Art. 2o, n. XI : 
miss~o dü·eito para. conceder parecer favo- Si não for approvada a. emenda suppres-
ravel a umas o contrario a outras, nem siva, accroscente-se: 
meios de julgar da justiça das pt•opostas «l-ü:OOJ$ para o1-IÜspital de Càridade de 
feitas, propõe como sub-emenda o seguinte: Florianopolis.» 

Si a quantia arrecadada não cobril• as con-
tribuições acima designadas, será ella di vi- Sala ~as sessões, 23 de outubro de 1901.- · 
dida proporcionalmente aos b:meficios aqui Paula Ramos. 
determínadoi! e distribuida a cada uma das 
referidas associações em razão. do que cou- A Commissão acceita. a - emenda a dedu-
bet•. _ zir dos 5 o I o das loteria~ estaduaes. 

Emenda n; 65 • Emenda n. 69 

Onde conviei•, ao n. XI,-do .art. 2o: Art: 2.o Accrescente-se onde convier: 
Deduza-se annualmente . d-à -quota de 5 _% t · d · b 

. sob1•e os premias superiores a 200$ das lo- Da _impor anoJa 0 Imposto so re as . 
terias federaes a quàntiadé 2o:OOO$, sendQ 'loterias serão tirados 10:000$ como auxilio ' 
10:000$ para. 0 centrÇ> Operario do Eshdo ao hospital .da Santa Ca.sa. de Misericordia de . 

·. da Bahia, 2:000$ para. a Associação Bcne- Belém, capital do Estadq do Pará. .. _ ' · ·' 
ficente dos Furiccionarios Publicos e mais Sala das sessõe 1, 23 de outubro de 1901._ 6 
8:000$ para o Lyceu de Artes e Officios, -Arthur Lerno$.~0arlos - d~ Novaes.~Ho• 

.. tainbe?l daquelle Estado. . . __ sannah de Oliueira. · 

S. R : Sala das· sessões da Cámàra dos -A c~mmissão aéceitll. a emenda nos termos . 
Deputados, 23 de outubro de 1901. ~ J. A. da- emenda anterior; isto é, a. deduzir dos 
Neiua.-Satyro Dias. 5 o/o" dos premios sobro as loterias es- ·. 

A Commissã'o acceita a emenda. taduaes. 

Emenda n. 6 6 

Ao art. · LÍ, X, e), paragrapho unico, onde 
· se lê-2:000$ para o Instituto Historico e 

Geographico do Cearâ,etc. -diga.;;se.-4:000$ 
repartidamente para o Instituto Historlco e 

. Qeographico do Ceará o Instituto Al'cheolo
gico e Geográphico .de · Pernambuco (sem 
al~eràr a somma da~ quot.:l.s ' distribuidas a 

: institlliçõ_es daqu·eues Esta~o~), ·etc. · 
. · O ma1s como · ostá no proJecfo. 

Sala das se.:;sões, 23 de outubro de 1901.-
0elso de Souza.-Teixeira de Sd. 

A Commissão acceita a emenda a deduzir 
dos 5 o/o das loterias eátaduaos. ' · 

Emenda n. 67 

Onde convier: 
«Da quoh de5 °/o sobre . bilhete3 de _lo· 

. teria. deduzam-sa mais, annualménte, 6:000$ 
- para a Santa · Casa de Misericordia. da . cidade 

de Barra Mansa e 3:000$ :para a Casa de Ca-
.· ; ridade em cons:trucção na cidade do ]:!irahy, 

ambas no Estado do Rio.» 
·Sala das sessões, 23 de outubro de 1901.-

Henrique Lagden. · · 

A Comnlissão ac<3eita a emenda nos ter 
• mos da emenda anterior, exceptnada a Casa 

de Caridade de Pira.hy já contemplada.. 
Cam&rl' Vol, VI 

Emenda n. - 70 

Onde convier: •.. 

Dos 5 % sobre o valor · dos premios das -
loterias estaduaes vendidos na Capital Fe· 
deral serão destinados 15:000$ para au~ilio 
á Santa Casa de Misericordia. da . Fortaleza, 
capital do Ceará. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1901.- . 
Thoma~ Accioly. -Virgílio Erigido. 

A Commissão o.ccoita. a. emenda. 

Emenda n. 71. 

Ao at•t. 2, n. · XI, lettra e, para.grapho 
,mico, 10:000$, sendo 5:000$ para a Santa 
C;Lsa de Misertcordia do Estado da Parahyba, 
com applicação ao Hospício de Alienados,- e· 
5:000$ em partes . iguaes para os- asylos de · 
orphãos· da Villa de Cabacaira e da cidade , 
de Cajazeiras do mesmo .Estado. · ·· · 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1901.-· 
Trindçxde .-Bil"'a Mari%. · 

,• 
A Commissão acceita a emenda a deduzir 

dos 5 % das loterias federaes. · 

. Emenda n. 72 

Art. 2. 0 Accrescente-se ·onde convier: 
Da importancia. do i'mposto sobre as -lote~ 

rias serão ,~istribuidos 10~000$ . como auxilio 
78 
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·------------·------------·------~-=-~~~~ ~ 
:w hospital da Saiitll. Casa, de llfisericordia Cttnha 11Ia1·lins.- Pe1·eira Reís.-Paronhos 
da Victoria, capital do Esta<lo do Espil'ito· Jvfontenegl'o. - Alves Barbosa.- ATthur Le
Santo. mos, - Hosannah de Oliveira.- Cal'los de 

Sala das sessões, 22 de outubz•o do 1901.- Novaes. 
José Monjardim. 

A Commissão acceita a emenda a deduzir 
dos 5 % das loterias estadun.3s. · 

Emenda n. 73 

A'S dotações que se manda restabelecerteem· 
hoje destino especial, parte foi concedida á 
maternidade destct capita.l e p<1rto ao mon
tepio ·dos Servidores do Estado, importando 
em cerca do 57:000$ a cn.da uma das insti
tuições. Como o montepio vae receber pelo 
novo contracto além de 200~000$ que já re
cebe, ainda mais de 200:000$, e como a ma
ternidade será aquinhoada com cerca de 
mais de 100-:000$, a Commissão entende que 
deve ser approvada a emenda. ·· . 

Ao art. 2°, n. XI, lettra e, accrescente-se: 
3:000$ ao Instituto Historico e Geogra

pbico Brazileiro (sem prejuizo da suhvenção 
actua1) como auxilio para acquisição de 
copias de documentos existentes om archivos 
f;lStrangeiros, relativos á bistoria do Brazil. Emenda n. 76 

Sala das sessões, 22 de outubro do 1901. -
. ~Pa1·anhos Jrfontenegro. . Accrescente-sc onde convier : 
~ . A Commissão acceita a emenda, mas, como Fica o Governo autorizado a contractar as 
:~"o auxilio deve ser dado por uma sóvez, pro- obi'aS do porto de Pêrnamuuco com quém 

põe que se accrescente depois das palavras melhores vantagens o:tferecer, mediante con· 
« geographico brazileiro » o seguinte : currencia publica, aberta no Brazil e no ex~ 

Durante 0 primeiro anno do novo con- terror, pelo prazo de seis mezes. --
trn.cto. Saln. das sessões, 23 de outubro de 1901.-

E1nenda n. 74 

Art. 2. o Accrescento~se onde convier ; 
Do ben~ficio das loterias que se extrahi

rem, 30:000$ serão destinados ao Instituto 
Naciono.l de Musica, a titulo de subvenção, 
para funccionamento dos cursos nocturnos 
croados pelo regulamento approvado por 
decreto n. 3.632, do 31 de março de 1900. 
. ·sala das sessões, 23 de out1.tbro do 1901.---, 
Irineu !r[ achado. · 

· A Commissã.'J nã.o concorda com a emenda. 

Emenda n. 7 5 

Onde convier : 
Art. Ficam rostabolecidas as dotações 

destinadas aos Athenous do Rio Gra:1de do 
Norte e Sergipe,Lyecus da Pa..rahyba,Piauhy, 
Maranhão, Amazonas e Pará e Gymnasio do 
Paraná, supprimidas em- virtude do art. 6° 
da lei do orçamento vigente. 

. Sala das sessõe.3, 22 de outubro de 1901._: 
Joaquim Pi1·es.- João Gayoso.- Anízio de 
Ab1·eu.-R. Arthur.-Jose Marcellirzo.- Jose 
lrfonjardim.- Pinheiro Junior.- Rodrigues 
Doria.-Fausto Cardoso.-Joviniano Carvalho 
-Tavares de Lyra.- Rloy de Souza.-]\[, 
Caetano.- Totentino dos Santos. - Alenca1' 
Gttíma1·ães;- Larnenha Lirzs. - Cam.iUo de 
llollanda. - Lima Filho. - Som·es Neiva.-

-Silva ;Mariz.- '1'1·,índade,- José Ew:fJbio .-

Bl'icio Filho.-Celso de Souza. - Teixeira_ d~ 
.Sá .-Pereira de Lyra.-Jttlio ·de Mello.-Es
taêio Coimb1·a.-Esmeraldino Bandeira.-,-Pe
d1'0 Perno.mbuco. 

A Com missão "não accei ta a emenda. 
Ella ê proposta pela bancada pernambu

cana, ql!e mais· directamente tem interesse 
no molh01•amento qtie precisa o deve ser 
feito, tanto mais quando trata-se de um 
porto da maior Jmportancia e collocado em 
uma posição geographica. excepcional que o 
torna o ponto ohrigado dos .paquetes que do
mandam o Sul da America, ·mas ha as leis 
de 13 de outubro ·do 1869 .e a .de 188G, que 
isso autoriza.m, alêm de que a mnenua do· 
veria caber no Orçamento da Viação, 

Emenda n. 77 

Accrescente-se onde convier: 
O contracto que se fizet' para as obras · do 

porto de Pernambuco fic\l.rá dependente, para 
sua .execução, da approva.ção do Poder Legis• 
!ativo . 

Sala. das sessZses, 23 de outubro do 1901...:.0.. 
Celso de Souza.-Pereira de Lyra.-- Bricio 
Filho.-Estacio Coimbra.-Julio de · Melto·;
Esmeraldino Banieira.-Ped1·o Pernambuco, 
-i'eixeim de Sa. 

A Commissão não, acceita. a emenda, apo
zar do reconhecer que accoita. a omou<la. 
ante1•ior, soria, acerta.do aüopta.l-a. 
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Emenda n. 78 industria que deve ser amparada e que 
grandes serviços pôde prestar a alimentação 

Onde conviet': publica. . . 

Fica o Governo autorizado a. conceder. a. E_menda n. 80 
quem .se proponha . realizai· as obras ·dos 
portos de Manáos e Pará, todos os favores de Accrescehte-se onde convier: 
que gosa. a Emprez:.t Docas de Santos, inclú- Art. São isentasde direitos as road loco-
sive o constante da clausula 6a dos annoxos ·motivas com vagoes

1 
importadas para ser

ao decreto n. 966, de 7 de novembro de viços de t1•acção om estradas seD;l trilhos. 
1890., 

Sala das sessões, 23 de outubro do 1901.---. 
Hosannah d·e OUvei1·á.-Arthur Lemos.- J. A. Nei·tJa. 

Ca1·l'os de Novaes.-Carlos !lfa?·cellino.-,Al-
-buque1·gue Se1·ejo.-Antonio Bastos.-Gabr-iel A Commissão acceita a emenda. 
Salgado.-Sd Peixoto. . Trata-se de automoveis que prestarão 

A Commissão' entende que os favores con- grande serviço aos transportes de cargas. 
feridos ·ao Cáes de Santos devem ser con-
feridos a. em prezas eongeneres, e po1' isso Emenda n. 81 
não tem receio da concessão desses· favores 
porque o'S meihoramentos realizados trazem Accrescente~seonde convier, entre as auto
beneficios enormes ao. commercio, á salubri- rizações concedidas ao Governo: . ' 

.dá:de dos portos, ao desenvolviménto das · A isentar de direito os 'objec+.os preciso$ 
cidade~ e ás rendas da União. O estabeleci- aos club3 federado~ de regatas. mediante 
mento das Docas de Santcs deu em resultado lista apresentada. ao Ministério da Fazenda, 
fl. duplicação das .. rendas da alfu.ndega respe- que dará orderis para despacho, um~ vez 
ctivaJ e is·so comprova·, de modo a não deixar verific11do que os objectos são importados 
duvida, a. conveniencià. de melhoramentos pelos ditos club3 e para seu exclusivo uso 
identices nos portos do Pará o Man(LOS, onde - tomadas pelo Govei•no todas as cautolas. 
o cortt1•abando é or:~ desvios da renda dão-se Sala elas sessões, 2a. de ' outubro .de 1901.~ 

· em escala avultada. · 
1N- d?. d 1 1.. +'- J. A. Neiva. ao a., porém, es e ju. 1avoravel parecer 

porque ella carece de ouvir a opinião do A Commissão não acoeita a emenda . As 
Governo; compromettendo-se o relator a dar isenções no momento presente só podem jus
á Camara na. occasião da discussão a opi- tiftcar-se em assumpto de offectiva nocossi-
niU.o do :! nitiva. da mesma commissão. dado publica. 

· -- Emenda n. 79 

Olide convier: · 
Jnca.m· isentos do impostos e outra.!:! qua.es

quor contribuições os navios o embarcações 
nacionaes quo se omPI'ogarom exclusiva
monto na pesca. nas costas do Con.I'á. ; os a"'
pa.relhos, instrumentos e artil)'os importadÔs 
pu.ra exploração daquelh~ industria o para 
conservação do pescado, bem assim ós pro
duetos das fabricas e usinas que se fundarem 
no dito Estado para conserva do peixe e ex
tracção de seus oleos e phosphatos . . 

Sala das· sessões, 23 de outubro de 1901.
.Vi1•gilio Brigido.--T •. Accioly.-F. Sct.-Ser
gio Sàboya.-Gonçalo Souto.' · -

A Commissõo não póde acceitar a emenda 
com o ~caractér especial ·que tem. A União 
não póda de modo algum ter a suJo renda 
aduaneira .• de todas a mais importante, ~u~ 
jcita a sangrias que a vão depauperando. · 

Propõe, pois, que só seja acceita · a,. pri
. moira parte da emenda sem a restricção ao 
Estado do Ceará o porque se trata. do uma 

• 

Emenda n. _82 

Oncle convier: 
Fica isento de direito o· material pà.ra 

abastecimonto do a.gua á cidade de Bclóm, 
no Estado do Pará, importado pelo me~mo . 
Estado. 

Sala das sessões, 21 de outubro do 1901.
Hoscmnah de Olivei?•a.- Carlos de NoVlr.es 

A Commissão acceita a emenda. Em pro
jacto de lei submettido á consideração da 
Commissão já opinou ella favoravelmente (t 
concessão ora estabelecida na emenda. 
·. E' certo que ·o município dé B3lém. é na 
federação um dós mais ricos, mas tambem é 
certo que o Estado tem; por causas que não 
vem a pello estudar, atravessado temerosa 
crise que perturbou o largo e fecundo pl~o
gresso em que ia, além de que sendo grande 
a população da cidade tornam~se urgente pro
videncias sobre o abastecimento de agua que 
em uin clima equatorial deve ser abundante .. 
e de boa qua~idade de modo a não sotrrerem . 
as condições hygienicas tão ossoncia.es à vlda 
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ANN AES DA CAMARA. 

d.e uma cidade profundamente commercial e 
procura,da por estrangeiros de todas as,partes. 

A Commis::Jão em annos anteriores dau 
parecer cont1•ario a essas i.sençõas, porque 
fora apresentado pelo Sr. Deputado Eduardo 
Ramos um projecto d} caracter'"'(5eral regu· 
la.ndo o assumpto sobro o qual solicitaram-se 
informações. Como essas inform:1ções até 
hoje não vieram e como sem ellas impos3ivel 
é resolver o assumpto de modo completo, 
mas como não é possível deixar a condição 
essencial uo sancament'} de varias locali.
·dades sem soluçi'io, a. Commi~Jsão resolveu 
dar parecer favoravel ás emendas que co-, 
gitam do agsump~o. 

Emenda n. 83 

Art. 2.0 Onde convier : 
A isentar de direitos o material para abas

tecimento de agua potável á cidade do Cáíté· 
té, no Estado da Bahia, importado pala. respe-
ctiva Camara Municipal. , 
, Sala das sessões, 21 de outubro de 1901.
Eduardo Ramos, -Rodrigues Lima.-Tolentí
no dos Santos. 

A Comrnissão acceita a emenda. tratando
se, como se trata, de uma necessidade de pri
meira ordem para a população da. cidade a 
que se refere a emenda.. 

Emenda n. 84 

Accrescente-se onde convier: 
Ficam isentos dos impostos de importação 

os materiaes para o abastecimento de agua 
n.1 cidade doa Trea corações do Rio-Verde 
(Minas Gera.es). 

Sala das ses5ões, 22 de outubro de 1901. -
Leone& Filho. · 

A Commissão acceita a emenda pelas mes
mas·razões por que acceitou a emenda an
terior. 

Emenda n. 85. 

Ao art. 2°, n. XII, in fine, accrescente-se : 
iguao.; favores serão concedidos á C amara 
Municipal uo Curvello. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1901.
Vú·iato Mascm·enhas.-Theophilo Ot~oni. 

A Commissão acceita a emenda, á vista do 
procedimento que teve para com emenJas 
de caracter identicõ. 

Emenda n 86 

aguarJente, mel, canna.s, o ma.tte, o c~câo, 
o al()'odão, o fumo, caroços de algodao, a 
fu.rirí'ha de mí1ndioca, a mu.nteiga, os quei
jos e o sal de produccão nacional, bem assim 
os coreaes. 

Sala da'3 sessões, 23 de outubro de 1901.
Eslacio Coimbra.- Bricio Filho. -Celso de 
Sou:Za.-Pere·ira de Lyl·a.-Teixeira de Sà.
Gom~s de :Mattos .-Pedro Pernambuco.-Julio 
de .Mello.-Esmeraldino ·Bandeira. 

A Commissão não póde acceitar a emenda 
no:~ te1•mos em que está redigida. 

A emenda det-Jrmina quo terão a eliminai· 
ção de 40 o f o taes e ta.es genero;;;, mas logo 
adeante torna dependente do accordo cóm o 
arrendatario ou· arrendatarioa a execução da 
medida. 

A ma teria é de administração e a 0QI!lmis
são está. certa que o Governo cogitará do 
assumpto com o cuidado que requer. 

Emenda n. 87 

Accrescente-se onde convier: 
Art . Fica o Governo · à.ut Jrízado a. con

ceder dispensa do pagamento de. direitos ao 
material importado do e.>trange1ro para os 
Institutos Profissionae do Dlstricto Foderal, 
mediante relação authenticada pelo Pre
feito. 

Sala das sessões, 22 . de outubro de 1901.
Raul Barroso.-Oelso dos Ret:s.-Oscar Godoy. 

A Commi:;sã.o accoita a emenda. Trata-se 
de dous institutos, um para crianças do ~exo 
feminino e outl'!) para crianças do sexo;n::as
culino, mantidos e custeados pela Mumcipa
lidade, c nos quaes so abrigam e vão estuua1• 
e oducar-sa em profissões liboraos crianças 
pobres. 

Emenda n. 88 

Onde convier : 
. Art. Mediante pagamento de armaze-

nagem simples, além dos· direitos fiscaes, ~ 
permittida, dur~nte o 1 o semestre do. exe~~l
cio futuro, a retirada das mercadorms exls
tentes na Alfandega da Parnahyba. 

Sala das sessões, 22 de outubro 'de 1901.
Joaquim Pires.- Raymundo Arthur.- João 
Gayoso.-Anizio de Abreu. 

A Commlssão não póde acceitar a emenda. 

Onde couber: Terão a diminuição de 40 % 
nos fretes das esteada.s de ferro arrendadas, 
rnedi<;l-nte prévio accordo com_ os respectivos 
arrenua.ta.rios, o café, assuQar, alcool ou 

Como está redigida, importa em conferir 
um privilegio ao commorcio da 'Parnahyha 
para as mercadorias importadas,não só antes 
do 1 o semestre, como para as que tiverem de 
ser importadas durante esse semestre. Ma! 
quando assim não seja, quando a phraso 
«mercadorias existentes na Alfandoge da Par~ 

6' 
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SESSÃ·o EM 26 DE CUTU.BRO DE 1901 ~21 

nahyba »se refir~a a.pena.s ás mercadorias todas as alienações e contractos onerosos 
cntra(Ias e depositadas até 31 do dezembro, feitos pelas ordens religiosas solJrc bens 
isto é, até a vespera do dia. em que a lei Ii1oveis, immoveis ou semoventes do seu pa
orçamentaria entra em vigor, mesmo assim trimonio, si para taes alienações e contractos · 
a concessão estabeleci<la não se explica, pois, não houver precedido a necessaria licença ~
essas mercadorias poderiam levar occupando (te i do 9 d~ dezembro de 1830, decreto n. 655, 
logar nos armazens durante mais de seis de 28 do novembro de 1849); e a conve~
mczes para. pagarem, no enta.nto, armazena- são, em geral, dos bens das ditas ordens reli
gero simples. . . gjosas em apolices inalienaveis da divida 

O que a Camara póde fazer, si acaso ha publica fundada, si houver ainda quem !e
mercadorias accumuladas nos armazens da galmente as represente (art. 18 da lei 
alfandega, tendo já muitos mezes de armaze· n. I. 764, do 28 de junho de 1870, e dec1•eto 
nagem de tal sorte que o negociante prefira n. 9.094, de 22 de dezembro d~ 1883). · 
perdel-as, porque a despeza a fazer exceda O Poder Executivo poderá vender, na 

. os lucros razuaveis que:pqssa ter e porque a fórma do citado decreto n. !).094, cJe 1883, os 
venda em · leilãu não cubra os direitos e bens · que a União assim adqu-irir por com
armaz,magens dovidos á Fa.z~nda Nacional, mis.:;o, reivindicação, ou vacancia, que para 
é autorizar o Governo a conceder a retirada serviços da mesma União não forem neces
dessas mercadorias aos importadore-3 medi- sarios. 
ante armazenagem simples e a cobrança dos Sala das sessões, 23 de outubro de 1901,_,. 
direitos dentro do prazo quo deve ser curto, A . . Moreira da Silva. 
pois, generos ha que se deterioram e darão 
ao fisco · · prejuízo. Assim, modificada a 
emenda, já fixa.ndo-se a época em que devam 
ser · retiradas, já fixando a época em que 
entraram e o tempo que i;eem dentro dos 
armazens, a Commissão não terá duvida em 
accei tar a emenda. . 

Emenda n. 89 . 

Accrescente-so o.nde convim·: 
Art. As multas cobradas polas . Alfan-

dcgas da União, c do quo tt·ata o art. 15 da 
lei n. 489, do 15 de dezembro do 1897, Barão 
consideradas como receita do Laboratorio 
Nacional de Ann.lysos. 

Sala das sossõC'S, 23 de outubro do 190l.
!1·ineu ]f[achàdo.- Nelson de Vasconcellos.
Henrique Lagr(en. 

A Commissão não a.ccotta. a emenda.. 
Mesmo para o caso de m\lltas co bradas · o·.-.1 
virtude do anu.lysos procedidas no laborato· 
rio, não tom togar o quo pl'opõo a . omendf~. 
O laboratol"io é u'm auxiliat• da alfandoga na 
fiscalização das rendas, mas as multas nã.o 
podrm deixar de fazot• parte da recoita 
aduaneil·a da. repartição por onde são co
bradas. 

Eriwnda n. rJO 

Accre::;ccnto-sc mais, onde convier: 
· ·Art. O POder Executivo promoverá, 
pelos meios regulares, a incorporação nos 
proprios nacionaes dos bens . de raiz · pos
suídos ou adquiridos pelas corporações de 
mão-morta, sem licença do poder compe
tente (Ord. liv. 2°, tit. 18 e leis posterio
res) ; t4, decretação judicial da nullidade de 

A Commisilão não acceita a emenda. O 
assumpto de que trata tem a inaior impor
tancia, envolvo interesses e litigíos antigos 
o não parece e nem é conveniente que seja 
re1olvido em uma emefl:da no orçamento. 

Emenda n. 91 

Accrescente·se onde convier: 
A transferir· aoi! Estados os proprios que 

não forem nece.;;sa.rios a serviços foderaes 
nelles já installados ou que venh<tm a sor 
insta.lla.dos neste ox:{lrcicio, ficando revogada 
a autoriz:\ção para vender os alludidos pro-
prios. · 

Sala das sessões, 23 de outubro do 1901.
Galdino Lo reto. 

A Com missão nã.o accoita a o monda. O anno 
passado emenda idonLicn. foi a.pL'ol!ontacla o 
a Cornmisdão, most.rando a convcnioncüt do 
sua. rejeição, viu :t sna opinião sutfragada 
pela. Cu.maru.. 

Assim disse: A Commissão não pód.e n.ccei
taL' a emenda e muito monos sob o funcla
mento de incon:ltitucionalidade. Não podia 
ser o pensamento do legislador constituinte 
despojai' a União em beneficio dos ,Estados, 
que ficavam de posse das terras devolutas de 
todo o seu uominio, quando, ilo emtanto, me 
confiava a defesa da integridade do terri
torio, a responsabilidade da divida publica 
e a manutenção do credito publico. Entro: 
o~ serviços a cargo da União figura o da di
vida, além, de que, me.'>mo para os serviços 
internos, carece ella, em mais de um Estado, 
de proprios onde sejam installados, pagando) 
em outros, alugueis para asses serviços. 
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Sol'ia. cUt·ioso, p:>is, que os entregasse aos 
Estados sob pret~xto de quo não ca.t·ece 
delles; pJrqu3 não se prestam á ~daptação 
tlo va.rios serviços para, no emtanto, aclr
rohr d~speza.s, mandando conskuir ou arre.h
da.ndo aquelles de que carece. 

O r elator do presente paroc::n~ apresentou 
emenda destinando o quo fôr apurado pPla. 
execução do art. 3° á. amortização da divida. 
interna, divida quo tem augmentado de 
muitos milhares do cJntos e em relação á 
qual não toem sido executados os cJntractos 
relativos á amortização. A Com,missão por 
sua vez acceitou lima emenda dó S1•. Fran
cisco Salles o o.utros, mandando applicar uma 
parte das quantias .obtidas a construeções de 
proprios adequados a certos serviços da 
União, para evitar que ostn. esteja a arrendar 
e a aluga.r odificios para os seus serviços. 

Por outro lado é certo que a União carf'CO 
do melhorar alfandegas, d€' construir al
gumas, de edificar .q uartcis, etc., o .não sa 
comprohende quo cada gratuitamente aos 
Estados proprios para, no omtanto, comprar 
ou construir aquelles de que careco. Pelo 
motivo do inconstitucionalidade dado na 
omonda não · Sl" poderia autorizar o Governo 
a alienar as estradàs de ferro o: a Garoara., 
em votação nominal; consagrou doutrina 
cJntraria. Accrosce que · no art. 3° estão 
traçi1dí1s as basos dentro das quaes dove agir 
o Governo. 

Emenda n. 92 

Accrescentc-se onde convim• : 
A t1•a.nsferir ás municripJ.lidades ·o direito 

de a.forar os terrenos de marinhas e de 
arrecadar os respectivos foros o lauderriios, 
na fórma da logislação monar~hica que a 

· Con.:>tituição Republicana . do~larou em vigor. 
S;tla das sessões, 23 de outubro de 1901.

Galdino_Lol·eto. 

A Commissão não accoita a emenda. 
Em sogunda discussão, já deu o relator 
parecer condemnando emenda identica e que 
obedecia ao mesmo fim, e a Cami.l.l'a a 
rC'cusou, ra.zã.o por que insisto a CommisS<1.o 
em aconselhar a rejeiçãr) da presente 
emqnda.. 

Emenda n. 93 

Onde convier : 
Art. Na vigencia do actual exercício 

ftnancoi;•o cessará a cobra.nçí1 do3 impostos 
de consumo sobre as especialidades pharma
ceuticas. 

Sala das sessiJos, 2:1 üc outuhro de 1901 .
Irine tt · 1liachado.-J. A. Neiva .. -Nelson de 
Vasconcello.~.-Hen1'ique Lagde1i, 

A Commissão não acceita. a omendà. 
A situaÇão do Thesouro não permitte ainda. 
a eliminação de impostos. 

Entenda n. 94 

Onde convier: 
Fica revogado o disposto no· art, 5", let

tra b, da lei !1.· 640, de 14 de dezembro do 
1899, o art. 43 do decreto n. 3.529, de 15 do 
mesmo mez . e anno, prevalel'eD.do na ma
teri~ dl} que tratam.. esses artigos~ as dispo
sições da Nova Consólidação das L~is . das 
Alfa.ndegas o Mesas Q.e :Rendas da Repu
blica. · 

Sala das sessões; 23 de outubro de 19_01.
Gomes de Mattos. 

A Commissão acceita a emenda. A inter
pretação f<~lseada que se tem dado ao de·· 
ereto n. 3.529, de 15 de dezembro de 1899, 
que deu execução á lei n. 640, de 14 daquel!o 
mez. a qual, si . teve em vista respeitar os 
legitimos Q.ireitos do commercio, os quaos 
procurou acautelar, tevo tambem o fim do 
evitar abusos por parte dos conferentes, 
acautelando o fisco, está. a exigir uma pro-
videncia. · · · . 

O ai't. 43 do referido decreto,que não pódo 
ser interpretado isoladamente e quo só tevo 
por' fim evitar delongas c1ue · tantos p1•ojuizos 
causam ao· commercio, mas cuja acçã.o o 
etfeito são corrigidos pela disposição quo 
obrigava os inspectoros a fornecerem om rc• 
lação as questões duvidosas o nas quaef.l 
houvessem reclamações das partos, minu
ciosa informação ao Ministro quo <laria então 
decisão final, fit•mando doutrina, tem-se pre
stado a gra vos almsos, .umas vezes lo::mndo o 
commercio e outras prejudicando onormo-
mente o fisco. . · 

Eis om syntheso a questão: 
A «Nova. Consolidação das Lols das Alfltll~ 

degas o Mesa:i de Rendas», de 13 do u.bril do 
191:14, em pleno vigo1• om toda u. União, diS· 
põo om seu tit. Vlll, cn.p.- lll,socçã.o XII: 

« Art. 517. Da decisão da Com missão ( ttl'· 
bitral) quando homologada pelo inspcctor 
haverá recurso> voluntarlo interposto pelt~ 
parte, que tambem poderá recorrer quando, 
no caso de empate, a decisão do inspector 
fôt• cantra. ella proferida.» · 

No tit. XI, cap. III, estatue ainda: . 
A1•t. 654. Das decisões dos inspectores das 

alfandegas.e administradores das mesas de 
rendas, proferidas. em mataria contenciosa. 
administrativa haverá : · 

1. o Recurso ordinario. 
2. o Recurso rle revista. 
Art. 055. O reeurso ordinario nsset1ta: 
1.0 Nas diiferença.s da q_ualidade, sobre a. 

irnportancia dos direitos resultantes da dilfc-
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rcnça addicionada á da multa que no caso 
lhe · couber . . 

Paragrapho unico.-0 recurso -ordinario,. 
que só póde ter lagar quando a decisão não 
os tiver dentro da alçatla do chefo da repar
tição, deverá ser interposto nos casos de dif
ferença. de qualidade, . classificação, valor e 
as >emell1ação para o juizo arbitral de que 
trata a secção XII, cap . IH, tit. VIII e de.:1te 
para o M~nistro da Fazendã, o n.os outros. 
casos sómente para o Mini.~tro da. Fazenda. 
(Reg. do- -1860, art. 762; decreto 355 A, 
.to 25 de abt'il de 1890, árts. 21 e 22 ; decreto 
-1166, de l7 .de dezembro de 1892, arts. 14 o 
94 e ~ircular de 29 de noveml;>ro de 1893.) 

Ora, o yegulamonto que baixou com o de" 
ereto fr. 3529, de 15 de novembro de 1899, 
dando execução á lei n. 640, de 14 do mesmo 
mez o anno, revoga tão justas e equitativas · 
di.iposições, estatuindo ! · - · 

« Art. 43. Das decisões das commissões ou 
juizo arbitral não haverá recurso, prevale~ 
cendo para todos. os effeitos taes decisões, 
exceptuados os casos ti e- 1•ecurso de .. revista, 
previsto no art. 656 da Consolidação; por 
excesso de poder, violação de lei ou de for
mulas essonclaes. (Lei . n. 140, art. 5~>, 
letr..a. b.) 

A doutt•ina desté artigo tem sido inter
pretada como revogando todas essas dis
posições o firmando dous princípios : . 

lo o do cstabolecer,para. os multiplos casos 
do controvet'di:.ts sobre classificação de mei·
cadorilts, uma o unic.1 hypothese do rocurso; 
i neornpo t;cncia, excesso elo poder, violação da 
loi ou de 1'ormul:ts ossonciaes. 

2" o do collocar, conseguin temente, o 
conunot·cio importadot· ao arbítrio da opi
ni::to dog conferontoi em todo o qualquer 
caso d(J d 11 v ida~ ~obt•o classi:lcação do mer
cadorias, porquanto lho ê completamente 
corcou.do o direito do recut•so do art. 517 da 
Oonsolitlu.çfLo. 

A injusl;iç:t ó ílagl'anto. O tl•ibuna! ou 
,juizo i.trbltritl a quo se rofore o citado.art. 
,13 com]llie-so do 2 confci'ontes, do 2 peritos 
especialistas do commm•cio importa!l.ot•, pt·e
sididos pelo inspector, sendo, }lortanto, sua 
maioria absoluta constituída de membros 
que funccionam, por assim dizor, como 
juizes e partes. 

Dahi os grandes abusos que se tem dado ; 
-não raras -vezes o fisco tem sido prejudicado 
e outras veze;; o commercio. A en,1enda em 
questão põe termo a esse estado de cousas, 
razão porque a Commissão a acceita.: . 

E,menda n. 95 

Onde convier: 
Art. Serão distribuidos mensalmente entre 

os funccionarios do Laboratorio Nacional de 

Analyses 30 % da receita, em quotas pro· ~ 
porcionaes aos vencimentos que .actualmonte 
percebem. 

Sala das sessões, 23 de outubro-de 1901.
Irineu Mac[ur,do .-Henrique Lagden .-Nelson 
de Vasconc"ellos. 

A Commissão não acc~ita a emenda. Ella 
acha-se deslocada no Orçamento da Receita, 
devendo ser a11rescntada na de;~peza du. · 
Fazenda. 

Emenda · n. 96 

Acct•escente-se onde convier : 
Ao m·t. 2°. E' o Governo autorizado a alte

rar o padrão rnorwtario para 4.500 500 I 1.111 
por oitava de ouro, correspondente ao ~am
bio de 24 dinheiros sterlinos pol' 1$000. 

Sala da~ ,sessõe3, 23 de outubro de 1901.
Alves de B1·ito. 

A Oommissão não pôde acceihr a emenda. 
A· quebra do padrão moneta~io é assumpto 
da maior impor&ancia. pela serie do inte
resses que vaé atrectar e pela repercussão 
que vae ter sobre a fortuna publica e parti
cular. E' assumpto para ser estudado e mo
ditado com o maior cuidado, em larga, lumi
nosa · e profunda . ~iscussão em quo sejam 
sopesados todos os prÕi; e contras, todas as 
vantagens e desvantagens. Não cabe pois, 
I'esolvcl-o nos estreitos limites de uma. emen
da orçn.mentaria c em 3a discussão quando 
tão retardada está. a marcha dos orçamentos 
na Camara.. Em 1831 para conjurar os males 
que assoberbavam o Paiz, ante a depl'ossiva 
taxa cambial c o desapparecimento do ouro 
que se escoaru. paru. fót'a em pagamento dos 
ileficits do balanço do commorcio in tornaciomLl 
quobrou-so o padrfi.o monctario, quo polo 
regimen portuguoz ora tlo l$000 pot• oitava 
de ouro, elo v c1ndo csto v<tlOl' a 2$500 o 
quo se fez pela loi do 18:.33. 

Chamou-se a isto vnlorizar a moeda o 
harm.oni.za1· o valrw do JJapel com o da moeda 
rnetallíca . 
. Mas, apezar do disposto n<t loi de 1833, 
o ouro continuou a escoar-se do mercatlo 
e o cambio continuou a dcscCl', o, om 1846, 
o legislador brazileiro julgou necessa.rio 
sanar o mal, quebrando novamente opa~ 
drão. · 

Na. ·opinião de muitos, o om·o continuava 
a sahir • do paiz, porque não estava bom 
apreciado no nosJo systema monotario; 
era preciso elevar de novo o valor da 
oitava, de2$500 a 4$000; e a lei, promulgada; 
nesse anno, quebrava outra .vez o paMão, 
estabelecendo a referida elevação. 

Sobre oste assumpto assim se . exprime em 
u~a confe1·oncia o eminente prof~ssor de · 
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economia :política da Escola Polytechnica, 
Dr. Vieira SOuto: 

Estas duas quebras do :padrão .mouota.eio 
brazileiro representam o primeiro erro 
que comettemos no intuito de evitar a fuga 
do metal existentC" no morcaüo, attrahir 
o ouro dos paizos estrangoiros, valorizar 
o papel-moeda o Plevar a taxa cambial. 

Não careço demorar-me na demonstração 
do semelhante erro; todos comprehendem 
que a mudança da denominação dada. á 
oitava de ouro do nosso regimen monetario 
não podia alterar-lhe o valoe real. . 

Si amanhã esta Escola·, em voz de. Poly
technica, passa1• a denominar-se Escola de 

. Engenharia., nem a capacidade dos lentas, 
nC"m o aproveitamento dos a.lumnos, nem o 
merecimento dos . titulos, que ella expede, 
ficarão valendo mais. 

braziléiro continha. unieamente o, gr 89, peso 
do ouro correspondente ao que se . contem 
em 27 d. 

A' medida que o valm· nominal da oitava 
de ouro era. elevado., o valo1· int1·inseco ou 
1·eal da unidade mil réis fica v a proporcio
nalmente reduzido. 

Eis ahi tudo». 
• D'ahi vê-se quanto é séria e gl'a.vc a ques
tão que a emenaa :pretende seja. adaptada. 

Emenda n. 97 

Accre;;cente·se onde convier. 
Art. O Poder Executivo é autorizado a 

alterar o padrã.o rnonetario . das moedas . de 
prata, emittindo as ·novas moedas em substi
tuição ás no tas de pequeno valor, podendo 
para esse fim abrir os creJitos nece~3arios. 

S. R.-J. A. Neiva. 
No seguint9 q_uadro (que o orador escreve 

na :pedra) estão mencionados os elemantoR 
que esclarecem a questão. 

d A commissão não acceita a emenda. Não 
Epocas ... · .. · .. · · · .. · · ·•·· Antes e $1 ~33 lhe parece conveniente, ante a taxa cam
Padrões. · · · ·; · · · • · · · · ·; ·.. l oi ta- I · 00 bial depres'liva que temos e as possíveis os
Unidade monetaria · .-.... .. l$- 2• gr · 24 cillações que, devido ao papel moeda. exces- · 
Ca,mbio par.·············· 1$ - 67• d 9 sivo e á especulação alimentada e mantida 

· Epocas · · · · · • · • · · · • · · ·. · • · · • Depois de 1833 pelo monopolio das letra~ de cambio . e -pelo · 
.· Padrões · • · · · · · · · · · · · • · · · • I oi ta - 2$500 modo pelo qual se faz o commercio de café, 
Unidade monetaria. • · · · · · · l$ - 1• gr, 43 se continuarão a dar, a emissão de moeda · 
Cambio par·, .. · ...... · ·.. I$ - 43• d 2 de prata, muito especialmente desvalori-
Epocas .......... .'........ Depois de 1846 d 1 . lt - d d - lh d 
Padrões................... 1 oi'G"' _ 4$000 za a :pe a a eraçao opa rao que e eu 

$ 0 89 o legislador. . · 
Unidade monetaria. · • · · · · · 1 '- 'gr. . Por ora acredita a co.mmissão que é -'c3do -
Cambio par.· · · • · • · · · • · · · l$ - 27 d .ainda para cogitar.mos da introducção e 

Vê-se neste quadro q-qe o legislador brazi- conservação :ria circulação do moeda metal
lciro,pretendendo valoriza.r a nossa moeda e lica, convindo ao contrario persistir na poli
harmonizar o curso do papel com o da moeda tica financeira tt·açada pelo actua1 governo. · 
metallica, não valorizava e não harmoni- Convém continuarmos· a política de econo
zava cousa nenhuma; corria atrás de uma miots, de exacta. e eftlcaz arrecadação das 
chimera, exactamentc como o jndividuo que rendas, dos saldos orçanientarios, da ma
corresse atr<is da propria sombra, pl'eten- nutenção do imposto em ouro, do resgate 
<lendo alcançai-a. Em 1833, quando a oitava do papel-moeda e do re~gate das apolices da 
de ourovalia l$600,era precisodar,cm média, divida interna. Ao lado dessas providencias, 
2$500 de papo! para comprai-a; mas tã.o de- que lirmemento devem ser mantidas, inspi
pressa se elevou a denominação da oitava rando confiança no estrangeiro, devemos co~ 
para 1$600, foi preciso dae cm•cn. de 4$000 gitar do providencias tendentes a attrahir ca
para adquiril-a, e, quando novamente se ele- pitaes para obras de fecunda remunoração,co
vou a oitava a 4$000, foi preciso dar ce1~ca. gitar de s.uppr:imir OS· pesados onusque pesam 
de 6$000 de papel. . sobre a producção na.cional e a industria in-

A razão disto ahi está no quadro; quando digona nessa serie de impostos quo crearam 
a oitava valia.. 1$600, a unidade monetaria Estados e municípios em Iamentavel con
'mil reis ropre.séntava 2, gr 24 e o ,cambio fusão de attribuições; desenvolver novas 
par com a moeda esterlina era de 67 d. 9, o fontes de producção .como as provenientes 
que significava que 1$ bra.zileiro continha da explot'ação das minas cujo assumpto deve 
tanto ouro :fino quanto 69, d. 7; quando . a oi- ser convenientemente regulamentado ein lei, 
tava passou a valer 2$500, a unidade mil réis ao lado de providencias que, facilitando o 
representava apenas 1 gr 43 o o cambio par povoamento do solo; saneando as nossas prin
baixava -a 43 d. 2; porque então, mil réis cipaes cidades, melhorando o~ nossos :prin
só continha tanto ouro quanto 43 d, 2 e final~ cipaes portos, desenvolvendo a nossa rêde de 
mente, quando a oitava foi elevada .a 4$, o viaç~o-ferrea, creando o credito agrícola dis
cambio par baixou a 27 d, porque o mil réis semmado como na Allemanha em multiplos 
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SE SSÂO EM 26 DE .· OÚTUBRO . Dl!1 1901 
. · .:.-·~ · 

instittitós, evitem a drcn:igem .dos cn.pitaes 
nacionaos para. o e){tet•ior, transformem a 
noss:t organizaçã.o cummercial e preparem 
assim . o paiz ao regimon da moeda metallica 
e do bilhete do banco conversível á. vista e 
ao portador. . 

que si alguma coúsa ha a fazer ,j mnp1·cgar 
á proporção que fôr sendo fei1;o o r·osgid;ll do 
papol; os recursos do fund o de gar:ml.ia ou 
de qualquer outra fonte em J'esg:~l;o das 
apolices internas, de modo a. í'o1·necct· ás 
transacções legit!I.nas e ao movimento ban
cario e commercial do paiz uma. certa som-

Emenda n. 98 ma de avultados capitaes que ahi estão ina-
Accrescente-se onde convier : ctivos e. que iriam procurar emprego remu-

nerador; percorrendo os canaes ·da circula
« Art. 1. o E' suspensa a incineração de ção e fortificando ascaixas ·dos bancos sem~ 

papel-moeda. · . _ no emtanto, augmentar-se a massa do papel 
Art. 2.• Para g:wa.ntia do. pa;pel-moeda, em circulação. O autor da emenda · preoc-:

é . constituído no Thesourõ Nacional, em cupa-se com ó a~gmento do fundo de ga
nioeda . ínetallicu., um fundo especial com os rantia para valorizar o papel, o relator do 
recursos seguintes: orçamento nunca emprestou, porém, a essa 

§ 1. o -Todas as rendas, convertidas em providencia outro alcance que não seja. o de 
miro, consignadas na rece1ta para o fundo preparar um certo lastr0 para suavemente 
do . reigate. . fazermos em occasião opportuna. e a.deqmtda. 

§ 2. • Todas as rendas consignadas na re- a transição do curso forçado para o bilhoto 
ceita para o fundo de garantia. conversível. 

§ 3.o Todos os saldos extra-orçaínentarios O lastro só por si é incapaz de Vttlorizar o 
prpvenientes das dividas dos bancos. papel desde que elle permi1neça inact.ivo o 

Art. 3. o Esse fundo será depositado em tenha uma. acção semelhante :t quo tom .o 
caixa' especial é della não poderá o Governo ouro encerrado em rica e . poderosa mina. ' 
dispor. . . .. . · . . E' preciso valol'ÍZat' q papel-moeda por ou-

Art. 4~· E' constituido esse fundo especial tro processo e esse não púde sm· sinõ.o o do 
depois de s(1tisfei.tas as disposições. dos arti.;. resgate. A experiencia mesmo est;l a in

. gos I o e 5• da lei n. 689, de 20 de setembro struir-nos porqqc já praticámos os uous 
de 1900. . . . pro.cessos- o de emissões succossivu.s á. pro-

Art. 5. o E'' extincto o direito de emissão porção que se levantava a grita do· retrac
concedido ao. Governo pelas leis de 29 de ção .do num~rario e que. iam sempre P!O
maio de· .1875, de 1.8 de junho de 1885 e 23· duzm~o mawres e contmuadas depressoes 
de setembro de 1893. · .. .. . cambtaes e .a do re~gat~ do papel, que 

Art; 6. o Revogam-se as disposições em dou-nos m<1Jor valor1zaçao. da moeda e 
contrario. uma alta crescente do cambiO, de. modo que 

· a média cambial annual do 1899 foi su- _ 
A Cómm.issãu não acceitil. a emenda. perior a de 1898, a de 1900 snperior a do 
Quanto ao art. 1°, poi'qüe manda sus- 1899, e a de 1901 já o é de muito a de 1900. 

pender~ a incineração do papel-moeda em Quanto ao art. 5o, determina elle provi
circulação, naturalmente pela convicção em dencia que já está consignada em lei. Em
queesta o autor da omenda de que.· esse l fim, o assumpto de que cogita a cmonda,pela 
papel já não é excessivo. A Commi$.s"f:-1,~eii-~ sua importancia,foi objecto de lei especial a 
sando : de modo diverso, reputa ao~ontra- parece á Commissão que, a modificar-se <.1. . 
I'io uma das maiores. necessidades a. continua- orientação dessa lei, o dovomos fazer om 
ção do resgate- que, todavia, lhe parece, · largo o meditado deuate c por lei tambcm 
não devo · ser · feito pura e simplesmen- e:;pecial. 
to pela qJ}eima ou ir1cineração e • sim Como tem inteir<~ opportunidn.de, n.qui 
acompanhado d'.3 providencias .que minorem transcreve o relator o qlie escreveu em ou
os etreitos do dcsapparecimcnto de um cei·to tra occasião solJro o mesmo assumpto: 
capital, antes entregue ás transacções, desde O relu.tor do parecer pode <tinda á Com
que a alta cambial o a baixa dos preços não missão e á Camara licença para declarar 
se fazem na mesma relação em que se valori- aqui que não acha conveniente á ordem 

-za amassa de papel que fica em c~rculação. economica e á vida industrial o commorcial 
Quanto ao -art. 2°, :porque. é elle u.ma con- do paiz a continuação do resgato do papel 

·sequencia da doutrina . que consagra _ o ar- moeda. pela. retirada pura c· simples desse 
tigo 1°. . , . .. . . . . . papel pela queim~. · 

Si . o autor da emend<1 pensa qué deve O proce~so da queima pura e simples, até 
cessar o resgate, necessario é converter o hoje prolluzin resuHa.do bcnefico, pouco ii f
fundo respectivo !3m fundo de gara;ntia; A fectu.ndo a normálidadc d<~S i.ra.nsacções e a . 

·· Commissâq, _que niio é. desso a.lvitre, pensa viüa. dos lmncos; si fôr , porôm, conl;inmulo, 
ao contrario que deve ser cllo mantido e sem ::;er <~ c::ompanhatlo tl.c ruetlitl.as c1uo miuo• 

Camara. V o!. V I 79 
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rerri ás perturbações que produzirà, poderá 15. é, ·supponbamos, do lO ; a valorização do 
acarretiLr gri1vissimos ·males pela retracção meio circtllante- fez-se apenas · em pat'te, ·.a 
do nürnerario, causando a ruína de nossas moeda restante adquiro apenas uína parto 
industrias, de touos os lJancos m.ciona.es e do do po~er acquisiti.vo quo deveria adquirir 
propr.io commercio. . . . -retiraram-se 100 mil cJntos, mas a que 
. o relator pensa prestar um serviço ao pa1z ficou adquiriu um poder acquisitivo coi·res

e ao Governo esclareceado· o ::.eu pensamen- pondente á retirada do 50 mil, supponhimos. 
to. E' sua profunda convicçã'l quo o papel O resultttdo será fatalmente retracção de 
moeda. em circulaçào é excessivo. üumerario ; o resuH ado será difficuldadc de 
· Illudem-se os que pensam de modo con- numtwario para as t1'ansacções, porque o. 

trario invocando a retru.cção actual e a falta numeraria que ficou em circulação . corres-
. do dinheiro, purquc es~.:3<.t rotracçãq o c;:;sa pondia a necessidades eread~s por uma taxa 
falta siLo devillns ao pequeno poderacquisitivo, cambial de 15 e si · essa · é de dez e eob essa 
do noRsJ, moeda, ao dcpÍ'<:'Ssivo va.lo1·, que\ base se regulam os preços, claro é que lm
possur, o que faz com que transações_ que so 'j ve~â uma_ . certa falta. .~omprehende-se, 
1·o·.tliza.va.m <111tos cem moodit ua r<tzao do 3 poiS, que Sl C.:5te systema for levado a ex
oU do 4 ho.io oxig;'ln urna massa de· papsl tr·cmos e ás su:is ultimas conscquencias, os 

. trüs uu quatro vezes maior. A retracção desastres o as ,catastrophes qu(} ... póde occa- · 
. actual é devida., pois, a"> poquono valor sionar'não se fctrão e.3pePal' . 
acqulsitivo quo t Jm a m?odn., c o~la dciiap- Si assim é,_pll:rQca ao relator do :presont_o 
pareceria o so convcrtor1a em evHlcnto ex- p_arecer, e timidamente o annuncm aqm, 
cess.J si o cambio se cl0vasso amanhã ou de- que o _resgate de hoje em_deante nãú deve 
p_ois a 24 ou 27 d. o proc~sso, pois, dQ res- ser feito pela;- queima pura e simples do 
gato é uma nrcossidad<' ; devo ser cont~-. papel, o sim que es3e . papel deve ser substi-

1 nuatlo com· pors<'vorança o continuidade, tuido mediante emprestimos ouro-feitos pt;Jlo 
como meio do v<.Llorizar a nossa moeda, Governo, afim de que a retracçãoque só der . 
desde que o ttugmonto do valor ouro_ da nossa seh combatida ·pela. nioeda ouro, em})ora, 
próducção, o_UJlOllL valoi'ização do prodücto · est:J. escoe se logo depois . e airiàa .porque · 
ou polo augmonto da producção, é um pro- assim o cambio terá a ascênsão quo. devia 
cesso demorado, incerto, depend0nte de um ter correspondente ao . papel incinerado; 
c-1njunc to dr- factoros, alguns dos qnae_s esca_. oU, o CJl!B parece mais util, mais e:fficaz, 
})ttm aos moios ao nos~o alcance, attenta a mGnos oneroso ao The3om·o -e.>sa qt1eima 
profund<t crise financmra. por qu(' passou o deve ser acompanhada do. resga,te dai! a.po
paiz, crise . que aff?ctou a ordem <:_co- Iices iríterna.s, em somll.las mais ou · menos 
nomica o todas as fontes de producçao. avultadas. 
Como porém, cüntinual-o?, ·· . Com effoHo, ha empregado ~nactiva:niente 

Po!b processo oxclusivo:da queima pu!'a o em apolices u:~.n capital extraordinario, ca
simnlos? pit ~Ll-esse súbtl'ahido ás transacÇões, á vida 
. NKo, pcn.m o relator. d? prosoil_!;e pn.- comi~ercial, á vida. bançaria de todo o paiz. 
1•ecer. E' um facto, o a Incmeraçao nos PoiS bem; fazer voltar esso c<tpitaJ á c ir- . 
1ous ultimas annos nol-o ensinou, que culação~ ú. proporção que se,queima. ó papel · 
a .... elevação cambial do onde resulta <\ / quo se retira da circulação, é um meio so
conscquonk va.lorização ~o meio circulante, gilro de _combater a r~tracção do numcrar~o 
exactamonto porc1ue mmtas outras causas e os pertgos que ella traz como cons(3quenC1a 
além do excesso uo papoL-mcda influem so- da falta de corrcsp0ndoncia que existe_ entre 
bro as taxas cambiaos, não se faz na meJma o augmenta do valor que. adquire á moeda ~c. · 
rehtçã.o, . · a massa de papel rctirada ·ou incinerada. · ~ 

Do modo quél umi1 retirada de papel-moeda Dest',arte · conseguir-se-hão . todo.s os · bons 
na impot·tancia do, supponhamos, 100 mil resultados que se pódc tiriu da queima, cvi:
contos o quo devol'ia_ elevar o cambio, por t~nuo-lho ot~ mingrand~ ·lh~ Od · ~ra.ndos pe
.cxomplo, <L 15, valorizando·o papel restante r1gos que Já estao ahi Pl'Ontmcmnuo-se e 
nessa relação, não o com·cgue, dando-se ao levantando .clamores. . · . . · · 
contrario uma ascensão menor, por exemplo, Recnsadâ pela Commis.;;ão a primeira p:1rte 
de lô ou 12, prejudicando ainda o valor ac- do project_o,_ ~segunda, que providencia ~ub~o 
quisitivb do pa1;el que ficou polo f~cto de a convors~b~lldade o (J,~e é uma co~sequencia · 
não se conformarem os preços das · drvorsas desta, esta tpso facto fora da questao. · 
mercadorias dadas a consumoimmediamonte A Commissão pensa que, reduzido o papêl, 
ao quo do vedam :tm·. em consequonciiJ. de.ssn. moeda, em circulação, elevado o seu valor 
taxa cambial. . . . a 27 d. por 1$, obtido cambio par durante 

·Em outras palavras_- Retirados_ os 100 algum tempo sem i~tervenção de ele.mentos 
mil contos por causas diversas quo nao vem estra.nhos, está o pa1z preparado par~L passar, 
-~pello a11~ntar, o caml•io quo devia ser do da moeda inconversivel. para a moeda me-
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tallica e para. ·o bilhete do uanco conver- _cmq na rito o cambio se mantiver a 12 dinhci-
sivel á vi:>ta e ao portador; Mas essa ros por 1$000 ou <1 taxa superior. A Commis-. 
transformar,'ão . não so poderá fazer sern se~ são não .:.Poude apprehenaer bem o intuito dà 
rios .estudos o largas lmses forn.ecida.s pela da p1•ovidencia. Si os autor·e:'l d<t emenda 
estatística. Esta foi a rna.rcha seguida pela estão convencidos de que o resgato do meio 
Italia, m:1s ·só depois de um ·extraordinario circulante é um processo seguro e efficaz para 
rJlatorio n,prC'sentado polo Ministro da Fa.:. v:.llorizal-o, porclue tendo esse . adquirido 
zenda do então, só dopois dP largas medidas valor de acqnisição correBpondente á taxa 
preparatorias, só depois de um monun1ental de 12 d. não continuar o resgate? O facto ele 
exame por . uma com missão parlamentar, adquirir o' papel a ossa taxa maior poder 
emque as o.::;tatisticas oràm completas,- é que acquisitivo não implica mêl.iores prejuizos· 
so tontou a operação do erudito para a con- ao E:5tado, de valorc~, pela incineração, poià
vorsibilülado pela cortoza de que o' ouro não ·esse papel que deve ser retirado da circula
se _escoaria da Jtalia. Nocessario é Ievn.ntar; ção provem de saldos orçamenta.ríos o dos 
pois, a ostatiJ_d;ica de toda a nossa importa- tributos cobrados como antes, qua.ndo as 

· ção em valo1•es officiaes erà noss:~s alfande- ia.xa~ eram inferiores a 12; e quando mesmo 
gas controlés pelos valores oíficiaes dos pai-. importassem cü:t maiores projuizos lla veria 
zes de origem, o levantar a ostati:;;tica dos just::t . compensação na. maior elevação da 
valorc.s do toda nossa exportação, levantar taxa cambial e por conseguinte na maior 
o cadas&ro d{' toua.s as emprezas, industrias valorização que teria, . o pe1pcl com que 
o c<.Lpit;tos C'strangeiros aqui empregados, ficasse o t.hesouro para custear todos os scr-;
saber o quo fica no paiz e o quo é remot- viços publicos. Accresce que neste processo 
tiuo para ioeu., estudu.r os lucros do com~ de resgate, feito porque a moed;çé·excessiva., 
morcio e vor o que é aqui applicado e o. que quanto maior fôr scmdo:t t<txa camlJial, si i.t 
vae para o estrn.ngcit;o em valores do todn. moeda restante adquirir desde logo a valori
a espocio, a.luguois, juros, sa.larios, etc. Lo- zação correspondente a essas taxas, o excesso 
va.r em fim em conta os prejuizos contra nós que existe far-se-ha sentir desde logo e si não 
rosultantrs da ·nossa moeda, para depois ter continuar o·resgate e.5se excesso vir.:i á provo- · 
a çerteza. de que, feita a transformação, ini- car effeitos perturbadores, isto é, creará uma 
cia.rfa a conversibilidade, a manteremos. por- sítuacão ar.tificial. incrementará um movi
que o ouro não se escoará reca11indo o paiz mento lle transacções que se ir·ão. fazer como 
no curso forçado de novo, através de col- si realmente houvesso ·os valores sobro os 
loss:Les prejuízos. quaes rleviam assentar e logo após nas li-

' Enienda n. 99 

Accrescente-seondc ·convier : 
Não se procederá no exercício do 1902 á in

cineração de papel-moeda, emqu:111to o cam
bio se· mantiver á taxa de 12 d. por I$ ou a 
taxa superior. 

§. l. o Nesse caso, os saldos orçamentarios 
que occorrerem -serão· applicado: á aç.q_-~lisi · 
ção de ouro para o Fu_ndo de_ Ga,1·antta,, em 
Londl'es. , -

§ 2.0 Permanecendo o cambio a t~~xa in
ferior a. 12, . se pi'ocedcrá á incineração 
do pn.pel, . corrnsponden~e · ag maxímo d9. 
. ~ 500.000 <ís taxas quo v1gorarem .. · · _ · 

§ 3.0 : Occorrendo saldps a-mais das ~ 
500.000, com permu.nencia _de taxas cam
bia.es inferiorês a 12, serão applicados estes 
saldos ao resg·ate de apolices da divida in
torna, por compra ou sor~eio, como melhor 
couvenha .ao Thesouro.-Cinr.inato Braga
A~ Cajado - Bueno de 1ind1'ada - Adolpho 
G01·do-Edmundo· da Fonseca.. · · 

A Commissão sente não poder acceitar a 
emenda. . . · 

Na primeira parte determina que seja 
suspensa a incineração no exercício de 1902 

quidações far-se-ha sentir ~ baixa cambial. 
Pensa o relator quo nesse processo de reE~ 

gato é prociso haver continu.idade o vigi
lancia do oncarrogudo de operai-o, para evi
tar apparentes retracções do mnnemí.'io. 
pela. falta de corresponclcncia oxa,cta ohtre 
o valor q_ue adquire o papel que fica em cir·· 
culação e a a:lta cambial. 

Es ;a rctracção a11pa,rento é que devo ·ser 
combatida, para · evihr de.mstre1'l commer~ 
ciaes, difficnlda.dos nas tra.nsacções, pét-raly~ 
sação do movimento banca1·io, etc, e isso 
pótlo o Governo fazel-o pelo resgato da~: apo
lices ·internas, que rop1'esentam avultados . 
capitaesimmobiUzados o que por esse me_io .. 
irão normalmente p;J,ra os canae3 da circula~ 
ção sem conservar-se estacionaria, como 
quer a emenda .. a massa do pa.pol inconvor
sivel, ou sem o perigo de augmental-a pelas 
exigencias dos interessados e a grita dos 
prejudicados. 
· A segunda p<ú'te da emenda é um:1 conse

quenciü da primeira, c forma com ella um 
mecanismo intelligcnte e coord<'ntldo. que 
bem mostr<~ a competencia, dos que a formu
laram. Dissentindo, a. Commi::;são, da, pri
meira parto, julg,~ tjue a segunda devo sc1" 
recusada.-
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628 . ANNAES DA CAMARA 

Emenda n. 100 vot'no em sua politica. fimtrrccira.. A emissão 
de maior quantidade de papcl-mocdri, seri;t um 

O producto do fundo de• r~·sga.to,, do fundo desastre, além de que, 1'aze11do-se a importa
do garantia o do fundo tln amortizaçã.o dos Ção o a exportação, o set1 v;\lor pôde ser c:tl
omprostimo8 intornos consign<•.dos nos ns. G3, culado om ouro ou em papel-moeda a um 
64 e 65 do art. 1° será. omlJl'egado na com- cambio detertilinado c o autor da emenda 
prc.L do apolices d<t di vida. publica, quo serão nã.o diz como ileterminar esses valores para 
depositadas no Thosouro como fundo de ga- sommados poder-se conhecer a quantia a 
·rantia da emissã.o do papel-mord;~ o conéi- emittir. Quanto á segunda parte, em que 
nuarão a voncol' juros, os qu<i.o.{ serão em- se mandn.emittir papel-moed;~ para resgatar 
progádos na compra de ouro par<t lastro <la a.polices, não pó<le a Commissão acceital-a. 
,mesma emissão. de modo algum, porq_ue não vê nisso vanl,a-

Sala das sessões, 23 do outubro do l90L gem alguma c antes pensa que maior c mais 
-Alves de Brito: ' funda desvalorizaÇão da moeda havia de du.r

se. Quanto á terceira, já a Commissãoa ro-
A Commissão não acceita a emenda. Ella jcitou com bons fundamentos em um<t outra 

destroe· o mecanismo financeiro creado pelo emenda do honrádo Deputado do Estado do 
Congresso, de accordo com o Governo, para Rio. 
substituil-o por outro quo não pbder(t pl·o
duzir os resultados que· suppõo o seu autor . 
.A. emenda em questão supprime o resgate e 
manda applicar o fundo respectivo e o 
funuo de gar;lntia c ainda o fundo de amor
tização á compra de apolices papel que vão 
servir de lastro ao papel em circulação. A 
Commissão não acredita que títulos represen
tativos de divida, de capital, além de tu<lo 
papel, 11ossam gara.ntir o pape1-moqda in
conversível que está. presentemente em cir
culaç·ão, porque seria simplesmente uma di
vida do Estado garantindo uma outra. diviJ.a 
do proprio Estado. Nesse caso preferível 
seria que o papel-moeda assentasse pura. e 

·simplesmente no credito <lo l!};tado. A Cum
missfto pensa, pois, que a. emenda devo ser 

·recusada. : 

Emenda n. 101 

Accrcscente-sc onde coirvier : 
Ao art. 2." E' o Governo autorizado a 

elevar a omissão de papcl-mocd<t á quantia 
igual <1 ilU}lortação c exportaç:ã.o de mer·ca
dorias reunidas, verificadas péla estatisi;ica 
commercial. 

O papel Hcrá omlttido gradualmente c <lis
tribuilló pol' todo o p:úz proporcionalment,o 
com o movime11to commereial do cada .Es
tado, at1~ o rnaximu 1le lO.OloO:OOO!ji por mez 
o sor:i, emp1·ega<lo no resgate <le apolicos tia. 
divida publica. 

As apolicos itssini a1lquiddas, -seri'í.o <lepo· 
sitadas no Thesouro, como fundo de garantia 
do papel emittido e continuarão a vencer 
juros, os quaes serão emprega(los na compra 
de ouro para lastro da emissão . 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1901.
Alves de Brito. 

A Conunissão niio accoita a cmondn .. Ella 
eonsigna id1'•a euntr·ari:~ aos proce~sos e pl·in
cipios adovlu.dos lJelu Congresso e pulu Go-

Emenda n. 102 

Accre.'.lccnte-se onde convier: 
Art. Na vigencia desta lei fica o Poder 

Executivo autorizado a cobrar mais 40 °/o dos 
respectivos direitos sobre as farinhas do trigo 
que forem importadas em saccos ou <luacs
quer outros en-voltorios que_não sejam de 
madeira. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1901.
Alencm· GuimanTes. 

A Commissão ~~cceita· a emenda. 
Depois da modificação introduzida em 1~98 

sobre os direitos de entrada do trigo em grao, 
quo até então era importado livre do direi
tos, .e das farinhas de trigo, que de :10 réi~:~ 
por kilo passaram a pagar ;.;5 réis, a impor
tação das farinhas do · procedencia estrun
geira. augmentotL co.nsidera vclmente. 

No anno de 1900 entraram 34.297.470 ki
los de farinha, acondicionada em saccos c de 
procPdcncia Argentina e em barricas a 
de pt·Qecdenoia norte-~moricana. , contra 
27.077.580 kilos entrados em 1899, isto é, 
7 .2lD.8DO kilos iuais do que do anno ante
dor; A emenda tunde a favorecer a entra
da das f<Lrinhas em barricas, ali{LS de quali
dade snpel'ior ~ preferida. pelos consumido
l'CH ct de proemlencia Argct11iina, como infor
nmt·c.un ao rchttor varios cntondi<los na ma-
teria. · 

lsso mesmo considerado sômente do lado 
hygienico não deixa de tér um grande valor, 
pois é facil perceber que a deterioração da. 
Jarinha acundicionad<t om saccos, mais ra.pi
da do que nas barricas, pela facilidade de 
absorver snbsta11cias deletorias, pela porosi
dade dos tecidos de <tlgodõ,o, torna-se assim 
vchiculo dumoles!;ias o é nociva, portauto, á. 
;:li.wde pu lJliea. . . 
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SESSÃO EM 26· DE OU'l'UBRO DE lÓÓl .... :'.6'2;) 

A qualidade do involucro de gcneros, como Negocios Interiores o cr·edito do li :200$, 
este,que dizdirectamente com<L. alimcntaçli.o su:pplemcntar á verlnt 9n .do art. 2° da lei 

. do povo, é de capital impol'tancia, tanto n. 74G, ue 29 de dezembro de 1000 ; · 
mais tendo d~ supportar longas viagens par· Continuação da · discus::~ão unica do pro
mar, através de cli1uas e ternperáturas dif- jecto n. 105 B, de 1901, com parecer- sóbre 
ferentes, sujeitos a baldeaçõe:: continuas e as emendas o1l"erecidas na 2'-" discussão do 
cargas e descargas nos portos de mar, onde projecto n. 105 A (do Senado), que crea no 
em saccos é mui to mais facil estt-agar-se e Districto Federal mais um officio úe registro 
absor·ver" elementos edtranhos, perniciosos â de hypothecas, com a designação do terceiro; 
saudo publica. · . Continuação da 3" discussão do projecto 

Já quo os moinhos nacionaes ainda. não n. 205, da 1898, autorizando o Governo a 
poil.em ter todo o desenvolvimento para pt•o- manda pagar a·1s Drs. Francisq,a Antunes 
duzie a quantidade de farinha necessaria ao Maciel o Arthur Antunes Maciel <t quantia 
nosso consumo, e somos obrigados a importar de 385:500$, importancia do gado vaccum e 
1arinhu. do ostrangeir0, torna-se necessu.rio, e<wallu.r fomecido ás forças 1egacs dur<tnte o 
quo, ao monos, a importemos sem e:-;tar de- pel'ior.lo revolucionario de 1893 a 1895 ; 

. teriorada.. 3'-" discussão do projecto n. 203, de 1901, 
A emenda nã.o a.ugmonta, em suhstanci<t rtutodz:mdo o Poder Executivo a. ab1·ü· ao 

nem diminuo, o direito sobre farinha. Ministerío da Fazenda o credito de 23:346$456 
Estabelece simplesmente uma differença pê.l.t'U. pagar u. A. A venier & Comp., e a Cor

quanto rto <Lcondicionamento, o que a Com- rêa Chaves & Pinto, de . accordo com a sen
mi:Ssão, pelos motivos exposf;os, acha justo o tenÇa; judiciaria. que mandou res&ituir-:lhcs 
necessario até. · o que de mais pagaram <:"t AH'andega desta. 

Como elfa. está redigida, em nada preju- C<tpital ; • 
dica. o consumidor, pelo contrario o fayorece, 2a discussão do projooto n. 255, de 1901, 
porque lhe pr·oporciona o rneio de ter fari- autorizando o Poder Executivo · a. abrir ao . 
nha boa; e nào lesct absolutamente a renda Ministerio da Guerra. o credito do 736:424$~ 
aduaneira, porque, sem tt·a:~.or · Jiminuição supplementar á verba lO't «Etapas» do art. ·. 
de consumo, se refere pul'n. e simplesmente 15, da lei n. 746, de 29 de dezembro do 1900; 
ao systema de envoltol'io que deve ser pee- 2a discussão do projecto n. 106 A, de 1901, . 
ferido para um generó de primeira necessi- autorizando o Governo a. abrir ao Ministerio · 
daLle, sobro quo o legislador não tinha ainda da JustiÇa. e Negocios Interiores o credito 
pensado, mas que é assumpto, som duviua, necessario para pagamento do premio de 
do essencial importancia.. viagem~ de quo ·trata o art. 221 do · Codigo 

A Commis~o acceita. a emenda. do l~nsino, conferido a Pedro Demosthenes 
Sala das Commissões, 25 de outubro de Racho ; 

1901.-Paula Guima1·t:ics, jn·osillonte-~Serze- · · 2n. discussão do projecto n. 11 A, do 1901, 
dello Cor1·êo., relat~r .-Vic!J1·ino Monteiro.- autorizando o Poder· l•:xecutivo a. abrir um 
Franc-isco Veiga.-l/uiz Pizl~.-1lfayrink.___.:.. credito da quantia do 2:ô28$04J a.o Ministorio 
Cassiano rlo Nascimento. - Fwncisco St!. - da. F'azenda para pag<tmcnto de forragons, 
Nilo Peçanha. agua c ohjcctos do expediente fornecillospola. 

O Sr. Presidente- Não li:1vcndo 
nada mais a, · tratm•, designo para. sog'tlncla
feira, 28 do col'rento, a soguinto ol'dem 
do dia. 

Primeira pa.l'to (até ás 3 horas ou antes)·: 
I . 

Continua.ç:ão da 2" discussão do projecto 
n. 206 A, do 1901, com o Jl<tL'O!:or sobt•o as 

Companhia das Aguas de Maceió e outros, 
poe conta do Ministorio da. Guerr<~. durante 
os exercícios do 1894, 1890, 18!J7 o 1898 ; 

Discussão unica d,o prujocto n. 2G7, do 
1900, autorizando o Podor Exocntivo <t conco
!ler um<t pensão dr l$500 cliarios, a contar 
do abt'il do 18!)8, ao ex-emprega.(lo da Es
tt·a.d<t do Fcr·ro Centr·al de Pormunlmco, Luiz 
Ail"onso Forroiru. ; - emendas pat•a 2a 'discussão do projocto n. ;~QG, 

deste anno, que fixa. a. despeza. do Minis te rio I a discussã.o <lo projecto n. 6 A, do 1901, . 
da Justiça e Negocias Interiot•cs p<tra o ex- doclara.ntlo abolida. a accumulação das ca-
erdóio de HJ02 ; · de ira~ de Iogica. o ÜC' littora.tura do lnt(>rnàtQ ·. 

2a. discussão do projecto n _ 216 A, do 1001,... do Gymnu.sio Nacional, sol1 a regcncia de 11m · 
com })a.recm• sob1'o as emencla.s para 2"' dis- ::;ó eatlledrn.tico, c Iitandando pôr em con~ -
cussão . tl() projccto . n . . 216- A, que fixa a curso as cadeiras que vagarem om canse• 
despoza. do MiniSterio da Ma.rinb.a para. o quencia dessa 'dispósiçiw ; · · · . . ·.· · 
exercício úe 1902; . Discussão unibt do pt·ojeêto n. I69,do 1901, · 

Continuação da 3'-" discm~são, .· do projccto atito·t·i'z<tndo o Podet· Executivo a conceder 
11· IJ3 B, de 1901, que aQtot•iza. o Poder um anno de licença, com o ordenado a que . 
·Executivo a; abrir ao Ministerio da ·Justiça, e tiver uireito, ao bacharel Manool.Ignac.io 
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Cai•valho do Mendonça. juiz SCJccional do Es- do Rio de Janeiro Dr. Henrique Toleel0 

tado Paran;í, ; Do<lswol'tll ; 
Díscussi'io unica. do projocto n. 20 l ,de l üO l, Di"cussão unica do ]))'oject.o n. 200, de 

autorizando o Governo a conceder ao D1•. Fet'· !90 l, áutorizando o Poder Executivo a con
nando Tcl'l'a, assistente da cadeim de clinica ceder um anno de lieença ao conctuctor de 
dermato-syphiligraplüca. da Faculdade ile -tr·cm da, E:;tra.da de Ferro Central do Beazíl, 
Medicina elo Rio de .Janeiro, mais um anno Fr:1nehco Alves da Silva P1·ado ; 
de licença, com ~odo o OJ'denn.do. para tr<1tar !" di~eussão do projecto n. 142 A, do 1901, 
de su~~ sattdc ; reorganizando o corpo de engenhe"iros n;t-

Discussão unica du projecto n. 186, de 1901, vae;.; o fixando o pessoal do respectivo qua
estabelocendo quo ao engenheiro Aristides dro or~lina.rio (eom parecere:,; ela~ Comrnif>
Galviío do Qu0iroz, aposentado J1') cargo de sões de Marinlt<1 e Guerra o Orçamento); · 
dh'ec:tor da Secrctal'ia, do Mini::d;of'io d:~, 2" discuss5.o do·projecto n. 174, de 1901, 
Agricultura, Commcl'<:io o Olw~ts Public<tS, mandando que o Govorno da Repnblica in
compete, d~·sde. a aposcntatlol'i<~, o ordenado demnizo, com a. qutmtia de 70:000$, a Victor 
rlc engonlleil'•J·íiscal rlo :!, ' classe, correspon- Meirellc::; do Lima, pelas despezas que fez 
dente tt 25 annos de serviço; ·· com a pintura, monbgom o custeio do Pa-

Discu:S~ã.o unicn.do lJl'ojeetl• n. HJO, de H)Ol, norn.ma do Dc::;cobrimento do -Brazil (com 
n.utoi·iz<ulllu o GovcPno a conceder .<J,o machi- :sub:Stítutivo cl:t Commissão de Ore}amento ao 
üistu, de 2" classe flitEstt'a<la uCJ FerroCen-·projecton. 26t, de 1900); 
trai do Bt>azil, Achillcs Arnaucl Coutinho um :~" discussão do projecto n., 180, do 1901, 
anno tlc licei!Çti, CJlll orrlenatlo, para tratar croando varios cargos n<~ Repartição Ger;l.l 
ele :ma sn.wle onde lhe co:tvicr; d.os Corrdos e marcando-lht:'s o.;; rospoctivo.o; 

Discussão unica do peojecto n.lOO, de 1900, vcncimontos. 
el~vando a 1$ di<wios a, pensão e soldo que Segunda parte (ás 3 hor.as ouantos): 
percebe o I" ca.dete reformado, com homas 
de alferes do exerCito; Orozimbo Carlos 
Corrê;_;, de Lemo:,; ; . 

1"' discussão do projecto n. 72, de I90l, 
declarando ([ ne gosarão d<.t franquia postal 
a correspondoneht e as rovist(ls dos Institutos 

· Historicos e Geographic:os do B1'azil, do Pa,rá, 
· Ceará, Bahi:a, S. Paulo. ·Par-aná e Santa Ca
. thàrina e dos Institutos Archeologicos de Ala-

goas o Pernambuco ; 
1" discus~ão doprojcçto n. 22 A, de 1901, 

mandando dispensar dõs exames praticos elo 
que cogitam os arts. 28 c 29 do regulamento 
de 31 de m<~rço do 1851', os officiaes o praças 
do exercito habilitados com os cursos das 
armas a que pertencem e derogando a lei 

. n. 39 A, do 30 janeiro 1lo 18!J2, na parto reft'· 
rente a este ;1.ssnmpto; 
· Nova. rUscussão elo }lrOjüdo n .. 153 I•;, do 
l}JOO, addHivo clestacatlo na.::" discnl:lSfLo dn 
peojr.eto n. 153, nm vil'i.udo do ar·t. 1:33 Lio 

:Rcgimen to Intcrnn, antol'ií-:<l,ndo o Governo 
a transl'cdr paru. Manuel Maria Vollez a 
conccssã.o feita a .TuHo Benovhles l)clü rlo
cmtu 11. 9!), de 7 do outubro de 1~92, po
dendo prorogal-a, llül' 11111is cinco annos ; 

2n eliscu:::são do projecto n. 243, fie 1901, 
autorizando o Poder E:xecutivo a abrir ao 
Ministcl'io da Fazcn1la. o credito extraordi

. na rio de :3: OCO$, para uttender li. re3ti tuiçho 
do deposUío feito por Adolpho Gomes N~tto; 

Discussão unica do peojccto n .. 24I. do 
HlOI, autorizando· o' Govürno ;~ conceder um 
anno do Iiecnça, com todo o ordenado, ao 
PI'eparadoe eflcctivo d;L cadeira ele operações 
e apparnlhos lia Faculilaclc de Mcclicim~ 

Continuaçã.o da 3" discussão do projocto 
n. 12l,·de 1001; autoriza.ntlo o Podm• Execu
tivo a abrir ao Mini.;;torio da .Tustiça e Nogo, 
cios Interiores o credito de 100:000$, supple
mentar ao n. 14 do art. 2° da lei n. 746, do 
29 do dezembro do 1900 ·; 

la discussão do projocto n. 139 A. d(' 190 l, 
os·taheloc~m1o quo as otapas dos otnciaes do 
exorcito o d<t armada nunca sorão infol'iores 
a 1$400, qualquor.quo soJa a guarni_ção a quo 
pci'tençarn, ~alvo as oxcoJlÇÕes da loi; 

3n. eliscu:=:~são <lo projocto n. 173, A, uo 
190 I, autorizando o Poder· gxocttti v o a. 
ithrie ao Minist~:río (h GuorPa o ct'o:lito 
oxl;r:~ord inn.l'io <to 68: l 95$180, p:tr:t oxocw;fw 
da scntPnç:~., · om nltim:t in.-lt:mcia, qno 
condomnou :t J<'azcnda, Naeional n pagal' 
ito tC'nnnte-coronnl PPocopio .Tostí rios ltots; 

UiHciiHsão unic:~ ~lo })ro,iN}to n. 204 A, 
dr' lDUJ, concodondo um anno el.J licenqa, 
com ordonaJo, ao Dr. Z Lclw.ri:1S do Rogo 
Montoiro, juiz do Tl'ibun;tl Civil e Crüninal, 
par<t tratar rlo su<t :muclo onfle llw convier ; 

:~a. discussão do projocto n. 127, do 1901, 
dispondo sobro acont<tgom d;t antiguidadé elo 
posto üos ofücíaes !lo exorcit9 <t quo so Wl;. 

forHm OH os :trts. 1° (' 2° d<t !oi n. 350, de 
9 do clezonibro elo 1895; ' 

Nova discul3são do pt·ojecto n. 102 B, . de 
1901, que au::oriza o Poder Executivo a con
ceder dous annos- do licença, com soldo 8im
pl cs, ao capitão do corpo de estado maior dÔ 
exercito Podt·o·Botelho da Cnnlm, pam tra
tat· do negocio d.r. seu interesse dentro. do· 
:p<Liz (emcndadestacatla do pe~jncto n. 102. 
ele 1901); · 
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3a discussão do projecto n. · 264, de 1900, desde que preencham as condiç.õe.:~ regula.
a.utorizando o Góverno a peorogar o prazo montares; e dando ou~ras providencias; 
concetliuo á Sociedade Montepio Geral de 1"' discussão do 11rojecto n. 229 A, de l9J0, 
Economia dos Servidores do Estado para in- determinando que na. confecção d:1s tabcUas 
demnizar ao Thczouro l<'ederal da quantia de distribuição do.;; creditus a que so refere o · 
de ·que lhe é devedma, até que essa insti- art. 162 do regulamento n. 2.4ô9, do 2:3 de 
tuição rcgulat~iz~ sua s_ituação, podendo dezembro de 1896;· dever-se-ha entender por 
~e.:nno rQleval-a do pagamento da importan~ dotu.çã.o de uma verba a som1na exacta. das 
ew. em que ficou alcançada no anuo de 1899; suas consignaçõas o sub-consignações ; 

. P. discussão do proje~to n. 157 A, do 1901, · Discussão unica da emenda do Senado ao 
declarando que, nó casCJ de licença a um projocto n. 45 A, de 1901, quo autoriza o 
lente catltedrai;ico da Escola Naval, será a Poder Executivo a abrir M Ministerio da 
cadeira regida pelo lente substituto a quem Guerra o credib· qne for neccssario para 
competir na occasião o cxercicio das func- pagar a gratificaqão do cx.ercicio a t1ue toem 
ções de repetido1• dessa cadeira, com voto em direito Camillo José Monteiro dos Santos c 
separado; · Joa1plim Gonçalves da Cm;t;t,. contra-mestr? o 

Discussão uniéa do pt·ojccto n. 162, de 1899, rnandador da cxl;incta ollicin ; ~ de corrceiro 
concedendo á viuva do jurisconsulto e ex- do Arsenal de Gnoera da Capital Fotlcral. 
Senad,)r Joaquim Felicio dos Santos a pensão Di.3cussão unica do projecto n. 71, de 
mensal de 5rJ0$000 ; · . 190 l, autorizando o Poder Executivo a con-

2a. discussão do projecto n. 62 A, de 1901, ceder a Antonio de Santa Cecili<1. Junior, 
alterando a classe Jl', n. l. rdas Tarifas das fiel do thosoureiro da Dclog;1cia Fi;)Cal 1lo 
Alfandegas ; Thesourv Federal no Estaclo do Minas Geraes, 
· 3a di~cussão do pl'ojecto n. 166, de 1901, um anno de licença para tratar de SUi1 
aui;orizando o Poder Executivo a .abrir ao sil.ude ondo lhê convier ; 
Ministcrio da .Justiç~a e Negocias Intertores o Discussão unica do projecto n. 184, de 
crotlito de 13:300$ para . pagamento do prc" 1901, autorizando o Pouee Executivo a çon.,. 
mio c impressão c 1.000 exemplares da ob1•a ceder dons annos de liconça, de aceordo com 
.:._Theoría de Processo CivíLe Commerci<11- ó uisposto no .§ 2" do art ..... 1° do regula- 
composta pelo Dr. João Pereira Monteiro; ment0 publicado na ordem do tlia n. 495, _ 

3" ll.iscus.~ão do projecto n. 132, do 1901, de 17 de janeiro de 1866, a.o capitfio ·do 
atitorizn.ndo o Podor Ex:ecutivo a abrir ao corpo do engenheil•os Alfeodo Soares do Nas
Ministorio da Mal'inha o c1·édito do 100:000.$, cimento, pa.l'<l. teatar de · saus interesses ;-
supplomontai' ao a~·t. 8°, n. 24 -Oln•as.,-da Discussão _unica. do projecto n 188, de · 
loi n. 74H, <lo 29 do dezembro del900 1901, :relativo á ornenda do Sonallo ao pro-

;~n. discus~ão do projecto n. 120, do 1901, jocto n. 171. B, de 1900, da Cttmara tios 
autorizanrlo o. Governo a abrir ao Ministerio Deput<J.dos, quo autoriza o Governo a man" _. 
da. Guort·a o .credito oxtraordinario do dar pagar ao capit?ío de fragata. honorario e : 
2:401$800 para 'pagalnoni;o ao ·marechal 1° tenente reformado Col!atino Marques do 
Jos(l de Almoillit Bal'roto, em virtude Souza-<1. quantia. de I :837$680, Jill"ore.nça. do 
do sontonça do--Supt•nmo Tribunal Federal; sol~io que tlcixon rlo t•cccbet• dosdo 1870, 

211. discussão do projccto n. 21~, do Iflül, data do sua reforma., :ttt\ 1897, dn accordo 
autól'iza.ndo o Podor Executivo ·· i~ abril• com a lloutt'imt contida. no tl.viso do Minis
ao Ministor·io da. Marinlr~ o credito de torio da Fazenda üe 7 de .i<tnoit·o 1ln lk60; 
6:121$701, supplemcntar (t vorbÓ. -sn. do l!L discussão do pt•ojecto n·. 1G8 A, do 1001, 
art. 8° da loi n. 746, do 29 do dczemln•o tornando extensivo a.o Ministot•io d:.t M:tri
do 1900, para Jlagamonto de --soldos quo nha o decreto n .. 212, do 7 tlo dozomht•o de 
compotom aos o!Hciaes transferidos para 0 1894, na parte que organiza os estado~ maio
qua.dro da rosorva dopais do annulladas as res do Ministro da Guerra o !lo U.JUtlanto 
rospocti v as reformas; - general do exercito, c d<wdo outra.s provi- . 

2 · · t · 13 d 1901 dencias ; · .·. · • 
a_discüssã.o do prOJGC ' n. l, e ' Discussão unica do projocto n. 283, de· 

autorizando o Poder ExecUtivo a abrir ao 1893, conced~ildo a D. Juliana Morel Ga.rcez 
Miiliste:r.io da Fazenda o credito extraordi- Palha, viuva do'tcnente do exercito Diogo 
nario de l: 132$ pai'a pagan1ento a diver.3os Garccz Palha, ·a pensão annual de 960$000 ; < 
opera1•ios d~ Casa da Moo.da; · Discussão unica do . projecto n. 148, de 
. 3"' discussão do projccto n. 232 A, de 1900, 1901; autorizando o Govemó a mandar con" ·_ 
com o parecer n. 22, de 1901, atüorizando tn.r ao capttãa de f l'agata Fr<tUcisco Carlton_ 
o Poder Executivo a transformar as ra, 2" c a antiguidadeda da.ta da promoção áqueHe'~ 
3a tm•mas da SUb-Directoria dos Coneios em posto, em 26 de abril de 1890; 
1a,2ao ~&.socções da Dil•ectoriaGeral,pa,s- - -Discussão unica do projecto n. 191,de 

. sando os chefe3 de turmas a clH~fes de secçã.o, 1901, concelóndo a Q. Ameliu. Cavalcanti 
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de1Übuq_uerqne, viuva do capitão do ongc- 2a di~cus)ão do projecto n. 2~, de 1001, 
nlwiros Antonio C<tvalcanti de Albuquerque, ec1uipara.ndo ·aos logares de a.pont:.tdor do~ 
uma pensão mendal do 100$000. Arsenaes de Marinha e de Guerra o de 
· Discussfio unicà do pt'ojecto n. 242, de 1895, apontador gera.l da Alfandega da Capital 

· elevando a 100$ mensaes a pensão que per- 'F'éderal; -
cebe D; Oybele de Mendonça Souza. Monteiro, 1a discussãQ do projecto n. 146 A, de 1901, 
viuva.do tenente honorarío do exercito I-Ie· instituindo regras para o estabelecimento de 
leodoro A velino de Souzrt Monteiro; emprez_as de armazen::t geraes, determinando 

2a discussão do projecto n. 160 A, de 1901, os direitos e as obrigaçõosdessas emprezas; 
conferindo privilegio para pagamento de tr• discussão do projecto n. 215 A, de J901, 
divida pl'oveilieute de stüal'ios de tra.balha· autorizando o Poder Executivo a contractar 
dor rural; O resgate do pa.pel-moeda Cl)lll Ulll banép 

23. discnssã.o do projecto n. 217, do 1901, existente ou que se installar o dando outras 
autorizrmdo o Governo a. contractar com os providencias ; · 
engenheiros Augusto de Bittencourt Oarva.- ta discussão do prJjecto n. 202 A, de 1901, 
lho Menezes e. Alfredo Rozendo da Silva, ou .autorizando o Governo a despender até a. 
companhia que organizarem, o fornecimento quantia de 50:000$ para auxiliar• as despezas 
de car·tões p;Jstacs illu:ltmdos e dü. outras de instaUaçãb e os trabalb.os do Congresso 
providencias; Agricola; 

ra discussã.o do projccto n. 87 A, de 1901, 2a discus3ão do projecto n. 207, de 1901, 
ins~itui.ndo um premio annual, intitala.do ci•eando mais dous lagares de fieis do thesou
«Pl'emio Fodor:tl», do 5:000$, par-n. ser con- r•eiro da Recebedoria da Capital Federal, com 
fet•ido ao club <le roga tas que obtiver victo- os vencimentos dos oxistentos . 

. ria no p:woo «~ampeopa.to», n.hrindo o Go- Levanta.·so .a sossão âs 5 horas da tru·dc. 
vorno o neco~sa.rw cred1to ; 

P discussão do projecto n .• l01 A, do 1901, 
perp1ittindo ao capitão de m<tr e guerra re
formado José Du:wte uu. Ponte Ribeiro. ~on
trihuir para o montepio do posto de· cont1•a" 
almirante, com :ts vn.nta.gcns do meio-s~:~ldo 
eorrospondente ao mesmo posto, pela tabella 
vigente; 

· 2a. discussão do projecto n. 222, do 1901, 
tlctermina.ndo que os officiaos do exercito, 
armada o classes annrxas, reformados ou 
quo se venham a. rcformctr do accor1o c:nn 
os decretos ns. 108 A, do .30 de dezombro· de 

13la SESSÃO EM 28 .DE OUTUBRO DE 1901 

Presidencia dos Srs. Satf;r'o Dias (2() Vice- . 
presidente), Yaz de Mello (Presidente), -Car
los de Navaes (1• Secretario) e L1,ti::; Gt(alberto 
( 4° Secretario). · · 

-1889, o IOJ A,:do 30 de janoiro do 1890, vo- Ao' meio-dia pl•ocoue·se <Vchama•la, a quo 
lnntu.l.'i:~ ou c lmpulsoria.m.cnto, toom (lireit·J respondem .os Srs. Vaz 'do Mollq, Satyro 
ás v•tntagon.; exar;Lda.s no alvar(t do lô do Dias, Carlo3 de Nóvaes, Angelo N,1to, 
<lezernl;>ro de 1700 o re.•,;olução <lo 20 do de- Agapito dos Sant•)S, Luiz ·aualbet•to, Ga
zemhro do HlDI ; · briel SalgadJ, Hosrtnnah da Oliveira, Ser-

. . 3:. di:scns:~ão do peojecto n. 10:3, do 1901, ·zodollo ~o~r~a, ,C~mha Ma~·tins, ~oão 
ma.rcmHio os ca.sos c a. fót•ma. th revisão da::; Gayoso, Vtrgllw Bt'lgl~Q, Noguon•a Acc10ly, 
condemn:tções · Fm.ncisco Sá., Frederico Bm•ges, Gonçalo 

., . _ ' . . Souto, Eloy de Souza., .Tav•~res de Lyra, Po-
. 3· ~1!:-JCUSSiW do) pro.J.OC~,O. ~ .. 165, ~o lO(~~· reira Roi:;, Lima ~ilho, Trindade. Silva 

antor.Jz~ndo. o 1 odor ~,xccuttvo <~,, n.htir Mariz, Ermirio oout1nho, Celso do Souza., 
ao Mlmstcmo da. Marmita o eredtto de Gomes de Mattos · Bricio Filho João Vioira 
77: 521$8!19, suppl01~1cnt:Lr (~:-; verbas ns. 8, Julio de Mello, E~tacio Coimb~a., José Duar~ 
14 e 21 do art. so da, hn n. 746, de 21) te, Epaminondas Gracindo, Raymundo de 
.de d<:zcmbro de 1900, para pa.g~mrmt_o de Miranda, Joviníano de carvalho, Rodri
vencunontos a~ c?rPJ de pn.troes-mo_r~"· gties Doria, Sylvio Romero, Seabra; ·Mil
n.1,1gmento de venc1mento3-. 4_e um· cap1tao ton, Francisco Sodré, Felix Gaspar; Manoel 
de ma..1· e guerra, . um ca~ttao de fpagata Cáetano, Eugenio Toudnh'1, . Paula Gui.- .. 
e vencrme~ltos de tres med.tcos de 5a .classe ; marães, Alves Barbosa,. Pinheiro· .• Junior; 

P· discussão do pr'ojecto n. 182 A, de 1901, José Monja:rdim, José MarcGllino, HEl.redia 
dispeqsa.ndo a Fazenda Municipal de aclean- de .Sá, Raul B.ar1·oso, Deocleciano de Souza, 
ta.r o pagamento !lo sello nas causas em que Nilo Peçanha, LouL'enço Baptista, Silva 

. {oe autora ou ré, perante a'justiça local do Oast1'o, Ma.rtins Teheir.:t, OliveiN Figuei
Districto Fedel'al, e <ltL outras providen.cia.s, redo, Francisco Veiga, Joã.o 'Luiz, .Espeei
çom emend<t d,<L .commissão ; . . dião, Alfr0do Pinto, Antonio Z'l.cha.rias, Mà.y-



Câmara dos Deputados - Im presso em 21 /05/2015 09:57 - Página 2 de 12 

, _ .... -,-,:· .- .- --·-;- .. .. -: ·~- ,~: -'---~-r -,._"; ; _,_-~ :~-> -~ t· ~ (.:-:.: • • -:-: .::~-~ - ::: .. . >~,.:---~-.: ~;:.(~ ·. , ·_ ;>,?~.~·:t: · 

sg·ssxo E~ · gs· ni aoTu:B~o m1' I9ô{:.-

rink,-Carlos Otton i, O legado Maciel, -R.o
dolpho Paixão, Dino .· Bueno, Costa Juniol', 
Luiz Pisa, Cajado, Cincinn.to lka.ga, Alfredo 
Ellis, Herme.ri"Jgildo de Moraes, Teixeira 
Brandão, Lii:ldolpho Serra, Carlo~:; Ca.val
çanti; P~ula Ramos, Francii!co Tolentino, 
Francisco Alencasteo, Aueeliano Barbosa, 
Vcspasiano de Albuquerque, Alfredo Va
re~lê.l. e Diogo Fortuna. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem dobat3 approvad<L a acta da 

sess~o anteccdonte. · 

O Sr. :Presidente ~ Fica sobre a 
mesa pot• espaç-o de cinco -d_ias, a contar do 
hoje, para receber emendas, o Orç:tmento do 
·Ministerio da Industria, Viaç~ão o Obras 
Publicas, fixando a despeza para o exercício 
do 1902 (projecto n. 247, de 19Jl). 

PlUMElRA PARTE DO ORDb~M DO DIA 

cllcir,1s íiité"i,!,: :1 t·ua Visconde do Rio Bl'n.Jico 
c acaba com a valia. commum. 

A autorülade sa nita.l'itL do Distl'icto Fc
deral ·~em, hoje, pelo contt·acto, .tão vehemcn
ternente crHicado pelo eminente Deputado · 
rio-grandense, intervenção efficaz na. sua ex-
ecução. · · · 

El'r1 respo3ta a um aparto diz o orador que 
o Prefeito não podia .sm· indilf3t'ente á auto
rizaç:io dada p31o Conselho MunieipaL 

Qu·mdo o Podet· Legislativo autoriza, in
veste o Poder l<~xocntivo de uma cap:i.c.idade 
pat•a exercer um acto para, o qual cUe não 
tinha. 

Podia o Executivo municipal recusar cum
primento á resoluçKo do Conselho, appro
V<td<t tambcrn pelo Senado ~ 

A circumstancia da opportunidadé pa.t•a o 
caso tle uma autorização (~ dêt maxirna im
poPtancia. 

O momento era o mais opportuno porque · 
o contracto de 1851 sobre serviço funcrario 
fiemado com a Santa Casê1 termin<tva w 21 

Continuação da 2a: discussão do pt•ojecGo n. dmte mez. · 
206 A,de 190l,com o p<trc~ór sobre ascmon- O illustro Dr. Xavier da Silveira, por· 
das para 2a discussão do pl'ojecto n .206,de,:;tc tanto, longe de incorrer em censurcl., tor
anno, que fixa a despeza do Ministerio da . nou-se credor das sympathias da população 
JustiÇ',a e -Negocios Interiores P<Wa o exer- desta Capital. (Muito bem; muito bem,) · -
cicio de 1902; · . · - Ninguem mais --pedindo a palavra é som 

O Sr. Presidente - Tem . a pa
lavra o Sr. Raul Barroso. 

debate eneerrado em 2a discussão u <trtigo Q 
successivamente os dêmais aetigos do pro~ .· 
jecto n. 206 A, de 1901, fixando a dcspeza do . 
Ministe1•io da Justiça e Negocias Interiores, 

O Sr~ Raul Dtn•roso não que- ficando adiada a votação." . . _ 
. brari<t o proposito om que estava de não Compapocem mais os Srs; Urbano Sari~ · 
tomal' pa.rte no debate deste projecto de tG3,' Carlos Marcellino, Albuquerque Serejo, · 
or1,~ament :>, limitando-~o apenas a ouvir o.f Stt Peixoto, Arthur Lemos, Antonio Bastos, 
o· · tL fl 1 t tt d Indio dJ Brazil, ·~juiz Domingues, José Eu-

~ . us co ogas a,_ m l c sou . v o o a_ ~p e r nos ze_t_. io.,"'Gue.lelha MiJnl'[o, Joaquim Pires, Ray-
tntot·o~;,o .-J pubhcos e nossas cond1çoes finan- u 
coiras, si 0 illudtt•o Deputa.d'o pelo Rio mundo Al'thul', Thomaz Accioly, Thomaz Ca.; , 
Gt•ando do Sul, 0 St•. Barbosa, Lima, na bri- valcanti, João Lopes, ~ergio Saboya, Camillo 
lhante critica que fez ao peojecto . niJ,o .se do Hollanda, Teixeira de Sá, Pereil'a de 
I'Oiul'isso ' ao u.ct•J do Prefeito Municipal Lyra, Esmet·aldino Bandeira, Pedro Pernabl
contt•act·mdo oJm .a Santa Casa do Miseri- buco, Araujo Góes, Arroxollas Galvão, Fausto 
cordia, o SGI'Viço f'un_ orario desta cidad~. • Cardoso, Castro Rebello, Augusto França,; 

Aualberto Guimal'ães, Tolontino dos Santos; 
O aoto do illust1•c D1•. Xavier da Silveira Galdino Lol'eto, Irineu Machado, Hcmiquo 

não é incon::~titucional. nem attentatorio dos Lagden, 'Nelson de Vasconcellos; Osc;,,r G-o· 
interesses clesta Ottpitu.l. · doy, Sei Freire, Bu.eros F'r:.l.nco .Junior, Anto-

A resolução do Conselho Municipal vetada nino Fialllo, Pereira Lin1<L, Tlteophilo Ottoni, 
p3lo Sr. Cesario Alvim, não por motivos de Viria to Mascarenhas, Gastão d<-t Cunha, Mon· . 
ordem constitucional, como prova leqdo as toiro de Barro.:!, Cn,meiro {}c Rezende, Adal- . 
razões .·· do veto, m11s · por um simples escru- .berto Ferl'a.z, EduarJo Pimentel, Lamartine,_ 
pulo, foi longamente· debatida ·no Senado e -Pa:lua Rezende, MoNirà da Silva, Bueno de .. 
afinal ~pprovada por um<~. maioria superior AQdrada; Adolpho Gordo,- Edmun,lo da Fon~ . 
a dousterços: A tnconstitticiônalidade, pol'· ser,;t, Az0vedo Ma.rques, ilsnedicto de Souza, 
tantJ, não póde ser allegada. · .· .. · Alencar Guimarães, Lamenha, Lins. B<übosa . 
· Tambem não foram descurados os illtel'-< Lima, 'MM·çal E:>cob :~r. So:tro . ..; dos Sa.n.tos, 
es~c.; da populaÇão porque o acto do güve1•no Gêrmano Has.sloehcl', Victorino Moq_tcil'o,RF. 
municipalnão só torna eífectiva a seeulári- ·v<1dn, via Col'rê~te Cassiano do Na.~cimento~ 
zação dos cemiterios, eomo toma val'ias peo : Deixam de · comp:~.eecet' com ~ausa par
videilcia:s. Sl?bre 'mD,terial; rumoção das co~ ticip:1d:1 os SL'il. JoJê Boitmu, Petlro Cl:ler· 

camarn Vol: VI 80' 
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mont RodriO'ues Fornandes, · Christinof quisição do mais algumas unidades. bellicas 
Cruz,' Auitisto"'sevcro, Soares Neiva, Mal~- para nossa marinha de guerra. . 
q nias Gonçalves, . ~oreirft A.lvos, Oorneho Explica as razões por que, tendo assignado 
da Fonseca, Elpldto Figueiredo, Affonso uma emenrla sobro submarinos, apl'esentou 
Costa, Neiva, Tosta, Vergne tle Abreu, Au- outra no mesmo sentido, e elogia -a tenaci
gusto de Freitas, P.ara~t10s Mor:teneg1'o, dade do Sr. Ja.cintho Gomes, autor de um 
Marcol!no ~Mour~,. Dionysw Cerque1ra, C~l~~o subma.t•ino, cujas experiencias, feitas pm·ante 
dos Rms, Sampaw--FcrJ~az, Augusto ~e\ a'j· pessoas competentes, deram os melho:çes 

. concellos, Martinho Campos, Pereira dos resultados. Jacintho Gomes é um patriota, e 
Santos, Au~eliano dos Santos, RaJ?gel Pes- disso. 1lau p1•ova recusa.nd.õ-se a vender o seu 
tana, Estevao Lobo, Ildefonso Al.v1m, Mon- invento (t casa Armstrong, que lhe o1foreceu 
tciro da. Silveira, Bueno de Pa1va, Leonel a.vulbdaysomma.. Falla. com toda a isenção, 

. Filha, Necesi_o Ta:va.re~, Artln~p Tor.res, Ma- pois g_ne não conhece o Sr. Jacintho Gomes. 
noel Fulgen?Io, Nogueira JuniOr, Lmdolpho l!:logia 0 . :parecer da Com missão. de O~ça~ 
CaetanJ, Miranda Azeved?, ~ustavo Godoy, menta, que pl'ocedeu com toda a nnparctall
D~mingues de Cas~ro, OllYCira Brag:a, ~a- dade, apresent~ndo um substitutivo que deve 
lo1s de Castro, Pa.uhuo Carlos, Anton1o O;n- ser a:pprovado. · 
tra, Ovidio Abra.ntes, Manoel Alves, Xavwr · 'd d ., d . , 

1
. 

do Valle, João Candido, Francisco Moura, Pa::>.>'1 em segm a a. eten ~r a sua. ~.me,l(.a., 
An(J'elo Pinheiro e Pinto da Rocha. conservU:ndo os ":encnnen~os de .257$500 ·ao 

"' serralheu'o lamp1sta da D1rectorra dos Pha-
E sem causa. os Sl's. Anizio de Abreu, róes, secção dct Carta Maritima. , . 

Rodrigues Lima, Eduardo Ramos, Alves de Infelizmente esta emenda não logrou ter 
Brito, Custodio Coelho, Julio Santos, Joa.- parecer favor,wel da illustre Commissão de-
'quim Breves, Josê Bonifacio, Penido Filho, Ot'çamento, 0 que 0 orador lamenta., pois que 
Francisco· SaBes, Lamonníer Gollofeedo, acha. doloroso que sejam diminuídos Yenci
Henriquo Sallcs, Landulpho Magalhães, rnentos J'â tão pa..rcos. .. 
Fernando Prestes, Rodolpho. Miranda, Joa-
quim Alvaro e Campos Oartie1•. Diz que os delictos ~ommettidos pcw ci:vis · 

não são punidos do mesmo modo que os com-
E' annunciada. a 2a discussão do projecto méttidos por milita,res ; ao passo qu~ os-

n. 216 A, de '1901, com pu.recer sobro ás primeiros, depois das penas communs, amda 
emendas pa1•a 2-\ discus:.;ão do pr.ojocto podem ser suspensos ou demittidos, . os se
n. 216 A, que fixa a dcspeza. ao Ministerio da gundos são suj-eitos a ~m cons~ll1~ dç. guer~a.. 
Marinha para, o exercício do 1902. Demais 0 p:.trecer da Com!Il~ssao .é rnu~o 

O Sr. Presidenie-TmÚ a pala~
- vra o St•. Henrique Lagden. 

laconico e o m•ador espem · que o ~·e lato r nao 
se opportí á emenda. · 

Trata da emenila referente ao . corpo da 
officiaes inferioras da armada, ·· mostrando. a 

. O Sa• .HenriqueLa~den diz que, justiça daquella mediua,. pela qual ha muito 
na falta de outros coilega.~ mais competentes se torri b:Ltido e que está. consagrada n?s re~ 
na. matoria., toma a libcrda.de de iniciar o latoeios da val'io.3 ministros da marmha; 
debate sobro o projccto do Orç[!.mento da Ma- entrctu.lito conressa. que .não espera"va pa.re-
rinhll.. c0 r fa vo1•n ~el da Cominissão, cuja opinião 

Varias fot•a.m as·cmcnuas CJno a.o referido acata. · · · 
projecto olfor·oceu, .umas de cara.ctce gm•a.l o Diz que a:p1•esentou a ,sua emo21da na ~a 
outras ro!a.tivas a interesses do paq~eno_.~ discussão, :porque na 311. a mesa nao a accei-
funccionados, quo, em unn epoca. d1fflc.Il taria. · · 
como a actual,. ~nal ganh<l:lll})ara subs1stenCLa Pensa que devemos tratar os pe9uenos, os 
do suas farmltas. Infelizmente . a Mesa se 1J.e3protegidos com os mesmos ~armho~ que 
oppoz a algumas dellas: fique ass1gna!ado o temos 'Para com o3 que.são ma1s aqumltoa
seu proposito de attender a este.> modestos dós, a.lim de que,. na occasião precisa, ellos 
servidot•es da nação. _ não ne()'uem o seu concurso e até o seu san-

A sua emend•l. autorizando o Governo. a gue na ).eresa. da pàtria. . . _ . · 
abdr o ct•cdito de cinco a dez·mu contos para Contmuando nestas cons1de~a.çoeS;-O 01·a~tor 
melhoramento e auo-mento da. força nav<tl, nota que, si o corpo de mac1umstasto~ tzdo 

· não mereceu, apeza1~de toJa boa vontade do e:3tas ve:t~tagens, nã.) vê motivopara que o.3 
illustre relator, parecer fa.voravcl. Sabe outros ~u.o as tenham. · . .· . 

- quo a Yorln ríão podia, . de ·pt•ompto, lovan- T~rmma· declarando que n:Pras~ntou esta· 
tar o noss.J decahido podoe nava.l, ma.s, uc- medtda. no Ol'Q11mento .do wte.r.10r porqn,e 
cumuladas o::>ta.s verbas, em prazo mais ou. era urgente e Inconvemente.sm•Ja que fos:sc 
nieno~ curto, dariam um poculio para. ac- demorad11. 
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EM 28 bE OUTUBltO DE .1900 

o S1•. Fausto Cardoso (1)- Sr. rios doi! Arsenaes. de Marinha da Capital da 
Presidente, apr-esentei ao Orçamento d<t'Ma- Republica e <los Estados. . 
rinha a seguinte emenda : · Pae:1. a Capital Federal oper:.1.l'ios de l_a. 

classe, 5$0:34 de jornal e 2$ de gratt-
« A' ~·ubl'ica.. lia- Onde convier : . ! ticação; operarias de 2:.. classe, 4$063 do . 
Augmente-se a verba de ~otlo quo os s_cr- jornal e 2$:333 do gratificação. 

ventes do Arsenal de Marmha da Capüal Os serventes não teem jol'nal, teem apenas 
F~d~ral t'.:lnhan: o •tcctescimo elo 1$ em suas gratificaçi'io -serventes de ra, 3$ d~ gr~ti-
dtarms. ficação, o serventes de 2a. 2$ de grati!J.caçao. 

Sala das sessões 3 de outubro de 1901. - De forma qtie os operat>ios toem Jurnal c 
Fausto Ccmloso. » ' g-1•atificação e os serventes toem apenas gra-

tificação. -
A Commissãc de Orçamento, pelo orgão do · Si elles são inscdptos na class-.; d~ pessoal 

relat9r deste ppoje;to, o meu distindo amigo artístico -deviam tee tambem vcncunentos, . 
o Sr. Paula Guimarães, oppoz a esta me lida mas eu não peço is3o, peço simple.:>menb .. 
a seguinte consüleração: · . que se a.ugmente a}lenas l$000. . 

« A Commissão tem o pezar de acoilselha.r o illustre reüator da Commissão do OL'ç::t-
a rejeição da emenda, que foi apl'esentarla mento ha de concordar que e.-;; .~a emend<t é de 
no a.nno passado e não obteve assentimento. todo dieeit'J, pJrcluan to elles gan!1am ~-

Os serventes estão incluidos, com os ope- mente gl'atificação e toem 3$ e 2$ )(')0 ; Ilfl:) 
rarios na classe do pes~oal artístico dos arse- trabalham nos dias santos e feriadJs c. cous:.t 
naes, e teem, como estes, as geatitlcn.ções absurda; parte de d-ia, e meio de_ tra.b·1lho _é 
marcadas na mesma lei, não parecendo con- til·ada p:wa. o motltopio e elles na0 toem dt-
veniente que sejam uns fi~Vorecidos com au- rei to ao montepio. _ 
gmento e outros não. >> O resLtltado é que roJebam 70$ por mez. 

Sr. Pre::;idente, ninguem respeita mais do · Ora 70$ por mez para um homem que tra
que.eu a opinião do illustre relatol' dcs ~e balha dia,. e noite, de modo quo não lhe resta a 

· projecto; do que eu, Sr.. Presidente, por menor actividade para empregar seu tc~p~, 
uni:11'azão: porqúe tenho visto, -tenho senti.~ auO'mentando esses vencimentos, é um mth
do mestno o alto criterio com que este illus- vicluo que está ne.cessariamente a passar 
ti·e collega pondera os .nego cios publicos que fume. · 
correm pelo seu estudo e a . respeito dos · 70$ quando não se lhe. deixa. tempo pa.t·~ 
guaes elle .fôrma juizo para guiat esta Ca- obter outros meios de sub::astencra! 
mara,. . , _ . . . Não é muito que se lhes augmenr.e 1$, o 

Mais,u.inda, porQue, desde o tem1)0 que que fará com que o sm·vento d~ P cla.~se · 
aqui e11trei, uma viva sympathia me.Hgoq passe a ganhar 4$ e o de 2a 3$:)00;.muttJ ... · 
a S. Ex., sympathia que vae tomandõ acon" abaixo ail'lda do que ganha os operaews em 
sistencia de uma amizade que me alegr-a e cuja classe estã0 incluídos, por isso que os 
satisfaz. · operarios de P. ganham 5${J:~4 de j.)rna.l o 

o sa. PAULA GuiMARÃES _ Bonllade de mai:; 3$600 de gratificação o que f<.t·~ 8$ e hn'.o 
v :E · · pot• dia e eniquanto c:::se~. opol':tl'los ganh~m 

· x. 8$ poP dia. os sel'vcntos do l[\ ganham ~1$ e o;; 
o Su.. FAUSTO CARnoso - Poi' i~so,. Sr. de 2:1. 2$ 0 os oporarios de 2'~ ga.nllam 4$ o 

.P1•esidente, eu lhe quero fazer considet•:ú;ucs 2.$=6$; G$ 0 ta,nto pol' tUa. · 
no senGido de attenna1·, si foe possível, este Os serventes de 2[\ classo gn.nham 2$500. 
juizo a. re.~peito de m1n_!m emenda. Aceresce mús que ·0 s:wviço 1lo operal'io túo 

IJiz o nobre relator : « Que os sepventes é como 0 que presta o servente quo é um 
estão incluídos no numeeJ dos opeearios, na serviço braçal 0 estupitlo. _ . . 
classe do pessoal al'tistico dos arsenaes, e, Realmente a lei exige mais intelllgencw., 
teem, como estes ·as gratificações marc:tdas maL~cotnpeten'Cia para o operario, mas dá
na mesma lei, não parecendo conveniente lho8$, a:o passo que 0 servente que tem um 
ques~jam uns favorecidos éom augmento Q trabalho material muito maior, g<Lnha 4~:000,. 
outros não». · • . .· . . Não sei como ppude passa.r este absurdo de ·, 

SJ · úverdade isto=- que os serventes estão um individüo pagar dia e rn.eio para. monte-
classificados no nu in: oro dos blferarioS';· o . pio e n_ã,o ter montepio. . . . . 
ilhistre relator da Commissão devia acceitn.r . . O servente não tem niontepio, recebe Júr~ . 
a emenda por miin <ipresentadada, porque rial diario, entretanto, por mais de um scr
o.J operados tcem jornal e gratificação~ - vente e est::m informado quo se lho de.;conta .. 

Assim: é,· quo cu tenho aqui tabclla dos dia meio :rio raez, idto é, 4$50.0, pa.t:a o , .. 
véncimentõs quedevom perceber os opera- montepio, ficando . pO>r isso reduzt~lo, vtsto · 

que não gn.nha ao domingo e a.o (ha santo, 
(1) Este.discul·so não foi revisto pelo orador •. a sessenta e tantos mil réis: 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/20 15 09:57 - Página 5 de 12 

• ·;-
ANNAES DA CAMÁRA 

O Sn. PAur,~ GuiMARÃEs- Os serventes 
teem montepio, segundo vejo aqui no art. l" 
do regulamento. (U.) 

OSR. FAUSTO CARDOSO-Alguns serventes 
se me queixaram disto. Si elles pagain é 
porque a lei manda e si <.L loi manda é pol'
que olles .teem direito, mas o que é facto é 
q~o pn,g-n,m e, quando morrem, seus parentes 
nao recebom o montepio; de fórma que é 
serviço (1ue está organizado incompletamentc 
ou deficientemente. · 

Eis ahi tt razão, entre outl'as, porque peço 
1$. para estes operarias. 
De~de o anno passado que temos levantado 

voncunent~s de empregados superiores e não, 
sc1·á de mais quo nos lembremos des!;es mi
seraveis que ganham tào pouco o rtne, com 
os descontos o abatimentos de dias a qne 
estão sujeitos, não pódem satisfazer ás ne
cessidades pessotws mais intimas. 
. Eu apresentei <1 emcncla e peço n, V. Ex. 

que, so,porventura,ella ca.hir na 2a discussão, 
na outra discussão seja mais generoso, dando 
1$ mais a esta gente, não se esquecendo que 
este; 1$ ~mais que o Estado, lhes pagarú, 
revertcnL om favor do Estado porque esse~ 

· pobl'e.3 servent.es, vendo que em uina época 
destas se lhes augmentn, _o salario, . terão 
ma~or vontade de trabalhar, produzirão 
ma1s, com o que ga.nhará o serviço . . 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-sse á 

SEGUNDA PARTE };)A ORDEM · po DIA 

E' annunciada a continuaeão dn, 3a diH
cussão dopl'Ojecto n. ;121, · de· 1901, autori-

. zando o l~oder Executivo a abrir ao Miois
tcrio da .Justiça e Negocios Interiore-s o cre
dito 1l0 100:000$, supplementar UO n. l4 do 
art. 2° da lei n. 7 46, do f~D de <lezernbro de 
1900. 

O Sr. Presidente-Tem u. pnJavra 
o Sr. Esmcr•tddino Bandeira.. · 

O Sr.Esnte•·aldino Bandeira 
diz q~c nã.o systematisou idéali nein prepa

- rou discurso: vem entreter uma pales~ra 
. ·c?m so~s coll13gas, a respeito dg projecto em 
d1~cussao. · 

Mas,como nessa palestra tenha de resp:m
der tambcm ao illustre Deputado Sr~ Ger
mano Hasslocher, lttmenta profundn,inento a 

·sua ausencía neste momento. · 
Entretanto o oradot· não vem fazo1' uma 

surpreza á.quelle representante da Nação, 
por isso que in .-;crcvcu-so t.rás-ante hontem, 
logo depois do ba v~e fa.ll(l.do · p Sr. Germano 

Has :>lochcr, tendo-lho dito, a.li<ts, em aparte 
que ia responder-lhe. 

Não se julga,, · portanto, passível de cen
sura por vir agora desobrigar-se de tal 
compromisso. 

Dous discursos pronunci_ou em dias segui
dos o aJludido collega de repre~enta.ção, dis· 
cursos que muito se distinguem, tanto na 
linguagem empregada, como no espil'ito que 
os aRima. 

E' pelo menos o que pa.roce ao orador. 
Em sua primeira oração ha conceitos da 

natureza deste: « De facto, tem obsc'rvado at
tentamentc' os (liscursos p1·o(e1·idos pela oppo
sição, e à classificoção que encont1·a é a de u1h 
b(f_ ú w de 1·oupas de cm·naval, qtte cobrem ma-
neqttin~.» _ · 

Ora, o obscuro representante de Pernam
buco, apezar do ter dito em tempo cinsis
tentemcnte, que falhwa sempre em seu 
nome·individual e não em nome collcctivo 
da oppo.-~içi'io, pois não tinha para isso po~ 
deres e eompetoncin,; não _ podin,, entretanto, 
deixar passar sem protestó o conceito refe
rido do Sr. Deputado Germano Hasslocher. 

. Precedeu-o, porém, nesse proposito o hon
rado S1•. Bueno de Andl'ada que, em resposta;· 
disse _que a roupa que a,gora vestia a. oppo-' 
sição era aquella de que ha poüco tempo se . 
h a via. . despido · o Sr.. Deputado pelo Rio 
Grande do Sul. . · · . 

Essa réplica, junta ai'nda á declaração for
. mal do Sr. Germano Hasslocher de quo !lão 
havia tido intuito de oft'ender a opposiçãó 
nas palavras indicadas. explicando no mesmo 
momento em quo tàl declaravn,, qualo ver
dadeiro · sentido em: que opas foram empre
gadas, poupa o orador da dolol'osa con'tin
gencia d.e retaliar o incidente . 

Passa, portanto, a · oútros topicos do pri-
meiro discur:;o daquelle Sr. Deputado. .:. 

O traço característico de toda essa, oraçaQ 
é a mais a~re e pungente censura ao orado_r, 
que occupa a attenção . da -Camara, pela 
linguagem com que v~rherou, ha <lias, o pe
dido de credito supplementar de 100 contós de 
réis ii verba-Diligencias secretas da policia. 

Mas era; e é, o Sr. G. Hasslochér o 
mais competente dos Deputados da maioria 
para censurar qualquer collega p~lo uso de 
linguagoni violenta contl'a o 'actual Go-
verno~ . 
· Não é justn,merito o caso de dizer: -Qui$ 

tttle1·it Gracchos de serlitione gue,·entes ? · 
O orador v<te demonstra. l-o com· as proprias 

palavras do illustee · Deputa.rlo polo · Rio 
Grande do Sul, a ctnem não julga oll'endol' 
citando trechos de discursos seus.-

Assim é que as paginas 98 ·a gg dos Amwes, 
de l a ;:n de agosto de 1900, discursa. o Sr. 
Germano Hasslocbm.·; 
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SESSÃo EM 28 ·nE OUTUBRO DE '190 1 . 637' 

« 'Si eu me _quizesse prevalecer do pro- gra.ve que ellc llrc fez, não fica pl'ovado ã' 
codente abrrtõ.pol; S. Ex. d<' discutir factos evidencia. que níngucm menos que aquclle 
dessu. IHL.turezf1, a.o discuGi.r·se a. acta, teria Deputado p6do crHicar qualquer collcga. por 
muito mais razão. para llojo vir . a, os ta trí- violencht do lingua.gcm ~ 
buna rocLam<tr, pr·otestar, ou de dcfondcr~mo O orador a.inda foi censurado por não ha
da aGcusação de outro jornal que analysou a ver apeesentado, depois do seu dü;curso sobre 
minha attitude como Deputado quando cri- o credito alludido, a denuncia contra o Pre-
ticava o or~,:amonto da receita e, com maio- sitlente da Republica.. · 
ria de razão, por tratar-se de mn jornal que Escusa dizer que o. obscuro Deputado por 
vive subsidiado pelo Governo. . • Pernambuco mantém tudo, a.hsoLutamente 

O Sr. NiloPeçanha-Não apoiado; o Go· tudo quanto affirmou naquella oração . 
. vorno não subsid,iajorna.:s. Entretanto não se julga no dever de apro-

0 S1·. Germano Hasslocher-;;. e qu9 se sentm· tal denuncia.: Jo, porque não é creança 
julga autorizado a atirar-mo uma tentativa do e sabe de antemão o resultado desse esforço 
ridiculo por . ter eu. cumprido ·com lealdade de sua parte, c isso declara sem olfeo.sa 
e sobranceria o meu mâ.ndato de Deputado; nenhuma para. os illustrei! membrcs da. maio.:. 
........ _ .... ; . · .......... .......... ; ........... ria deSta· Casa,. ·que certa1nente, orientados 
era o homem independente, calmo e cum- por movel digno, vêem a;; cousa.s políticas de 

· pridor de sou:3 devel'es, basta.nte separado maneira .. difi'erente dos Deputàdos da mino
dQsse mesmo critico que está hoje alugado ria ; 2°_, porque a Commisaão de Legislação e 
ao Governo, depojs de haver censurado o Justiça, caso . julgue Cl'iminosos os factos 
projecto do funding-toan, depois de ;haver apontados pelo oradoe, não precisa de de
atacaçlo o plano financeü·o do resgate do nuncia deste, poi~ que, conforme o art. lo, 
papel-mocda-:-o St>. Alcindo Guamibara, quo · 2a parte, do decreto n. 27, de 7 de junho de 
natura.lmente, obedecendo ao sen ca.ractor de 1892, póde proceder ex-offict:o; 3°, porque in- · 
.Judas, aproveitou a primeira opportupi-- teresse algum · tem o representante de Per
dij.do para. aluga_r-se de novo a um patrão nambuco em ta.l processo; 4°, porque julga· 
que lho p:1gasse o precY da pcnna vol]al.» desnecessario dizer pot• cscripto aquillo que 
· Ainda á pag. 99 dos mesmos Annaes, dis- disse verbalmen.te nesta Camara. · · . · 

coere S. Ex. : . E não. lhe censura o Sr. Germano Has· 
. «Ainda hoje· na publicação do cliséurso do slochet• por esse facto, porque em·caso iden

no!Jre Deputado Sr. Serzedello, fica. obscura tico t.eve igual procedimento o eminente rc
ésta declaração o não quero que pelo dis- presentante rio-grandense Sr. Pinto da 
curso de S. Ex. se surponha que me externei. Rocha, quu.ndo, em 1897, na ses.,ão de 25 do 
aqui sobre um facto que não existia (a auto- agosto, pronunciou o mais notavel disc.urso 
rização no Orçamento para o arrendamento que o orador conhece sobre-verba secreta 
da . .Estrada de ·Ferro Central do Brazil, inde- da policia. · · 

. pendente de- concurrencia publica). Existe, Apezar de t•'" esse nobro c digno membro 
existe, não é o Jornal do· B1·azU quem o diz, (in, IJenomeritê.L ;l,lCada do Rio Gmnde do 
sou éu; o não tenho duvida em dizer que é Sul denominada a pags. 449, 457, 46<1 dos 
um<t immoralida.de. » Annaes de agosto de 1897, rlc indignidade, 
. Tamb.cm nos Annaes de 1 a 31 de agosto immoralidacle, obscenidade, a vorlw. sccret:1 
de 1900, lê-se, á pag. 3, mais essas :tala.vras da. policia ; nfío obstante tct• tido phrases 
de S. Ex. : como esta : 

«Nós vemos, Sr. Presidente, quo, ·antes do « N:'io ó preciso sabot•, num eu o desejo, si 
tudo, o Governo se preoccupa. com a opinião houve neees~ida.do do dcs]Jontlor ossa impor· 
que se. possa.. formar dello no eJtcrior, com 1;ancia (da. vo1·b:1 soct·ot<t) na. r.ompr<t desta. 
os applausos de Rothschild,ue que com a opi- ou claquella. eonscicnci:t, deste. ou tl:Lquello 
nião que dello se possa fazer no iutel'iot• do cai'actc1·, desta ou du.<piCll:t Itom·a, urgirlos 
paiz.» pelas nccessidado.l u.prcmi<tutcs da vida. 

Finalmente, á pag. 263 dos Annaes, de 1 a (pag. 458 dos ditos Annaes) ; ... » 
29 do setembro do 1900, o illustre Dcputa~lo Apezar de tudo is;.;o, o ilLustro Sr. Pinto 
atac<t fortemente o Senador Ruy Barbosa, .a dQ. Rocha entendeu, como o orador, não 
quem, entre outros epithetos,cha.ma de «Tar- apresentar a alludida denuncia. 
tufo» e á pag. 1337, dos Annaes, de r a 31 de Ainda des!:le discurso o orado~ lê muitos 
dezembro do mesmo anno, ataca a propria trechos, qua justificam a sua oração ha dias · 
Cama1•a dos Deputados. , pronunciada na. Ca.mara. . 

Ora a.hi está. · Mostra que ·hoje, em vista do .disposto no· 
nc todos os discursós do illustre Sr. Ger- art. 49, n. 2, dG decr. n. 30- de 8 do ja· 

mano Jia.sslocher, que o orador acab:1 de neiro do 1892, é crime elo respons;~bili<la.de o 
eil.a,r·, nft.o eom o intuito de molestai-o, mas transpodc illngal d8 vcrha.s or<:amont:1.rias, 
cum 0 pt·ur1osito tle l'ü defender da. commra de motlo ql(e não se póde permilitir rm ltepu· 
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blicn. o que fazia o Goyerno no tempo da 
Monarchia, isto é;paga.r com os dinhoit'OS da 
verba secreta da policia, as pulüicaç~ões da 
··imprensa, · officiosa. 

Mas no regimen politico llccahitio, o:;; ho
mens mais notaveis já. cl<tmavam contra 
semelhante abusJ. 

· Em sodsão da, a;;somiJléa geral,. de 15 de 
-junho de 1885, dizia, ·em 11otavel discurso, o 
Sr. Dr. Rodriguos Alves, actual candidato á 
prosidencia da Rcpublica : 

« O poder não tem o direito de lançar mão 
do dinheiro do Thesoueo para a propaganda 

- das suas idt~as e pn.t•a a dcspeLa de seus 
act:;s ; o Govel'no não pMe gastar o dinheit·o 
do contribuinte sinão dentro das forças do 
orçamento c de accordo com as verbas dP.crc
tadas pelo Poder Legislativo ... 

E a illegalidade da despeza com a im
prensa. sobe de ponto quando o GovernJ nãó 
se limitaa sustentar os principias do s;~u 
pa.t'tido, mas desce a questões pessoa.es, á 
oJ.fensa dos caracteres o ú. censura do proce
cimeuto dos a.dversarios. » · 

Ora, eis ahi uma opinião que não póde ser 
suspeita da pela Casa. 

Mas, prosegue o . oi·ador, a criticJ. do 
St;. Germano 1-l.assloclter não se.limitou á 
esscncia : ostendeu-~1e tamhem á fórma de 
seu discurso; por is.3o é que em sua oração, 
public <.~dtl. no Dim·io do Cong1·esso, de 25 do 
corrente, diz S. Ex : · 

«Precisa mostrar que a opposição da Ca
mara- não é séria. 

«No principio do seculo XX, . quando o ro
mar{ti::;mo ,jú. não tem écos, não comprohende 
a peroraçã.o do Sr. Esmeraldino Bandeira, 
não comprehende o que quer dizer: «arran~ 
car o _retl'ato do actual Presidente da Repu
blica e substituil-o por um crépo onde se es
creverá a palavra - tralüdor.» 

«Isso é uma opposição rhetorica, violenta 
c apaixonada ... » . 

Tão .conturbauo pelo parti pris se achava 
na .9ccn.siã.o o Sr. Germano Hasslocher, que 
nãó só foi incompleto e, mesmo, infiel nn. re
prõducção da phrasc fina.l do discur.~o een
surauo, como tambcm confundiu a rememo
ração e applicação de um fa:cto historico 
com uma stmples figma de rhetorica I 

S. Ex. necessariamente conhece a Hist.oire 
de V(húse, por M. Daru. · . 

, Pois bem, a pag ... des::;a obra. citada, aliás 
por Ln.rousse, leem se ostas palavras: 

« ... et sur la mm•aillo ou devait figurcr 
un j._,ur son image (do 1\1. l<'aliero), ontrc 
cellos dos doges ... il fuG ordonné qu'il m
rait étendu un voile noit' sur· le(1ucl on 
lirait cette inscription :-Hic ost locus :rvra
rini Faliero, dccapitatí pro crirninilJu::;.>> 

Não é, pois, uma simples figm·a. de · rlteto
. rica, ôca e futil, a phrase condemnada-por 

S. Ex : ; mas, como disse, <t I;eminiscohcia 
de um facto historico, saQgt'ônt.o e lutnoso. 

Vae tClrruinar ; :pão o fará., porém, sem: af
firmar ao illustre Sr. Germano Hà.sslochcr 
que o orador tom mui ta honea de pertencer · 
a. essa opposição que S. Ex. chama ridiculu.; 
opposiç:ão a que não é esteanho o emfnentc 
brazilciro que acaba de ser accla111ado deli
rantemente nas ruas desta Oapit~l-o vene
rando Sr. Prudente de MorJ.es. · 

(Mu;:to bem,· muito .bem. O oradm· e feli ci-
·taij,o e ab1·o.ç_ado pelos S1·s. I?.eputados.) 

Fica a discus.3fi.o adiaua pela· hora. 
Passa-se ct hora dcs~inada ao expediente. 

O Sr.Nelsonde "\> .... nsconceUos 
(sen;indo de Jo 8ec;·eta1'iu) procede ú. leitut'<.t 
do seguinte 

EXPEDmNTE 
Officlos: 
Do .:Mioisteeio _da Fa,zcuda, de 26 de cor· 

rente, satisfazendo a requisição tlesta Ça
mara, no olficio n. 157, de 30 de agosto ul· 
timo, que solicitou providencias no sentido-. 
de serem marcados dia e hora para o .inicio 
dos trabalhes do inq1,1erito parlamentar qnc 
a Camara deliberou màndar proceder no 
Banco da Republica .do Brazil pot' meio de 
uma Commissão o dê que se acha incumbido 
o Sr. Deputn.uo Alexandre Jo3é Barbosa Lima; 
etc.-Inteirada.- · · · · 

Do Mini~tm•io da Industria, Viação e Obras 
Puhlicas, de hoje, satisfazendo . a , rec1uisição 
destn. Camara, em officio n. 224, lle 4 do cor-· 
rcnte.-A quem fez a rcqui.siç~o. (A' Com· 
mis.,ão de Obras Publica·s.) · . 

Do mesmo Ministerio. de igual diJ,ta, satis
fa.zcmlo a requisição desttt Camara, no otli
cio n. 217, de 3 do crrrcnto;-A quem fez a 
requisição. (A' Çommissão de Orça.mcnto.) 

Requerimento: 
H.omlmuer & Comp., pedindo pagamento a 

que se .julga com direi~o.-A' Commissão de 
Orçamento. · · 

O Sr. l~drn undo da Fonseca 
recorda ,_ que ha 15 dias ·o seu colleg;~ de 
bancada., Sr. Bueno de Andrada, apresen
tou um requerimento de informações ao 
Governo sohl'e os graves acontecimentos que 
se estão desenrolando no Estado de Matto 
Grosso. 

Ksse requerimento não foi uiscul.it.lo; na 
occ:tsião da. vot.açã.o o leruL<w tlo Uovm·no, 
o S1·. Di no Bueno, :L pmtexto uc encami
nl~<.tl-<t, concitou os sous amigos a que ore
jeitassem porquo achava-se habilitado a. 
toruecur á. Camara.. tuuos os esclarecimentos 
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· solicitàdo3. ·. Os dia~ se teem passado, os acon- providencias no sentido de serem marca.do3 -
teci'jnentos naqucllc longiquo Estado parece dia e h.ora para o inicio dos teabalhos do 
que se tem aggravado, como annnnciam .os inquerito p :~rlamentar, que cssD. Camara . 
t.elcgrammas; no em tanto o nob1'e leade1· do deliberou mandar proceder no Banco o a . 
Governo aind<~ não . julgou asada a occasião Republica do Britzil por meio de uma Com-
de cumprir a sua pl'omessa. missão, e de que seaclm incumbido o Se •. · 

Nesto sentido o orador faz um appello á Deputado _ Alexandre José Bo\rbosa Lima, 
lealdade de S. E:<. para que, quanto antes, cabe-me declarar-Yos que a situação especial 
sa·tisf'aça a anciedade expectante da Camai'a, daquellc b:1nco, creada pela lei n. 689, de 
ou antes, do todo o p:üz. 20 de setembi'o de 1900, de modo algum 

Acccntüa qual o procedimento que teve o justifica o exam·e que se pretende fazer nos 
Sl'. Presidente da Republica ha dous a ri nos seus livros. . 
quando foi conflagrado o Es·&ado de Matto Essa lei não revogQu as disposi~:õos que 
Grosso. S. Ex. recusou~se aintervir, ,para ser regulam as sociedades -anonymas na pu.rtc 
cohorente com o seu programma. A palavra que dá. áquelle estabelecimento o caracter 
do nobre leade1· é que tr,mJ.' luz sobre esses de institut•) de credito, isto é, d~ casa com
acontecimentos;. mas quo. todos os p~~triotas mercia.l. 
estejam atten~os sobre os actos do Governo, · - Si o ha.nco, como parece, não perdeu a sn_a.
para. que saibam que, quan:do bu.tu.lhões mar· natui·eza primitiva corri a in tervenção ll=\ 
clm.rem para MattoGrosw, eUes irão, em lei citada, é obvio que as suas tra.nsacções e 
nome do .Governo, reforçar v. legião Campos serviços não podem deixar de continuar a 
Sttlles. ser materia de direito privado c, con::;eguin-

Do nobre leade1· da maioria, a. Camara. es- temente (qpando sujeitas á acção do pode;.· 
pera as informaçõas promettida'3. (ilfuito _publico), da exclusiva esphera do Judiciario, 
llern; muito liem.) · sob cu,ja égide e garantia estiLo as relações 

o Sr. Estacio Coimbra- Sr. 
P1~eahfente, jámais reclamei contra os ro
su1no.1 dos discursos _aqui pronunciados; mas 
sou obl'igado hoje a fazel·o . contra o r0sumo 
hontom publicado do discurso que aqui pro.;, 
nuncioi üa sessão de sa.hbado. 

Era à quo tinha a dizet~. 
.• (> 

O Sr. Barbosa Lima pede que 
a Mc.,a mande publlmn• na integl'a o officio 
do Sr. Ministl'o da FazPnda quo aca.bu. de sor 
lido no expediente ccnno resposta á i·equi
sição da Presidencia da Cam<tl'a em 30 do 
agosto. · 

Não fará commentariDs .q, 03te curioso do · 
cumonto, apena~ accentuará que essa sin
gular resposta veda mn.torialmente a Com
missão do Inqucl'ito Parlamcntti.r do dosom
Pf'Dhal'-StYd<t espinhosa incumbcncittdJ!IO· lhe 
foi con fiadu. ))C' la Oamara, nos termos dos 
itens do r('quorimento d<' 26 de agosto.' 

Quanto ás innocentes suggostõos constantes 
do final daquéllo officro, -valem . por uma 

_ mystificação a que a Cummissão não se .póde 
prestar, poi;:; seria aharidonar consciente
mente a a.vorigua.ção de que foi incumbida. 
(M-uito bem; muito bem.) 

jurídicas que decorrem daguellas tra.ns- . 
acçõ~s . . . . 

Apreciando a. questão por outro lado, yê-se ; 
que o a.cto da C amar a não podia revogar; 
como de facto não revogou, a legislação 
vigente qua rege o Banco da Rcpublica om 
seus negocias com terceiros, e as . .,;im o exaffie _ 
dos livros só poderia ser de<!re,tn.do a reque
rimento de parte directa e legitimamente 
interessada em transacções que lhe dissessem 
respeito. 

O Congresso, conferindo ao Poder Executivo 
a.utoriza.ção para chamar a si a direcção 
do Banco. por delegação de quem po<lia confe· 
ril-a, teve em vi:;ta resalvar os intel'e3ses 
do Thesouro, como seu maior credor c abo· 
nador, pot· ade:tntamentos feitos e garantia 
prestada ao pnga.mcnto uo passivo do mesmo 
Banco. · 

Sendo, pois, o Governo simples adminis
trador do Banco .. por delegação dos accionis" 
ta'3. não póde considerai-o uma repartição 
publica, em vez de uma instituição de cr0-
dito, como as suas congeneres, com as , re: 
stricçõ~s o vantagens terminantemente con-. 
sagradas em lei. . 

Entre {)S poderes conferidos ao Governo 
não estão, nem certáiúente poderiam estar, 
os de consentir no examo dos livros do ban...,. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ~ARBOSA co,em Virtude de Simples requisiçãO da . Ca· -
LlliiA, 1\IANDADO PUBLICAR POR ORDEM DA mara dos Deputados, . C nem pode-
MESA ria ser de ou~ra fórma, pois que, dosdo 
Ministerio da Fazenda _:_ N. 31 - 26 de que um estabelecimento lle credito, 

outubro de 1901.-Sr. 1° Secretar·io ela Ca- maxime d<L orJem 'do B<\nco da He• 
mara dos Deputados. · publica, fôr passível de exames . do tal 
~m resposta ao officio n. 157, de 30 do natureza, por mais respeitaveisque sej~m.os 

agosto pr1tximo passado; (}111 r1ue solieita'lt.es r motivos que a estes tiverem dado or1gcm, 
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. A'N,NA:BS bA CAMARA . 

·o credito e a vida desse estabelecimento se
rão m;tis que pi·ocarios, serãO impos~iveis. 

· En:trctanto,si o proposito quo teve em vista 
a Camara d(JS Deputados não pócle ser satis
feito direct<tmente, llelo ex<.mlC dos livros, 
pois que isso implicaria collocar o estabcJe
cimento ao dcsa.ln·igo de todas as leis com
merciaes que l11c am1mram o credi to 8 ga
rantem a cxistencia, pódo sel-o indirccta
mentc , recorrendo a commissão a outras 
.fontes de infot•mação, igualmente seguras e 
idoneas, e que llw poJerão SCl' franqueadas 
sem opposição da lei. · , 

Assiméque,sendo os emprestimosfeitos pelo 
·· banco escriptnrado5, segundo a sua natureza, 

como Iettl'as dcsconta•las e contas correntes 
gàrantid<~s por penhor mercantil c hypo
thecas;e não c:dstindo conta alguma naquelle 
banco sob g:.waotia pignoratícia, em fa
vor de membPos da Camara dos Deputados, 
Senado o Poder Executivo, ficam em questão 
as contas sob hypothecas e as lettra:; descon·· 
tadas. · ~ 

Estas, caso eústam ~ não tenham sido 
pagas nos vencimentos; devem ter :;ido IH'J-
testadas. , · 
· A commissão :poderá, pois, exigir dó regis
tro ccrtülão dessas lettras e protestos, 

Quanto ás contas correntes com garantia 
de hypothecas, constam dos cartorios dos 
tabelliães nesta Capital todas as escripturas 
celebradas con1 o banco e devidamente in
scL'iptas no'·Registro Geral das Hypothecas e 
a colJlmissão poderá examinal-as nesses car
torios, verificll.ndo si dentre os mutn<Lrios 
existem membt•os do,Poder Executivo, Depu
tados e Senador l!s. Saude e fraternidade.
Joaquim llfuJ·tinho.--:Inteirada. 

O Sr·. Dino Ilueno vem pressuroso 
attender ao coqvito que lhe acaba do ser 
dirigido pnlo ·seu nobr9 companheil•o de ban• 
ca.da que. o precedeu na tribuna, sobre as
sumptos de :tviatto Gros.:;o. 

impedir a invasão, {3mha1'aça.r o movime.iito . 
e plantar a ordem naquella. zilna do Esta;do. 

O Govm'no Federal, estando informado de 
que apenas um pequeno movimento de ban
dos armados se dava em Matto Qrosso, eu-· 
t endeu que o caso era mais para ser contido 
pela policia, uma. vez quo so tratava de um . 
Estado autonomo, coin poder e força suffi
cientes para, desempenhar a attribuicão do 
Governo. · 

Portanto, a repressão do .. movi!llento ·não 
era assumpto para intervenção do Governo 
Federal. · . 

Cumpre accentuar que o Sr . . Ministro dá 
Guerra telegraphou immediatamente ao 
commandante da força destacada em Matto 
Grosso para que não tomasse parte alguma 
em moAvimento político e reservasse a sua 
acção para o ca:so de que os poderes do Es
tado se vissem ameaçados de deposição~ 

Neste caso se justificaria a in ter~encão do 
Governo Federal. IguaL procedimento teve 
o Sr. Ministro da· Marinha para com o com~ 
mandante da flotilha. Isto no que diz. re
peito ás iiistrucÇões dadas ás · forças de terra 
e mar para que não . interviessem no movi
mento político do Estado, salvo quando os 
poderes publicos do Estado estivessem amea
çados de deposição, ou quando depostos, oc
cn.sião em que seria mister a intervenção 
para a reposição. Estas foram as instrueções 
dadas. · 

o Governo ·não teve •onhecimento dos 
novos factos a . que alludiu o nobre Depu-
tado. . . · 

A Cama1•a deve confiar l1astante nos of
.ficia.es da, nossa armada, para não àcrcditar .. 
no que se diz ter praticado o commandante 
da flotilha, e si excesso houve de sua pa.rte, 
o Governo Fede1•al saberá qual o procedi
monto que deve ter. · 

Concluindo, o or~dor agradece ao seu no
•bre amigo e companheiro de bancada o ter
lho offel'ecido ensejo para 'dar estas informa.-
ções. (Muito bem; muito bem.) Disse quo estava lmlJilitado a dar as ex

plicações sobre aQuelles acohtccimentos que 
por 1<1 se dcsdobr<.~m, c a tão grande distan~ o · Sr. Bueno de Andrada 
ci<~ que · com difficuldado <.1 Capital Federal nunca subiu á tribuna tão apprehcnsivo, 
pódo en trm· Qm seu conhecimento, tão receioso pela ·sorte das instituições repu
. As primeiras noticias tclegraph~cas tive- blicanus como depois que ouviu o discurso 
ram sua repercus::;ã.o no Senado e- mombeos fl'io e sereno, mas verdadeiro, do nobre 
dr~quclla Casa para. ·logo explicaram o facto, leade1• da maioria. -
mostrando que ellas não podiam ser tomadas 
em sua extensão como verdadeiras. Deprehende-se das palavras de S. Ex; que 

Existia, cffectivamente, um pequeno movi- o Gove1•no Federal ainda não interveiu por
ID('nto armado no sul do Estado, attribuido que os poderes publicas-de Matto Grosso não 
mais a pa.ragun.yos do quo a brazileü•o:;, por se acham sufficientemente ameaçado~ 
torom sido iVJIIellcs eh:unados o armados O nobre leade1· do Goverl)o fez -bem. s. Ex. 
p:tra pr·onrovm•nm dcsur·Llens o tl'opellias. lcv:mtou um pouco a ponta do .· reposteiro 

Homeris politicl)s~d :Mtnello Estado procur:t- (la, scena que, si já não passou, vae sopas
ra.m nnt.ellÜOl'·Sf' a l't!spnit.o com o Governo s:tl' no pa,lt~cio elo Sr. Presidente da Ropu-
~·eut;l'J.l, •1ue lbc~ p:..u·uei<1 tl'evet· pt•ocurar blica. · 
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S. Ex., que em ·seu programma aillrmou 
ao paiz que a a.utonomia dos Estados, a não 
intervenção, et•a. o coração üa Rcpublica.- c 
foi em nome ·desse principio quo não inter
veiu em Matto Grosso, quando o Governo 
legal, <~meaça.do, pedia. ga.rantias; S. Ex.. que 
viu cahir esse Governo e ser desposto o 
governn.dor, impassivel o mudo, vae inter
vir, affirma o nobre leader, faltando assim 
ás promessas solcmnemcntc feita.s ao seu 
partido c á Nação! 

tBl'iorcs, para O OXCl'CÍCÍO de 1902, a-3 se~ 
guintes 

· I~to, porém, ostá nos moldes do GoYQl'no, 
c não ha que e.3tranhar. Elle my.stific<J. a, 
Cama.ra c o p<üz, por todos os modos. Ahi 
esM, o modo por que prestou inform<~ções á 
Camara, trancando cavilo3atnente o exame 
de um estabelecimento 1neio particular, 
accusado por um illustre Deputado de não-
sm· probidoso. -

Deve causar apprehensão a todos os repu
blicanos quando veam os homens do Gover
no fal::;earem a -Constituição de modo tão 
grosseiro, . não vendo o perigo da Patria, 
não sentindo os impulsos do patriotismo 
para. resistir aos dictamos do interesse -indi
vidual, transformando o Estado em uma fa
brica de Governos mais -ou menos aft'ei
çoados. 

Mas engana-se o Sr. Presidente da Repu
blica. _ Si S. Ex. conseguiu, po_r uma sur
preza. política, por um abuso de confiança, 
a falseação da Constituição, no caso de 
Matto Grosso ; hoje não o conseguirü, pot•
qu9 o seu Governo não tem força na opinião, 
não tem força na armada e ainda menos no 
exercito. 

Terminan<lo, o ot•adot' pede aos t•epnbli
canos bons o sinceros que pensem mais na 
Pa.tl'ia, i1uo pensem mais na.. Ropublica, no 
futuro do llaiz, em sou nome o om ~11a pro
pria !inna, do que em apoiar o Govorno que 
por ahi c::;tü •. o o quo promctto vir. -

A Nação ha. -de caminhar, !ta <le' mol'ali
zar-se, o povo ha, de sor livro, a Ropuhlica 
ha de ser victoriusa, ainda quo SS. E~x. 
supprimanl. co usas como estas . (llittito bem ; 
mu·ito bem.) 

El\H::XDAS 

Ao p?·ojccto n. 259, de 1901 

A' verba -Secretaria de Estado- accre,;; .. 
cente-se: 

. Para pag<m!ento de tolegrammas extc-
l'IOl'Cs, 1! :000$000. . 

.S<1la <las So.~sões, 28 de outubro de 1001..:.... 
Franc-isco Sá. 

O Governo mandará computa1' para as 
vantagens (lu. aposcnt<\doria o tempo de ser
viço que houver sido pres~ádo por empt•e
ga.dos do Ministerio d·as_ Rel<~ ç~ões .Ex:terioros 
po caracter do addidos â respectiva Secre
taria, até a promulgaç1o do regulamento 
approvado pelo decreto n. 4. 171, de 2 do 
maio d_e _1868, .do conformidade com o (lis
posto no art. 32; n. 4, desse decreto e no 
mesmo artigo enumero do de~retõ n. 1.205, 
de lO de janeiro de 1803. · 

Sala das Sessões, 28 de outub:>o de BOI.-: 
Angelo Neto. -- -·' --· :. 

Accrescente-se na verba 1 a: 

·Ficam restabelecidos os §33 3° e 4° do regll""' 
lamento a.pprovado pelo decreto n. 4.171, 
elo 2 de maio de 1868, supprimindo-se um 
1ogar de amanuensJ. . 
·- Si.tla dn.s SessõBs, 28 ·de outubro de 1901.
FoHsto Gm·doso. 

O nu c conviOl': · 
Supprima-so a Vel'ha dcstlnad.a á legação 

do Brazil ,junto üa. S:tnta, Só. 
Sab das sessões, 28 de outubro do 1901,...:.. 

Germano IIasslodte1·, 

Art. Na vigcnda !lustu. lei Jic<t suppri-
midn. a consignu.<,~ã.u par<L a Legaçã.o junto <"t 
Santtt Sé, passando-se ess<.t dutaç~w oJ•çamen
tn.l'ia paea, tt Logação junto tL RepulJlica. do 
:Mcxi~o. ~ 

Sala. das Bessõ3s, 28 de outubro de 1901. 
()·Sr. Lindolpho Serra:-Poço .-Ba1·bosa Lima;-A. Vcwella. 

a palavra._ 

O Sr. Pl.•esident,e-Sinto não po
dei~ dar a pa.làvra <J.o. nobre Deputado, pJr 
ter dado a hora e os precedentes da Camara 
não permittirem prorogação do expediente 
(Apartes.) 

Foram _ apresentadas na sessão de 28 do 
outubro, ao projecto n. 259, de ltlOl, fixando 
a despe.za do Ministerio d~ l~olaÇões- Ex· 

Camara Vol. VI 

Accrei3cento-sc: Na. vigancia desta. lei os 
empregados da Secretaria do Exterior que . 
pas::;aram para. o corpo diplomatico ou con
sular, quando postos ·em disponibilidade te
rão os veJ~cimetltos do ca,rgo cpw a.nt3rior~ 
mente exerciam, scnuo esta, dispouibilidado 
considerada. acti v a. 

Sala das sBssões, 28 do Outubro ele 1901~ 
-Barúosa LimO-, 

S!. 
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Foram :.tprc;;cntadas ·ll :l. SI3S.ifí.o tL~ 23 rl•l 
ou f.nl)ro, ao pt•ojncto n. ~47, de !DOI, fix;\ntlo 
a despezo. do Mloistcrio u:L Industria., Via<:ii.o 
c Ob1·as Publicas, pa.ea o extwcicio de 1902, 
as seguintes 

Ao projP.cto n. 217, (lc 1901 

l"ic<\ o Govemo autoriz:J.rl.o a abri l' ao Mi
ni::;tel'io da. Industría., Viação o· Obras Pu
blica.~ o crctlito de 600:000$ par a. occorrer :1-s 
despezas com a revisão d:L rede de oncana· 
monto.; do n.l)a.stecimen&o de agua ua. Ca.pital 
Fedct•al, acqnisiç<io de novos man:Lncütes c 
ou·t.t·os melhoramentos reclama dos .pelo mes
mo serviço . 

Sala. das Ses.;õos, 28 de outubrO'de 1001.
J!eredia de Sá. 

Oni.lo conv.:icr : 
Pal"'cl. o Instituto Bahia.no de Agt•icultura. 

30: U00$0pü. 
Sala. das Sedsões, 28 outubro de 1\JOl . -

Jgnacio 'J.'osta,. _:_ Sod rd. - M. Caetano . -
Rorl-l"ig1~es Lima. - A. llfilton. - Al1Jes 1Ja,·· 
bosa.- SerLin·rt . - CastJ-o Ucbello. - J. A. 
Nei1Ja. - Fd ix Gaspar . - ~l•lalberto Guima
?'ÚI.JIL - .fiJugeni0 Tow·i1tho.- 'l'o/.cnlino elos 
Santos. ·- ]l(wrtnlws -11fonte1W{)I'O. - Satyro 
Dias. 

A' lBttra -E d.o n. li, al't. 1°, di.gu.-sc 
212:000$000. 

Sala. da.s Sessões, 28 do uut1tln·o ele I !)()I.
Taval'es de Lyra. - F.toy de Souza. - ;lf. 
· Perei1·a Reis . 

At•t. l. 0 ,n.6: 
Accrr..sccnt~l·SC : <(Ci'vilízn.\~ão <lo > índios» 

:1n~:3a5$000- sentlo 200:000$ p a.r <L osso scr
vir,,o . 

Sa.ta. ch~~ Sessões, :2.~ t..lt: uutLtbrv de HJOI.
Gucr.lellu~ .~[otu·,!o . 

On(le convier : 
Fica o Govcl'no autm•iz<tdo n. JH'Orngn, l' o 

peu.~u p<1l'U, conclusii.u tias ul11'a<{ ela. l•:stJ' :.trlu. 
ele Ferro Mogy<Lnil, no tt·ccho tle AntgU<Lry :k 
C<~t:.t.liio. 

Sala. d:ts Sessões, 2~ de ont.ulu·o de ·1001.
llerm clwgilclo rle iifo1·ae.~ .-Tcixdra B ranol1ín. 

Onde convier : 
Fica. o Govorno a.utol'iza.do a. despm1der até 

cem .~ontos de réis em obscrv~~ncia. do dis
])osto no paragrapho unico do a.rt . l" do de
creto n. 183, t.l.e 20 do setembt•o de l8~J3. 

S<~la das ses>ões, 28 uo ou tulm> do iDO!.
lfe.,.. mcncyildu de illurae> . -:L'cb;e·ira lJi'(lfl(ltúi . 

Accl'cscc: ltc-se ; U() final rlo 1u· ~ . :i" o se~ . 
g-ulntc : «OI11io n. 12 do n..rt. ~~-2 tin.. Iei n." 052, 
tle2J deiicz."lml)l'o de 18'J0.»-J1al'çal Rscoba1· . 
---11t~ 1 ·cliwio Barbõw.-A.l(rcdo Var l!lla . 

Vã.o a imprimír n.s seguintes 

lt(,; DACÇÕES 

N . 46 A--· l9ot 

Rcrlacçli,? final. rlo p1·o,jcdo n. '46, A, dfJsl rJ (tnno, 
que a1ltll!'i::;a o Podeí· Executivo a abri1• ao 
Mini.~lm·io rh~ G ucJ'I'a o CI'Ctlito crot1·ao,·cU
nario c/.c 4: 225~800 pa ra pagamentiJ do 
orrl enrulo a qu.e t em dit·cito o al?lVJXari{e do 
cxtin cto .-<11·scnal d ti .. Gue1·ra de P~:rnambuco, 
.!orí.o Climaco dos S antos Bu1·nardes 

O Congresso ·Nacionn.l resolvo : 
At·tigo unico. B' o Poder Rxecutivo auto

rümd.u a <tbrir :10 Mtnisturio · rlà Guer ra o 
credito 4:225:í_;800 pa.ra. p~gar n.o almoxot•ire 
do exttncto Arsenal de Guerra de Pernmri
buco, João Clima·co dos Santos Bernardes, o 
ort.lunado que lhe compete dtua.nte o tempo 
mn que esteve --respondendo a p l'Ocessono fO t·o 
criminal" por crime cuja. flenuncia. foi jul
gada improcedente, f'a.zendo as nccessr~i'ias 
opGPa.çõos c revogadas ·as disposições em 
contra.ri9. . 

Sala das Commi~siies, 28 do outubr\l de 
l 901 . - Guedelha Motwão_.....- Araujo Gâes.
Vi1·iato 111Mearenhas. 

N. ll2 .B - 1901 

Uedr~cçtio (lnal (lo rwo}ecto 11 . 112' llrJSle ("!110 

')1-W rmtol'i ::a o Ga'l)m·no " n7jriJ• o Cl' tldit rl 

de 100:000$ ao J.finis/Úio (la btdust?-ia, 
Vú~r,:t.io e OIJrrts J>uúticrts, con ~ o fim rlc sc1· 
tmt?·eyue rw 81·. Alúerlo .Santos flumont, _ 
~.;om11 p!'cmio pelo ?·i;suUrulo rl •: sua cxptJ· 
1'Ílmcin rle um balão . di.1·igivul 

O Con~n!.~So "N:tdonn.l <lcct•eta : 
. Al't igo unico. l•'ic;L o Governo a\ltorliatlo 
<L abJ:ir· o ct'edito cln !00:000.'; :.w Ministerio 
cl:tlnclustri:t, Via.c:ã o e ObL·a.•sPublicas com o 
fim t..le SGL' ontr·eguc ao .Sr . Alllcr to Santos 
Dumont, co mo pr~·rnio p~lo t' Luult~•do de sua. 
expcwiencia. de um b.~lão <lit·igi vel, feita. em 
Pudz u l::l do cqr1•ente; revugatlas as dispo- · 
siçi1GScm contrar io. 

Sala das Commissõ~s. 28 de outubro de 
1\JOI .-- GM~rlr:llt(l. il-I ow·rfli ,- Al·avjo Gdcs. 
Vitia.ta l\[Q.,;t:m·omh(t~ . 
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N. 147 A - 190 1 

Redctcçiío flnal do projecto n. 147, deste anno, 
que concede ao D1·. Amaro Rod1·igues de 
Albuquerque Figueiredo, 2° tenente cirur
gir."io, contractado, da ctrmada, · uma pensão 
de 300$ menso,es, autorizando o Governo a 
abrir o necessano credito 

O Congresso Nacionalreso1vo: 
A.rt. 1. o E' concedida ao Dr. Amaro R o

drigues de Albuquerque Figueiredo, ni.edico 
civil contractado pare~. servir como círur

. gião de 5a. .classe, 2° tenente da armada, ip~ 
validado em razão de oorviço, uma pensao 
mensal· de 300$000. . . . . . .. · .. · 

Art. 2.° Fica o Governo autorizado a abn .. • 
o credito necessario para immediata execução 
desta lei. -

O Sr.Presidente-Eshndo adcan
tada a hora, dc:':ligno para amanhã, a 8e
guinte ordem do dia. 

1 n parte até 3 horas ou antos: 

Votação do pro,jectõ n. 206 A, de HJ01, 
com o p;trecor · sohru as emendas par:t 
2'~ discussão do projocto n. 206, doste anno, 
que fixa a despesa do Ministeeio da Justiç;t o 
Negocios Interiores para ..p exercício de 1902 
(2a. discussão); .. . 

3a. d:i,scussão do projecto n. 150 C, de lüOl, 
com parecer sobre as emendas . oíferecidas 
em 3a discussão ao projecto do lei que orça a. 
Receita. Geral da Republica para o exorcicio 
de '1902; · . · . 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições 
contrario. . 

2a discussão do projecto n. 255, de 1901, . 
auto1•izando o Poder Executivo a. abrir ao 
Ministerio da Guerra. o cretlito do 736:424$, · 
:;upplementé.).r á verba lOõ. - Etãpa~ - do 

em art. 15 da lei n. 746, de 29 do dezembro do 
1900; . . . 

Sala das Commissões,28 de outúbro de 1901. 
-Guedelha ·Mourão.-· A1·aujo Gdes.-Viriato 
]ffascarenhas. 

Vae a imprimir o soguinte 

PROJECTO 

N. 57- 1901 

'Julga ser da co1npetencia exclusiva do Poder 
Executivo decretar sobre concesstio de "'an:
tagens de commanclo de forças, solicitadas 
ao Cong1·esso Nacional pelo capitão de mar 
e guerm Roclrigo José da Roc/uJ.,, . comman
d·mte gê1·al do co~'Po de ma'l'inheit·os na
cionaes e da fortaleza de WiUegaignon 

1a discussão do projecto n. 139 A, de 1901 
estabelecendo que as etapas dos officiaes do 
exercito e da armada nunca serão inferiores 
a 1$400, qualquer que seja a, ~tiarniçã? u. · 
quo p3rtençam, salvo as excepçoes da le1; . 

3a. discussão do . projecto n. 12i, de 1901, 
dispondo sobre a contagem da antiguidade 
do posto dos officiaes do exercito a que sere
ferem os arts 1" e 2° da lei n. 350, de 9 de 
dezembro de 1895; · 

3a. discussão do projecto u. 264, de 1900, 
autorizando o Governo a prorogar o prazo 
concedido á Sociedade Montepio Geral do 
Economia dos Servidores do Estado pat·a 
indemnizar ao Thesouro Federal (la, f]_uanti<t 
de que lhe é devedora, até que essa in:':lti
tuição regularize sua situação, podendo 
releval-a 'do pagamentJ da importancia que 

A Commissfí.o do Mar.inha e Guerra, em- ficou alcançada no anno de 1899; 
hora reconheça procedentes as raz~es . .al_le~a- . 3a uiscussão do projocto n . . 132, do 190~, 
das pelo capitão de mar o guerra. Rour1go autorizando o Poder Exacut1vo a abrtr 
Josó da Rocha, commandante geral do ,corpo ao Ministerio dtt Marinha o credito do 
de marinheiros nacionaes o da fortaleza de 100:000$, supplementar ao art. 8°, n. 2! 
Willegaignon, em justificação do seu rçque- -Obras-da lei n. 746, do 29 de dezembro 
riment~ em que pede ao Congresso Nacwnal de 1900; . 
concessao das vantagen~ de commando de 2a. discussão do peojecto n. 218, de l90l,au
força; mas, tendo em v1sta a expostçao do torizaildo o Poder Executivo a abrir ao Mi
quartel-generaldaMarinha •. queacompanhou nisterio da Marinhao credito de !3:121$701, 
o ret;tuerimento do suppllcante, e confot·- 'supplementar :í verba 8adoart.8° da lei tJ. 746, 
mando-se com ella~. é de :par.e~er, quo, pelo de29dedezombro de1900, parapaga.mentode 
n .. 4 do art. 48 ~a ÇonstltUiçao da Rep~- soldos · que competem ao.;; ofliciaes tra:nsfe
bhca, compete privativamente ao Poder Ex- ridos para 0 quadro da l'eserva depoiS de 
ecutivo decretarque o commando do corpo annulladas as I'0~pecti:vas reformas; 
de marinheirosnaciónaes e da fortaleza de 2a. discus~ão do projecto n. 1::31, de 1901, 
Willega.ignon corresponde a co_mmando de autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
força~, e não pelo Congresso Nacwnal. Ministerio da Fazenda o credito extraordi-

Sala das Commissões, de outubro de 1901. nario de 1:132$ para. pagamento a diversos 
_:Alves Barbosa, president'e. -Albuquerque opera~ios d~ Casa. da. Moeda ; . · 
Sm·ejo, rc1a.tor.-R. Paixao.-Carlos . Ca11al- 3a d1sc~ss~o do pr~.Ject~ n. 232.A, d~ ~900, 
canti.-.Soares dos Santos. com o parecer n. 22, de 1901, autor1zando 
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644" ANNAES DA CAMARA. 

o Poder Executivo a transformar as 1 a, 2° c 
3a turmas da Su b-Directoria. dos Correios 

l32a SESSÃO EM 29 DE OUTUDRODE 1901 

em la, 28. e sa secções 11~ Direc·toria Geral, Presid(mCi(t dos SI' S. Vaz de i11ello (P1'es-i-
pn.s~ando os chefes de turmas a chefes de dente) , Carlos- de Nor;acs (1° Secretario), 
secção, desde que preencham as cGndições Vaz dé ]l[ello ( P1·esidente ), 8atyYo Dias 
regulamentares, e dando outras provi- (2o Vice"Presidente) ,Angelo Neto (2° SecJ·e-
d-~ncias ; - ta1·io) e Vaz ele :Mello (Presidente) _ _ 

2a parte ás 3 horas, ou antes: 
Ao meio-dia procede-se á chá.mada a quo 

Continuação da, 2:1. discussão do projecto respondem os Srs. vaz rle -Mello, Satyro 
n. 216 A, de 1901, _com parecer sobre as Dias, Carlos do Novaes, Angelo Neto, Aga
cmertdas para 2a discussão do projecto pito dos Santo.~, Luiz Gualberto, Gabi•icl 
n. 216 A, que íb:a. a despoza do Minlsterio Sal()'ado, Sá Peixoto, Hosannah de Oliveira, 
da. Marinha para o exercício de 1902 ; Ser~edelÍo Corrêa, Cunha Martins, Ray-. 

Continuação da ' 3a di ::;e ussão do projecto .mundo Artbur; Noguoim Accioly, Frodef'ico 
n. 121, do l 901, autorizando o Poder Exe· Borges; Gonçalo Souto .- Eloy do Sou~a, . Ta
cativo a abrü· ao Minh;terio da, Justiça e Ne· vares de Lyra, Trindade, Silva Mariz, Celso 
gocios Interioreso credito do 100:000$; sup· de Souza, .Gomos de Mattos, Bricio · Filho, 
plementaP ao n. 14 do art, 2° da lei n. 746, João Vieira, Julio dP Mello, José Duarte, Epa
do 29 de dezembro de 1900 .; _ minondas Gracindo, Raymundo do Mieamla, 

Contiimação da 3a discussão do projecto ioviniano de Carvalho, ,Settbra, Franc1sco 
. n.133 B, de 1901, que autoriza 0 PoderExe- Sodré, Manoel . Caetano, V~rgnc de Abreu, 

cutivo a abrir ao Ministerio da . Justiça e Alves Barbosa, Rodrigues Lima, Celso dos 
- Negocios Interiores o credito de 11:200$, sup- Reis, Raul Barroso, Daocleciano de Souza, Nilo 
pl~mentar á verba 9!). do art. 2o da lei n. 746, Peçanha, Alves de" Brito, Silva Castro, Mar- · 
de 29 de dezembro de 1900 ; _ tins - Teixeira, , Oliveira Figueiredo, · Theo· 

3a discussão do nroJ'ec· to n. -103, de 190.1, philo-Ottoni, Gastão da Cunha, Esperidião, 
J' Alfl'edo Pinto, -Carneiro de Rezende, Adal- · 

marcando os casos e a fórma da revhão das berto Forraz, Antonio_ .Z'l.charias, Mayrink,
condemnações ; Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, Padu:l. 

2a. discussão do projecto n. ~22, de 1901, Rezende, Domingued de Castro, Dino Bueno, 
determinando que os officiaes do exel'cito, ar- Costa ·. Junio1•, Bueno de Andrada, Cajado, 

· ma.da e classes annexas, refurma.dos ou que Cincinato · nraga, Alfredo Ellis, Hermene· 
se venham a reformar de accordo com os de- gildo do Morao.~. Teixeira Brandão, Lin
cretos ns. 108 A, de30 do dezembro de 1889, dolpho Sorra, Carlos Cavalcanti, Paula 

· e 193 A, do :-30 de janeiro de 1890, voluntaria Ramos, Francisco Tolentino, Victorino Mon
ou compulsoriamente, teom direito <ís v·an- teiro, Aureliano Barbosa., Vesimsiano ·de AI- · 
tagens oxamdas no alvará. de 16 de de- buquerque, Alfrodo Varella c Diogo Fortuna., 
zembro de liOO e resolução de 20 de dezem- Abro-se a sessão. 
bro de 1801 ; - - . 

E' Jirla e som delmto appryvada a acta. da 
_l'\ discussão do proje-cto n. 182 A, do 1001, sessão antocodentc. · 

dispensando i1 Fazenda, ·Municipal do adean
tar o pagamento do scllo nas c(l.usas em qu(} 
for autora ou ré, perante a justjça. local do 
Districto Federal, e dá outras providencias, 
com emenda da Commi~são ; · 
- la discussão do projecto n. 215 A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a contractar 
o resgato -do papel-moeda com um banco 
existente ou que se installar e, dando outras 
providencias. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas c 15 minu
tos da t~rde. 

O Sr. Serzédello Corrêà- . 
Peço a palavra pela o1·dcm. 

· O Sr. Presidente-Toin a ·palavra 
o nobre Deputado. · · · · · 

·o Sr. Sei .. zedello éorrea(pela 
o1·d~nt)-Sr. P1·~sidente, vi hoje pela leHm•a 
da ordem do .-dia que V. Ex. , naturalmente 
para attender a a.ssumpto de interesse g.-:lraJ, 
retirou um certo numero <Th projectos ; entre 
estes infelizmente -foi retirado um projecto · 
apresentado providenciando sobrê a creação 
de armazmis geraos e emissão de warra_nts. _ 
projecto que tem, coi:no -V. Ex. sabe, o maior 
interesse o quo obedece a uma necessidade 
publica de alta rolevancia. , _ - · · 

Pediria,. pois, a ·v. Ex. a fineza de incluir 
tambem na ordem do dia · de amanhã, de tle-
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pois, ou quando julgar opportuno, este pro
jecto que obedece a. interesse exclusivamente 
geral. 

· O Sr. Presidente-A Mesa tomará 
na devida consideração o pedido do nobre 
Deputado 

Passa-se á 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada '·a sa discussão do projecto 
n. 150 C, de 1901, com parecer sobre as 
emendas oJfel•ecidas em 30, discussão ao pro-

j
·e.· ct') de lei que or. ça a Receita. Geral da Re
publica para o exercia de 19.02_. . . . 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr: Cincinato Braga. . , 

mão de quasi todo o ouro, que- alli accumu
l~mos penosamente durante os annos do fun
dmg, para, atirai-o dentro dos cofres do 
Banco da Republica, no momento em que 
esse banco sossobrava, engolido pelo. oceano 
de ~egociatas dos bolsistas desta praça .. O di
nheiro de todo o povo . foi empregado na sal
vação dos interesses de alguns. 
· Per?-emos ·assim vasto trato de terreno jâ. 
conqmstado na solução do problema de las
treação do · nosso papel. E perdemol-o com 
damnos dobrados:.poeque o Governo, alem 
do prejuizo que causou ao Thesouro com o 
embarcai-o nesst~. awntura, sacrificou tam
bem os particulares , . creando~lhes uma 
das crises mais violentas que o Brazil tem 
soffrido. 
. Lançando mão dos e.3terlinos que havia
mos depositado em Londres, e acudindo ·com 
elles a um banco, em vespera.s de fall.ir, o 

o · Sr. Oincinato o 1 .. agn diz Governo cre:m ensejo a que esse banco, no 
que todos se Iembmm do b<:tixissimo grâo de precipitado afan de obter dinheiro circulante 
depréciação a que desceu 0 . papel~moeda no para suas urgencü1s, fosse afoutamente vcn
Brazil. . · dendo na praça es:3es milhares de esterlinos 
. Examinando as causas desse complexo do Thesouro, a preços continua e gradativa-
pllenomeno, o Cong-resso Nacional compe· mente mai~ baixos, e produzisse assim a 
netrou-se de que, além de outras, a prin- brusca alta cambial no ~eado do ~nno pas
cipal consistia no facto de não estar nosso oado. Da taxa 8 3/8 galgamos, rapidamente, 
pap2t circulante garantido· por deposito de até á de 14 1/2 ! .. 
ouro; que asseguro aos portadores das no- .__Com tanto desatino andçm nisso o Govct•not 
tas seu troco por moeda metallica. Para cor- que nem se apercebeu de que eram os seus 
rigir esse maL, o Congresso votou a lei de proprios aetos que geravam o artificial 
1S99, pela qual reclamou da Naçãoum ver- abalo, . 
dadeit•o· sacrificio; isto . é, além do paga- Tom a simplicidade vaidosa do acreditat•, 
monto dos impostos, já exaggerados, neces- dizendo-o até em pcça.s otnciaes, que a alta 

- sar'los ás despezas geraes da administração, o traduzia melhoria efl'ectiva dtL situação do 
Congresso reclamou. tambem o pagamento paiz ..• 
de uma quota de imposto em ouro, dosti- Mais do quo i::;so. O abocanhadot• dos 
nada precisamente a ser depositado em Lon- nossos rccUl'dOS do então, o exporto gerente 
dres, para ir gt•adualmente crescendo e con- de um banco estrangeiro, ao passo quo ia 
stituindo o alicerce ou lastro metallico do adquirindo nosso ouro na praça a resto do 
dinheiro-·papel quo está ch•culando no.nos5o barato para nos revendet-o depois muito 
paiz. ~ · ··. · mais caro, m•a simult<tnca.mento recobido 
· Ã esse deposito, aquella loi denominou com effusivo ga,udio pelo i,ngt>nuo Choro da 
]fundo de .. Garantia do papel-moeda. ' Nação I . 

. . . A Nação concorre para esto fundo, an- Diz-se mesmo que fõra om seguida resti-
nualmente, com um pouco mais de um milhão tuido gentilmente a seus all'u.zores em carro 

· .esterliq.o, coi:respondente, ao cambio médio de palacio ! - Infeliz Republica! · 
. deste exercicio, a 23.000:000$. Esta somma . Está na memoria de todos o colossal pre
. ·é ·por si só assás elevada, pt·incipalmente na juizo que o pai-z soifreu e continua a soffrer 

época de penuria quertravessamós. Eatten- com essa violen~a cr~se (e1:ta ?e~o Governo. 
dendo-se, a que el!.â · ê uma sobrecarga ao A layoura . for aprnne1ra V1ct1ma. O Go
povo, é uma contribuição . a rnais por sobt•e verno fez a... alta cambiar exactamento quan-

. a já ·pesada tributação. ordinaria, compre- do, ·na ·entrada da safra passada, o café 
hendé-se .quão · oneroso é o sacrificio que a subia om ouro no Havre a cerca de 60 

,: Nação QStáfa.zendo para a.v.olumàr-ss aquelle francos. 
P.unoaGd{l erantia.' . . · A subidado cambio perturbou o mercado, 
· OGoveord e que não teve a comprehensão de: modo a não tirarmos proveito quasi 
desse sacrificio. Em vez de considerar esse nenhum dessi). alta de café. Por su;\ vez, o 

·Fundo de Gamntía como ·um deposito sagra- commercio viu-se tão atormentado pelos · 
do, confiado á sua guard~, o Governo lançou abalos da alta do cp.mbio, que houve um dia 
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em que, no decurso das seis horas uteis, afii
X<tram-se 33 taxas ! 

O crmlito do puiz no exterior sofrreu rude 
golpe, porque njnguem l<L fôra poderia de
positar confiança. em uma moeda cujo valor 
dançava assim doudameni,e. A brusca ele
vação do cambio determinou a subita rc
mes:;a paea o exterior de colossaes sommas, 
em detrimento gravo d;t no~sa já preco.ria 
situação financeira. Sú do Estado de S. Paulo 
emigraram Cffi pOUCOS dias COl'Ca de quatro 
milhões m;tcrlinos. Segundo dados oflici~es, 
os saques das praças bra.zileiras -só soln·e a 
praça. de Londres, os quaes em junho, julho 
c agosto ue 1890 haviam sido -de -~ 5.909. 718, 
elevaram-se em iguaeg mezes da crise offi
cial do anno passado ú fabulosa somma de 
·53 15.604.568 ! . . 

O de;:;atino uo · GoYerno gerando . a alta 
bPusca c exaggerada, deu causa á vinda do 
estr~ngeiro do ordens telegraphicas, diaria 
e ins1stentcmente recebidas, exigindo não só 
remessas de valores aqui em deposito nos 
nossos bancos, como tambem dando deter
minações para a venda prompta de fundos 
publicos e de titulos das rendas das nossas 
melhores em:prezase companhias, para ser 
seu .. produ c to apurado em ouro e remet-
tido. · . 

Ao lado disso, fervilhavam colonos, ope
rarias . e pequenos commerciantes estran
geiros rcmettendo 'seus haveres a seus paizes 

· de origem. 
Deu-se então fortíssima retirada de di

n 1wiros, não só da Caixa Economica, como 
principalmente dos nossos bancos nacionaes, 
dinheiros esses que eram orn seguida leva
dos aos bancos estrangeiros quo vendiam 
cambio. 

No meio d53ssas circumstaneias, os lmn
cos nacionaes ~e deposito o de desconto~, 
((!UO sflo os quE> servem ao commercio in· 
terno o ú. lavom·u. do paiz), vimm-so atur
didos com es~as bruscas rotit•adas do nu
morm·io, determinando a cri~:~e que eslamos 
soff?·endo até agora, rebentada em setembro 
do anno passado, e da qual solJroroio a. 
suspensão do pngamento.> dos scguin t;cs c~ s
ÜLbelecimento::l de credito: Banco H.uml e 
Hypothecario, _Banco Commcrcial, Banco 
_da Republica, Banco Lavoura e Commercio, 
Banco de Dopo:;itos o Descontos, Banco 
Italia-Brazile, Banco de Credito Movei, 
Banco Intm;mediari-o, Banco· Mercantil de 
_Santos e outros diversos. das praçoas da 
Bahia e Pará. 

lsEo sem ütllar das casas de commercio 
an<l.1?tadas <t fallcncia, nem dos la:vrailo
ros roduziuos :1 pobreza. 

Em um paiz <lo opinião publica esclal'e
cirln. o energica, um Govm·no que occa.
f3ionnssc 'tantas ruin;ts o devastaç~ão serla 

apeado do pode1• nas m·alhas de um pro
cesso de responsabilidt\de. No Brazil, tal 
Governo inculca-se o stdvador das finanças 
nacionaes! 

Eis ahi em que deu nas mãos de um Go
verno nefasto a accumulação de ouro no 
Fundo de Garantz:a. que foi creado. 

Mas o Congresso, ao crear esse Ji'undo de 
Gm·antia, considerou que, por 1múto bem ze
lada qtw fosse ·a sua. gúa,rda ainda assim a 
valorização do nosso papel em gyró ·seria 
mui-to demorada, attenta á sua alta somma 
de quasi 800.000:000$000 em circulação; Por 
isso, entendeu-s<> que, partt obtenção de mais 
prompto resultado, se deveria atacar o pro
blema por dous lados a um só tempo . Ao 
passo quo se iria augmentondo annualmente 
.o lastro-ouro, sê iria de outro lado dimi
'nuindo a massa do papel circulantc.-Dimi
nuindo, como !-Por um outro sacrificio exi
gido da Naçãél : isto é, alem da contribuição
ouro retro alludid.a, exige-se o pagamento, 
tambem a mais, de quantias que são cobra,..;. . 
das em papel, e, a titulo de saldos orçamen
tarios; são reduzidas a cinzas, 

Si no atacar nosso problema financeiro 
pelo lado da lastreação-ouro do nosso papel, 
o Governo foi, como vimos, desastrado, des
moralizando o Fundo de Garantia com o en
tregai-o a um banco queprado,-pelo lado da 
reducção da massa de nosso :papel, não foi 
menol:! desatinado, desmoralizando, com a 
emis~ão do papelorio das insc6pções, os ma
nifestado~ propo:1itos de não emittirmos mais. 

Não é tudo. Mantendo agora na sua pro
posta do orçamento a autorização para con- · 
tinuarom-se as incinerações do papel-moeda 
como toom sido' foi tas, o Governo pódo arras
tu. i· o pniz a uma situação muito p1·ccarla. 

Ha mais de qmLt: o anno.;; (!UO e.:tamos tra· 
halhados por séritL crise de desttpparecimonto 
da confiu.nç·a, de ause11cüi de c1·etUto, crise 
que, como o orador expoz, o Governo aggra.
vou com a th\ alta cambial artificial. Agora, 
com as incinerações imprudentes, vamos 
rodando pára outra crlse mais violenta 
ainda: é a de ausenC::a' do JWOpl·io dinheü~o! 
A rctirach de altas sommas da circulação, 
immoderada como vae sendo feita-aos mil 
contos em cada. sabbado-não' po(le'râ ·ser 
suppol'tada continuamente. Exhausto, ane
mico de recursos, não poderá mais o-povo 
brazileiro soffrer essas sangrias mortaes. 

S. Ex. o Sr. · Pre,':ddente da Republica, 
cumulado de lisonjas, de honrarias e de pro- _ 
ventos, como nunca na vida as tivera iguaes, 
vive no m_elhor dos mundos . c ignora o que 
vao de doloroso e triste na vida dos cidadães. 
Si S. Ex. não passasse, ·pelo meio do povo, 
esquivo, tímido c fugaz, como medroso da 
ptopria obra,-S. Ex., caminhando por sobro 
os cscomb1•os das industrias, observaria a. 
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·i ncri vel paraly7.ação do commercio c peesen-. 
cial'i<L a dolol'osa agonia da. lavouN. S. Ex. 
verificaria que <Ls necessidades dos }Jarti
cularcs chegaram a insupporta.vel grtLO llc 
tensão. 
·· Nessa difticillimà situaçã.o de penuria com
mercial e agricola, o Pl'o.~oguimen t;o em 
grandes incinerações 6 uma imprudcncia ! 
Não é que o orador as c()ndomnc om abso
luto. Ao contrario, porque entendo quecllas 
são até corto ponto uma n;wdid<~ boa, é quo 
o orador julgr~ qne não se a devo desacredi
tar com uma applicação mc'L. 

As retit•adas de dinl1eil•o da circulação são 
uteis, corno podem sm· fataes: tudo depcnd; 

. das circumsta.ncias em que o paiz se encon
tl'a, da moderação na a.pplicação do remcàio. 
Agora, o estado geral do p:tiz não supporta 
a dósc exa.ggcrada do incinerações que lhe 
tem sido mini.~trada. 

Antes de tudo, é mister attender á gra
duação equ~t~tiv<t no sacrificio popular, gea
duação cujo ·crítcrío é deduzido do valor 
ouro do papel que S(} incinera~ A' medida 
que o poder acc1uísitivo desse papel augmen
ta, o guantum a incinerar-se deve diminuir; 
ao contra.rio, o sacri1icio da Nação vao ca,da 
anno se aggra-vando mais, isto é, a pressão 
vae augmentando á medida que a intons~dn.de 
das trahsacções vae diminuindo. Por tal 
caminho, com poucos passos a.borda-se o 
absurdo. · 

O Govemo vai afl'l'Onta.ndo a situação, por 
não ter niticla comprehensão ela gravidade 
della. Em suas mensagens, inclusive na do 
corrente anno, o Governo argumenta com o 
augmento de nossas r~nda~spmo si isso fôl'a 
symptoma de ·molho na, no mundo dos nego
cios, isto é, nas riquezas do paiz. Puro en
gano. 

As trrmsacções esmoreceram. O quo au
gmentou foi o draconismo na tr.tbutnção o 
na. arroe<tdação das rendas. A pro:vr~ está em 
que as rendas do importação, cuja inci
dencia tributaria orn. desde antoriormcntic 
molhar assegurada, diminuíram prot'unda
ment>J. 

As rendas que augmental'am foram as dos 
· impostos novos, de commmo, que rocahom 
soln•e objectos fabricados no paiz. Augmen
taram no primeiro instantP; mas a conse
quencia· desses impostos .ostú. sendo uma 
grande diminuição de consumo desses obje-

,., ctos e o simultaneo fechamento de varias 
fabricas. O Governo não se apercebe dessas 
demonstrações do empobrecimento do paiz. 

O g~orioso :financeiro do Imperio~Irran
cisco Belisario-doixou escripto sou parecer 
sobre a retirada do nosso papel da cir
culação. 

No seu rel:~torio de l8R7, o saudoso esta
dista aconselhava que se a opora.sse «sem 

:.1balo para os interesses da sociedade>). «Pa
?·ece-me convi1·, dizia clle, qtte ntío exceda de 
5, 000 contos a som ma r;, 1·eti.rar ann'~talmente. » 

E qual era<\ situação nes~a época ~ Acaba· 
vamos do contralül' um emprestimo externo 
de seis milhões esterlinos. Liquidavamos 
uma abundantissima safra de café, ao alto 
preÇ'O de quatro libras por sacca, que produ· 
zil•am 25 milhões esterlinos. Tinhamos cam~ 
bio a 23. Nã.o necessita-vamos de muito nu
moraria circulante, porque a saf1'<t í'ôra co
lhida. por braço escravo. O credito elos lavra
dores o dos commerciantes era fu.cil e amplo, 
assim como o .da propt•ia Nação : tanto, que 
logQ no anuo seguinte contrahiamos outro 
empeestimo externo de mais seis milhões es
terlinos. O cambio subia firme, mas os pre
ços do café tambem se mantinham em alta. 
Nosso papel ciecul:.tute, de 205.000:000$; cor
respondia a 20 milhões esterlinos. 

Pois bem. Sob o imporia de tão propicias 
cit•ctünstancias, o eminente Ministro enten
dia não convir retirar por anuo mais de 
5.000:0000, enUío correspondentes a pottco me
nos de~ 500.000. 

Nós estamos retirando da circulação 
38.000:000$ por anuo. E qual é a. nossa si
tuãçã.o actual ~ Sahimos de uma insuffi.ciente 
moratoria. Estamos liquidando nosso café 
pelo cttsto, a .Z I l J4 por sacca, er1uivalentes 
a.l7 milhões esterlinos apenas. Necessitamos. 
hoje de dez vezes mais numerario papa os 
colonos di.ts fazendas c para os operarias da.s 
industrias. 

Temos cambio a 11 1/2. Os braços ese;ts
seiam. A nação não tom credito. As transac· 
ções particulares difficu1tadissimas, como 
nunca. o foram ta.nto. Quem om po bro 
descem n. neees:3ita(lo. quem ora remeditHlo 
passou a pobre, e o rico não salm quo sm•to 
o' aguarda. O numeraria circu1anto elo 
GSO.OOO:OOO$ corrcsponue, ao.cambio mcdio 
do exercicio, a COl'CI~ de ~lO milhões estm•Ji. 
nos, isto é, 50 "f o mais do quo no tempo d<t 
Belisario. Si e,;to vivesse, a comparação <las. 
duas situações loval-o-hia logicamente a nã.o 
retil'itl' hoJe nem mais uma cedul:L da cir· 
cu1ação. Sim. Em emergencias como as. 
actuaes, a simples :firmeza em não emitti:r 
já Cl acto governativo <lo heroismll con~ 
sei ente. 

Suppondo, porêm, que nessa situação P.e 
hoje fosse identica inteiramente (t de então, 
uovcriamos, mesmo assim, estar incinerando 
50 °/o mai~ que nac1uella. épocha, (porque 
nosso numeraria ,col'l'csponde a ,~ :iO milhões, 
em vez·dc ·SS 20 milflões d.a.queUc tempo). 
Qncr dizer : em logar do papel correspon
dente íL '53 500.000, devoriamos estar incine
rando papel cot'respondente a '~ 750.000~ 
Entreta.nto, em quadra mil vezes peior, es-
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ta. mos neste anno incinerando valôr de · um 
milhão c scteccnús mi.llibea.s ! 

Não é possível que o pa.iz S!:l <1gncntc nesse 
diapttz:\.o, sobret,udo encarando-se com 
p':>nderc:tda. precisão a sini~tra. pet'i:ipectiva do 
dia de amanhã. A folga de tres annos, que 
estavamos desi'ructando na divida externa, 
ce3sou. Seja como fôr, · temos de nos des
fazer em cerca de tres milhões c meio es
terlinos p:mt nossos credores externos, si não 
quizermos vel--os areecaüando as rend<\'3 tlas 
nossas alfandegas. Penetramos os humbraes· 
de úlll anno agr·icola de miscria: o Rio de .Ja
n3iro, que n.caba de colher rn<tis de qua.tro mi
lhões dé saccas de café, não colherá dous. 
S. Paulo, que não colheu menos de nove mi
lhõe~. não colhet'á nem seis. Vendendo 14 
milhões por anno, est:1mos cl}rtindo crueis 
provanças :- o -que será quando não ti
vermos para vender sinão ao todo cerca de 
oito milhões '?-E' evidente que, mesmo si ,já 
tivessemos pura circulação metallica, o anno 
proximõ futnro§orü~ de grave crise de- nu
ID::lrario. 

Pode-se redarguir qne a escassez do ge
nero trará alta no seu pt·eço. Mas tal alta 
é o incerto, é o desconhecido e o Goveruo 
não tem o direito do appellar para o de;:;co
nhecido. E nem tal alta é de presumir-se 
em, condições compensadoras. Primeiro, · por
que os stocks accumula.dos. de annos anterio· 
.res (e quo -já não nos pcl'tenccm) supprirã.o 
as deficiencias dos met'cados. Segundo, 
porque, dado o aoandtmo· em que se acha o 
credito agrícola c a não defesa commercial 
do producto, os cxportadol'CS, que ·o mono
polizam, continuarão a pagal-o pelo preço 
mais ou mcno;) neccssariõ para que lhes não 
morra a gallinha. dos ovo;; do ouro. 

Por oulrro lado, olhando do alto as con
diçõm gcraes dos mercado~J monctu.rios que 
mais animamnossa,s transaç~ões commerciaes 
em geral, venws que a Allemanha e a In
glaterra, uous do.3 nossos melhores fr·eguezes 
de c<tf'é e de b:.n'racha, atravessam Cl'ise. 
grave do escassez de dinheiro. A Allema
nha, cóm a sua rlebaclc inrlu~t.rial, no impor
tante ramo electro-teclmico ; e a InglaterN 
com a questão do Transwaal e os perigos 
no Oriente.· Desses paizes, que são nossos 
importantes mercados de dinheiro, em vez 

: dé vinda de ca.pitaes, devemos e.3peral; que 
. reclamem remessas, d'a.qui para lá., dos ca

pitaes que daqui lhes possam ir. Essas con
dições desses dous paizas aft'ectam por cor
rente sympath'ica outros mercados euro
peus. 

Diante da. exposta situação, dentro do nosso 
_ paiz e fora, delle, podee:i. continuar a incine
: ração á razã.o de 1.000:000$ por saboado ~ 

·E' a.ttcndend.o a tacs circnmsta.ncias que 
o o1•ador apresentou a emenda pela qual, 

dada a subida do caml.Jio acima de · 12, não 
se l'Ctirará no cxe,·cicio de 1902 numcrario 
tia circulaçiio. A somma que, arrecarla.dn. 
pelo Thesouro, poderia ser incinerada., de
verá S!;l' re:Jt:ituida á. circulação, compran
do-se com ella ouro para armazenamento no 
l'ímdo de Ga1'antia quasi e3gotado com os 
fornecimentos ao Banco da Repub1ica. Isso 
s·i o ca'inb!:o est ·ive1· em alta igual ou supe1·io1· ' 
a 12. 

Ca.so, porém, o cn.mbio se mantenha abaixo 
!)e 12, continuarão as in~inerações: -apenas 
scrã.o cllas 'reduzidas no seu quantwn. Em 
vez dD incinerarmos cerca de 35.000:000;~ , 
por anno, p<tssaremos á incineração de 
quantia correspondente a .r, 500.000, ás ta.- . 
xa.s que vigorarem:- quer dizer, incinera: 
remos, ao cambio do 11 l/2, por exemplo, 
10.500:000$, feacções desp1·ezadas. Si o cam
bio descor u, lO, incineraremo~ 12.000:000$, 
e assim por diante. Apenas, o regimen da. 
emenda assegum uma relativa maior fixúlez 
!la taco r~ cmnúial nas adjacencias de 12. _ A 
r.-~zão disto é pare~er-nos, á vista mosmo de 
premiss:is estabelecidas pelo Ministro da Fa
zcndn., que essa · taxa corresponde mai.s ou 
menos á nossa situação. A . autorização ao 
Ministro para camprar cambiaes ~cima de 
12 obedece tt convcniencia da entrada do Go
verno no mercado sóm.ente quando os rna1_~ejos 
da esp(}culaçr7.o ('o1·çarti uma .alta violenta e ar
tificial, como jii temo l-as tido. 

Occo1'rüüt ella; o Governo, sem disperdicios ''~ 
nem riscos,. poderá pelo menos moderal-a, 
sinão evital-a.; pois as a.ltas brusmts pre
judicam lllê~is ao paiz uo que as baixas. 

Quamlo os cspecultt(iores envere(la.r!)m seus 
manejos parti. a haixa, o Governo respomlor
lhc.:;-h < ~ com a incineração. 

A emenda visa,-pois, <L m(~sma solução que 
o peogru.mma do Governo ta.mhcm viS<~. 

Caso, apeza,r da a1lopçü.o · !lossu. mmlilla., o 
cambio mu.ntenlm no ecce1·cido de 1902 sn:t 
tenllóncüt pa.ra alta, pm·mimccon!lO firmo a. 
t:txitS snporiores a 12, ontãn, no orçanient:> 
que aqui vot:trrno3 para. .100:1, insisl;indo na 
mesma politica, devet'emos apon:.ts altorar o 
cl'iterio du. tnxu. de 12 p:1t'a o d:t taxa de 1:~ 
ou 14. . 

ServiremoJ aasim ao commercio, que para 
.seus calculas terá sempre, embora, em p:trte 
fallivel-, um criterio ao menos maisappro
ximado pn.ra cilcar seus ci1lculos de cambio _ 
medi o do anno. Talvez a<Jsim so anue um ' 
pouco mais devagar. 

-M,ts os bons gcneraes fa.zcm marchas m~:üs 
vagarosas quando q nerem cllegctr -mais de-
pressa e ga.ra.ntit· n1clhor a victorh. . .. ' 

M:~s é e:drn.nhavel que a Commissão ele Or~ · · 
ç:tmcnh, em son parecer, tenha llcixitrlo dq'~' 
comprchonder o alcance rlo dispositivo da 
emenda. 
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Ella não é mais do que a pratica da mcdi.
da solicitada pelo Presidente da Republica 
em sua mensagem de ahertura do Congresso 
em maio de 1899 : «Para o fim do poder 
attende1· com amplitude ás necessidades oc
cm·rentes, será. inoispensavel que o Governo 
fique autorizado a ompt'egar o fundo de res
gate no augmento do fitndo de gm·ci11t-:a, e 
vice-versa, conforme as circumstancias cam
biaes e do accórdo com a reducçã0 · opo1'ada 
na circulação, de modo que o fundo de ?'es
gate possa ser no todo ott em parte transforma
do em fundo de garantia». A loi de 20 de ju
lho de 1899, que aqui votámos ex-vi dessa 
solici~ação do -Governo, consn.gra exacta
mente esse mecanismo, nos seus arts. 3° 
e 4°: «Sempre que -a situação cambial e o es
tado da circulaç:lo o aconselharem, djz o 
aet. 3°, poderá o Governo empregar o fundo 
do resgate no augmento do fundo do gct· 
:rn,ntia, e vice-versa». 

Que a Commissão julgasse 1:nopportuna a 
situação cambial pa1'a augmento do fundo de 
garantia á custa do fundo de resgate--'-e dis
cutível, é talvez insustentavol, mas compre
hende-so. Agora, que a Commissão não 
atine com os intuit!Js da, omonda-isso não. 
M.estres em finanças, não tinham seus mem
bros o direito de dize l-o .. , 

Por mera cautela, não acreditando, entre
tanto, na intercurrencia da hypothcse--a 

l--emenda prevê o casó do saldos orçamenta
rios ~uperiores [to p<tpnl a incinern,r-se, . com 
permanoncia do taxas inferiores a 12, c 
dá, a esse excesso o emprego mais util, dentro 
da idêa de restricçfio dr1s incinerações. 
Manda rosga.tn,e por c:Hnprn apolices da di· 
vida intot•nu.. · 

Tudo o q nc o oru.dol' ve1ü de expô r obedece 
a uma prooccnpaç:ão geral: ó a de caminhar 
com tlt•mmm, omb0rtt mais devagar, na si
multu.no!l. valol'iZ:J.ção do pap3l pel6_ rcsO'ate, 
pola lu.steoaçfio, c pelo dcsenvolvimci.Jt% da. 
ordem economica. Esperar o mil;:i.$1'0 das 
í'ornalhn,s da Alfandcgn, nã.o ó prudente ... 

IncinGL'emos com nwJePação. Arma ze
n e mos ouro para lastro, com firme e cn.u
tclos:t · decisão. Ol'denemos nosso estado eco
no mico, com quaptas forças indirecta.s 
póssamospoderas publicas fazel-o. Sem isto, 
toda a,Ha tio cambio é fallaz. Durn,rá. pouc'): 
Póde seevie a um estratag0ma da-- vaidáde, 
pelo qual os Srs. Ministro da Fazenda e Pre-_ 
sidente da Rcpublica possam--amanhã, quando 
vier a r-3acção, ufanar-se de que quando os~ 
tiveram no poder o cambio ia alto. O. povo 
é que pagará caro es.;es expedientes. 

Como dizia o orador, a me:lül:t lombeada· 
pelo nobre relato e da, Recci ta., o m-gatc das 
apolices, nã.o colhe os resulmdos que noi:sa 
situaçito recln.m:t ... 

Camnra Yol, YI 

(O orador e. inten·ompido pela ltfesa, pa1·a 
termn logw· as votações das mate1·ias encer-
radas.) " 

Comparecem mais os Sr.;;. Carlos Marcel- . 
Uno, , Albuquerque Sel'ejo, Artht~r Lemos, 
Antonio Bastos, Inclio do Brazil, Luiz Do
mingues, José Euzebio, Gumlellw, Mourão, 
João GayosJ, Joaq_uim Pires, Thomaz Ac
cioly, Thomaz Cavalcanti, João Lope.~, Fran
cisco SCt, Sergio Saboya., Lima Filho, Ca
millo de I-Iollanda, Ermirio Coutinho, Tei
xeira de Sá, Pereira de Lyrn., Esmeraldino 
Bandeira, Pedro Pernambuco, Ãr1•oxellas 
Galvão, R-odrigues Doria,Fausto Cardoso,Cas
tro RabeUo,Neiva,Augusto Fl,ança,Milton,Fc
lix Gaspar, Eugenio Tourinho, Paula Guima.
rães, Adalbcrto Guimarães, Tolentino do.:; San· 
to.1, Eduardo Ramos,Galdino Loreto, Pi nhcieo 
Junior, José Monjardim, José Marcellino, He
redia de Sá, Henrique La.gden, Nelson do Vas
concellos, Barros Feanco Junior, Lourenço 
Baptista,, Pereira Lima., Viria. to Mascarenhas, 
Fl'anciscv Veig·tt, João Luiz, Monteiro de Bar
ro.3, Penido Filho, Landulpho de :tvfagalhãea, 
Carlos Ottoni, Eduardo Pimentel, La.mal'tine, 
Moreira da Silva, Adolpho Gordo, Edmundo 
da Fonseca, Luiz. Piza, Benedicto de Souza, 
Lamenha Uns, Barbosa. Lima, Marçal Esco.; 
bar, Germano Hasslocher, . Francisc0 Alen-' 
castro, Rivadavii't Corrêa c Cassiano do Nas
cimento. 

Deixam de comparecer com causa. p:wti
cipada, os Srs. Urbano Santos, José Boi
teux, Pedro Chermont, Rodrigues Fer
nandes, Christino Cruz, Augusto Severo, 
Pereira Reis, Soares Noiva, Mala.quia.s Gon
çalves, Moreira Alvos; Cornelio da Fonseca, 
gtpidio Figueiredo, Affonso Costa,, Tosta, Au
gusto do Freitas, Parn.nhos Montenegt,o, Mar
colina Moura, Dionysio Cerqueira, Sampaio 
Ferraz, Augusto ue Vasconcellos, Martmho 
Campos, Puroit'a dos Santos, Aureliano. dos 
Santo.~, Rangel Pestann., Estevão Lobo, Ilde- '· 
fonso Alvim, Monteiro da Silveira; B\lono 1.b 
Paiva, Leonel Filho, Nccosio 'ravares, Ar
thur Torres, Manoel Fulgcncio, Nogueira. Ju
nior, Linclolpho C:wtano, Miranda Azevedo, 
Gustavo Godoy, Oliveil·a Braga, Va.loi::; de 
Castro, Paulino -Carlo>, Azevedo Marques, 
Antonio Cintra·, Manoel Alves, Xavier do 
Valle, João-:Candido, Ovidio Abrantes, Fran
cisco Moura, Angelo Pinheiro e Pinto da. 
Ro_cha. -· 

E som causa os Sl'S. Anizio de Ab1•eu, Vir
gílio Erigido, Estacio Coimbra, Araujo Góes, 
Sylvio Romero, Irinou Machado, Osca.l' G~
doy, Sá. Fl'circ, Antonino Fia lho, Custodw 
Coelho. Julio Santos, Joaquim BrcvGs, José 
Bon i facio, Francisco Sn,lles, Lamonnior Godo
ft•mlo, Hf\!Wlque S:tllos, H.odolpho Mi rn.nda, 
Joaquim A.lv<~.t•o, Fol'IHtndo Prestes, Al<mcat' 

82 
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Guimarães, Soat'es dos Santos e Campos Car
tiet'. 

O Sr. Presidente- Havendo nu
mero legal, vai so proceder á votação da 
matoria indicada, na ordem do dia e das ma
terias que se acham sol)rc a Mesa. 

Em seguida são successivamonte, sem do
bate, approvadas as rodacções nnaes dos pro
.iectos n~ 46 A, 112 B, 147 A c 122 C, do 1901, 
para serem enviadas ao Scna.do. 

São lidos e julg;~dos objectos de delibcraç~ão 
os soguintel:> 

PROJECTOS 

N, 260- 1901 

nianda pagm· ao ex -{n$pectJ1· da Al(andega da 
Victoria, cidacllío Apukh1·o :Motta, a qttantia 
de 6:530$107 

N. 262- 1901 

Concede divm·sos ('avo1·es às colonias con ·ec
óonaes e preventivas agn:c olas pw·a me
no?·es, que . f orem c1·eadas em qualqum· 
Estado da Un1:(ro e no D-1:st1·t:cto Fede1·al, e 
dd out1·as prÕv 1:dencias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o As pc:::soas naturacs ou jurídicas 

que em qualquer Esta.do da União ou. noDis
tricto Fedor:.tl organizarem colonias infa11tíd 
agrícolas, do qonformid;tde com as clausulas 
constantes do art. 2" desta lei, gosarão dos 
seguintes favores : 

a) dispensa de qualqum' imposto federal 
em que incidam para o :fim acima declarado, 
ainda. mesmo. dos que são devidos pelas so- · 
ciedades anonymas e seus direct.ores ; 

b) isenção de direitos aduaneiros e de ex
pediente para instrumentos e machinas ap
plicaveis ás industrias agrarias, l)lantas, 
mudas-, sementes, adubos, animaes de raça, 
instrumentos de physica e chimica, reag(m
tes, livros, arames diversos, postes , telhas 
de zinco e outros rnateriaes de construcções 
agl'arias. não ·· fabricados no paiz, matepial 
Decauville para estradas dc .ferro ou ou-çros 
que importarem para montagem do serviço 
c desenvolvimento do taes colonias ; 

em c) transporte e pass~1.gem gra.tni.tas nas 
estradas do . ferro do Governo ou por cllc ' 
subvonciónarlas por qualquer titulo, para. os 
objectos constantes da le(;tra b deste aytign, 

Art. l. o Fica o Governo autorizado a pagar 
ao cidadão Apulchro Motta, ex:-inspector 
da Alfandega da Victoria, a quantia de 
6:530$107, que lho está a dever, como consta 
lle despacho do Sr. Ministro da Fazenda, de 
10 de outubro de 1809, abrindo para tal fim o 
preciso Cl'Ctlito. 

Art. 2.~> Revogam-se as disposições 
contrario. 

Sn.la. das scssõos, .25 de outubro de 1901.
Sylvio Rome1·o.- A' Commissão de Ol'ça
monto. 

N. 2ôl~l901 

c pessoal admini::;trativo das mesmas colo-
nias; · . _ 

(l) franquia. postal 1)ara. os boletins e ou-
1 trasinformações rneteorologicas; · 

e) dispensa do imposto de t1·ansmissão de 
pl'opricdRde M Districto Federa,l. ··· 

Estabelece ?'IJfJI'a:s pam a eo:tracç@ de lole1·ir.cs Art. 2. o As clausulas que dão direito á 
na Republic(t percepção dos favores estipulados acimti. 

O Corig.resso ~acional decreta: 
Art. 1." Nonhuma. loteria poderá. ser cx

tra.hirla na Repnlllica sinã.o aos sabbados. 
Art. 2. 0 Os bilhetes não poderão ser frac

cionados, nem de preço inferior a 20$ cada 
um. · -

Art. 3.0 A inff'acção do disposto nos arts.lQ 
e 2° será punida com a p:na do tre:; a seis 
mezes de })risão cell u la. r, c a bcndo procedi· 
mento ex-officio. · -

Paragrapho unico. Incorrerá na mesma 
pena os que venderem bilhetes de ·loterias 
estrangeiras. 

Art. 4. o Revfg::tm-sc as disposições em 
contrario. 

são: · 
a) receber nas colonias menores de 9 annos 

para mais, não dolinquentos, os quaes pel'
ceberão o sa.lario estabelecido pelo juizo de 
orphãos, além do neces~mrio . para sua manu-
tenção em saude o molestia ; . 

b) ostabelecar nestas cofonias o ensino pra
tico dü, agricult!lra em todos os seus ramos, 
e mais industrias que com a ageicultur~ $0 
relacionem; · pnr meio' de: ·· · 

c) campos de demonstração e experiencias,_ 
nos quaes serão ensa.iallas e realizadas ai 
culturas nacionaes · on estrangeiras mais 
proprias ao consumo geral, e principalmente 
de uvas, forragen·~. cereaes, sericicultura, 
apicultura, horticultura, pomologia, _ sylvi-

Sala das sessões, 25 de õutubro de 1901.- cultura, ou outras apropriadas á zona om 
Joaqv,im Pil·es. que taes se fundarem; e tambem 
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d) depositas <lo instrumentos agrarios, 
plantas, mudas, semente;:;, adulfos, arames e 
postos para cercas,telhas de zinco e outt·os 
materiaes de construcções agrarias, que se
rão vendidos aos agricnltorGs visinhos das 
colonias e por ella, localizados, a preços in
feriores ao~_ do commercio commum; tendo 
mais: 

e) serviço mcteorologico; e 
f) posto zootechnico para adaptação á 

industria p~::-.torU e pecua.ria, e do que dellas 
emanar a pequena propriedade l'ural; mais 

g) usinas para beneficiamento dos produ
ctos (ios plantadores, precedendo accordo 
entre estes c os organizadores das colonia~; 
os quaes tambem dever·ão ter:_ ' 

h) um lalwratorio de amtlyses chimicas; 
obrigando_-se ellas a: . · 

i) fornecer aos cultivadores visinhos de 
suas colonias, mediante ScLlario, os tra.bnJha
dores de que carecerem para seus serviÇos, 
tirados esses --trab~tlhadores de entre as 
creanças das colonias que forem julgadas 
aptas para, o.;; serviços que dellas se exi-
gir· o ' · 

j) ·fazer por conta pr~pria ou ·de ter
ceiros, construcções agrícolas ; monta
gem de machinismos, derrubadas, roça
das, carpiçõcs, .destacamentos. arroteacões, 
amanhos; es~rumações de terras, drenagens, 
dissecamentos de terrenos, captações ~e 
aguas para irrigações, fontes artesianas, 
devendo em taes serviços ser empr-egados do 
preferencia as creanças das colonias quando 
suas fo1•ças e aptidões o comportem; ' 

· k) fazer exposições agrícolas nas mesmas 
colonias; onde . 

. l) a cultura a seguir deve ser intensiv<t ; 
devendo-se : ' - . 

?n) adquirir terrenos de l<tvoura que dt3-
vem ser applicados, não só ao desenvolvi
mento das colonias, como tambmn a re
venda em lotes ag1·arios a pessoas ' qt:~ quci
mm dedicar-se á agricultura : e nia,is : 

n) pt•estar gratuitamente todas as infor
mações relativas á pratica agricola que os 
lavradores solicitarem, cobl'ando, porém, pe
las anaJyscs chimicas o coberturas de proge
nitores e attestados de orig-em dos respecti
vos·pl•oductos os preços que os governos Es
tadoaes ou do ·Districto Federal determina
rem em tabellas para.taes ftnsorganizadas; 
se!Jdo indispensavel : 

o) ter um fiscal nomeado pelo govemo 
Estadual ou P1•efeito, e pago pelo org-aniza· 
dor das colonias, para verificar os serviços 
de que ellas se incumbem ; e finalmente : 

p) entregar ao domínio do Estado ou Dis· 
tricto Federal, depois do prazo que pelo~ 
mesmos fôr estipulado em ,lei, todos os edi
ficios de residencia dos asylados, os campos 
do exporiencia e instrumentos agricoltts ne-

cessarias a e!1c:;, as est<tçõc.~ motcorologicas 
o os lubora,torios de analyses chimiea.s. 

Art. 3.° Ficn, ci Governo <.wtorizaüo : 
A contractar com o Dr. Climacô Barbosa 

ou compa.nhü\, que organizar para a reali
zação da loi n. 724', do Districto Federal, a 
fundação, ma.nutcnção e direcção de. uma 
ou mai:-; colon ias corrcccionacs annexas ás 
p1•evcntivas que são ohjecto da lei municipal 
citada, na qui1l ou quaes serão a.dmi-ttidos e 
mantidos menores dclinquentes. oínquanto 
durar a pena correccional a ellcs impoí3ta, 
passando depois para o rcgi.men commnm 
das colonias preventivas. 

H. Despender com a fundação ele cada 
colonia correccional a quanti117necessaria, e 
mais 45$ mcnsaes para sustento de menor 
delinquente, emquanto sujeito ao cumpri
lnen to da pena. 

III. Conceder ao Dr. C. Ba1•bosa ou com
panhia que organizar para excução da lei 
municipal referida a subvenção unica de 
20:000$ por colonia pr-eventiva afundar, obri
gado clio ou ella a receber nas ditas colo
nias preventivas menores de lO a 12 annos; 
não deliquen tes. 

Art. 4. 0 No contra,cto que , para. execução 
do al't. 3° desta lei o Governo firma.P, fica.rão 
definidas as cqnd,içõos de . admissão, ma 
nutenção, exi:-;tenci<t legal e material dos 
delinquente.1; o que tudo será fiscalizado por 
pessoa idonoa. nomeada. pelo Governo. . 

Art. 5. 0 Sempt•n quo o Dl'. C .. Ba.rbosa. ou 
companhia tenha de í'undm· uma (lo suas 
colonias, informará ;1,0 Gover·no quo julga,rá 
da. noccssüln.de de annexar n. estas uma, co
lonin. coi'l'Occional, conforme o disposto nos 
ns. I e II do art. 3° desta lei. 

Al't. 6° O edificio OLl edificios das colonias 
correccionaes, construidos n. expensas do 
Governo Fcder<tl, sã.o propriedade lla União, 
a cuja po::;~c c uominio volverão, tOt·minado 
o P:\azo de 20 annos ou mais, conforme se 
es.tipular. · 

Art. 7. o Revogam-se as disposiçüos em 
contrario. 

Sala das sessões, 29 do outubro de 1901.
Henr :'que Lagden .-Celso dos Rm:s.- ~iiva 
Oastro~-Nelson de Vasconcellos.-lferedia ele 
Sd. - Loure~tço Baptista. - 'l'olentino dos 
Santos.-Espetid·iuo.-Francisco Sâ.-.Toaquün 
Pi;·es.~ Valois de Castro.- Joao Lopes.-

g• aünnnciad<~. a vota.ç!ãO 1lo projccto nu
mero 206 A, de 1\)0l, com o parecer sobre as 
ememl<ts em 2o. discussão do proj ecto n. 206, 
deste anno, que fixa a .clcspeza. do Ministcrio 
da Justiç,t e Ncgocios Interiores })ara o 
cxercicio de 1!:102 (2:>. discussào). 

Em seguida é pósto a voto c appt·ovado 
em 2u. discussão, salvas as emendas, o Ho
guinte 
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PROJECTO 2o. · Dh•ectoria Gm•al de Saude 

N. 206 -- 1901 
Publica, ............. . 

Faculdade de Direito de 21. 

O Presidente da Republica é an torizn.do 29 
a despendel' pelas repartições do Ministorio v· 

da Ju~:;tiça e Negocias Interiore~ e com os 
serviços designados nas seguintes_ vcrba.s a 23 · 
quantia de 15.935:423$656: -

S. Paulo ............. . 
Faculdade de Direito do 

Recife ................ . 
Faculdade de Medicina. do 

Rio do Janoit·o ....... . 

989:459$000 

282:900$000 

. 298: 440$000 

615:800$332 

1. Subsill'o do Presidente da 
Republica .........•.. ; 

2. Subsidio do Vice-Presi
dente da Repuhlic:1. .... 

3. De::;pozas com o palacio 
da Presidoncia da Repu-

24. 

120:000,~000 25. 
26. 

36:000$000 27. 
28. 

Faculdade de Medi·cina da 
Bahia ................ . 

Escola Polytechnica .... . 
Escola do Minas .. , ..... . 
Gymnasio Nacional. .... . 
Escola Nacional de Bellas 

Artes ...... · .......... . . 

. 635:000$000 
480:131$118 

. 225: 4130$000 
505:488$351 

Mica .... . ..... ;....... 101:440$000 29. 
4. Gabinete do Presidente da 

Instituto Nucional de Mu-
171:941$1313 

127:63Z$1l8 

205:418$118 

117: 863~118 
185:312$118 
146:673$118 

. s1ca .• , ............... . 
Republica............. 33:600$000 30. 

5. Sub3idio dos filonadorcs... 567:000.~000 
Instituto Benjamin Cons-

til.nt .................. . 
ô. Secr0t<tria. do Senado ... · 324:532$118 31. 
7. St1bsidi6 dos Deputn.dos .. 1.903:000$000 

Instituto dos Surdos Mu-
dos ................. .'. 

8. Secretaria da Camara dos 32. Bihliotheca Nacionul. ... ; 
Dl:'putados - Reduzida 3:3. Museu Nacional. ....... . 

Serventuarios · do Culto no pessoal de 2:000$, 34. 
182:260$000 
100:000$000 
275:352$118 
777:448$050 

..... ·· 

35. 
36. 
37. 
38. 

39. 

Ca.tholico· ............. . 
Soccorros public9s .•... ~ . 
Obras .................. · 
Corpo de Bombeiros ..•.. 
Magistrados em disponi

bilidade ..... ~ • . ....•.. 
Eventuaes ..............• 

400:000$000 
100:000$000 

O Sr. Bricio Filho (pela o1·dem) 
requer verificação da votação. 

Procodendo·S:3 á veriftcaçoo, reconhece-se 
terem votado a favor 114 Deputados. · 

YCUCÍIDClltOS de Uffi l,)Of· 
tciro, quo falleceu, e 
augmentada de 21:200$, 
sendo: 14:000$ para 
pagamento de venci
mentos a um chefe de 
sccçã.o incumbido da lJj. 
h iothccn. da. Camara 
do.~ Deputado~ e a um 
consCL'Vad.ot• da. hiblio
theca, nomeados :por 
tloliberaçã.o da Camar.\, 
o primeiro com o ven
cimento a n nu u,l· do 
!J: 000.~ e o segundo com 
o de 5:000$ ; c 7:200.~ 
p 111' a pag<tmonto do 
vencimentos a um ofll
eia.l dispensado do ser
vir-o. Em vnz do 1'6i~ 

E' annunciada a votação das . omendàs of
.ferocida.s ao projecto n. 206 A, de 1901, ft
xantlo a. despeza do Ministerio da .Justiça c 

· Nogocios Interiores, para. o exercício de 
1902. 

427:8ü8$ll8, diga.-~~... . 4-17:068$118 
9. A,j11das de custo iLUS mom· 

lwos do Congresso Na-
' cional ...... : ........• 

lO. Secretaria tle Estado .•..• 
li . Justiça Federal. ........ . 
I?. Justiça. do Districto Fe 

deral .. . .............. . 
13.-Ajudas de custo a magis-

. trados ............ _, . .. . 
14. Policia do Districto Fe-

- 90: 000$000 
356:803$1 I 8 
832:834$118 

~38:679$059 

6:000$000 

dera.l. ................. 2. 926:229$754 
15. Casa de CorL·ec<;ã!J';.,.... 218:230$9:39 
16. Ouarda Nacional, sem re-

stricção da tabella ... .. 
17. Junta Commercial. ..... . 
18. Arcltivo PúlJUco ........ . 
19. As si stencia a Alienao os .. 

35:00()$000 
31 :3:J6$ll8 
76:5l6$ll8 

663:565$'298 

Posta a votos ~ 'appt•ovada a. soguint.e 
omenda. do St•. Rodrigues Lima, soh n. I: . 

<<0 Governo dr.spontlorii., m\ vorha «obras>), 
até a qu;mtia do 200:000$, pn.ra. r~ fmHlaç:w 
ou ada.ptu.çã.o do um odiftclo para a ma.ter
nidallo o escoh1. profissional de onfermeil•u.::;, · 
na Capital Federal, do accordo com o pro· 
,jecto da Commi:;são do Congresso Medico.» 

E' igmtLmente approvada a seguinte emen
da modificativa dlJ._emendu. acima apreson· 
tada pela Commissão : · . 

«0 Governo despeiíllerá_na verba-Obras- . 
a quantin. de 35'0:000$, sendo 200:000$ para 
fundação ou adaptação de um edifieio (o mais 
como está.) - . 

Posü a votos é appr•ovad-:1 a seguinte 
emenda do Sr. Rodrigues Lima sob n. 2: 

«Na vceba Obras: 
Fica o Governo autorizado a. transferi!• á 

Associaç\l,o da Polyclinica da Capital Fede1·al 
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o edificio, em cómoço de construcção, exis
tente na praia da Lapa, e que se destinava 
para a Maternidade.» 
.. E' ig~almente approvada, a seguinte mo
dificaçao da ementla acima oiferecida pela 
Commissão: 

«0 Governo transferirá á Associação da 
Polyclinica da Capihl Federal, reservado 
plr<~ a União o domin io dieocto, o edificio 
em construcçãoexistente na praia da Lapa 
e que so destina vil para a Ma.ternhlade.» 

São s 1cce Jsi varnon to postas a -votos e 1'\3· 
jeita.das as emenuas sob ns. 3, 4, 5, 6 !3 7. 

Posta a votos é approvada a seguinte emenda 
do Sr. Fl'<mcisc) Sá. sob n. 8: 

«Da vorb;t n. 1 Í (JustiçJ. Federal)·- dedu
zam-sJ 300$, coucspondonte á creitção de 
mais um logar do otfici;ü de Justiça.» _ 

Posta a votos é rejeitad.a .a· emenda sob 
n. 9. 
· E' anmmciada _a votaç·ão da seguinte 

· emenda do Sr. Martins · Teixeira solJ n. 10. 
«Onde conviei': 
Fica consignada uma veeba extraordinaria 

e e . .;pecial até 30:000$, para acquisição de 
ma~criae..; de laboratorios, que ·se tenham 
tomado neeessarios em conseq uoncia do .in
cendio que teve logar na ·Faculdade do Me
dicina do Rio de Jam•iro. 

O Sr. Martins Teixeira - SI'. 
Presidente. Não se arreccio V. Ex. d\3 dar
me a palavra pela ordem; nfío abusarei do 
tompo, hoje mais do quo nunca, tão procios:> 
a est:J. Camara. · 

Sabo .V. Ex. qué, no principio do corrente 
anno,passaram a~; l•';~culdad.es de Medicina 
por umn. reforma t•adical, quo supprimiu-lhes 
va1•ia.s cadeiras, ontre as quaes aponto prin
cipalmente a. do physica. 

Não concordo com tal supprc~são, as3im 
como geralmente com ella nãq ,. concorda a 
-grande maioria. de opiniões, soja de pt•ofo:>
soros, seja de quaesquor outros hDmoniJ de 
lettr·as. E' bem do erer, pol'tanto, que esta. 
cadeira venha a SOl' restabelecida no pro
ximo projccto do reforma do ensino supe
rior. 

Por outro lado, está bem na memoria de 
-- todos o tris~o facto do incendio que acaba 

de devorar,· ontre outros ln.boratorios, o 
de physica da Faculdade de Medicina dp Rio 
de Janeiro, que não está. garantido por apo
lice de seguro sinão em pequena parte do seu 
V<tlor. · 

Demais, tendo sido supprimida a cadeira, 
o valor dessa apolice vae ser gasto . em des
pezas quaesquer, não ficará á espera em de· 
posito, de sorte que, na hypo1;hese· pro-

va vel do restabelecimen Go da cadeira, não 
haveeá verba · para o mll.teriaJ scientifico 
do re.'3pectivo taboratorio. E' o que proc1u'o 
acautelar com a minh<L omendu., que, · além 
tle tudo, não é obrigatoi·ia; pois a quantia do . 
30:000$ é apenas um maximo. 

Os meus illustres collegas votem como en
tenderem , eu tenho cumprido o meu duplo 
dever de professor c do Deputado. 

O Sr. Nilo ··Peç·anha-(para..:ni:a· 
1ninhm· a "'otaçtío)-Sl'. Presid.enté,me releve 
o meu eminente colleg;t, · e amigo, · o honra.•lo 
e0prescntante do Rio de Janeil'o, mas S. Ex .• 
não tom razã.o,porque, cruando mesmo o pat•;, 
lamento amanhã vcml1:b a. t·evogm· o codigo 
de ensino restabelecendo o cut'S.J de physica, 
a. que HC rofedu o eminente professor· da Fa·. 
culdadc ele Medicina, nos.,;o distincta collcga, 
ainda assim esse labor:ttorb não ciu·ece dos 
auxílios da emenda; clle teve uma importan·. · 
tissiméL apolice do seguro quo e:;t·l senJo li· 
quidada em condições vanbjos:_Ls pelo Poder 
Executivo. · 

Não acho prJcedcn te a argumentação do 
nobre Deputado,rnas como não sou ma,is pa
triota do que S. Ex. e do que a C<umi.t'a., o 
C•>mo entendo que so trata do uma. des
peza inu'iil, sonto-rne e.spcrando quo a. 
Camara fará a devida justiça ao critel'io 
que presidiu â Commi~são do Orç:tmento no. 
elaboração do seu pa.récm·. (Muito bem,) 

O Sr. Bricio Ii'ilho (pm·a enca
minhar a votaç{t'o)-Sr. Pf'esidento, tu.mbcm 
venho encaminhai' a vot::tc;:ão. 

A Ca.mara ouviu a pn.lavra do mastro, da
quollo que por tantos annos il!U3tt·ou a ca
deira d.e phy.:~ica da Faculdade do Motlidna 
do Rio de Janeiro o agora. vao ouvir a pala 
vra do discipulo que se orgulha de ter po.;. 
di do escutar as suas lições briltlan tos. 

Não é esta a oppoi•tunidado para t1·at1r 
dos gl'andos inconvenientes o dos gt•tmuo:.; 
erros quo decorrem da J•of'ot•nut r·o~lizada. 
com relação ao ensino supcr•ioi' do nosso 
pa.iz. Si não ftgut·assem outrus motivo.'! p:.t.ra 
mn.lsinal' a reforma, ba.~tava um-o que pt·i
vou a Faculdade de Medicina. do Rio do Ja
neiro da palavra i!Lustrada o digna do 
mestl'e quo por tanto tempo honrou a ca
deira. 

Esse motivo por si só é bastante para jus- · 
tificar o.3 jnconvonientos e desvantagong· . . 
dessa reforma. 

Suppriinl.r a cadeira do physica medica no 
momento om que só a ·olectricidade medica. 
fórma uma especialidade tão grandJ, tão 
extensa, que dá rnatoi"fà para um curso do 
dous ou tres ou quatl'o annos, é realmente 
uma falt~ gl'~ve no <.'Stado adQt\Utado em 
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q 11<:~ sn cncontt·a, <1 scioncüt. Mas nào é disso 
·que vcnl1o tr<.1tar; outl'o _l~ o mcü ohjcctivo. 

Um incondio devastou o g::t.binctc de phy
sici1 d<t Faculdade de Mcdicin<i. Os appar[~
lhos que; alli osta,va,m, a,ttondondo ao custo 
elovado p:w que cllcs s'io hoje adquieidos, 
não podem sor comprados por quantia pe
quena,. 

O g<tbinote tem um<1 apolicc de seguro, 
é cePto, mas a apolice do gabinete dB physica, 
corresb)ondc apena,s a 20:000$ ; entl'e
t<tnto, nem com 80:000$ se restaura o gabi
nete nus condiçõea em que olle osta v;:~. 

NestLts conuições a verba dG 30:000$, pro
uost<t pelo eminente professor, é insigni
fic:.mte, pequena, muito aquem da impor
tancia qnc devia soe vot<Lda p<Lr<L a restaura
ção tlo um ostab:üecimento tão um e indis
pensavol. 

Depois, Sr. Presidente, si é ccrt.o que· a 
cadeira foi extincta, ficou a obrigação ao 
adjuntp de lcccion<~r algumas partes da -phy
sica, não toda a cadeira, mas. alguma.s 
pat>tes ; 01'(1, si este adjunto tem de ensina.r, 
e·o ensino· hoje é peatico, todo o mundo pro
cura aproveitar da, theorla aquíllo que é in
dispens<Lvel para o regular ensino pratico, 
como se vao encontrar· o almnno da Facul
dade bem como o professor sem apparclhos, 
som instrumentos, sélu que seja o ensino col
lo_cado no terreno pratico? 

Em nome da economia· pôde-se der1•ubar 
esta emenda; diz 3m que o Thesouro não tem 
30:000$ -pa,r<~ ~orem uistribuidos em favor da 
scicnci<.t, qwmdq tem 2.000:0000$, :3.008:000$, 
4.000:000$ põtra indemnjz<Lçõcs cscttnclé.tlosas. 
O Congre:~so que o façã., mas ha de í':tzol-o 
depois de ter ouvido o protesto, a pn.laVl'a 
do pL·of'cs:;ol', pl'otcsto que é ~ocundado pelo 
discípulo que a.inda hoj0 consor·va t\gt·<~ttit· 
vcis recordaç!íes das lic,~õcs que ouviu <In 
mestre tn.o abu.lisado. (ilftâto bem.). 

Em segttitl:J. <i postcl <L vo'.os c l'l\,joit:~di.L a 
rol'm·i<l;~ cmctlll<t sob n. 10, do St·. M<wt>ins 
ToixciL·a. 

O St•. l~rit~io Filho (pela ordem) 
roqtwr vut·Uica<,·<-Lu da vutac,~iw. 

Pl'oc .. ~den:lo á V•.3t'iliG;M,~iío, roconhcce-se 
tm•oru vota.do <t fttvor 51 Srd. Depu-tados e 
contr'~ 71; tot;tl, L~2. 

Post<L a, vvtos, é appt•ovu.da t\ seguinte 
emenda do Sr. Francisco Sá, sob n. 11 : 

«A' vorlm n. 10 (Socr•:~taria de Estado -
Materia.l).--accrescento-se: para pagamento ~e 
telegrammas exteriores otficiacs 6:000$000.» 

E' iguu.lmente a.pprovado o seguinte sub
stitHtívo da C.)mmhsio. <.'t emenda sob n. 1.2, 
do Sr. Enttil'io Coutinho e tnltrus: 

«0 Govoeno dcspel'Jdcrá neste exercício a 
qn<Lntia de 200:0DO$ para, apt•oveit;tndo as 
obl'as fcit<ts em Tamandal'(~, estabelecer alli 
umct estaçã.o sanitaria do ra classe.» 

E'. considerada prejudicada a referida 
emenda sob n. 12. 
·E' a,nnunciada <1 votacão da seguinte emen

da, do Sr. Virgílio Brigido e outros, sob 
n. 13: · 

Onde convier: 
«Art. Fica o Governo a.utoi'izado a man-

dal' imprimir_ na Europa o texto e as estam
pas d<t monographia das palmeiras do Dl'. 
Barbo.~a Rodrigues, de accordo e sob a. in
specçã.o do SGu autor, aln•indo-se os necessa
rios creditas.» 

O Sr. Bricio Filho (para enca
minlw:r a votaç{ío)-Sr. Presidente, a Cama
ra acaba de rejeitar a emenda no valor áo 
30:090$ para restauração do gabinete de 
physic<t da I~scola úo Me(licina do Rio de J a
noiro, que foi devorado por um incendio; 
agora, vae votar uma emenda no sentido de . 
imprimir, na Europa., o texto e as estampas 
da, monograpllia das palmeiras üo Dr. Bttr
bosn, Rodrigues. 

0 SR. CASSIANO DO NASCil\IEN'l'O- No sub
stitutivo üa Commiss'io não so cogitou da 
Elll·opa. 

0 SR. BRICIO Frwo -V. Ex. aimla não 
ouviu o desenrolar das minhas considera· 
çõos. 

A_ omonda, antol'izrt <L inwt'imir na Eu
l'opa o texto c a . .,; estampas da monographi<L 
lias p:.dmnil'as üo Dr. Baebmn Rodrigues, 
o a üo~poz;t dcL omond:t c . .;tti ava.li;~da. no 
valo!' tln ~00 :000.~000. 

A Commi:-lsiio, po1·óm, tlt>clara quo, om YC'íl 
da mod idn ttconsollmdl.L pela cmond;t, pot· 
eustar :200:000$, (H'opunhtt que as obms i'os
!"Olll impro~s:ts nu Brttúl, acha.nrlo quo a 
Ca~a dtt Mon1l11 osttt em condições do roa
liz<tt' o &raballw. 

Mas <L Commbsão ·não quiz dizel' om 
qua.nto irnporttt :1 impressão ioiLa no Brazil 
( .lpoiarlos.) 

Oea, geralmente, as obras no Beazil custam 
mttis caro do quo n<.t Eurupa. Mas, vamos 
admit tir que assim não soja., que, se tratando 
de um o.:tabclecimento publico, se obtenha 
reJucção nos preços e que esta obra possa 
custar 100:000$000. Ora, pergunto si no mo
mento em que não ·se concede verba para a 
restauração do gabinete do physica, que visa 
illustra.r <t mocidade, é razoavel, é curial 
que sejam g<L'ltos 100:000$, no minimo, para 
imprimir uma obra S;Jbra palmeiras ~ · 

Em todo o caso <L Ca.mara resolverá issr) 
em su<t sabedoria.; eHa quo lHga, · si os appa. 
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relhos de. physica valem menos do quo as não é o aprcsontc:tdo pelo illnstro relator, 
p;llmeiras du Sr. Barbosa Ruddgues. mas :1 emenda ser· dividida, p~u·a a vohção, 

Era o que tinha a dizcl'. (Muito b.em.) pelo seguiu to modo. (Lê.) 

Em seguida é posta a votos e rejoit<J.da a 
rcforida emenda sob n. 13. -

E' ig-ua.lmente rojeita.do o substitutivo da 
Commissão. 

São successivamente postas a votos o re· 
jcitadas as emendas sob ns. 14 o 15. 

Posta a vot0s, é approvada a seguinte 
emenda sob n. 16, do Sr. Luiz Gualberto : 

«Artigo uhlco, n. 20-Directoria Gel'al de 
.S;mde Publica-Onde se lê-989.:459$ diga-se 
..;_ 994:05!1$. ficando elevada a 10:000$ a ru
l.Jrica-Gl·atificaçào, estabelecida no art. 65 
do regulamento da Directoria Geral de .Saude 
Publica.» 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
rec1 uer· verificação da votação. · 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 112 Srs. Deputados e 
contt'a 2; total, 114. 

. JÇ annunciada a vota.ção da seguinte 
emenda sob n. 17, do Sl'. Hemiquc Lagden: 

«Onde convier - E' concedida gratuidade 
})ara. a matricula a mais um t~lumno no in
i.el•nato do Gyrnna..:;io Nacional ao pae, tutor 
ou representante . que j<l, estiver pagando 
contribuição corl·espondente a tres matri
culados.» 

O Sr. Ge1•mano I-J:al!!lsloeber 
(pela o1·dcm)-Sr. Pre:-Jidento, é apenas para 
lembrar a V. I~x; quo o illustro relator do 
Orçamento accoitou as pondoraçõe.3 quo cu 
fiz a rc::;pei to dos ta e monda. 

() Sr. Nilo Peçanba-(pela or
(lcm) diz que tom toda t~ razão o · illustl'e 
Deputado pelo Rio Orando do Sul. 

As considerações do S. Ex:. converic.(lram a 
Ca.mtLra e a pr·opl'ia Commis.~ão. Realmente 
a <Jmcnda, como est:l, ní'i.o pódo pa~sar, o o 
l'Oelll'SO é i~ Ca:ma,l'<L, flatla a meditüt do 
C(lUi.d.ade quo clla suggero ,approval-a com
pt·omottcmdo-me na 3" discussã.o a, climi
na.r as palavra::;- rçwl'oseni;ante ou .tutor. 

Ou este ou outro alvitre, que a um 
tempo J.'espeite o espírito da. emenda. e evi

- te os abmos que o debate pl'eviu. (;ipoiados 
geraes.) 

O Sr. Bricio Filho (pela o1·dem)
Pcdi a palavra para fazer justamente o 
mesmo pedido que acaba de se1· formulado 
pelo nobl'e Deputado por Santa Catharina c, 
um:~ vez que o requerimento foi assim for
mulado, nada mais tenho a dizer. 

O Sr.. Henrique Lagden (pela 
ordem)- Sr. Presidente, sou o autor da 
emenda e apresentei-ajustamento para tirar· 
o caracter de odiosidade que esta omend<t 
podia ter. Isto é uma · questão que se 
observa em todos os paizes e o proprio nobre 
Deputado polo Rio Grande,do Sul concorda 
em que esse favor deve ser concedido aos 
paes que matriculam tres alumnos. Entre· 
tanto, acceito a promt3SS:1 do illustre relatOl' 
da Comm.issão, em cuja palavra. todos nós 
confiamos, de que se fará a revisão em 3a 
discussão. 

O Sr. Cassiano do Nasci
m·ent.o (pela o1·dem) -Parece-me que ha . 
um alvitre mais pratico do que o apresen~ 
tado pelos meus nobres collegas e ê o illustre 
autor da emenda retiral-a e apresentai-a 
em 3n. discussão. 

VOZES -Não pôde. 
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - .DesJo 

que estamos todos de accorJ.o, o melhor pro
cesso é· este. 

Em segTJtâ.a é a.pprovada a seguinte 1!\ 
parte da, referida emen(la stJb n. 17: 

«Onde convier - E' concedida, gratuidade 
para a. ma.tricula. a mais um alumno ·no In
term~to do Gymnasio Nacional ao pae.» 

I~' reJeitada a soguinto 2" pm:te: 
«Tutor ou ropr·esentantc que ,jú. estiver 

pagando contribuição cor•rcsponüonte a tres 
matt•iculados.» 

Posb a votos, ó rojeitakt a, emenda sob 
11. 18. 

Posta a, votos, approvad<t t~ soguinto 
emenda sob u. Hl, do Sr. Mayrink: 

«Accrescente-se :-Escola de Min:~s=-- para . 
gra,tificação de tres lentes, a 1:200$ cada um, 
por trabalhos de gabinete ou labora.torio.» · 

O Sr. Paula Ramos (pela ~rde1n) 
-Parece-me que a opinião emittida pelo 
nobre Deputado pelo Rio Gr<mde foi parti· 
lhada pelo illustre rela.tor do 01•çamento e 
o rneio pr<.~tico da Camara adoptar estç,. idéa 

E' igualmente approvadci r seguinte sub
stitutivb da Cornmissão á· emenda n. 20, do 
Sr. Mayrink: 

«0 Governo · despenderá neste ex:orcicio a 
quantia de 42:000$ na Escola Quinze de No
vembr·o, á razão de 700$ por ~ad<-~ menol' 
orpllão, até o maximo üe 60 menores, que 
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alli e3tivorcm ou forem recebidos, do accol'do 
cJm a lei do Ol'çamento em vigoe, devendo 
o dil•üctor peestar ao Govoeno conttL da, 
a.pplicação de~ta quantia.» 

g• considor·ac.la prejudicada <t referida 
emenda. do Sr. Mayrink. 

São succcssivamcnte postas a votos o re· 
jcita.rlas as emendas ns. sob 21, 22 c 23. 

Posta a voto.3, é approvada a seguinte 
emenda sob n. 24, dos Srs. Nelson de . .Va.s
cJncollos o outeos : 

«Gymnasio Nacional : 
A' rubl'ica. 27 : ...:.... Verba m;ttcrial- Parc1 

dc:'ipozas Qom exame do prep:tL'atorios, etc. : 
- Supprima.m-sc as }l<Llav1'<1S: - «13ómonto. 
dma.ntc qua.tro mczes.» 

São succilssivamentc postas a votos o re
jeitadas as emendas sob ns. 25, 726 e 27. 

E' igualmente rejeitada a emenda sob 
n. 28. 

O Sr. Henrique T..-agden (pela 
onlein) requer verificÇLção da votação. 

Pr.)ccdenllo-sc ~L verificação, reconhece-se 
tel'em votado contra 97, e a f<wor 20. ., 

E' posta a votos e rejeitad:t a emenda sob 
n. 20. 

São succGssivamante po.sias a votos c r.e
jeitadas as emendas soh ns. 30 e iH. 

Posta a votos, é approvada. a s\3guinte 
emenda sob n. 32, do Sr. Virgilio Erigido : 

«Onde convier : 
Ar-t. Fica o Goverpo autorizado a. pa-

gar ao Dr. Clovis Bevifagua o premio de 
;j:500$, conquistado com a sua obra Dire1:to 
das Snccessões, e mais á. qua.ni.h de 4:600$, 
como indemnizaçiio da impressão <le 1.000 
exemplares dn. ohr·a. mencionada, o abrindo 
para is t·J os nocessar i os Cl'editos. » 

Sã.o succossivamcnte pcst<~S ~.~ votos o re
jeitadas :ts emendas s:Jb ns. :·m, 34, 35 e 36. 

E' i;nnl.norlt() rrje:t LÜa t~ cmc1Hla sob 
n. 37. 

O Sr. .Yoaquiln Pires (peZ.a 
o1·dcm.)- SL', Presidente, csttt emenda teata. 
do rostabclecee as colonias corrcccionaes e 
não import11 em augmento úe dospeZJ., por 
isso qu'3 a voelm destinada a, essas colonias é 
a que é recolhida<\, Casa de Detenção. 

E' uma medida de ordem publica c que 
muHo virá. beneficiar, não só a. Capital da 
Republica, como a todo .o paiz ;_ portanto, a 
Camara não deve deixar de dar o sou as
sentimento. 

pelo Piauhy está devidamente a.utoriza'Io 
para. a declaração que acalm de faz3r; não 
indago ; a Commissão do_ Orçamento accoit11 
.a informaçào de S. Ex. mas não muda o sou 
parecer. 

O quo quero dizer â Camara, pa1'a escla
recel-a., é que o decreto n. 145, de 11 do 
junho de 1893, relativo <i, Golonia Corrcccio
nal, a quo se r0fere a emenda, mu,nda resta
holcccl-a na Fazenda da. Boa Vista, proprio 
que deixou· ha algum tempo de pertencer á 
União Federal. 

0 SR. JOAQUJM PIRES- Não ha tal. J'\ão 
apoiado. (lipoiaclos da bancada fluminense.) 

O SR. NIW PEÇA.Nl!A- Essa, Sr. Presi
dente, é umn. poderosa razão, de. facto; mas 
lla outra. razão ,que por certo não dcix.arti. 
de impre3sjona.r a Camara. 

O nobre Deputado sabe··· que o humilde 
relator do Orçamento da Justiça é dos que 
pugnam pela crcação urgente de colonii.l.s 
co1'reccionaes.; teve neste sentido um com
Pl'Omisso a que não fugirá., mas com o que 
elle não póde concordar é; que se resolva 
assim, como quer a emenda., um problema. 
elos mais delic,tdos e dos· mais ·complexos ; 
o que autoriza a emenda é que em uma mes
ma colonia se lancem, ~m triste promis
cuidade, réos contuma-zes c creanças sem 
amparo moral. (Apoiados; muito bem.) 

O SR. SEH.Z8DELLO CoRRBA - Foi essJ. a 
razão que militou no espírito da honrada 
Commissão do Orçamento para. não dar o seu 
<:~ssentimontrJ á emenda do honrado Depu-
tado. · · 

O Sr. Pre~idente - A referida 
emenda. sob n. 37 foi rejeitada. 

• O Sr. -J'oa(!Uhn Pires (pela 01'
dem) l'Cquel' VOl•ificu.ç:ão d;t votação. 

P1·ocodendo·se (~ vurifica.ção, roconhoce-so 
ter siclo a rclbl'ida em onda n. 37 rojoitada 
pi>r 93 votos cont1'<l. 'â .. 

J~' annunr.iarla a. votação da seguinte emen
da sob n. 08, dos Srs. Honrique Lagdcn o 
outros. 

«Accr·csconi;e-sc omlc convier: - Par;t pn· 
gamcnto do pos:-::oal do Deposilio Publico do 
Distl'ictu Fedol'al-conformo a t<tbolla cx
prcssit no regulamento que baixou com o 
docr·eto n. 2.818, do 23 dll fevereiro do 1898 
-16:680$000.» 

O Sr. IIenrique -Lagden (pela 
o1·dem.)-A medida que consigna a omonda 
sob n. 38 é de justiça. 

0 Sr. Nilo Peçanha (pela m·dem)- . 0 SR. CINCINATO BRAGA-Vae retirar a, 
Não sei, Se, Psesidente, si o n:obrc Depu.tado _emenda~ 
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O SR. HENRIQUE LAGDEN-Não vou retirar Sr. Presidente, . esta emenda não podia ser 

emenda alguma; apenu.s venho dizer á Ca- votada sem que a Camara prestasse bem 
mara. que é a unicê.\. repartição publica em attenção ao assumpto sobre que v<aedellbe
que os funccionarios não teém salario defini- ~ar e acho que, na qualidade de membro da 
tivo. - . ópposição, peeciso dizer como penso relati-

. Elles ~ecebem apenas pela receita prove- vamente á materia. 
niente das verbas arrecadadas por deposito Vae-se votar a verba de 34:000$, requisi-
dependentes de infra.cções municipaes; tada pela Mesa da <iama.ra, que declaroa una-

Ultimamente até varios posto3 foram or- nimemente que tinh~nece.~sidade desta_q~n
gâ.nizados em detrimento desta repartição. tta p~~rn: :f:'_azer_ varws reparos no edr~.c1? ; 

. · · · a Comm1ssao,nao toda,mas apenas a maiOria, 
Estes ho:nens traball~an: arduamente: e no deu parecer contrario e creio que é a pri

e!ntanto _nao teefll. os ~1re1tos de funcc~ona- meir<~ vez que um pedido da Mesa recebe 
,,.rws publlcos, como seJam a aposentadoria, o parecer contrario de uma. Commissão 
·''m~:mtepio e demais regalias previstas em (Apoiados.) • 

le1. 
Entretanto, o regulamento marca real

mente a quantia á provar a este3 funccio
narios e, no emtanto, attribue-se o facto 
essencial _da. :Pt\Ssàgem desta emenda á faltn. 
de estimulo que possa advir a estes funccio
narios desde que os seus vencimentos seji:lom 
consignados; para mim, desde que elies ve
jam realizados os seus ideaes,. elles saberão 
cumprir o seu dever como teem feito até a 
presente dat<.L. 

Nestas condições, repetindo novamente 
que é a unica repartição que não tem or
denado fixo, acredito que a Camara fará 
justtç~ approvando a. emenda. 

Posta a votos é rejeitada a referida l"me-n-
da sobn. 38. - · 

Sr. Presidente, nãg tenho motivos para 
incensar a. Mesa (numerosos apartes); este 
anno mesmo tive occasião de reclamar mais · 
de uma vez contra a sua conducta. Si é certo 
que da parte de alguns membros da Mesa, 
entre elles o Sr. 2° Vice-Presidente, o 
digno Sr. Satyro Dias, nunca encontrei 
motivos qu9. pudessem fazer levantar pro
testos nesta Caaa; entretanto, de V. Ex., 
Sr. Dr. Vaz de · Mello, eu tive occasião, 
mais . de uma vez, de discordar, recla
mando por direitos que o Regiinento con
fere e que foram postergados. Est<;>u prom
pto a reclamar por esses direiGos em todas 
as occasiões; mas si assim penso, si estou 
disposto a reclamar pelos meuii direitos, não 
levo a minha desattenção para com a Mesa 

E' igualmento rejeitada a emenda sob o ao -ponto de recusar uma verba por ella soli-
n. 39. citada. E' por isso que declaro que voto a. 

favor da verba, porque assim procedendo, 
E' annunciada a votação da seguinte emen- eu, membro da oppo .. ;;ição, entell.do que pre-

da sob n~ 40 da Commissãode Policia: stigio aquelles que estão dirigindo os nossos 
« Accrescente-se ao n. 36-0bras-34:000$, trabalhos, que, · s1 requisitaram esta verba, 

para a organização da bibliothec·a da. Ca.mara é porque a julgavam util e indispensa.vel. 
!~dos Deputi~dos, reparos .urgentes e indispen--. (Apoiados e apartes.) 
s~veis n? arc~:tivo.!. reforma compl~ta.do sor- Voto pela verba, porque não é admissivel 
VIço de lllummaç~o externa do edifi.Cl? ~ou- quo a. Commissão de Policia levasso a sul!!. 
tra~ pequenas ~br~s, tudo de acc~rdo .• ~~m 0 leviandade, om uma época de crise, a ponto 
or_ça:men~o oroam~í;lodo . polo eneenheuÇ) do de pedir unanimemente uma quantia de 
M1mster10 do Interwr .» qup nã.o tives3e necessiúade. (Apoiados.) 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
-Sr. Presidente, não obstante a pr·essa com 
que v. Ex:. vae submottendo as emend~ts á 
votação, o que não .tenl_!o a censurar, es;tou 
acompanhando attentamente a sério de 
emendas sollre as quaes vamos deliberar e 

· vejo que Y . . Ex. acabou. de ailriunciar agora, 
rlacunicamonte, a emenda n. 40, dom parecer 
contrario. · 

Att9ndendo a c1uc a Camara costuma votar 
contra as emendas que teem parecer .. con
trario e que poderia tambem votar con~ra 
esta, sem maior ·exame, entendo que a sua 
rejeição é um cZ~.so que tom sua importa.ncia. 
{Apoiados.) 
. Camara. Vol. VI 

O Sr~ Nilo Peçanb.a- Sr. Presi
dente, venlio affi.rmar (t Cu.rnara quo, quando 
a. Commissã.o do Orçamento proferiu voto 
contrario a essa dcspeza adiavel, não o fez 
com o intuito de desconsiderar a Mesa, a 
cujo prestigio e a cuja integridade rende a 
precisa homenagem. (Apoiados ; muito bem;; 
apartes.) 

A Cominissãó suppunha. ter liberdade bas
tante para proriuncia;r-se pró ou contra a 
medida. que a Mesa propõe ; e, si ella não 
tem. esse direito, não comprehendo porque é 
que a Mesa não dispõe, sem contraste, dos 
dinheiros publicos (mtúto bem) ; si o parecer 
devia ser fatalmente .t'avoravel e si era 

83 
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a.penas uma formalidade, pa.ra que o voto da 
Cama.ra? (Apoiados; não apoiados.) 

.Agora se invoca a autoridade da Mr,sa e 
·se desenha um conflicto en~re a Commissão 

e a Mesa. Niio ha. necessidade de collocar a 
questão neste terreno; a Camara. o que tem 
a examinar é __ si a despeza que se propõe 
está nas forças do orçamento. 

Nem é justo isto. Quando a Camara acab:1 
de rejeitar tantas emenda.s, quiçá. justifica
veis, como as que se referem ao Instituto 
Historico, a monographia das palmeiras do 
Sr. Barbosa. Rodrigues, e que é uma obra de 
valor excepcional, além de outras, - cum
prta-lhe demonstrar á Nação que-o espirito 
de economia deve começar pelo que lhe diz 
respeito. (Apoiados; muito bem.) 

· VozEs-Vá por ahi, que Vd.e muito bem. 
(Outros muitos apartes.) 

O Sa. NEIVA-Ouçamos o orador. 
O Sa. PR.ESID~NTE-Attenção! 
O Sa. NILO PEÇANHA- Não me apaixono 

no assumpto. Hei de acatar e de obedecer á 
decisão da Camara qualquer quo olla seja, 
mas com o devido 1;espeito á Mesa, que nos 
dirige, peço licença pa,r(t ponderar, que não 
tm•emos autoridade moral para fallat• á 
Nação, quando eUa verificar que, nagando-se 
tudo a todos, julgamos razoavel abrir uma 
excepção para nós. (Apoiados. Nao apoiados. 
Apa·rtcs.) 

O Sr. Cincinato Braga (pela 
o?-clem) - O que foi licito aos olLteos oeado
res fazerem, penso que sel-o-ha tambem ao 
humilde oeador que está fallando. Parece 
que se procura collocar a Commissão de 
Orçamento de um lado e a Mesa de outro, 
em um cotejo absolutamente desigual, da.das 
as intenções que se quizeram attribuir a 
uma e a outra. (Apoiados.) 

Não tenho i:lenio de me satisfazer da 
opportuniclade que me é o!Ierecida de rendee 
homenagem á l\Jesa dtt c~~mara.. Faço-o com 
tanto mais sa.tisf'<~ç?í.o quando é certo que 
perGençD á opposiçã.o desta Casa. Mas não 
é menos aproveitavcl o ensejo par<t l'ender 
homenagem á Commissão de Orç<.micnto. Si 
se tratas:;;e rle um assumpto da competencia 
privativa da Mesa, eu estaria com a Mesa ; 
mas tt·ata-se de um as:;;urnpto da competen
cia privativa da Commissão de Orçamonto, 
e ainda mais, de uma commissão que arca 
com a odiosidade desta Camqra, que está 
-constantemente cortando deapezas propostas 
pelos honrados coHegas. · · 

0 SR.. VER.GNE DE ABREU- 0 parecer da 

que se quer agJra eollocar em posição odiosa 
perante a Mesa. 'Nestas condições, só temos 
um caminho a seguir : é o do interesse pu
blico, é o do intere3se da naçãe. (Apoiados.) 
As duas Commissões são igualmente respei
ta.veis para nós, e nó.~. attendendo ao inte
res::~e superior da Nação,que é o da eéonomia, 
prestigiamos ambas a:l Commissões : a. do 
Orçamento e a Mesa. (Apoiados.) · 

'-. 

O ~r. &dalberto Ferraz (pela 
ordem)-Sr. Presidente, devo justificar o meu 
voto. A posiçã.o especial de V. Ex., de chefe 
da Mesa e chefe· da bancada mineira, me..-. 
ob1•iga a isso. . ,._ 

Não posso admittir que se queira·collocar 
a Mesa em frente da Comll!.issão de Orça
mento. Não acceitamos a qu~stão nesse pé. 
(Apoiados.) . 

Votamos. contra a emenda porque enten
demos que as medidas soliGitadas pela Mesa, 
que não dizem respeito á direcção desta Casa 
nem a bsolutam~nte ao modo por que V. Ex. 
e seus dignos companheiros teem dirigido os 
trabalhos, não pódem ser transformadas em 
questão de confiança, porque, si assim fosse, 
nós nos apressaríamos em prestigiar a 
V. Ex. 

Do que se trata é de medidas de ordem 
secundaria que a Camara dos Deputados póde 
não considerar urgentes e immediatas. 

E seria impo.;;sivel a vida do Parlamento si 
as Commissões d.a confiança da Camara vi
essem fazer questão de facto de segunda 
ordem, appellando sempre para a co~ftança 
política que se lhes deve tributar. (Apoiados.) 

Não, Sr. "Presidente, eu entendo que as 
medidas propo.stas pela Com missão de. Po· 
li c ia são ta.l vez necessarias, mas não são 
aquellas de earacter immediato e m·gente 
(Apoiados e não apoiados; ·apartes e protestos,) ~ 

Votando contra a emenda aprest:mtada 
pela Mesa., eu tenho em vista prostigiu.r 
amb<1s a:.l Commissões de Orçamento e do 
Policia, pois não posso .acceital' estas duas 
Commissõot~ na lu c ta ciue se _p1·etende u.til·ar. 

Voto, poi:;, contt•a. a. emenda pelo motivo. 
que expuz, isto é, pot·que entendo que as 
medidas propJ~tu.s não são mgentes e inu.
diaveis. (Muito bem; muito bem.) 

Posta a votos, é rejoitad<1 u. referida 
emenda .sob n 40 .. 

São consideradas prejudicadas as emendas 
sob ns. 41, !12 e 43. 
. E'. o projecto enviado á Commissão de Or
çamento· para redigil-o para a 3a. discussão, 
de accordo com o vencido. 

Com missão é unanime. O Sr. Presidente-Estão findas as 
O SR. CrNCINATO BRAGA- A maioria da votações. Continúa a 3a discussão do pro· 

Commissã.o represent<~ a ·commissão, e é es::la jecto n. 150 C, do 1901, com parecer sobre 
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as erüendas offerecidas om 3a discussão ao 
projecto de lei que orça a Receita. Geral da 
Republica para o exercício de 1902, que 
havia si~o interrompida. 

O Sr. Pa:-esidente - Continúa com 
a palavra o Sr. Cincinato Braga. 

O Sr. Cincinato Braga (con
tinuando)- Quando o orador foi interrom..,. 
pido pelas votações, tinha. a honra de receber 
do illustrerepresentante do Pará, Dr. Ser
zedello Corrêa, um aparto, em que S. Ex. 
parecia crer que o orador lhe tinha attri
do um dislate. Longe disso. 

O orado:c não divm~e do nobre relator 
da receita sinão . com os maiores temores, 
]_)orque está :~ft:'eito a reconhecer em S. E~. 
um mestre erudito nesta. materin.. Pôde o 
orador divergir de S. Ex. no apanhar ou no 
apreciarum f<tcto social, mas, sempre den
tro da mais merecida homenagem a seus 
talentos; dos quaes, sinceramente o diz, tem 
recebido fl'equentes ensinamentos. O que o 
orado1• affirma é que a medida do re~gate 
das apoli.ces da. divida in~erna poe si não 
traz sensível adjutorio á solução· do nosso 
problema basico - a valorização do pàpel ; 
e nisso S. Ex. está. de i1Ccôrdo com o ori1dor, 
como em aparte agora. o confirma.. A inci
neração, o encaixe met:tlico o o rona.scimcnto 
economico, eis u.s preoccupaçõos que nos de
vem animar firmemente. 

O Governo não gosta de ouvir se fa.llar di1 
necessidade do despertt~r, pot> medidas legis
lativas e governamcnta.es, a.s riqueza..; cco
nomicas do paiz. Entretanto, é para nosso 
renascimento economico que devemos en
·caminhar as poucas forças quo ainda, restam 
a. este pa.iz empobrecido. ·varias são a.s mo
didas a i1rloptarmos nesse sentido. A muita:'! 
râ o orador se referiu em discurso anteriot·. 
· Além tle outras, precisamos fundar com 
urgoncia o l'egimen do horne.stead, par~. base 
do soeviço do povo;~mcnto do solq. 1•:' ut•gan
to ligarmos o immigrante il.O solo que elle 
explol'a, oppondo nó::; assim embargos ás l'C· 
mcssils, pa.ra o ]_)a.iz de origem, dos lucros 
auferidos aqni pelos colonos, lucros que 
tanto desequilibl'am a nossa. bala.nça com
met'cial. E' de e~pantar que o Governo quri
ra autorização do Congl'esso para refot'm<tr 
o contracto das loterias. O mgenLe l~ extin
guil-as, impiedosamente, agora que ~eu con
trat>to está. prestes a findar-se: Ellas roubam 
a outros misteres meis grande numero de 
actividades prodúctivas. Só pre,judicam, e 
enormemente, o commercio a retalho, e ar
ruinam o3 particulare::l, para quéro as cilixas 
economicas sã.o instituições esquecidas. 

As loterias no Brazil já são um~ ca.la.mi
dado·.publica ! Em torno dellas, em vez de 
servirem a ompreza.s reproductivas, circula 

somma tão alta, que não a iguaia.m talvez 
as receitas reunidas dos quatro Estados mais 
prosperas da Federação t Basta con~iderar 
que só nesta Capital cxtl>ahirn.m-se no anno 
p:tssado loterias representando o capital de 
43.368:000$. Accroscentem-se as que se cx
trahem nos Estados, e mais o jogo do bieho, 
que nellas se baseia, o ver-se-ha que não 
exaggeramos. 

Outra m(3dida urgente é adaptarmos leis 
substa,ntivas, sobre n.s quaes poS::li1 ser n.li
cerçado o imposto territorial nos Estados. 
E' · indispensa.vel a transformação paulatina 
e cautelosa dos impostos absurdos e barbaros 
con.tra a producção agrícola, que,cm vez de 
O]_)primida c perseguida, deve ser protegida, . 
porq_ue ella é que fará nossa. grandeza-pas
sando-se a tributar gradativamente, e arl 
valm·em, as terras, principalmente as in-' 
cultas·, os immoveis urbanus, e as rendas de 
bancos, emprezas e capitalistas, quando se
jam rendas excedentes dos juros do uso no 
commercio. 

Devemos implantar os syndicatos a.gdco
las do credito mutuo o d.o éollocação da 
producção, cujo incremento, deste::; ulti.mos, 
se podel'ia obtet' por meio de tratados com
rnel'ciae.,;, pelo~ quaos as nações amigas es
pecializassem uma rcducção do lO o 1 o a 20 o I o 

em favor da entl'ada. de no:;so café destinado 
a armazens estabelecidos no estrangeiro por 
cooperativas de lavradores brazileiros,crean
do-se assim relações internaciona.es reci::pro·· 
cammite rnilis intensas;-o ao mesmo tempo 
reduéção semelhante no nosso imposto de 
exportaçã.o sobre genoros directamentc ex
portados do interior por taes cooperativas do 
ln. vradores. 

Não regateimo::> favores a, empreza.s que 
queiram sérütmente f'ar.or nossos portos. 
g• pi1lpitante a necessidade do barateamento 
dos f'retes mal'iéimos entre os portos nacio
nacs, para e~coamcnto dos productos dos 
l•~sta.dos do norte para os uo sul e vice
versa. 

E' preciso que i;odos os Estados, quo vivem 
sob nossa l.n.tndeiPtt jllntos,::prosperom ni1 com
munhão o troca de seus interesses e pro
duetos. 

Eliminar a inopportuna nacionaliz.1çã.o da 
cn.botagem é permittir aos Este1dos desoppri· 
mirem-se da plethora de muitos dos seus ge
neros, que outros Estados mais ricos vão 
compear ao estrangeir·o porque os navios 
da cabotagem são em numet·o insuficiente e 
seu~ fretes elevadissinios. Si outros não hou
-vesse, bastaria ef!se motivo para querermos 
revisão dessa disposição de nossa Constituição 
Federal. 

O orador é opposicionista mas não é de
molidor. Suas palavras assentariam mesmo 
em um homem d.e governo. São a defesa dos 
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interesses êonserva<lores da. sociedade. O que 
o orador teme é que o p:tiz ·se veja amanh·ã 
posto deante do dilemma- Emissao ou R e·l)o
tHçiío. 

Tome a emissão, porque ell ;~ seria o es
boroamento dos sacrificios que <.1 Nação vem 
herculcamente fazendo desde os ultimos 
annos. Tome a revolução, porque, embora 
na apodrecida ordem politica actualella fo3se, 
na phra,sc de Victor Hugo, um empurrão 
para deante, na ordem economico-financeira, 
elhl. seri11 um despenhadeiro a arrastar-nos 

-desastradamente para traz ! Depois della é 
a escuriLlão... Dos seus malelicios, não é a 
monarchia o mais temivel. O que apavora é 

- a. anarchia, lugubre prenuncio d<J. dominação 
estrangeit>a. que nos espreita. 

Ah! Jamais o povo brazileiPo necessitou 
tanto como a.gora do um governo democra
tiéo, bom o popular, que, no conforto da 
reciproca solidariedade, com olle soifra e 
com elle arroste os infortunios da ·Repu
blica ! (O m·ado1· e vivamente cumprimentado 
e felicdado.) 

mar_a, por uma praxe invariavel, tem aguar
dado a remessa das tabellas para a con
fecção dos orçamentos e é publico que só
mente por occasião da primeira prorogação 
essas tabellas foram. remottidas a esta Casa. 
Nestas condiÇões, como censurar-se a Ca
mará. pela demora na discussão dos orça- . 
mentos? E não vae sómente ahi a negligencia 
do GoverJio em ministrar ao Poder Legisla
tivo os precisos dados para a confecção dos 
orça.mentds. · 

O proprio relator-da receita ê o primeiro 
a confessar que luctou com sérias difficul
dades para 1_)oderelaborar o parécor sobre o 
projecto do Orçamento da Receita, porque 
ainda lho faltaram dados, e creio · que até 
apontou aquelle que. so refere ao arrenda
mento das estradas de ferro de propriedade 
da. União. Até hoje, Sr. Presidente, o re.ml
tado dc8ta operação não foi trazido ao co
nhecimento d<t Camara. Na sua ausencia 
comprehende perfeitamente V. Ex. que não 
era possível ao relator da despeza dar cum-
primento êab:J.l á sua missão. .. . 

Fica a discussão .adiada pela hora. 
Pà.ssa-se á. 

SEGUNDA PARTE DA ORPEM DO DIA . 

Mas nada disso, ao qlJ.e parece, foi consi
. derado pelo Senado, que obstinou-se em lan

çar inteiramente a culpa. á Camar.a dos 
Deputados . .. 

E' a.nnuncia.da a continuação da. 2a. dis
cussão do projccto n. 216 A, de l9Ql, com pa
recer sobl'o as emendas para 2a. discussão do 
projecto n. 210 A, quo fixa a despeza do Mi
nisGerio da :Marinha para o exer.cicio de 

0 SR. VIRIATO MASCARENfiAS-E O Sr. MO· 
raes Barros faltou até á verdade. 

O SR. CELSO DE SouzA-E porque, Sr. Pre
sidente, não se ha de levar o atrazo dos tra
lmlhos parlamentares á conta do mecanis
mo de nosso Congresso ~ 

l!J02. ,, Sabe V. Ex. que a Constituição reservou 
á Camara dos Deputados o direito de inicia~ 

O Sr. Pre@ident.e-Tem a pa.lavra. tiva das leis orçame:il.tarias; de modo que,sE'm 
o Sl'. Celso do Souzu... que es:>as leis sejam ·di~cutidas na Camara, 

O S1·. Celso de Souza-Sr. Pre3i
dente; occupando a tribuna para tratar do 
pi'ojocto quu fixa n, despeza do Ministerio da 
.M:Lt·inh<t, devo salientar que não quero pro
ct'a:,;t,inar a discus.3ã.o, roubando tempo a 
est:L Cu.m<tra. I•al'a. suas deliberações. 

Tive occailiâo de ofl'el'ecer algumas emen
das :t c., 1.0 pt·ojecto, as q uaes in felizmente 
nü.o foram accoitas pela Com missão do Ot•çoa.
mento. Nestas condições, compróllendo V..Ex. 
que devo esclarecet' a Camara sobre estas 
emendas, esforçando-me para · que ella as 
approve. 

Hontem, no Seria.do, St•; Presidente, foi es ta 
C amara longamente accusada de demo1•ar a 
discussão dos orç tmento~, querendo-se assim 
lançar a ouiosidade sob1·e esta corpJração 
que até o p1·esente tem sãbido cumprir no
bremente o seu dever. (Apoiados.) 

E' cstranhavcl que no Senado sejam desco
n hccida;; ai:l caus:ts que teem rctardJ.do nesta 
Cama.ya a. d~scussão dos orçamentos. A Ca-

não podem sel-o no Senado. · 
Francamente, Sr. Presidente, estudando· 

se á luz dos princípios do direito publico a 
or·ganização do Congresso, nos convencere
mos de que não.assenta. em funuamento so
lido o dispositivo constitucional que deu á 
Camn.t·a. a iniciativa das lei8 orçamenta.rlas. 

O quo se explicaria nos 'paizcs em que as. 
Cama.ra.s não beem a mesma. ol'igem, isto é, 
umu. salte do votll popular o outra da von
tade do Chore da Naçào, como na Inglat<il'rn., 
não se explica. em um paiz como o .nosso, em 
que o Poder , Legislativo, .nos sous dous 
ramos, sahe dos me.-3mos elementos sociaes, 
emana do mesmo corJ..lo elei.toraL 

Nos Estados Unidos do Norte a. constitui
ção tambem estabele<::e que os projectos de 
Lei autorizando percepção de impostos devem 
ter origem na. Camara dos Deputados. 

Mas, Pomeroy commentando essa dispo~ 
sição diz que ella. é substancialmente copiada 
da constituição ingleza e que não hayja ra
zão para trazel-a para. a constitl).içãó· ame-
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ricana; e accrescenta quo tal disposição, A não-ser, pois, na vm·ba rela.tiva a com~ ' 
não sômente é inutil,mas é tambem um em- bustivel e munições navaes,nenhum impulilo 
bar aço na formação das leis, o que vae mais deu a Commissão á nossa marinha de 
sendo opinião geral, segundo lhe parece. guerra. 

E' uma reminiscencia da tradição ingleza, No projecto ctue actm)Jmente so discute 
diz tambem um eminente. publicist~, mas diversas emendas relativas a arsenaes, a 
inexplicavel, porque ·nos E:)"tados Unidos am- construcções navaes, á acquisição de navios 
bas as camaras são electiva~. de guerra; de submarinos, etc. foram apre-

Nada disso, entretanto, influiu no animo do sentadas ; e todas ellas a Commissão, eu
Senado para que deixasse de fazer a esta carando sómonte o prolüema financeiro do 
Camara as censuras acres que hontem fez. paiz, poz á ··ma:rgem, o quiz apenas, pô-

A prorogação', porém, fei, depois de um de-se dizer, quo as causas ficassem como 
lungo debate, appróvada pelo Senado e nós se achavam, isto é, que a nossa marinha 
nos achamos já, Sl'. Presidente, nu, terceira. permanecesse no mesmo estado de ind.Ul'e
prorogação. rença, em que até hoje tem sido encarada, 

Quando occupei esta tribuna, po1• occasião pelos p:.~deres publicos. 
da, discussão da emenda, do Senado ao pro-
jecto de fixação ele forças navaes, e inciden- ·O SR. PAULA GUIMARÃES -Não é tanto 
temente tratei do p1•oblema naval, lamen- quanto V· Ex. diz. 
tando que a nossa marinha de guerra esti- . O SR. CELSo DE SouzA.-E' de tão grande 
ves8e no deploravel estado de decadencia importancia o problema. naval, enche t<J.nto 
em que actualmente se acha; e, ao concluir de orgulho o nosso p:1iz Um<J. esquadra pos
o meu discurso, externei os meus mais ar- sante, que os contribuintes se sentiriu.m sa
dentes votos para que os poderes publicas, tisfeitos conco1•rendo com os pes,~dos tributos 
encarando mais do perto e.,;te problema, se com c1ue concorrem para as despezas da 
esforçassem para que a. nossa mal'inha se Nação, si vissem que realmente nós possuía
tornasse, sinão uma potencia de primeira mos uma esquadra de irnportancia. 
ordem, ao menos ficasse em condições de Sr. Presidente, foi tn.l o prurido do eco
prestàr servjços _Eêaes e proficuos á patria ;_ nomia por que ~e deixou suggostionar. a. 

- por esta occasiao, Sr. Presidente, eu me Commissão de Orçaniento que recusou uma. 
referi a um sem numero de topicos do re- pequena emenda, que eu tive occasião de 
latorio do Ministerio da Marinha, do cor- offerecel' á consideração da Commbsão, para 
rente ·anno, nos quaos se salientavam a.s a acqnisição de um l'ebocador para o :,;er
lacunas a preencher, os defeitos a reparar, viço de pharôes de Pernambuco, quando 
0.3 melhoramentos, emfim, de que ca.recia a é o peoprio Sr. Ministeo da M11rinha que, no 
nos3ã marinha. de guerra. Eu contavc1 que, seu relatorio, mostra a indeclinavel necessi
.por occasião da organização do orçamento dado da. acquisição deste rebocador. 
da despeza do Ministerio da Marinha, a com- A' pagina 89 do relatorio da marinha nós 
missão tomaria na devida consideração os vemos justificada c<~balmento a emenda 
reclamos feitos pelo Ministro no seu rela- que eu tive a honra do ofl'erccer, pedindo a 
torio; a leitura do trabalho da Commis- verba de 100:000$ para a acquisição de tal 
são, porém, veiu mostrar quo pouco, muito rebocador. 
pouco, a Commissão adiantou no~to in;tf")í'· Com efi'olto, fi.JL o proprio Sr. Minisko da 
ta.nte serviço. Marinha quo, no seu rola~ol'io, declarou 

E' assim, Sr. Presidente, que a não ser na que pat•a"evitar lat·gos dispen<lios com o 
verba relativa a combustível e munições na- fretamento de embarcação para <L conducção 
vaes,nenhuma altera~~ão so nota no projecto, do material paru. os pharóes ha necessidade 
tendente a melhorar a nos::;a esquadra. de uma lancha a vapor ou de um rebocador 

Emftm, já não é pouca cousa essa que con- que facilite este e outros set•viços da capi
cedeu a Commissão de Orçamento, quando tania. 
o Sr. Ministro da Marinha em seu relato rio, Não póde estar melhor justificada a dos-:-
criticando os excessos de economias por peza. -
parte do Congresso, declarou que despezas Entretanto, a illustrada Commissão re-
havia que absolutamente não podiam ser ousou esta emenda, sob fundamento de que 
adiadas como aquellas que se referiam ao a despeza com a acquif>'iQão deste rebocador 
movimento de nossa. esquadr·a em viagens podia ser adiada para melhores tempos; de 
de instrucção. Com toda a. razão o Sr. Mi- ond3 resulta . que nós podemos fazer des
ni:stro da Mal'inha salientou em seu rela- peza fretando uma embarcação para este :· 
to1·io quo taes despezas não executadas re.,.. serviço, mas não podemos fa.ze1• despeza. 
dundam em prejuízos sério.s, que não encon- para a. acquisição de rebocador que faça esse 
tram justificativa na lentidão de um adia- serviço, o que aliás redundaria mais t<trde 
.mento :proroga.vel. em uma economia para os cofres puhlicos 
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'porque, como pondera o Ulustre Ministro, 
em seu relatorio, essos fretn.mentos são exces
sivamente custosos. 

Sob n. 35, a banca.da a que tenho a honra 
de pertencer offereceu umi1 emenda pe
dindo a necossaria verba para a restaura
ção do Arsenal de Marinlw. de Pernambuco 

·no proximo exCJ'cicio. 
Sabem V. Ex. e a Camn.ra que uma das 

medidas reclamadas J)Clo Governo, quando 
organizou o seu plano financeiro, foi a ex
tincção dos Ars~n <tes de Marinha da. Bahia. e 
Pernambuco. 

E, de facto'; Sr. Presidente, o Governo, 
lançand.o mão de uma autorização concebida 

. em termos genericos, levou a c1feito a. ex
tincção desse.~ dous arsenaos. 

Disse-se então, parà justificação desse acto, 
que o Governo precisava a todo o tr<tnse 

· · economiza.1·, e que· da extincção desse arsc
. nal resultava grande econoinia. 

Eu disso, Sr. Presidente, por occasião de 
occupar-so do projecto de fixação de força 
nava.l, que era bem provavol iJue es::>as eco
nomia~. que o Governo julgava tirar da 
extincção dos arsenaes d.e lna.t•inha, tal-vez 
não fos~em tão avultadas como elle suppu
nlla, porque o Governo teria necessidade de 
refazer, de reconstruir e de reparar grande 
pal'te do material naval em estaleiros parti
culares, o que de facto tein succedído, com os 
quaes ha-via de dispendor larga somma; que 
o Governo tom necessidade de manter di~ 
versos · funccionarios, que não podiam sor 
demittidos, assegurantlo·lhçs por esta fórma 
os seus ordenados; que em :taes c v o <lições as 
ec011omi<l.s visadas pelo Govot'no não podiam 
ser tão importante~ como so dizia. 

Mas, Sr _ Presidente, a ex ti ncção d osses 
arsenaes foi um facto consummado; om con
sequencja disto, grande numero do opcrario:~ 
foi a tirado á rua, senti. o privado do pilo. 

Parece-me, Sr. Presiden t.e, que, tcnuo dos· 
apparecido a razão do ser da extincção dos 
arscnacs de marinha, o do Pernambuco tlovo 
ser restabelecido. 

A .. esta questão dos arsenaes ou a osta. 
emenda n. 35, que trata dos arsenaes, não 
pôde deixar de te1• certa ligação a emenda 
que tive a honra de offerecer á considera
ção da Camara sob o n. 12, consignando 
ou pedindó n. verba de 100:0CO$ para o paga
mento oas pensões a. que tiverem direito os 
opera.rios dus arsenaes do Pernambuco e 
Bahia. 

Sr. Pre.'3idente, grande numero de opora 
rios dirigiu-se a esta Ca.mara solicitando 
verba pam pagamento das pensões a quo 
tinha m direito. · · 

Não me recordo bem, Sr. Presidente, que 
destino teve a petição que estes opcrarios 
d.irigiram á. Camara. 

Si nãÓ me engano, essa petição foi enViada 
á. Commissão de Legislação c .Justiça. 

O SR. PAULA GuiMARÃEs-Está em poder 
da. Commissão de Orçamento, que pediu in
formação~ ao Governo. 

O SR·. CELSo DE SO'QZA-0 n.nno passado, . 
Sr. Presidente, o honrado Deputadp pela 
Ba.hia, o Sr. SealJra,apresentou uma emenda 
ao Orç;~mento da M:.~rinha, pela qual se con
signava a verba de 50:000$, para. o paga
mento destas pensões, e a. Ci1m(}ra.,-não ob
stante o pa1·ecer contrario da Commissão, ap
provou a emenda. 

0 SR. TEIXEIRA DE SA-Por conseguinte 
recooheceu Q direito. . 

O SR. CELso DE SouzA......:Mas por motivos 
que sómente agora. são conheciilos, porque o . 
illustre relator do parecer sobre as emendas 
oiler·"~idas ~o projecto que fixa a dospeza do 
Mi>! :_i ~do da Marinha trouxe-as a publico, 
o Go, L ,,,) deixou de satisfazer aquelle paga
mento. Apresenta.daa. emenda. do que se trata, 
consignando a vm•b:~ do 100:000$ para opa
gamento dessas pensões, a Commissão de 
Or<:ament.o procurou estudai' mais rninucio
~mmcnto a CltW::>tão, 

O SR. r)n.EsJWNTg-Prcvino n. V. Ex. que 
a. hor1L ostit quasi torminada. 

O Slt. CELSo m~ SouzA-Já. sei que V. Ex. 
quer que eil resuma o mai.'3 que puder o meu 
discurso. 

Rcálmento as nos::;as condições financeiras 
actua.lmente são melhores, a. monos qne nós· 
não ponhamos em duvida a. palavra do Go
verno. Já se falia em uma quadra. de pros-
peridade, já se falia em saldos. orçttmenta.- Vou satisfazer a V. Ex . , procura.ndo 
rios. · reduzir as minhas considerações. 

·Nestas condições, por que não restabelecer Mas, dizia eu, este parecer ·otrerecido pela. 
o Arsenal de Marinha de Pernambuco~ De· Commissão á emenda que eu e diversos com-

. pois, Sr. Presidente, nós temos a encarar a panheiros de bancada apresentámos deve ser 
si tuaç-.ão geogra.phica que OC(}upa. o Estado apreciado pela Oamara, e, como o párecer é 
de Pornambuco,cujo porto é o primeiro atin- -uní pouco longo, deixo .de Jel-o na parte 
gido pelos navios transa_tlanticos, e em t\l.eS em que a. Commissão procurou fazer o histo
condições comprchende V. EL que é uma. rico do montepio, para occupar-mo da pa1•te 
cousa. p~ra. entristecer o clesapparecimento Ofla. que ella. trata propriamente do direito 
do Arsenal dG Marinha.· de Pernambuco. que estes operarias teem ao montepio, 
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E' assim que diz a Commissão : 
« Extlnctos os Arsenaes da Bahia e Pel'

nambuco, impedidas, portanto, as contri
buições para os fundos dos montepios, esgo
tados estes por falta de renda que compense 
a despeza com o pagamento das pensões em 
vigor, suspensos em consequencia os manta
pios dos operarias o serventes daquelles ar
senaes, é justo que a Nação deixe operarias 
invalidas e fa.milias de operarias fallecidos 
na penuria que não lhes é possivel evitar o 
resultado exclusivamente de um acto que 
~hes foi prejudicial,com a extincção dos ditos 
arsenaes ~ 

A disposição regulamentar que determina 
que «as pensões em geral, ficam sujeitas a 
desconto e rateio, sem direito a posterior 
indemnização, desde que a insufficiencia de 

. fundos do montepio não permitta pagai-as 
integralmente» (art. 15 do rBgulamento de 
23 de fevereiro de 1898), reproduzindo o 
pensamento que ditou o § 5° do art. 5° do 
decreto n. 127, de 29 de novembro .de 1892, 
quando manda que «no caso de insufficiencia 
dos meios provenientes dos rendimentos das 
quotas já deduzidas e da quota do anno seja 
o deficit que houver rateiado proporcional
mente», annullam direitos e compromissos 
anteriores que constituem as bases de uma 
instituição que â Nação creou, regulamentou 
e amparou~ · 

Tendo sido arrecadado durante tantos ao
nos, pelo desconto obriga.torio dos jorna,es, 
parte do salario devido aos seus servidores, 
l1esde muito antes da lei de 1892, que creou 
os montepios para. constituir os . meios de 

. abrigai-os, quando inva.lidos ou a suas fa
milias, si fallecidos, é licito que aos poderes 
publicos quando taes meios fu.ltam em conse
quencia. de uma deliberaçao sua, fugir a. 
essa especie de contracto decorrente das 
obrigações assumidas? 

O Congresso parece ter reconhecido esse 
direito, adaptando, contra o parecer da Com
missão de Orçamento, a emenda apresentada 
pelo Sr. Deputado Seabra, "concedendo auto
rização ao .· Poder Executivo, no art. 9•, 
lettra d, da lei n. 746, de 29 de dezembro de 
1900, «a despender até a quantia do cincoenta 
contos para pagamento das pensões a que 
tiverem direito- os operarios dos extinctos 
arsenaes de marinha», autorização de que 
não usou o Governo, além de outros motivos, 
por insu:fflciencia de credito, visto subir a 
mais de cem contos, como informa o. Sr. Mi
nistro . da Marinha, em seu officio n. 940, 
de 6 de &etembro ultimo, a quantia. neces
saria para pagamento de taes encargos, até 
dezembro do anno passado. 

A Commissão devo a.inda informar quo os 
montepios dos arsenaes da Bahia e Pernam
~uco estão exhaustos,como se vê das demons-

trações apresentadas pelas respectivas dele
gacias fiscaes, em os officios ns. 7, de 14 de 
maio, n. 10, de 23 de janeiro .:de 1900, pelog 
quaes se conhece quo o da Bahia não tem 
verba e ao de Pernambuco resta sómente a 
quantia de 1~_4$933. 

A emenda de que se trata, poréni, é defi
ciente e não resolve a questão. E' de grande 
conveniencia que o assumpto seja objecto de 
discussão em projecto especial, ouvida a 
Commissão do Constituição, Legislação e 
Justiça, para firmar-se de vez a doutrina, 
afim de não se reprodtrzirem todos os annos, 
a •proposito do Cl'editos orçamentarios, as 
duvidas que o caso sug·gere.» . .. 

E nestas condições a Commissã.o concluiu, 
sem dizer propriamente que rejeita. a 
emenda, mas que julga de melhor alvltr~ ser 
a questão estudada pela Commissão de Con
stituição, Legislação o Justiça, de modo a. 
ficar clara e definitivamente deter;ninado 
o direito de taes operarios ;ts pensões soli
citadas, e assim votar-se com certeza a no
cessaria verba para pagamento 1las mesmas 
pensões. 

Sr. Presidente, penso c_om o meu il· 
lustre collega . de bancatla, o Sr. Teixeira 
de Sá, que ha pouco em aparto declarou 
que não queria maior defesa do direito quo 
as ristia aos operarias a essas pensões do 
que o proprio parecer da Commissão de Orça
mento. 

Realmente a Commissão fez uma exposi
ção minuciosa de todas as disposições · legis-. 
lativas referentes ao instituto do montepio 
desses operarios. Portanto, já, o direito dos 
operarios está reconhecido pela propria 
Commissão de Orçamento e nessas condiç~ões 
ao Congresso nada. mais resta. do que votars 
a verba para pagamento destas pensões. 

Eu não conheço em todos os seus detalhes 
a informação que á Commissão de Orçamen
to prestou o Sr. Ministro da Marinha, mas 
pelo que diz a. Commissão no seu parecer se 
veri.ftou. quo atê dezemu1•o do anno passado 
ost.as pensõe:~ tLttingem éL quantia superior 
a 100: 000$000. · 

As razões a}wesontada.s pelo Sr. Ministro 
da Marinha, nu.s informações prestadas á 
Commissão de Orçamento. não são plausíveis, 
não podem absolutamente ··justificar esta 
obstinação do Governo não querendo fazer 
uso da autorização que foi conferida pelo 
Congresso na lei de orçamento votttda o 
anno passado. , 

Si o "direito destes opcrn.rios ó in c ·1n t.osta
vol, deante das disposições elas leis quo rogtt
lam·a espccie, si esse direito foi reconhe
cido pela propria Camara . votando verba 
para. pagamento destas pens'õcs, como obsel'
vou a propria Cornmissão c1uc funccionou 
este anno no parecer sobro o projecto que 
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fixa a despeza do Orçamento da. Marinha., 
porque razão não se ha de effectuar este 
pagamento ~ . 

A insufficiencia da verba não póde abso
lutamente amparar · o acto do Governo, 
porque si os 50:000$ votados pelo Congresso o 
anno passado não chegam para pagae a todos 
os operarias, o Governo proceda a respeito 
de conformidade com o regul:.1mento e leve 
este fa.cto a.o conhecimento do Congre~so 
afim de votar verba paea. posterior paga-. 
ga.mento. 

0 SR. TEIXEIRA DE SÃ-Proceda ao rateio. 
O SR. CELSO DE SouzA-Mas a verd<J.de é que 

para essas pequenas dcspezas, para attonder 
aos reclamos das classes mais desfavorecidas 
da sociedade, o Governo põe· sem)!re em 
duvida o direito dos pobres, e, alem de mais, 
o Governo quer soccorrer-se â bandeira das 
economias. 

Ora, eu não posso crer que, exposta nos 
termos em que roi a questão, como acabo de 
fazer, reste a. menol' duvida de que a Cama
ra tomará em toda a consideração a emenda 
que tive a honra de apresentar, consignando 
a verba de l 00:000$ para pagamento das 
pensões dos opei'arios dos arsenaes extinctos 

·de Pernambuco e da. Bahia. 
E' um acto de ínteirajustiça,é um acto de 

reparação a essa medida impensadamente to
mad~ pelo Governo,extinguindo esses arsenaes 
e eu espero que a Camara,mantendo este anno 
·a mesma nórma de conducta que tão sabia
mente soube guarda:r o anno passado, vota
rá favoravelmente a respeito desta emenda 
pela qual eu não deixarei de:me bater nesta 

~tribuna. ( MuitQ bem; muito bem.) 

Fica a disoossão adiada pela ordem. 

Represe~tação: 

Da Associação Commercial d.o Rio de Ja
neiro, contra os impostos intert~staduaes.
A' Commissã.o de Constituição, Legislação o 
Justiça. 

Vem á Mesa, 6lido. apoiado e sem debate 
encerrado, ficando adiada. a. votação, o se
guinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro ·a nomeação de uma Commissão 
Especial, que dê pn.recer sobre os differentes 
projBctos refel'entes á exporta.ção do cate e 
todos aquelles-. que visarem medidas solici
tadas pelo Congres;o Nacion{!.l de Agricul
tura. 

Sala das se.~sões, 29 do outubro de 1901.
.Toaquún Pires. 

. O Sr. Gomes de Mat.t.os.(l)
Sr. Presidente, é debaixo da impressão. a. 
mais dolorosa, e tão dolorosa que quasi me 
impossibilita a enunciação do pensamento ; · 
ê debaixo da impressão de uma necessidade 
urgente e inadiavel que eu pedi a palavra 
para apresentar um projecto. · 

Quando o anno pa.ssa~o cahiu sobre esta 
cida1o aquelle temporal que levou de rastos 
o Bíi'Q.CO da Republica. o com elle quasi todas 
as instituições nacionaes de credito;e que nos 
obrigóü a que . ap1·essadamente fi.zessemos 
uma lo i de excepção para amparar os enor
mes capitaes que se achavam envolvidos 
nessas instituições bancarias, todos previram, 
e era facil prever, que a repercussão se faria 
dentro em pouco nos Estados. 

De facto,passado algum tempo, a praça, da 
Bahia podia os mesmos favores de exoepção· 
que fo1•am concedidos á praça. da. Capital Fe
dei·al e o Congresso, no seu amor pelo inte
resse publico, assim o foz pela. lei 768, de 

Passa-se á hora destinada ao expediente. 20 do julho dos te anno. . · 
· Pernambuco ::~o mantinha. em pé, e ou tinha. 

O .Sr. Luiz Gualbert.o (scr1.lindo .orgulho por vm• aquella praça conservar 
de 1° secretm·io), Jl'!'Oeede á loitura. do se· aquélla posição correctt\ e firme, apcza.L' das 
guinte difllculdades eno1•mes por que passava. 

Eu sei quão graves B terríveis e1•am essas 
EXPEDIENTE difficul~ades, e posso dar testemunho â Ca· 

Officio : 
Do S1•. 1• sc~retal'io do Seaado, dQ hoje, 

communicando, que o Senado adoptou e 
nessa data enviou ao Sr. Presiden-te da Re
publiea, para a formalidade da publicaçã.o, a 
proposição desta Camara, prorogando a 
actual sessão legislativa até o dia 30 de no
vembro do corrente anno.-Inteirada. 

Requerimento: 
Do capitão-tenente Rodolpho- Lopes da 

Cruz, podindo restituição da quantia a que 
. !e julga com direito.- A' Gommissão de 

Orçamento. 

mara de que a.lli não se tratava, como sem~ 
pro se diz, simplesmente de uma. retracção 
de credito, tea.tava-se de falta absoluta de 
capitaes. _ . 

E posso dar testemunho, porque se1 que . 
alli se teve .occasião de o:fferecer 50:000$ 
de apolices geraes em garantia de 20:000$ 
e .»ão houve quem as pudesse tomar. 

Mas o facto é quo a desgt•aça chegou tam-
bem a Pernambuco. . 

Acabo de sabet· que o Banco do Pernam
·buco sente difficuldades . e tem de suspen
der seus pagamentos o a q uéda do Banco de 

~e discur;;o nã.') foi Nvi~to pelo orador • . 
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Pernambuco serâ a queda de outras insti
tuições bancarias daq uella, cidade. 

O Banco de Pernambuco, sabem todos, era 
considerado com toda razão uma das insti
tuições mais solidas daquella terra. 

Poi.:~ bem ; hojo já não o é porque as dif
ficuldades são enormes, o dinheiro não 
apparece e elle tem necessidade de ba
quear e por isso pede para si o mesmo que 
so fez com relação á Bahia. O assumpto 
não precisa mais amplo desenvolvimento; 
eu o resumo. 

Em face des;sas circumstancias, me ani
mei a apresentar um projecto â consifle
ração da Camara fazendo extensivos á praç.1 
de Pernambuco ·os mesmos favores de ex
cepção que se fez â praça da Bahia. 

O projecto é necessario porque sem elle a. 
praça de Pernambuco b::~.qucará; o projecto 
ê justo porque o que se fez para a Bahia 
deve se fazer para Pernambuco; o projecto 
·é urgente porque Sl não tratarmos disso com 
toda pressa, a medida não chegará a tempo 
e não dae;i resultado. 

O projecto é este e está sub:;cripto pelos 
Deputados Paula Ramos e Barbosa· Lima: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o Ficã extensivo. aos bancos na

cio mies com séde na Capital do Estado de 
Pernambuco o decreto legislativo n. 7€18, 
de 20 de junho de 1901. 

Cidadao coronel Antonio Paes de Barros
Em vh·cude das ordens expressas do Gover·no 
Federal, que acabo de receber, pa.ra que in
tervenha no sonGido de garantir os poderes 
constituídos do Estado e manter a ordem, e 
c lm.o as hostilidades começadas desde o dia 
lO do corrente entre as forças revoluciona
ria.s o as do Estado não teem tido outrv fim 
a não see a deposição desse mesmo governo 
ou a sua, sustentação, lembro-vos a inconve
niencia do se reproduzirem essas mesmas 
hostHiclados para que não continue em so
bresa.lto a popuhtção desta capital e voltem 
os negocios ao sea estado normal tle paz e 
Ü'anquillidade, pOl'<!UMtO desejo que cessem 
por completo, no mais breve tempo, todas 
as providencias do ordem militar que acabo 
di) tomar para dar cumprimento exacto ás 
ordens do cidadão chefe do Governo da Re
publica. 

Saude e fraternidade. - Jorto P. Xaviel' 
da Canwra, generaLdo brigada.» 

Em virtude deste officio, as forças revoíu
cionarias retiraram-se da ci1pital o o parti.J.o 
republicano ficou ainda treil rnezes no poder, 
mas tão enfraquecido, que o então pre
sidente passou ao 81'. Senador Azeredo o 
seguinte telegram~a: 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

< Impossi vcl rBalizar eleição pre.:;idencial 
em 30 de junho. Nesr;as condições, o govorno 
sem força estadual, a forçi1 ))Olicial apenas 
com 23 praças, pedi commandante districto 
ãuxilio força federal, que foi negada. Tele
graphei PresidBnte Republica pedindo pro
videncias. Não respondeu ainll<t. Reclamo 
providencia Congresso, não sondo attenditl.o 
abandonarei governo, quo ftcal'á acephalo. 
- Antonio Ccsario. » · 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1901.
Gomes de Mattos.- Paula Rm'ltos.- Bai·bosa 
Lima. · · • 

O Sr. Lindolpho Serra-
Hontem, quando orava o digno Deputado O SR. TEIXEIRA DE SÁ -Isto é historia. 
por S. Paulo, o Sr. B11eno de Andrada, ana- antiga ~ 
lysando os actos do honra.do Dr. Camr'"~S o sn.. I:..INDOLPIIO S~RRA- E' historin, an
Salles-sobre a, política de Mq,tto Grosso, eu tio-a que 0 Sr. Bueno de Andeada fez revi
pedi a palavra para mostra~ que S. E~- era vet· hontem c delltt me occupo hoje para 
injusto querendo enxe_rgar Incoh~rencla no responder as. Ex. 
proced~mento do .emm?nte Pr•e:mlent~ , da Este presidento, quo et·a. o primeiro a de
Repubhca, porém a hora estava termmada clarar que só tinha 93 policia.es com os quaes 
e y. Ex., 81·. _Presidente, decl~I'ou-me que só não podia manter a~ ordem no' Estado, dias 
hoJe eu podet•ta. occupar a tnbuna. Venho, depois abandona o poder. 
portanto, responder ao Sr .. Bueno de An-1 · . 
drada. Quem tem culpa drsso ~ 

Em 1899 o Governo Federal determinou ao Em 1899 o eminente Dr. Campos. Saltos 
commandante do 7° districto que impedisse deu as ordens <t que venho do referir-me e 
a deposição do poder constituitlo o quo, hojo, deante da consu!r,r• d? commantlo .d.o 
si fosse deposto, intorvie;~se para o repô r. districto, S. Ex. tom IllontiCit cunducttt, Isto 

o general Camara dieigiu, on~ão, ao é, dutrmninrt r1. :mtot•i,lauo mili~ay om Mttt-
chefo revolucionario o sco-uinto offic10: to G t•ossu, que un por::L 11 doposrc,~ao do podo e 

« N. 12-Commando d~ 7'l Districto Mili- con:-;tituitlo e, caso dupustu, inturvonlttt ptu•a 
tar-Quartel General em Cuyu.bá,l6 de abril 0 repot·. . . 
de 1899. Onde a mcoherencHl. ~ 

Oa.mara. 'Vol. VI 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:58- Página 23 de 30 

666 
' ,, 

ANNAES DA CAMARA 

E' pt•cciso notar que em 1899 a luta foi 
entre hrazileiros e hoje , um bando armado 
estrangeiro invade a fronteira, visando de
predações. 

Para taxar-se do incoherente o procedi
mento do honrado Presidente da. Republica 
é preciso ou ignorar os factos ou estar obce
cado pela paixão paréidaria. 

Tenho concluido.(Muito bem.) 

O Sr. Albuquerque Serejo
Sr. Presidente, do mesmo modo quo o hon
rado Deputado por Pernambuco, a minha 
presença na tribuna se explica para justifi
car um projecto de lei. 

O meu intuito na apresentação deste pro
jecto é, não só harmonizar a ta.bella de verifi-

O Congresso Na.cional decrr.ta. : 

cação de embarque dos officiaes da. arma
da, como tambem simplificar os ca1cu1os 
evitando erros e interpretações capciosas 
que sempre apparecem nas tabellas em 
vigor. 

Pelo conf1·onto das i;abellas do projecto 
ora apreaentado, com as tabellas em vigor, 
se verificará que ha economia para os cofres 
publicos, embora não par•eça. isto á primeira 
vista. 

Ha disposições que acompanham as ta· 
bellas que diminuem ·a despeza, e outras 
que mell10ram as condições dos offi.cia.es in
feriores da armada. 

São estas as pilbvras que tinha a dizer 
em justificação do projecto. 

Art. lf) As gratificações que competem aos officiaes da armada e classes annexasesta.
belecidas p3lo decreto n. 389, de 13 de junho de 1891, serão reguladas pelas tabellas se-
guintes: , 

COMMANDO 

I DE NAVIOS DES· 

EM CHEFE DE FORÇA o DE NAVIOS ARMADOS ou 
l<l""' ARMADOS EM DISPONIBI· Yl~ 

POSTOS ~z LIDA DE 
...::! ow 

Annual Mensal Annual Mensal l=;l Annual Mensal Annual Me.nsal 

---
__ ,_ 

--- -- --- --- --- ---
Almirante .... · .... 20 6401 l 720$ - - - - - - -
Vice-almirante ... 15 8·10$ I 320$ 14:016$ l: l68l000 -
Contra-almirante. 13 440$ 1 120$ ll :616$ 968'000 - - - - -
Capitão de mar c - - - -

guerra ......... - - 7:638$ 6:~6~00 Ja 6:384! 532t 5:11 433$ 
Capitão de fragu.ta - - 5:838$ 486 . 00 2a. 5:196 433. 4:212. 3511 Capitão-tenente .. - - 4:636$ 386$500 3&. 4:212$ 351$ 3:576 298 
Primeiro-tenente. - - - - 4a 2:796$ 233$ 2:640 220 
Segundo-tenente .. - - - - - I - - 2:280 190 

" 
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TABELLA.. ~"' 

EMBARQUE 

EM NAVIOS DESARMA· 

POSTOS EM NAVIOS ARMADOS DOS OU EM 
DISPONIBILIDADE 

Annual Mensal Annual Mensal 

Capitão de fragata .................... . ..... 4:080$900 340$000 :3:444$000 287$000 
Capitão-tenente ............................ 3:444$000 287$000 2:508$000 209$000 
Primeiro tenente ................... :· ........ 2:508$000 20f:l$000 2:160$000 180$000 
Segundo tenente .•.... ··: .•................... 2: 160$')00 180$000 1:800$000 150$000 
Gu<1rda-marinha ............................ 1:8oo:pooo I 15U$000 1:440$000 120$000 

TADELLA3 .. 

. 
ANNUAL 

.. / 

CORPOS 

SOLDOS GRATIFICAÇÕES 

Guarda-marinha alumno ..................................... 720$000 960$000 
AspirJ.nto a guarda-marinha .................................. 720$000 -
Aspirante a· commissario ............ ;· ........................ 7.<20$000 I :200$000 
Aspirante a machinista ....................................... 720$000 1:800$000 
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VENCI.ME;NTOS DOS OFFICIAES. INFERIORES 

CORPOS · BRIGADAS VENCIMENTOS 

00 
o ::s .. 
o 

C/1 

Gratificações 

Sargento-
ajudante .. Mest1•es..... - - - - 100$000 

90$000 
80$000 

150$000 

130$000 
100$000 

170$000 
1°• sargentos Contra-Incs-

trcs . . . . . . l"' classe la. classe I a. classe 1 a classe 
2os sargentos Gun.rdiães ... 

1

2 ... classe 2a. classe 2a. classe 2a. classe 
150.%000 
120$000 

OBSERVAÇÕES GERAES 

l ~ 

As vantagens da pPesente t·.\hoUa abrangem todas as classes que cÓmpõem a corpora
ão da armada sem projuiso das consignadas no <lecreto n. 890, de 18 de outubro de 1890. 

ç < 

Para. uniformidade do serviço, fic<un as classes annexas divididas da seguinte fôrma: 

OBSERVAÇÕES GEaAES 

As V<1nt<\gens da prcsenl;o ta.bella •~brangem 
todas as classfJs que compõ()]n a. corpora
ção da armadu, sem peejuizo das consignadas 
no decreto n. 89J, de 18 d~ outubro de 1890. 

2& 

Para uniformidade do serviço, fica.in as 
classes anuexas divididas da seguinte fórma: 

ta classe 

Cirm·giõo.~-capitãcs de ma.r e guerr~ ; 
IJharmaccut.icol:!_-capitãcs-tenentos ; commts
sarios-capitãcs do fragatlt ; machinistas-ca
:pitães de fragata. 

2a. clasié 

Cirurgiões-capitães de fmgata ; phu.rma
ccuticos-!oB tenentes; commissarios-capitãcs
tcnentes ; machinistas-capitães-tencntes. 

aa. classe 

Cirurgiões-capitães-tenentes; pharmaceu
ticas-2os tenentes; commissa.rios-1 os tenentes; 
machinistas-1 os tenentes. 

4& classe 

Cirurgiões-! os tenentes ; pharmaceuticos
gua.rdas-marinha; commissarios-2°8 tenentes; 
rnachinistas-2°8 tenentes. 

5a. classe 

Cirnrgiões-2°8 tenentes · ; commissarios
guardas-m[trinha; machinistas-guardas-ma
rinha. 
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Os actuaes sub-ajudantes e p1•atica.ntes de 
machinistas formarão uma só classe denomi
nad<t-AspirantQs a machinistas. 

gressarem · de commtssao que lhes tenham 
sido designadas, e que por fu.lta de con· 
ducção tenham de ficar depo,itados .a bo1•do 
de qualcruer navio ou em qualquer estabe· 
lecirnemo de· marinha. · · · 

4.a A circumstancia do deposito deverá ser 
m~ncionada na caderneta subsidiaria . 

. Os officiaes/ infm·iores de todas as classes 
da armada formarão um s!) corpo com a de 
nominação de-Corpo de officiacs inferiores 
da armada. · 

5.&. 

. Os chefes do 'estado-maior das esquadras 
perceberão a gratificação correspondente ás 
suas patentes, commandando força. 

6.a 
Os chefes do estado-maior das forças, se

cretarias e ajudantes do ordens vencerão 
como commandante de navio, compatível 
com a sua patente, de harmonia com a clas
sificação dos commandos. 

7.a 

Os chefes de sn.ude, de Fazenda e os de 
machinas do comrnando das esquadras ou 
de fol'ças terão vencimentos identicos aos 
dos chefes_ ·de estado-maior de forças. 

s.a 
Os officiaes que commandarem navios ªe 

categoria inferior ás suas patente::; terao 
vencimentos inherentes á categoria dos 
navios que lhes competirem; e, si comman
darem navio::; de categoria superior, terão 
os vencimentos da categoria_ do navio que 
commandar. 

9.• 

Os officiaes, quando -de~embarcados e. ~!'m 
commissão, por motivo independente de sua 
vontade, pcrceõcrão, além do respectivo 
soldo,. um terço da gratificação de comrnan-· 
do de fot•çtt; os gencrae::;, os capWies de mttr 
e guerra, um _terço da gi•atificação de cor!:!-
mant.lo de naVIos do 1n. clas~e c os demati! 
oiliciaes, dous terços . das gratificações da 
embãrque. . . .. . . . 
· Quando esta s1 tuaçao (do . officml sem 

commissão) exceder do seis mezes, terão di
reito a perceber, por inteiro, as menor:es 
gr·atificações que lhes competirem em vtr
tude da tabella. 

lO.& 

Aos mesmos vencimentos da obsm·va
çã.o anterior.. terão direito os. offi.ciaes do 
qualquer categoria que segmrem ou re-

11." 

Aos officiaes de qualquer categoria 
nomeados para commissõos no mar ou em . 
terra se abona1'á, dut·ante a viagem do ida e · 
volta, em vapores do commerciu,mctade das . 
menores gr·atificaçõos de embarque . 

Si a volta f'ôr determinada por :pedido de 
demissão (excepto depois doe cumprir um 
anno de commis~ão) e por faita commettida 
pelo official, :sómente se lhe abonará o soldo, 
devendo-se, porém, indemniza1-o, caso jus· 
tifique a falta. 

12.a 

Aos aspil'antes de qualquer das classes da 
armada fica vedado o embarque em navios 
desarmados ou em disponibilidade. 

l3.a. 

Aos officiaes inferiores embarcados em na
vios desarmados -Oll· em disponibilidade SQ 
fará um desconto de 15 % nas suas grati· 
ficações de embarque. 

14 ... 

Além dos vencimentos, aos officiaes im· 
mcdiatos e aos machinistas chefe das ma
chinas, se abonará : aos de navios de Ia e 
2a classe 20$ e aos de sa e 4a classe 15$. Ao 
cirurgião que accumular as funcções de 
pharmaceutico se abonará 40$ pelo accres
cimo de sérviço e para quebra de medica· 
mentos. 

15.a 

As etapas dos officiaes da armada de . qual
quer categoria nunca serão inferiores o. 
l$400, qualquer quo sejt\ a guarnição a que 
os mesmos pertençam, descontan1lo-se uma. 
para alimentação, quando embarcados; para 
as praças de pret serão abonadas de accordo 
com a que regular nos ditferentes Estades·· 
da União. 

16.&. 

Aos officiaes da armada e das classes ai).· 
nexas, . independente de fiança, é permittido, · 
si estiverem quites com a Fazenda Na- · 
cional: · ', · · · 

a) ·consignar á sua familia ou n. seus p~o- ~ 
curadores o soldo e até metade da gratlfi· 
cação mensal ; · · · 
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b) receber adeantado, si for-om servir fóra 
da Capital Federal, um mez de vencimentos, 
ai, porventura, não tiverem sido designados 
para logar a que compita o abono de ajuda 
de custo de que trata o decreto n. 890, de 
18 de outubro de 1890 ; 

c) receber adean.tado, -si o requererem, 
dentro de um anno, até tre::; mezes de ven
cimentos, para fazerem uniformes, quando 
promovidos, ou si der . o caso de mu(lança 
geral de uniformes. 

Nos tres ca~os antecedentes (a, b, c,), far
se-ha o desconto pela quinta parte do soldo. 

17.• 

A divida á~Fazenda Nacional não implica 
a possibilidade de consignar vencimentos, 
por isso quo todos os debitos, com excepção 
dos de adoa.ntamentos de soldo . para farda
monto, serão indemnizados por meio de des
contos da. quinta parto dos vencimentos. 

18.• 

A ajuda de custo, passagens e gratifica
ções de exercício de commissões especiaes 
continuarão a ser abonadas nos casos previs
tos no decreto n. 890, de 18 de dezembro de 
1890. 

19,11. 

Aos officiaes commandantes interinos se 
abonará a. gratificaç~o que lhes competir 
como e1Tectivos, desde o dia em que assumi· 
rem os eommandos. 

20.• 

Os officiaes de todas as classes da at·rnada 
transportados em navios do Estado sorã.o 
considerados como pertencentes ús guarni· 
ções para o abono da ração,concorrendo para 
o l'ancho respectivo proporciona.Lm(lnto aos 
di:l.::~ de viagem. 

21.11. 

Para indemniz:tção 1las despezas quo flze· 
rem com o seu tratamento nos hospitaes o 
enfermarias do Estado, ou particuhros, 
perderão os officiacs da armada e clas~es 
annexas metade do sõldo ou gratificação, 
si o não tiverem, excepto si a. moles&ia fôr 
adquiridc~ em combate, ou si em conse
quencia de desastro occorrido em serviço, 
caso em quo perceberão totlos os venci
mentos que tinham ao baixarem ao hospital 
ou enfermarias. . 

cNla.res ~erã.o considerados desembarcados 
para o ef'fei to · da perda d;1 gra:tificação do 
embarquo, depois de sessenta dias de estadia 
ou tratamento no hospital ou enfermaria. 

23.&. 

0"9 officiaes da armada que substituírem os . 
commissarios, quer com o encargo apenas da 
escripturação, quer com a responsabilidade 
coJJjunta dos generos da Fazenda Nacional e 
da escripturação, perceberão, além dos seus 
vencimentos a quinta parte da gratificação 
quo competir ao commissario substituído. 

24.• 

Os officiaes da armada e das classes anne
xas toem diéeito ao soldo de sua patente, 
qualquer que sejam os empregos ou com
misões que exerçam, os cargos · politicos ou 
administrativos que desempenh:J.rem no Go
verno Federal da Republic~ ou nos Estados 
da União, além das vantagens e vencimen· 
tos que lhes competirem por taes empregos 
ou commissões. 

25."' 

Os officiaes da armada e classes annexas·, 
eleitos membros dos Congressos Federaes, 
Estaduaes e Municipaes, perceberão, no in
tcrvallo das sessões,aljjrn do respectivo soldo, 
a etapa. e um torço da gratifica<;ão de em-
barque. · 

26.• 

O soldo dos ofllciaes da armada e das 
classes · annoxas não está sujo i to ao paga
mento do dividas e não póde por estas ser 
grn.vado ou n.ccionado, srüvo os da Fazenda 
Nacional, quo sel'ão de::;contadas no mesmo 
soldo pelas esta.ções flscaes compe·tentes, sem 
quo a isso possam oppor os inter•essados. 

27.• 

Os officiaos da armada à classe; annexas 
reformados, que funccionarom em conselhos · 
de guer·ra, vencerito, emquanto servirem, o 
soldo por inteiro que aos efrectlvos com
petir. 

28.• 

As dividas dos offl.ciaes reformados · para. 
com a Fazenda Nacional serão indemnizadas 
por meio de descontos mensaes da decima. 
parte do soldo. .. 

29." 
22 ... 

Teem direito ao soldo integral das respe
Os officiues embarcados que baixarem ao ctivas patentes, além das etapas, os prtsio

hospítal ou enfermarias do Estado ou parti- neiros de guerra.; os officiaes que forem 
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responder · a proce:.;so no fôro civil ou mi
litar, até sentença, em ultima instancia, e 
aos que forem suspensos do exercício em 
virtude de &entença se lhes abonará sómente 
o E!oldo por inteiro. Os officiaes cifectivos 
sentenciados em ultima instancia á pena do 
prisão por mais de dons annos, ou ainda que 
_seja por menos tempo, si a. condemnação for 
acompanhada de pena que implique a. peMa 
da patente, serão privados do pagamento do 
soldo; si, porém, a pena for de dous annos 
ou menos tompo, se lh_es abonará o meio 
soldo. 

30.a 

O calculo do soldo o outros vencimentos, 
com a exclusão da etapa, será. sempre feito 
na razão de trinta dias por mez, salvo 
quando for vencimento diario, em cujo caso 
contar-se-hão os que tiverem o mez respe
ctivo. 

31. .. 

Para obviar duvidas e resumir explicações 
fica estabelecido que na technica official a 
palavra.- vencimentos - exprimo o con
juncto d·as quantias que em dinheiro percebe 
o offi.cial, quaesquer que sejam as denomi
nações das verbas especia!)S que formarem, 
e a palavra- vantagem- exprime tudo 
mais que é devido por lei; casa, etc. 

32 ... 

Os cirurgiões e pharmaceuticos que ser
virem nos hospitaes e enfermarias de mari
nha da Capital Federal perceberão os ven
cimentos com() embarcados em navios do 
guerra. 

33 . .. 

Nos Estados do Amazonas, Pará e Mat~.:>
Grosso os officiaes de qUétlquor categoria 
perceberão mais 20 °/o sobre as suas grí~titl.
eações. 

\ • 34.a. 

Em paiz estrangeiro os vencimentos dos 
officíaes do qualquer categoria e bom assim 
os das p1•aças do pret serão calculados ao 
cambio de 27 dinheiros por mil réis. 

Art. 2. o Revogam-so as disposições em 
contrario. ' 

. Sala das sossões, 29 de outuln~o de 1901. -
.Albuquerque Se~·ejo. 

Foram apresentadas na sessão de 29 de 
outubro de 1901, ao projecto n . 247, de 1901, 
fixando a despeza do Ministerio da lndustria, 

Viação e Obra.s Publicas para o exercício de 
1902, as seguintes 

EMENDAS 

Ao projeclo n. 259 de 1901 

Onde convier: 
.Art. Ficam restabelecidos os §§ 3° o 4° do·, 

art. lo do regulamento approvado pelo de
creto n. 4.171, de 2 de maio de 1868. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1901.
Jor;zo G_ayoso.-_R. Arthur.-Joaquim Pires.
P~nhetro Junwr.-J. A. Neiva.-J. Euzebio. 

Legações e Consulados: 
Mantenha-se a tabella de vencimentos 

approvada com a lei n. 322, de 8 do novem
bro de 189õ. 

Sala das sessões, 29 de outubro .de 1901.
Pereira de Lyra. 

Oa vencimentos dos membros do corpo di
plomatico e consular brazileiro foram deter
minados pelo decreto n. 997, de 11 de no
vembro de 1890, o mantidos pela lei n. 322, 
de 8 de novembro de 1895, que deu nova or
ganização ao serviço ; e não podem ser al
terados no orçamento sem violação do nosso 
Regimento, que expressamente impede o 
augmonto ou a roducção de vencimentos om 
lei annua.. • 

Não obstante, o Congresso, de accordo 
com a proposta. do Poder Executivo, tom 
mantido a reducção feita para o exercício 
de 1898, allegando que as condições fin·an
nanceiras do paiz não permlttem ainua o 
rostabBlecimento tla. tu.bellu. appl'ovaua com 
a lei de 1895. 

Acontece, por~m, que, ntL proposta para o 
exorcicio do 1902, o Governo afasta·:':lo da li· 
nha do conduct11 quo se h:Lvi<L tt•a.çauo, e 
pt•dpõo para di vel'sas log;wüo.-; o rest.al!llleci
monto da:~ verbtL':I destinadas a. representa
ção do mini~tros e venci1nen tos du::1 socrc
tarios, sobt·ccarregando assim ossa rulJt•ica 
com cerca do mais de eom contos, ao passo 
que mantem a reducção feita nos venci
mentos do corpo consular, cujo tt•n.ba1ho du
plicou com a execução do regulamento das 
factueas c.msulares, ora em vigor. · 

Evidentemente ha no projecto da honrada 
Commissão uma -infracção . ao Regimento, 
sinão qrrando augmenta a veeba p:.~.ra re
presentação, seguramente quándo reduz ven· 
cimentosmarcados em lei tspecial, e estou 
certo de que o digno relator corrigirá essa 
incoherencia resultttnte da proposta injustitl
cavel do Governo. 

Ou a situação financeira. permitte o cum
primento · da lei de 1895, igual para as 
duas categorias de representantes ; e neste 
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caso deve ella ser resta.belecida som subter· 
fugjos, ou o momento ú ain!la de sacrificios 
c então a Camara deve manter os vencimen
tos do orçamento. em vigor. 

O que não é justo, nem é equitativo, é 
que os mais favorecidos se,jam os que menos 
trabalham, ainda mesmo quando um dos fa· 
vorecidos muito mereça., como o actual Sr. 
Ministro do Extet•ior, a quem vac aproveitar 
o augmento ]1edido.-Perei1·a de Lyra . 
· Ao § 4°: Um 2o secretar-io nas legações de 
Lisbol e BBrlim, 5:000$ ouro. ·. · 

Sala das sos~õos, 20 de outubro de 1901.
A-ntonio !Jastos.-Gastão da Cunha.-Lamenha 
Lins .-Pereira de Lynt. 

Ao § 4° do artigo unico <liga-se : Legações 
e consulado.;;: 

Augmuntadíl. do 20:000$ , sendo 7:000$, para 
cada urn do.;; con:;ulados em Tríe.{te, Napole::! 
e Valp<wais.J (2:500$ do ordenado e 4:500$ de 
gratificação) o 4:000$ para um chanceller no 
Porto (2:000$ de ordenado e 2:000$ de grati-
ficação) 780:500$000.» . 

Sala da:; sessões, 29 de outubro de 1901._:_ 
Joaqwm .Pires. · 

Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a restu.

·. belP.cel' os consula!los de Glasgow e Vigo, 
abrindo para tal · fim o necessario cre
dito. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1901.
Joaquim Pires .-Joao Gayoso,; 

EMENDAS 

Ao p1·ojeelo n. 24'1, de 1.901 

Fica. o Govot'no autorizado :t despender a 
qu:t.ntia do 40:000$ pal'a :1 construcçã.o do 
um ramal telegraphico ontro a cidado !lo 
Pot·to do U.Lc:hoeil·o do Sa.nta Leop()ldina o a 
villa Aílon;;o Claudio, no Estado do K~pirito 
Santo. 

Sala das SC'ssõcs,. 29 do outubro de 190!.
Jose Jl{onjardim.--José Mw·cellíno.-Pinheiro 
Junio1· .-Galdino Loreto. · 

Ondo convier : 
· Art. Na. vigencia desta lei serão pre
feridos para os cargos que vagarem na Re
partição Gorai do:; Telegraphos os funccio· 
narios quo em virtude do lel foram dispon~ 
SiJ,dos. 

Na verb<1-pessoai das linhas-28 inspecto
res do 2a. clas~e 127:680$000. 

S:tlu. elas ses.)ões, 29 de outubro .do l90i .
Albuquerque Serejo. 

Onde convier : Para fardamentos de cor
reios de mini:;tros, em vez · de 200$, diga-se : 
300$000. . 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1901.-
Sergia Saboya. · · 

Onde convier : Subvenção á eompanhia ·de 
navegação allemã. «Hamburg Südamerika
ni~cbo Dampfschiffahrsts Ge.~ell:rehaft» para 
fa.zor duas escalas ·mensaes no porto da 
Victo1•ia, 24:000$000. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1901.
José Marcellino . .:.:._José · MOnjardim.-Pinheiro 
Juním·.-Galdino Loreto. 

Ao art. n. ll lettra D - Accresconte-so 
100 contos de róis para rocoostrucçã.o da 
ponto Sanhauã no mesmo porto. 

S. R.-Sala das sessões, 29 de outubro de 
1901.-Trindade.~Silva Mariz. 

Onde convier : Ficn. o · Governo autori· 
zado a pt•olon'gar a navegação da linha d.o 
Araguar.y até ao Oyapock median to a sub
venção que julgar conveniente, dl' accordo 
com a Complnhia, do Amazonas. 
., . SaJa das sessões, 29 de outubro de 1g01. "'
Arlhur Lemo.~ . ._ Hosannah de Oliveira,.;...An· 
tonio Bastos.- Carlos de Novaes.-lndio do 
B1·azit. 

Ao§ !}• do at·t. }u: 

Ondo diz: -«Estrada do Forro Central do 
Brazil (na 4" di visão), inscrevendo-ao I.L verba. 
Acquisiçao de material 1'odante· c de tracçtto, 
sem lliscriminação da prop01~ta., 1 . 880 :000$», 
diga-se: «Estrada <le Forro Contl•al do B1·azil 
(na 4n. divisão, inscrcva-~o a verba doste 
morlo : Aequisição de material rodante o do 
tra.c(;ão, inclusivo cincoen ta wu.gões de bitola 
ln.1•ga, do grando tonolagom para transporto 
do minorios o carv·ãu, 2.080:000$000.» 

Sa.V1 das sessões, 29 dé outubro de 1901.-
J. A. Neiva. · · 

Ao § go do a1•t . l 0 : 

A verba de 1.000:000$000 para «Obras 
Novas» da 5a. divisão se,ja; elevada . a 
1.150:000$000 para ser collocarloumtcrce1ro 
trilho desde a estação de Lafayettc a de 
Gagé, afim df3 ser uniformiz'l-da a. bitola. neste 
trecho da hnha do centro · da Estrada de 
Ferro Central do Brazil. 

S:1la das sessõ0s, 20 de outub1•o do 1901.
.AlbuqueJ·que &rejo. · 

Sala· das sessões {Üt Cama.ra dos Doputado·s, 
29 de outulJro de 1901.- J . .A. Ncivct. 
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O Sr. Il>resident.e - Não h<wend? n: 2 !G (1... qwl fixéL a <lr.spcza, do Ministerio 
nada maí.s a. tratar, designo para amanhã . .~. d.1 Mª'rmh:x-4>ara -o cxorcicio de 1902. 
scgulnte orucm do dia. Co~tinuaçào d:1 3" <~i.-Jcussã do p;ojccto, 

Primeira parto (até 3 horas ou antes): n. 1.:--l, de 19~1, autor1zando o Pode1• Ex-
. Continuação da 3n. discussão do pro,j13cto ecutiV? a abr·1r. ao Ministm·io da Justiça c 

n. 150 C, de H!Ol, com parecer sobre as Negocws Interwre.;; o credito do 100:000$ 
~mendas o!ferecidas em 3n. discussão ao pro- 8upplomentar· ao n. 14 do art. 2° -da lei 
.)ecto de lm que orça a Receita Geral da Re- n. 746, de 20 de dezembro de 1900 · 
publica para o exercic.io de 1902 · · · Co?.tinuação da 3a. discussão do' projecto 

Ia. discussão do projecto n. 1:::19 A de 1901 n. l.H_ B, de 1001,- que u.utoriza o Poder 
cst,ab~lecendo que as etapas dos o·fllchws · d~ Bxccu~tvo a abrir :1o Ministcrio da Justiça e· 
exerCJto e da armada nunca sm•ã,o int'orio- Nogocws Intoriores o crcdjto de 11·~00$ 
res a 1$400, qualquer que soja a guarniçã.Ô supplcmcntar á vei·ba 9a. do art. 2" da lei 
a. que pertençam, S<tlvo as excopçõos da n. 746, dc.20 de dezembro de 1900 · 
Ie1 • . 3" discussitodoprojcctó n. lO'l, 'de HlOl, 
_3~ discussão do projncto n. 127, . do 1901, marcmtdo os ea.sos e a 1ürma. <la revisão das 

dispondo sobre a contagem d:1 <~nti.ruida.de contlemnaçõos; 
do posto dos officiaes do exercito a ~que se 2a ~iscus ,âo do projocto n. 222, de 1901, de- · 
referem os arts. 1° o 2° da lei n. 350, do g termtnanclo quo os officiacs do exercito, ar
do dezembro de 1895; ~u.da e classes annexus, reformados ou quo 

:1~discussão do pro,iecto n. 26~1, de 1900, an- se venham a reformar do accordo com os 
tortzan.do o. Gov~rno a prorogar o prazo docrotos ns. 108 'n, do 30 ue dezomhro de 
concedido a SoclCdade Montepio Geral de !88!1,,,~ 19:) A, do 30 de ,janeiro de 1890, vo
Economia dos Servidores do Estado para in- lun&<ma ou compulsoriamente teom direito 
demnizar ao Thesouro .Federàl da qmintiâ de · ás van&agens exaradas no alv~rá. de 16 de 
que lhe. é deved?ra, ~té que essa instituiÇão dezembro do -1700 c resolução do 20 de do
regularizo suasltuaça.o, pod(~ndo mesmo re· zcmbro de 1801 ; 
levâl-a do pagamento da ·importancia em . 1". di_scussãO do projeçto n_ 146 A, de 1901, 
que ficou alcançada no anno de 1899 · . xnshtmndo . regra.ló para o estabelecimento 

3a discussão do projecto n. 132, dd 1901, deempr·ozas de r1rmazons O'eeaos determi
autorizando o Poder gxecut.ivo a. abdr 01,0 nando os direHos e as obr~iga{?.ões d~ssas em-
M. · t · .1 M pt·ezas ,· rms er1o ua arinlia o creditó de lLJO:OOO$, 
supplomenta1· ao art. 8°, ·n. 24-0bras-da Y·dü;cus~:>ão do projccton. 182 A, de 1901, 
lei n. 7'16, de 29 do d1'zembrp ue 1900 ; dt~pon:-;ando a Fazenua Municipal de adean-

21' (~iscussã.o ·do pT'Ojecto n. ~18, do 1 DO 1, ~at· 0 pagamento di) ~:>ol!o na.s cau:saB em que 
autor·1za.ndo o Poder Bxecutivo a abrir a.o l~r a~ttora ou rê, perante a justiça local do 
Ministerio da Marrn h a o credit~ de 6: 121$701, Dt~trw'to Feder<.~ I, e da O\lti'a.s providencias 
supplemcnta.r á. verba sa. do art. so da 1oi com emenda da Commissão · ' 
n. 74ü, do 20 de dezombr.J do 1900, para pa- Jn. ~iscussão do projecto n'_ 202 A, de 1901, 
g~upento d~l ~oldos quo competem a ·1s ofii- antur~~a.ndor: ~ Go;e~·n?. a <~~::;pendor ató a 
maes l,mnslertllos para o q ua.dr•o da. reserva <JIH~nti<t do~.,o · 000$ p.~ra auxtlta.r as dospezaR , 

, depois do • n.rinulladas as rcspectivtts 1:6 _ · uat~st.a.lla1.~<LO o os tt•ahalhos do Congt·osso 
formas ; · . Agl'.lcola.. . . 

2a. discussão do projocto n. 1:31, de. 1!)01, Vem á Mo.i:t a seguinte 
(),utorizando u Puder Executivo a abrir · a.o 
Ministorio da Fazenda. o credito extt·uor·di· 
nario de 1:132$ para pagurilento a divei•r>os 
!)perarios da Casa da Moeda ; 

3a· discussão do pro,je~éo n. 232 A, de 1900, 
com .o parecer n. 2~, do 1901, autorizando 
o Poder Jtxecutivo a transformar as 1'\ 2u. e 
3JL t.urmas da ·Sub-Direc ~oria dos Correios 
em tn, 2a ~ ~io. Becc;ões na Directoria Gcr(!.1, 

DECLARAÇÃO 

Declaro qun votela fa.vor1la. emenda n. 40 · 
ao projecJo n. 206 A, de 1901. · 

Sal:t das sossõe~. 20 do ·outub1•o de 1901.:__ .. 
Raymundo de },{i?·andct. . · · 

passando .os chefes de turmas a chefe~ do Lovanta.-so a sossão ás 4 horas .e 30 minu-
secção, desde que "proenéham· as : C()fiUÍÇÕCS tos da tarde. 
r~gulamonti1ros, o danrlo outras providon-
ctas . . - . 

. Sé"~úhda parto (ás 3horas ·ou antes) : 
Continuação . da 211. discu.,são do pt•ojoci;o 

n. 216 A, .de 1901, com paro(~ór sohl'o. as · 
OlJ1endas para 2'~ discusl:!ão tio projocto 

!:amara · Vol, VI 
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133a sEssÃo EM 30 DE ouTUBRo DE 1901 pulJ1icação dos discur3os na integra, onde 
poderiam ser ft3itas as devidas correcções, 
principalmente qu::mdo se trata de discursos 
pr9feridos pelos Deputados da opposiÇão, 
apressa-se em fazer a precisa reetifica.ção, 
mesmo porque o que foi publicado .póde pa,.; 
recer um dispa.uterio. 

P1·esidencia dos Srs. ·vaz de Mello (P,·esi
dente) , e Saty1·o Dias (2.0 Vice-Presidente) 

Ao meio-dia procede·se á chamada, a que 
respondem os St>s. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
Luiz Gualherto, Albuquerque S3rejo, Gabriel 
Salgado, Hosannalt de Oliveira, Cunha Mar
tins, Nogueil'a Accioly. João Lopes, Francisco 
Sã,, Frederico Borge3,Gonçalo Souto, Tavares 
do Lyra., Soares Neiva, Silva Mariz, Bricio 
Filho, Julio de ,Mello, Estacio .Coimbra, José 
Duarte, Araujo Góes,Raymundo de Miranda, 
Joviniano de Carvalho, Seab1'a, Augmto 
França, Franeisco Sodt'é. Felix Gasp.:tl', Ma-

- noel Ca.otano, Satyro Dias, Alves Barbosa, 
Ada\berto Guimarães, Galtlino Loreto, Pi
nheieo Junior, Celso dos Rei3, D .~ocleciano de 

- Souza, Nilo Peç:tnha, Lourenç~o Bapti~ta, 
Silva Castro, Custodio Co.elho, Martins Tei-

. xeira, Oliveira Figueiredp,Theophilo Ottoni, 
João Lu:z. Monteiro de Barros, Esperidião, 
Bueno de Paiva, Alft•edo Pinto, Carneiro de 
Rezende, Anto1lio Zacharias, Mayl'ink,Carlos 
Ottoni, Eduardo Pimentel, Olega1•io Ma.ciel, 
Lamartine,Dorningues de Ca.stl•o,Dino Bueno, 
Luiz :r>isa, Hermenegildo de Moraes, Carlos 
Cavalcanti, Paula Ramos, Franci:=!CO Toten
tino, Germano Hasslochor, Francisco Alen,. 
castl'o, Aureliilno B:1.rbosa, Vespasiano de 
Albuquerque e Diogo Fortuna. . 

Abro-se a sessão. 
. E1 liua e posta em ~.iscussão a act:t. 

Lê-sn no resumo o seguinte : 
«D!scutindo o modo lle clalJOrat' os orça.

mentos, abord<\ a questão constguciona.l da 
iniciativa. da Camara o diz que no nosso . re
gimen, quando os . poderes public-os, Ex
ecutivo e Legislativo; 'em ambos os seus 
ramos tcema rriesúta origem nó vob popu
lar, não se justifica o privilegio de iniciativa 
das leis por parte da Camara, o . que, aliás, 
se explica ern . outr·ds l'ogimens, como o da 
Inglaterra, por exemplo, em que é diverso o 
morlo de constituir-se<? parlamento.» 

Ol'a-, o or;.1dor não podia dizer semelh<J.nte 
cous:l., que absolutamente não teaduz -o seu 
pensamento. · 

Referindo-3e ao direito de iniciativa da 
Cama.rn. dos Deputados, disse: 
. «0 que se explicaria nos paizJs em quo as ·· 

ca.maras não teem n. mesma o'eigeni, isto é, 
uma sabe do voto popular ~ outra davon
tade do Chefe da Nação, como na Inglaterra, 
não se explica om um paiZ, como o nos3o, eni 
que o Poder Legislativo, nos . seus . dous 
ramo~. sa.hc dos mesmo; elementos sociaes, 
emana do mesriw corpo eleitoral.» 

Assim, parecia-lhe, disse o orador, que o 
direito · de .iniciativa sobra ~s . leis orçamen
tarias, ·reservado á -Ca.mar·a dos Deputados - . 
-pela Constituição, não assenta CIIJ. principio 
solido. · · ·· ·· · · 

O Sr. Albuquerque Serejo · Em abono. ... da doutdna que 1lefende citou -
(soúre a ac.ta)-Sr. Pee'Sidento, havendo omis- Pomeroy, em cujo conceito a·pra~ica. d;tini-

. são de algumas palavras na plihlicação . do cia.tiva. privativa a ·uma. fias camaras, além 
projecto quo apresentei .hontem <í considera-:- de )nutil,_.constituó um embaraço na. 1hr· 
(,!ã.o da Casa.,c:mstante do Diario do CongJ·esso,- máção. da.s leis. . . · ' · 
peço a V. Ex. que se di-gne d~n· as pro,;i- Era o que tinlnra dizel'. : . 
·dencias noces:;arías par'a. a sua rectificação. Em seguida -ó approva.da a acta da sessão · 
E' I'elativa á. 8"' observação que diz (lê), pa- a,ntecédente. 
lavras es~a.s que 1iwam omittidas. O mais · 
como está. _ .PRIMEIRA PART.EDA ORDEM DO DIA 

Era~ rectifica9ão que ·tinha a fazer. 

O Sr. Pt·e~idente~O nobre Depu~ 
tado mandará a sua reet_ificaçã.o por escripto; 

O Sr . . Celso de Souz~ deilejã 
· fa.ze1• uma re~Cificação a:JnTÍ to pico do resu

~mo de seu discurso, hontem proferido nesta 
Casa e hoje publicado no Dili1·io · tlo Con· 
gresso. 

Sabe quo taes r~sumos, quando não re
vistos pelos oradores, correm POl' exclusiva 
responsabilidade dos redactores dos dchatos; 
ma.s1 attendenda n.. que ha. grande demora na 

E' annunciada ·a continuação qa 3~ dis· · 
cus~ão do projectq . n. l50C, de 1901, com_ 
·pa1•écm•. sobre as emendas otfet>ecidas e1ü 
3"- di§cussã.o ao p1·ojecto de , lei que orça a. 
Receita Geral da .}{epublica para o exeréicio · 
de 1902.- . ~ · · · . . _ . ~' . . · .. 

o Sr.· Presidente . ~ Teni a· pala· 
vra oS!'· Gm·mano Hassloché'i~-: : 

o Sr. Germano Hassloche•· 
diz que, Clttando estava sobre a. mesa para 
receber, em 211. discussão, emendas o Orça
mento da R':lceita, apresentou uma, na qual 
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propunha que não fosse feita. a autorização esbanjarem as suas economias, como entre 
pedida pela Commissão do Orçamento para nós, com o fra.ccionamento de bilhetes, no 
ser o Governo habilitado a renovar o con- exercício deste jogo. 
tracto das Loterias Nacionaes~ Entre nós o principal contribuinte das 

Entretanto a longa e demorada discussão loterias é o povo, devido a fracções mínimas 
que teve o projecto obrigou o orador a adiar de -bilhetes. - _ -_ · __ 
para agora o estudo do assumpto, pois oRe- Para evitar os atreitos maleficos deste 
gimento lhe faculta repetir a emenda em jogo é preciso estabelecer uma reforma com-
3a discussão. plst:J. no contracto existente, ~ontracto que 

Embora saiba de antemão que sua emenaa só favorece aos felizes contr<1ctantes, como 
não tem a approvação da Camará, dirá com demonstra o orado_r analysando-o em varios 
desassombro o que pensa sobre o assumpto, pontos. 
porque alenta a esperança de que o Senado, Pelo parecer sobre a emenda se vê clara
que tauta lição de civismo nos tem dado ha mente que o illustre relator não está. con. 
de repellir esta disposição orçamentaria, que vencido das vantagens da medida, pois que 
importa em disposição de. caracter perma- as razões exaradas no . mesmo parecer estão 
nenté sobre um assumpto que tanta agitação muito ãquem do talento da S. Ex. 
tem pl,'odúzido no seio do Poder Legislativo . Não sabe como procederá a Camara ; 
e da opinião publica. · · porém está informado de que o Senado "' 
. Não discute o assumpto loteria em si. discutirá longamente esta. prorogação es
E' radicalmen_te contrario áo jogo loterico e candalosa e que contra ella dará o seu voto, 
considera como um verdadeiro mal, de effei- deixando que todas as respon_sabilidades 
tos pel'Uiciosos_ á sociedade; agora, porém, pesem sobre a Camara. . · 

. . contenta~se em protestar contra a renovação _ Espera ouvir o relatm• da Receita a 
de um eontracto que é illh escandâlo. Pespeito de3te assumpto e d~sP.ja. que S. Ex. 

No1•egimen passado este negocio · de lote- justifique mais amplamente do que no pa
rias era IIlenos escandaloso que no regimen recer a sua opinião.- (Muito bem ; muito bem, 
~republicano: custeado pelo Estado, o theson- o 01·ador ê cumpr~1himtado.) · 
reiro percebia apenas 2 °/ o• ao pa&so que 
hoje a empreza locupleta-se com cerca de O Sr. Cu8todio Co~lho (mo'Oi~ 
30 °/r,. . mento geral de attenção)-Sr. Presidente, 

Concorda com o nobre I'elator quando diz historiando um dos períodos mais l'emotos 
que a Commissão ·de Orcamento uã.o está dn. França, recorda fostcjarlo publicista a · 
obrigadà a deixar de tratar de a.11sumpto quo momoravcl phrase de Francisco I, endm·e· 
o Governo não lembra por meio de mensa· çada a sua mãe Luiza do Saboia depois do 
gem; mas o que não póde explicll.l' é a razão desastt·e do Pavia:tout est perdu hors l'hon· 
tle ordem social que levou a digna Commis· ttetn-. 
são a propor no anno de 1901 uma autoriza- l~m época recente, após a catastrophe de 
çã.o proro~andQ 11n~ ..:Jon~racto que termina So~an, com justiça o onthusiasmo, synthe· 
em dezemoro de- ~ ,;1 ! J. . - · tizou apreciado economista neste hom·oso 

Não que1• fazer inju:;~iça á CommiRSão, mas pensamento: tot1t est pe>·du ho1·s le credit, 
parece-lhe q~é ella se insph·ou mn.is nos in· toda a situação fina.nceil•a da.quolle povo, 
teresses da cornpanhi-<t que nos intores~o8 da. cu,jo oxornplo do · gt•an<loza a.ssombr·ou o 
oollnctividade. · mundo. _ 

Pm•quo, ao· menos, não so cogitou do con- Igualmente hem moroce n nossa patria, 
cur1•encia publica., 11ndo o contracto actual, ao escoar-se a phn.se de moratoria, os ap· · 
pat•a oxplol·u.cã.o do jogo du.s lot01•ias? plausos que se podem consubstanciar nestas 

Acredita quo as instituições pias que ti· palavras:-----:estão salvos o credito e a honra. 
· ram beneficio deste jogo · ganhariam molho· da Republica. . _ · . . . 
res- quotas pelo novo processo. . · Nã,o devo, portanto, · regatear louvQres 
: Do ~odo por que .é ·feita esta autorização,a. ao illustre Sr. Presidente da Republica pelo 

Camarà. Il.ãO pódé v.otal-a.,-sob pena de votar modo digno eom quo se desobrigou do com-. 
. um favo1• . pessoal verdadeiramente escan- prorilisso; em que se acharam empenhados o 

dalóso. . · _ : ; · · ·.. · · . . . _ -~ . . . credito· _e a. honra nacionaes. - . _ 
. Quaes os resulta.dos; · além do mesquinho ~ª'-o d,evo tambem· olvid!J.r, neste -cyclo · 
amparo ás . instituiçõe-s : de • caridade, .que melin-droso da Republica, os valjosos servi- · 
temos colhido deste jogo monopoli~ado -~ ços ·emanados da . cooperaçã;o -intelligente _ 

. .,. - Mostra o orador . como na Allemanha e do illustrado.Min1stro . da Fazenda e ···os do 
.· outros . paizes . _da· Enropa.. a. collectividade seu infàtigavel auxiliar ,o operoso relator da 

aproveita. com estas explarações, com me- receita. ... . · . - · _ · 
. .lhoramentos materiaes_em varias cidades e .Mas, si foi um dever, que aliás cumpri 
as ditnculdades que teem as classes pobres de com a maior satisfação, concorrer com ~ 
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ANNAES ·DA CA:r.iARA. 

meu voto par<.\ que vingassem as justas con
gratuhções de 1 de julho, m~ior ainda é o 

. que me obriga a sahir hoje da obscurida,de 
em que sempre me mantenho (nc1o apoiados), 
para dizer, com franqueza e sinceridade, a 
esta iUustrada corporação, o que penso a 
respeito do Orçamento da Receita. 

Colhidos os proventos do accordo finan
ceiro, máo grado os fortes encargos. que nos 
legou, reentrados no regimen normal dos 
nossos pagamentos, e apreciando a Nação 
em seu "Verdadeiro estado physiologico, em 
que os seus movimentos de contracção e ex
pansão são regidos · de modo automatico, 
graças aosregulares impulsos da systole e 
diastole economicas, é natural, justo e lo
gico, ou melhor patriotico; romper esta es
pecie' de convenção financeira, até hontem 
indispensavel para que a acção governa
mental, imperando com desassombro e sere
nidade, sem obstaculos nem vacillações-, pu
desS3 desempenhar-se de tão grave respon
sabilidade. 

Absolutam(3Ute não é dictada por e.3pirib 
de opposição ao, Governo esta ·minha atti
tude, mas pelo meu culto á _ Republica, pelo 

·desejo ardente de Yel-a en&'randecida, respei
tada e Teliz, e tambam, porque não dizel-o ~ 
pelos principio.3 que professo sobre questões 
de tão extraordinaria· re1evancia. · 

Sr. Presidente, da verdade dos orç,.'tmen
tos, na presente sessão lcgi::;lativa, dependo 

-o futuro de nossas finanças, e poderei àffir
mal-o sem exaggero,o c,mrorto e a felicidade 
da Republica. · . . . 

Chegou o momento E'm que deve a Nação 
formar idéa perfeitamente clara e exacta a 
respeito de .snas -finanças; soou a hora de 
serelÍl dos oroamentos banidas todas as fi
cções; ·para que a opinião nacionai nos jus
tifique, convencendo~se de que são muito 
poderosos os motivos que nos levam a p1•o. 
clamar de~ta tribuna. qtie a nossa situação 
íinauGcira não permitte ainda a reducção de 
impostos, c, ao coJÜ!'at·io,patenteia que hoje 
mais do que nunca, fo "Ç030 é ma.ntel-os e 
arrecadal-us com prudencia, no sentido <le 
sua maiot• produeção. 

Desejando contribuir êom o meu fl•aco es
forço llara a realilj.ade .orçarnenta.ria,' estudei 
com ocuidadu que nie cumpr·ia, o admirav3l 
trabalho do distincto relator da receim; e, 
doe-me · dizel-o, sérias .apprehensÕl'S me fi
caram no espírito. . . . 
· Por um hLdo, pareceu-me : faltar-lh3 ela-

. r·eza, unidacl.e . e ' o indispensavel equilibrio; 
P?r outro, afigurou-se-me nelle deparar me:. 
d1das que devo. combater, pM iUusorlas e, o 
que màis é, até pr"ejudiciaes. 

Quando reflicto . no estado melinilroso da 
nossa. situ :~ção tinanceii•a e economica. , aco
de-me sempre á me~ te. uma palavra fatal-

desconfianÇa-natural consequencia de erros 
nossos, passados e presentes . . 

Sim, é a desconfiançà. que perturba a si
tuD.ção financeira, opprime a viela econo- ..... 
mica e aggra.va o estado pathologico do nosso 
commercio; é, ~mfim, o cerifl'o de onde se 
irradia a·discordancia de todos os elementos 
constitutivos dà circulação e do movimento 
das permutas. 

Deixa1·ei em silencio as causas que a pro
duziram: ~ão p::ir demais conhecidas. Vejamos 
porém, as que entreteem e agg1•avam essa 
desconfiança ·· . 

Sã.o no ineu· fraco entender: o desequilí
brio dos orçamentos, o desequilibrio da 
economia nacional, à circulação de curso 
forçado e a ágio tagem. . 

Poderá, porventura, o orçamento da re~ 
ceita , com a estructuea que lhe foi dada e as 
medidas nelle adaptadas, a ttenua.r, ·remo ver ·. 
essas causas, ou pelo menos modificar os 
factores que manteem e augmentam a des-
confiança ? • 

Eis o que procu~arei verificar. · 
Sr. Presidente, consigna o orçamento da 

receita equilibrio, saldo ou defici.t? 
Ouçamos o illustrado relator: «O equili- . 

briq orçàméntario é uma das maiores éon~ 
quis6as realizadas pelo actual Governo, 

De longa data viviam()-> áfastados de tão " 
salutar preceito, e dahi uma das cau5as mais 
efficientes da situação a ·que chegâmmr.» 

Si, na. ordem financeira. encorrámos effec. 
tivamente a .éra dos expedientes e da confu
são, e inaugurá.mos a da realidade e_cláreza, 
devemo.) achar-no~ ante um orçamento col'n 
exactid.ão equilibrado. ·, · 

Mas &. resultado bem diverso do que nos 
annunc4, o incansavel.relatol', ·levam-nos, 
sinto dizel.;.o, ó estudo do· orçamento e o seu 
confronto com · .os algarismos. da mensagem 
presidencial e das tabellas justificativas da 
receita.. · . 

Procmarei esquecer a notavoldivergencia 
qtoto nus deparam os traba.lllos dos orçamentos 
de 1900 e UJOl; rJferil'e'i apenas o que nos 
disse o opeeoso relatJr no primeiro daquelles 
trabillhos: «Ao começar o anno de l.902 .tem, 
pois, o Governo o saldo de ~ -5..629.493, que no 
no fim deste exercício s,Jrá ac.ceescido ·de . 
·~ 4.168.204, os qu: ~es_ reunid,os ao saldo exis- , 
tente perfazem ,a importl)onte somma ·de 
~ 9.797.Qd7, recursos. com quefará frente 
á . seguinte despeza annual, desde qlle as· 
amortizações sô recomeçar?ío no fim de 13 
anno3 decorridos do accordo, · ~ 3,360.,960, 
que, deduzidàs da somma 'de ~ 9,797 .697, _ 
darão o saldJ de ~ 6. 436.736. · · · · 

Ainda o Governo àm1ualn:ient!3 disporá d~ 
outros recursos na importancia de~S07.241, 
onde figuram ~ 674. 99 l, provenientes do 
fundo de garantia; e mais de~ 76,637 que 
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serão augmentadas porque. a permuta de~- M,Uita sombra projecta. ria • demonstração .---__ 
titulo~_ da·· divida do .. Uruguay pelo do em~ . do saldo que se.- proélama _a- omissã;o . d:e · · .. ~. 
prestimó externo no valor de ~ 664.531; de- documento de tanta valia, o que me fez te11~ .. 
te~·minará menores despezas. _ _ t'ar a explicação não só -dos· algarismos do 

De sorte que_ o avultado saldo já existente tt'abalho do orçamento, mas ainda os da men- . 
irá crescendo, ainda mesmo quando o Go- sagem presidencial e das- tabellas justifica~: 
verno retomasse desde logo o serviço da tivas da receita. ' 
amortização.» _ o Sa. SER.ZEDELLO CORRÊA-V. Ex:. não o 

Mas agora, S · Ex· com a nobre lealdade encontra no orçamento da receita- em. termos 
que todos lhe reconhecemos, confessa. encon- geraes 2 
trar sómente.o saldo de cerca de-~ 2.300.000, · _ _ . 
e, procuràndo justificar o seu engano, assim O Sa. CusTonro CoELI-ro-Nao o encontrer. 
seexprim_e: «Ha uma differenÇa sensível en· O Sa. SERZEDEJ,LO CoRRÊA- Basta dizer 
tre este saldo, mesmo quando se considéra isto : o orçamento da receita dá ou não_dá a 
todo o exercício,- e o saldo provisto pelo re- emissão tótal do {tJnding ~ 
la.tor em seu parecer do anno passado, mas 0 sa. CusTomo CoELno-,-Niio é ba.stante. 
isso ;provém: lo, do emprestimo de~ 1.345.000 
feito aó BanM da Republica e que não podia , O 'SR. SERZED.ELLO CoRRÊA- Qual foi a
ser previsto,· ppis o relator escreveu o seu emissão total do fun~in!J ~ 
parecm~ antes da crise de setembro; 2o, do o SR. CusToDIO CoELHo-~ 8.613. 717.9~9, 
facto de- ter computado duas vezes o s:tldo do sr. Presidente, no exercício ele lflOO . ha
Thesouro, forneéido em 31 de março, na searei as minhas reflexões. 
éonta de nossos agentes, e a importancia .do Assignala por um lado a mensagem pre· · 
fundo de garantia; quando êssas importancias sidenciaJ: -
já haviam_ sido. computadas. no saldo d~fini- «A receita arreci1dada, ·em ouro, foi de -
tivo do'Thesouro pelo balanço da receita e 27.277:000$ e a despeza, incluindo oscre~ 
despeza no exercício de 1899. · ditos, não vao além do 10.000:000$,-havendo 

Si estes dous factos fossem attendidcs, o um saldo de 17~277:000$000. 
saldo a-prever seria de-~ 2.933.000, mais ou A rec.eita arrecadada, como atráz ficou in
menos, que muito se apprÇ>xima do encon- dicado, elevar-se-ha a 289.217:000$ e a des
trado com mais segurança agora, attenta a peza poderáattingir a 268.877:000,incluindo 
maio1• apuração de elementos da receita e 21.877:000$ de creditos abertos durante o 
despeza.» . . exercicio,ficando um saldo de 20.340:000$000. 

Esta lo\_lvavel rectificação é, apraz-me Apez.3r, porém, dessas despezas extraor-
·dizel-o, a melhor prova- da boa fé em que dinarias, conseguimos com a reduccão na 
semp1•e se inspira o digno relator. despeza e boa arrecadação das rendas obter 

Sr. Presidente, e:<aminando atGentamente os saldos de : papel, 20;340:000$; ouro, 
a confecção do actual orçamento, nelle, nas 17 .277:000$; ou reduzindo tuclo tt papol á. 
tabellas justificativas da receita ou no roln.- taxado 9 l/2, 60.228:000$000·>> _ · 
torio do ill-ustro Ministro da, Fazenda, jul-
gava encontrar o balanço definitivo do con- Affit•ma por sua vez o honr;tdo J•olator : 
tracto do (unding-loan ou, pelo monos,_ umtt «0 rosultatlo do oxoPcicio de l 900 nã.o poclia. 
synop$e ou balanço provisorio. ·· · tm• sido mttis auspicioso : <tpCZitl' de uma di-

minuição na receita do importar,·-ão quanto 
O SR. SgRz~DELLO Cormf..:A- Quando tm'- (ts previsões doorcamonto lle 4.210:65\J$000, 

minou o coiüracto do. fttncl~ng-loan '? ·_ oUl''o, o 16:524:650$, p:~pel, pois a receita co-
O SR. CusToDro CoELHO- A 30 de junho nhecida attingiu a 268.877:000$; papel, e 

findo. '· · 36.857:443$879. oú1~o, deixando respectiva-
' ,.. · mente os saldos· fina.es de 15.410:002$818, · 

_ O su': -. SERZEDELLO CoRRÉA-:Quando re· ou_rQ,e 9.006:027$139,.papeL». _ . 
látei.o orçamento da receita 'não podia_ apre- . • Bastá olhar. Õs ,saldos cohsignidos,para ver 

- sentai-o .. /. , ·· · ... ·· •·-. . . . quanto distàrii,dos: d·a Diensilgém :Presjden_~ .. 
. . ··o Sa.,CusToÍ:>ro COELH:o-Mas o relato rio· qial os do· orçá:rilento da recãit~; niá.s,-rta .· 
.. do:. iUustre cMiríistrO 'foi .-disilri~uido depois_ .in'cértezá, que :essa _desbar:rhohia 9CCa.stqn;t, 
· ·dessâ datá. - · · · ·· · inclinei.:me a acçeitae osque nos sã.o .annuti- ;. 

·O SR. SERZEÓELLO CoRitÊ.A dá uili- aparte~ ci(!,dos pelo emerito relator._ _ . _ · _ .. _ __ __ __ .•. __ - _ ,.· 
. . __ bSR::-_.(JusTd'riw.CoEtito~Sr.< f>resid_eÍJ.ie;;· ·O,Sà. SERZIIDEI,ÚiCoRRÊÀ7Mas qü'e· ad··,', ' 
. demais .'coincidindo .com.a ;liquidação_ do . e:xer- miraçao ha nisso· ~-A niensag'el)l. refer.e-se. a __ •. 

cicio de 1900 o termo deste co:ntracto, forçoso 'saldos presumiv:eis. · . . • .- __ · _ ~, --~- -2:· 
era,,parece-me, nos fqsse fornecido o balanço. ,-,O SR. CusTÍ:mro CoELHo""'-Mas -tra.ta,:se. do:._ ' 
definitivo~ · - · · :.eJtercicio de.IQOO~ --·· 
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: -<lSR~ - SERZEDELI.o ÓiaR.h---- Mas o nobre degara11t1;,0tos 31;2oo:ooo$.que s~mõ.s obrF 
Deputãclo~ si tem :pratica · desses assumptos; gados ainciperar, • não ,:podendo, nem -d~-·:. 

-- não sabe que as informações chegam ás veze~ vendo, portanto, , ser. considerado na sua' 
em maio_ ou júnho do anno seguinte ? totalidade saldo orçamezitario. - · 

o Sa. CusTO[)IO CoELUo-Bem o sei; o meu· o SR. SÊRZEDELLO CORRÊA dá um aparte': 
fim, -porém, é mostrar que V. Ex., na de- _ -_- _ --_ _ _ - _ __ . . .. 
monstração dos saldos, raciocinou este anno . O SR • CusTo DI o CoELI!o--Colllo, :poiS, des
~ui diverSamente do anno passado. t1nar semelhante depos1to aos pagamentos 

- Sr. Presidente, om q_ ue moldes está cal· ~o nossos .comprQmJssos ex.t~rnos .de ~1 de 
cado 0 orçamento de 1~00? - ,. JUlho a 31 de dezemb1·o. e a1nda restarem 
· Que demonstraç~ desenvolveu o digno -~ 600 · 000. '? _ _ • . • 
relator para encontrar, n:es~e exercicio, os E com~ encontrar pa;1•a o lUlClo de l902o 
saldos fulaes de 15 .410~002$878, ouro, e ~a.ldo de ...., ~- 400.000, quando, res~at.ados os . 
9.006:027$137, papel'? · · ol .200:000$, _ as . sobras (lo deposito _ de 

. • . A . ~ 1.800.000, reumdas_a ~ 1.500.000, -produ· 
_s. ~x., de bo~ f e~ q_uero crei-o, . computou cto . de_ cambiaes remettidos no segundo se

nao so todos os hqmdos pr_oductos das contas mestre do eot•rente a.nno <<tomada a média -
de DOS~OS agentes finanCClfOS, ~O _ fundo de de -~- 250.000 porri1CZ>~, cheg_am escas . .,ame_l]te-· 
.garantia, do . papel· moeda existente, mas }lara solver os nossos com:proroissJs calcula- · 
tam_bem co~s1~orou o valor. ~o :pape~ quo dos em~ 1.700.000 ncs8e semestre~ · · ·' 
dev1a -ser _ 1ncmerado, na Impo1:tanc1~ - ~e Eis porque estr&nhei a __falta do l}alanço 
95.933:7~8$263, COI'respondente a em•ss~o definitivo 'ou provisorio do contracto do fun-
do {undtng-loan de '~ 7 . 195.2ll ao cambiO ding-loan. _ · .. . ... ·. 
de 18 · _ , - Sr. Presidente; faltét não menos grave é a. 

Ma,s, porgue na c~nfecçao do :pre:jente or- ~usencia <le esclarecimentos entre o The- 
ça.~en~o. · nao se onont_ou por esse mesmo souro e o Banco da Republica; por isso fiuo 
rac10cm10 1 . . o illt,tstre Ministr·o informa . simplesmento 

E' certo, Sr. Presidente, que o nobre ro· que: «Depositou na carteira nova ~~700.0QO 
lator encontra ~ sa.ldo de ~ 2.300..:000 e a: p~ra.opera.çõ~sdeç<tmbio,nã.oempres~oumais ·. 
mensagem o de~ 2.400.000; mas nao é me· de 2:000.000$, papel, porque a confianea pu
nos certo que relator e mensagem so esqLte- blica forneceu em depositos a. somma de que ·. 
cem do importante factor que constitue o estabelecimento tom necessitado ,para as 
parte integrante do contracto -do {Hnding· suas 011erações»; o o nobre relator <tpenas diz: . 
loO:n: os 31.200:000$, quo ainda temos de in· «Não levarei a credito do balanço~ 1.345.000 
clnerar até 31 de dozembt•o proximo, pat•a e 2:000.000$,parper,desfalcàdos da receita por · 
inteirá execuç-ão deflte cQntrato, e om obodi- terem sido- entregues a esse lJanco por em- . 
encia á dis~o~ição da ·tei gorai da rocoita pre~timo. .· 
para o oxercicto do 1901. Assim séndo, tive tle recorrer a.os balanços 

Si, como assogm•lt o illustrado relator, o é do Banco da Republica; onde verifiquei que 
a. -verdade, só incinewi.mos 83.000:000$ por a~ ~ 700.000 c os 2.000:000$ constituem 
conta. do accordo financeiro o si o Thesouro di vida. a veneor em 1905, <L qua.L tlevc íl.inda . 
emittiu ató 30 do ,junho tincló ~ 8 . 613. 717-9·9 o Thesouro juntat· 2:J.OOO.OOO)f.; papel é 
de titulos do (tmding·loan, e pl·eci~a.monte do 5j aoo.ooo para cumprir, como é preciso, a 
114.849:566$500 <~ importancia. do I?apol- !oi do 20 de sotomgro do 1900 des_tinàda a 
.m()eda que deve sor resgatado- om v1rt\1d~ au:dlia.t• as pr·aça.scomme-r:ciaosda Ropublíca.. 
dessa -emissão: - , E foi tudo quanto logrei sabor; .- -:·. -. -

Ora, deduztdos. do_s 1.14,.849;566$500 os E', pois, indis}lensavel ·~e _ rios. apresente · 
83. 000:~$. resta mcmerar ~tê . a l de dezem- uma conta eorrunte das tra.nsacções entre 0 · .· 
,bro pro;nmo 31 _~200:000$000. · . Thesouro e o Banco·da Republica, pela qual 
· -O SR. SERzEDELLO. CoRRÊA-:-dâ. um aparto •. saibamos o destino dos . saldos_recebid,os pelo
- o· sa; ,CusTobro -CoEI,_Ho....;A minha:.argu- T_hesouro n~ liquida.~ã~ :final ~o accordo}?&~: 

mentação liinit_g-se ás incinéra.ções<realiza.-:-_ (}mc.oel).ta mJI.,-~o.ntos. .. . .· . ·· - "'> . ... ·. : . :. : 
· . . · · das .:até .30 ~ de junbo ultimo, · quando · expiro~ · - Foram estes .saldos, :pagof3 ' em . papel-mo,e~, - -: 

. o·pra.zo dó{unding.:loân~ - . . . titüloio~caiUbit.tes?- , \ . ~ . :··.· ... ·· --.:. i: ·: ._;·. ; 
- Do que acabo de expendor, result~. com a : ·_si , o_for~mi .4~vem e~stirjli~ct_~~ ~ copji.In-: 

·maior evidencia e sem a menor contestação, ctamente _~om -os ql,_!~ ~ ·ll()S sao -offict~ql~Dte 
q_ue Q deposito eXistente " em poder ~e .nossos referidos, ·pina. ve;z -que sã,o saldp~ · e:;;:pecla~~
agentes financeiros no dia 30~ de juilho-ul~ e~t~·a-orçaQ:Ieutar:os;C<>l!lP~a,V:~IS a~s ~pr~v~-~ ' 

: ; timo, no valor approxh:i;lado de '!,) .800. 000, men~es- . das _porçoes. 'alienadas. _• da. d?IDinlO .. 
:.:.-''elevado pelo relator a ~ . 2.192.000 e pela publico, e na.o consttt~emrecerta~ normaes; 
· , mensagem calcula.do em -e 2.300.000, serve effectivas, .pelo facto, de serem-ormndos de 
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'dinheiros .erriJ>restados pelo Governo áquelle o SR.. Baicro F'ILHO-:-Só em um. dia. os cre
instituto.<de credito. ' - . - ·- ditos para discussão elevaram-sé a .1UU 
Kó- ~éu d~seJo -de ~abor o _que é feHo de cont os; -- . 

taes salQ_qs,explica~se pelo1im especialíssimo O Sa.CusTonro COTILíro-B quem co11tral'ia. 
que lhos reser·v.o étn medida quo submetti á os cblos da menságem p1·osiêlencial ô o . 
::;a.bedoria .da Cainar:i. ·. ,- proprlo relator, quando . · asslgnatn:; fl(í :', 

exerci cio de 1900, a diminuição na l'ecoit1J,:'· 
de 4.219:650$, ouro, o de 16.524:650$000, 
papal. · · 

. . . .. - - -

Si' . .Presidente, cumpre-mó ainda com~ido
rar a situaçãq do Thesouro em f,Lce de com
promisso~ tão respeitaveis quanto a divida 
fiuctuante. - . ~ 

Ãprego~- o·d'isLincto relator: neste mó'Y(le~~to 
não · existe em circulação uin só bilhete do
Thesoúro. 

Sincei·amente_o creio. 
Ma~ muito agradavel me soriata.l doclâr-a,

ção si,de momento, pudesse o Thesouro, sem 
omittir um só bilbete, solvm· os · dou.~ so

- gnintes compromissos vencidos c ainda. não 
·sàtis(eitos: '6. 710:000$, om·o, quo tto cam-. 
bio. de lO l /2 penco importariam om 
17.254.:285$714, do ··- papel-moeda, S<Jinma do 
todas as amortizações· vencidas em 1898, do 

· ornprestimo de 1868, juro de 6 °/o, ouro ; e 
24,000:000$ provenümtes das quatro amodi
zações ve.ncidas do omt1restimo de 1897, juro 
de 6 °/o. _ -

0 SR·.SER.ZEDEÜ.O CORRÊA-Si V. Éx. leva 
em conta. os emprestimos de 1868 e l897, 
deve .incluh todos os outros, inclu ;ive os do 
teuipo da 1Uop.a1·clüa: · 

E o illustre Miüi.:;tr·i>, com í'J:a.nqueza niuito 
para louvar, t: .~m1Jcm confessa.- esse _ lam~n
tavet declinio na. . proposta da receita e 
despez(l. do Orçamento ·· qua estamo~ olabo;. -
rando. _ --

-Actualmentc, portánto, é facto, o facto bas". 
tanto inquiettdor, que a.s receitas do paiznão 
augrnentam nom siqnot· se conservam esta-
ci-onar·ias; decre.;cem. "' · ~- · .· .. 

Bóm examinado o ot•çanicn1;o da receita, e 
bom ineditada à . ostrüct11r'a om c1ue se 
pre~cndo bascat· o .seu oquilibrio, ,julgo . não 
e.3tar longe da verdade. asse-veràndo que a, 
situação do Thesouro, bastante melindro):a 
pl'esentemento, pó~o, do um instante para . 
outro, tornar-se inquietadorí1 e mesmo af:
ftictiva. 

Não vacill ), poh, em assegurar que per
siste, embora menos intensa, uma das causas 
que alimentam a depreciação do meio cir
culante: - <t defeituo.:!<t organização - dos 
nossos orçamentos, onde não é fa,cil achar a 
necessaria clareza qnc permitw. ver o indis
pensavel oqliilibrio. 

O SR; CuS1'0DIO CoEI,Ho-Si V. Ex. o on- Não ence1•râmos, portanto, o cyclo que 
tende,- assim seja ; ·mas o que- é ostranhavel, enteixa _a.· éra das (litficuldades, o não sã.o 
é que V. Ex. em seu · trabalho, e o digno fartos os recursos. do erario publico. 
Ministro ·· ·em sou relatorio, não hajam Para se rostu.ul'arem as finanças da no!Ssa 
computado essas responsabilidades venci- Patria, decc\hidas até {1, moratoria, não bas
da.s; o tenham, on tretanto, affirmado haver tam :.t mais docididít firmeza, o mais extr<\· 
saldos: · · · ordina.rio trabalho o o mais robusto t;tlento 

Neste. mo?mmto, pois, nao ha ém circult.tçi"ío, na alta adinlnistração 1lo 1leparta,monto da 
já confessei acrodital-o, wn só bilhete do 'L'Iw- Fazenda. -
sourcr; 1llíl.S, , _àlém de _ outras rcsponsahilid~t- Mister fól'a, permitta-SI:!-mo dizol-o, que-
des do . não monor rolovancia., óxistom se não houvca~e tentado rosolvel' isolada-
4L.25_l:285$714~ divida.. _vencida, cujo paga- monte o problomu.financeil'o, postos do}lv.rto 
monto 11oderá,- quando monos . ~(' esporo, os problemas do ot•dom · oconomie<~ o com· 
onerar .o· Thesouro com uma divida flu- marcial, o que so tivesse inaugm•ado a, 

· ctuante de um valor não ele todo para dos- unica, política financeira. quo póde a vigorar- .. 
prezar. . nos o rem·gtier·nos do ablitimento a que 

__ ·. E quem sa.bo si, a tudo isto, não tenhamos cheg;i.mos: verdade no equilibrio dos orça
·talvez de reunir o resgat~ dos 13.056:000$, mentos, do quo adviriam ordem e regulai'i· · 
our~?, resultantes do atrazP. do pagamento (iade nas nossa~ finanças, o destas renascerja: 
do ·emp~c~timo .de- 1879, do qual, em 1898, ·a con1~ança, se1va. fecunda capaz de desen", 
antes, pprtantç,do contracto dofundi?:'g-loan, volver a rique~a· . :publica; 'fortalecendo a 

-'só dêyiam ·existir em · circulaçào 7, 493;000$; justa e merecida esperança que alentamos no · 
.:ou'riH · ·. . - · - . · · · -· . · ·· _ · · · grandioso' futuro econ,omico da nossa Patria~ 
.· .. :-A' todos estes embal'aços que diffi.cultam, {A.poí'ados:) · · · _- .. · · _ . . ·--' ·: ; 

si é. que não impàdem a realida.de .. orça--_ .·_. Sr l - Presidente, , exarniriarei agórá. .. o se
. ·- II_lent~ria, juntem.:se ;_ o decres~i-~onto das g_urrdoíactor que mantém e ,aggrava a des~·:' 
<rénda~; ·a· progressão _ C().n~tante das despezas . confiança: o . dcsequilibrio da .. economia na~ :· 
-_·e 'as _, illim,ítada!'! ·· a.ut'orizações -dos. · creditos ··cional~ o qual envolve a. póteneia~ de nossas ~ 
-ext.raórdina:riós e supplêinéntar(:)s_;· · permutas e a"Qrang!il os .i~_portantes: __ pro~-· . . - .. .. .. . . --- .·, ... • · 
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blemas · de ordem ocbnomíca. e commer- A esta lei fori:~.m; no estrangeiro; a presen-
cial. tadas módificaçõe3 que o Conselho de Es,;ado 
· Começarei pelos dous ultimos pt•ciblemas tove de recusar. · 

e oc~upar-me-hei dep:>is da potencia d<L ba- Eis como se tornou impraticavel a lei de 
lança -- nacional, intimamente ligada ao 1875. 

· terceiro factor : - n. circ_ulação · de -_çur-do Veiu depois a lei de 5 de outubro de 1885, 
forçado. que attet·ou profundamente algumas .das 

O proprio relator, estlldanuo a. nosiia f~ i- princípaes di:;;posições dct lei de 24 de setem
tuação economica, rcçonhece a sua gra- lJro de 1864 c rev.>gou outras. 
vida.de, e aponta uma uniNt . p1·ovidencia Os estadistas do Impedo nft.o se limitaram · 
possivel na ho1·a 1n·esente: o 1·egirnen dos a 1·eagir contr<:~ o sy~toma inconv-eniente o 
wa1-rants. vexatorio ch lei de J 804, systema. incv,paz tio 

Dissentindo do pensar <lo rlistincto rcln.tor simplificar o oeganismo hypothccario, alar
em relação ao problema economico, mos- gal'am o campo de acttvidade cl.o Cl'eclito 
·trarei, embora resumidamente, como pro - a.gricola, concedendo no.'l arts. f)o c lO da lei 
ced<>v. o Imp'Jrio c o que tem feito a Ropn- de 1885, novos fa vor.es á lettra hypotheca.-:- . 
blica., espot•ando chogar a esta conclusão: .ria, o pemüt.tindo aos agricultores cmpt•Js-
o regimen dos warru.nts não se c::~aduna. com timos a curto prazo, sob o_ penhor de colhei~ 
ascircumstancias do pl'csente,e só da ceeação tas penrlentes. productos a.g!'icolas, de a.ni- -
das as:)ocia.ções de . ceedito mutuo pelos rnaes, ·machinàs, in3~~·ttmontos c quaesque~· 
Estados, e do emprego de medidas indirectas outl'Q_j acces::~or:ios. . · _ 
por parte da União poderão p1·ov-ir recursos Firmad:> nas tlisposiçõe3 desta lei o nas da 
para 03 agl'icultore::~. de 1873, na ses.:>ão de 26 do julho de 1888 

Data rlo 24 do :-;etombt'ü de 186± a pri- a.pro.:;entou o St•. conselheiro João Alfredo 
meirn. lei quc,em-traçosgeraes, mui tcnues, um projocto cre <~ndo bancos regionaes, qtie 
consig-nou a sti'ucturtJ. dc.t.s sociedades de não p::tssou do mais um::t tentativa infructi-
credito real. f"era. .. 

Tão tenue.3 quo o lcgisL~dor com:prchcndeu Em 3 de agosto desse anno celebrou com o 
a insÇantc n0cessidado de p :·ornulgar a lei Banco do Bt·azil o contra.cto in.-;tituindo a 
de 12 dé setembro de 1866, que creou uma carLeíra de c1•edi to agrícola, cujos auxilios 
repartição hypotheca.ria de emi::~são do obrí-' foram semollmntcmentc nullo3. 
gações, regulamentada pelo decreto <1o 22 In ~tugurando-se, finalmente, o. gabinete de 
de julho de 1867. . 7 de junho de 1889, presidido pelo illustre 
. Procurando assimilar a theoria á pi·atica, Sr. Viscoiule de Ouro Preto, formulou e poz 

o·emerito yisconde do Rio Branco promoveu em pratica o projecto de auxílios á lávoura, 
a lei. de 17 de setembro de 1873, que fixou que s0. resumia no seguinte: O Gover-no 
em vinte e cinco mil cohtos o fundo dos au- di::Jtribuiria oitenta e seis mil contos a varios 
xilios que o antigo BaMo do Brazil -deveria Bancos para empre.'l+.arem á lavom;a, a. jq.ros 
prestar á láv-oura. de 6•vD ao anno, median~e hypothecas rtlraes 

A nova lei concedeu ao b<~nco as vun- ele um a quinze annos, penllo1· agl'icola de 
tagens seguintes: - re.~ga.tar Stlas nota.s em ura a tres <Lnno:'l, machinas e instrumentos de 
escala menor e espaçar por mai~ ' 14 a.nnos um a cincoannos, ca.uçõesde-a.policos da (u--· 
o prazo de sna tluraçilo; -mas impoz-lhe a vida publica., títulos e acções das c;Hnpanhias 
execução ·do u.rt. 7°, da lei de 1866, que au- gn. rautiuas pelo Estado,lettras hypothecarii;ts e 
torizo.va a emissão do lettras hypothecadas descontos do lettras. . . · . .. · ·· 
até q_ decuplo, e restringiu a 6 °/o os juros Os bancos o'brigar'-se~hiam · a applica.i' 
dos contractos. . - . quantiaigual á que r.ecoberiam do Govcrno;--

.Foram, entretanto, improticuos o_ ingente e a restituir,Ih'a., · sem juros, no - fim de 
esforço e a . manife3ta boa vontade · ·de Rio 17 annos. · ·· - · · · · 
Branco. · · - ·.· • Tal' medida consagr~va o v.erdadei'ro,socia- · 

Se
0
1Tuiu-se 0 periodo dos m .. a.is n~taveis li~rn:o do.Esta.do, convertido embanquéiro de . 

estabélecimcn tos .. que, na _· suá quasi totali- . 
deb_[ttei ern que tomaram parte Inho_merim; da.de ·de · n;rtureza ·muito . . di ver.sa.; · • em·-
Rio Branco, Za.cha.ri~s, Ootegipe e outt'os, pecstava.m, não . aos)avradores,. a rpiomse _ 
empenhados todos no louva.v-el esforço de destinavam, mas a capitatistas e commissa.• -
auxiliar a la.vour·a. rios, as sommas qucí'em m(L hpr~ lhes haviam 

., Des3as luminoSiLSdiscussõcs sur·giu a lei de sido fc;rnccitias. . .. "· . · . 
'ô de novembro de 1875, r1uo autorizav~ ·.a Auxílios á lavoura, ·afnda ninguem >ine- ·· 
Governoa·garantirosjueos até5°/oao ann:o, lhor os·comprehendeu • do que ·o· ·sagaz 
e a: ·amortização das lettras hypothecarias Sr. Visconde· de Ouro Preto, _ qu~ndo· dsstrn· 
emittidas no e.strangeiro · até quatrocentos os definiu, ~tres arinós. ante~ · de ser_ ·go-
mil contos. verno : ~ 
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<Seductoras utopias de bancos, com o ati~ · pãra- qu'e os nqssos lavradores obtenham os· 
xilio do' Thesouro, tendo por missão em- recur.~os de qúe preciSam. · 
·:Presta~ a lavoura a 'Pl'~zo longo e j~1·o J~<?- - Mui secundaria é, na verdade, a influencia 
dico, que em -1875 domm11ram_ tantos e'p1r1- que sobre o. credito aos agricultores ex~r
tJs escla1•ecidos, c ainda- em 1879 contavam cem as medidas legislativas, contenham ella~: 
fervoro.;os adeptos,produzindo apenas amar- muito embora as mais salutares reformas.· 
gas decepções .. ·.» . . -- Naturaes como sã0; Ós phenomenos eco-

E, na realidade, das rescisões daquelles nomicos desenvolvem-sll e completam-se fa
contractos de auxílios á lavoura todos talmente; estranhos em abs0luto á vontade 
nó:'! conhecemos 03 funestos resultados _humana. ; e, assim simplé'; leis, simples re
que advi(\ram - p::tra o erario- publico. formas legislativas, jamais poderão dar cre
(Apoiados.) · dito a quem a natureza das causas o re-· 

A mona,rchia, portanto, não· nos legon um c usa. . 
só estabelecimento de credito re:1l, onde os _ Por mais engenhosos e seductores que 
agricultores poss1m encontrar os capHaes sejam o.1 artiftcios, obedeça ás melhores ·in
de que ca-reçam; nem litnçou, máo ·grado tenções o propJsitó dos Iegisladorea, em nada 
seu, os fundamentos 'do credito agricola. se mudará 0 que é da. essencia das c ousas.; 

No longo estadia do regimen decahido, -as ·e, portanto, causa alguma. poderá crear con
'leis de 1864, de- 1873 o de 1875- tiveram diçõo.,;cm que o cr..;dito, desvit•tuada; a sua 
cxtstencia ephemera, e assim não pas:sam de e.~sencia, prospere 0 fructifique. 
méras recordações historicas. Dí3mais_, 0 9redito agricola é antes fructo 

. Sr. Presidente, :i sombra ·das liberae: e de ordem moral do que de ordem legisla.
S[tlutares disposições dos decretos ns. Hi5 A, tin. 
de 17 de ,janeiro, e 370, de 2' de maio de 1890, Inspirados nestas verdades adquiridas na 
e- firmados no a.rr. 35 de nosso estatuto observação dos factos, os legisladores das 
basico, os poderas publicos dos Estadqs principaes nações da Europa, que com per
elaboraram e· votaram a.s lei.:l reguladoras severança, solicitud) e carinho estudam o 
do credito real e agricola .. - · problema agrícola, teenr suggerido medidas 

No estudo de3bs leis, a preoccupttção do _de ordem moral, __ já corporificarlas em lei. 
legislaclor eJtadua1 foi valorizar a lettra hy-
potheca.t•ia, já procurando col'l'Ígir o vicio Entre nós, infelizmente, ao menos como lá 
das avil.liações, fazen_do com .que o criterio se executaram. parece-me não serem , a'{>pli
reguladol•''de-todo emprestimo hypothecario caveis á situlJ,ção economica qua nos afiiige, 
fosse a rúnda liquida da propriedade, já ás tristes condiçõ3S da. nossa )avoura, essas 
~vigorando-a., mediante garantia do Estado medidas, de que pa;ra a solução da crise agri-
para seu capital e jui•os .· colá já existem~ aliás, provados ·beor,ficios. 

Acham-se em plena. execução as leis vo- Na França, por exemplo, as maior~s men~ 
tadas pelas Ass3mbléas de Minas, S. Paulo e talidades, que actualmente se dedtca,m ás _ 
Rio de Janeiro, já. tendo os bancos, que· em questões. economicas e ag!icplas, sentiram 
virtv.de dellas se constituíram, celcbl'ado in- que era de instante necessidade superarem-
numeros contractos de amdlio3 á lavoura. se todas as diffi.culdades oeiundas. da ordem .. 

Succedc, porém. quo, em virtude. do I'e- moeal, em virtude das quaes faltaTam aos:· 
trahim~nto.-do dinheiro disp::>nivel,. cada vez aooriculfi_ores os_capitaes necessarios. _ . 
mais se acc_eJJ.tú~- a dosvalorizaçãô deases -

0
Roconheceram que a sítuação. do agri

tittrlos. · , .: · / . . cultor era. notavelmente inferior á do com-
'AlarmadQ3 p3las circum -Jtancias pracarias merciante e do industri:?,l; porque a qa-_' 

.da -lavoti,ra. e inspirados no seu patriotismõ: quelle, _que. ~vive isolado, além de ser de~-: · 
os ac_t_uaes legisla.dor_es recla-marri., .uns o. re.,. conhecida, está irrevogavelmente subordi:
stabeleciiD:ento. da lei da: 2~de setembro· de· nada. a essa. gramJ.e lei, ihvencivel efatal, · 
1864 ; ·~outrosy··.como o nobre ·relator, a como todas as leis da natureza, a que regula . 
execllção do regimen dos .wa~ra-nts~ e. o u~ a marcha das eetações} a de~tes, porém, qtíé. 
lustre ·Ministro, por· sua vez, "lembrai «a con- vivem em um circulp social mais óu. menos 

, yeniencia de se promover. o deaenvolvimento limitado; .é, p_elô contrário; ,de. todÇIS _ conhe- · 
de hancós, • q u~ auxilíem effi.c"azmente ·a. la,: _ciJa, podendo-se assim • fàcHmen_te 4e~ermi-: ;.~ 
vou~a; as i_ndustrias o o commercio . . . _ - nar.o.valQr e o giro-de seuseapltaes,,e.per.-:-' 

I~to ee conseg.uir·á, diz elle, coniuma le- feitamen_te avaliar .as sua.s .qualidactes :Pe~- ... 
gisltição qúe <).ttendà a es~esdous pontos ca~ ii1oaes~·. . _ ·· - . .__ _· _ .· _.· .·. · ___ ;· 
pita~s: .é:" assimil!),ção do credito agricola· e.' : Reconheceram. míloi~ ·'que. o cred~tô. desth~ 
inQ.:ustr~al. a.o _credito çommercial e a garantia. nado á. agricultura _d'ilVEH'á .ser. de long~, -9-~- ·: 

-. ah3oli.lta q~anto · pos~Siyel 4o . credor;» .. _ · . _ i·.ação, porque .o.·· agdç1üt.or precis.a, no .. ~t: 
-Todos _parece.~ mo ~illudirem-se acreditando nimo, de seis mezes a um anno.para ref1UZ<J.l' ,. 

que simples medidas Jegislat~vas. haste!ll va1or de.seus prop:uc~ol?, 'ao .pa~o-·que_ :pâ.!_a ·-
Cam ra Vol~ _Yó . 86· 
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o industriais o commercianto ba.stam,quando ser feita pelos ban-cos regionaes. e syndicritos · 
muito, noventa dias. . agricolas. . · · · 

.Dahi a extrema differença entre o papel Poderão, porventt.lt>a-, ser transplantados 
agrícola e o commcrcial. (Apoiados.) _ · para o nosso paiz os -systemas de credito-

Assim sendo, o agricultor não encontra agricola que acabo de assignal<!r ~ -
desc.onto para seu papel, por isso que, quan- Podem,acaso amoldar-se,a.os nossos centws 
do o banquéiro faz uma operação limitada ruraes as associações de credito mutuo ~ 
a um, dous ou tres mezes, póde quasi prever Sr. Presidente, vacUlo, choio do verda· 
os acontecimentos que se vão dar em prazo deiras apprehensões, quando penso ~n .. tão 
tão curto. melindro~o assumpto, visto, que a situação 

Demais,_ ninguem ignora que, quanto me- pessoal dos nossos lavradores é· antes de 
nor fôr o prazo do desconto, tanto maior quasi agonia do que de extremo desalento. 
será o lucro do capital que, em successivas Ma:, como amparai-os, si já não inspiram 
operaçõei3, mais irá produzindo. confiança, base -de todo o credito? 

Quando, pelo con~ra.rio, a transacção re- E como despertar ossa. confiança, quando a 
clama um periodo de :':mi::; mezes a. um anno. depreciação d<~ proprieda-de rural ó o reflexo 
já, não lhe é facil antever os sucnessos ; c, -do preço ínfimo de prodtictos, que não com
por Íioiso, a.o cmp1·egal' o seu dinheh·o_. pro- pensam os onus da producçã.o ~ _ · 
cura, mui natumlmcnto, collocal-o a juros .-O ponto inicial para se resolver o problema 
JUfl,iS eleva.1lo.'l, pelos riscos que possam advir agrícola. entre nós, cstâ.,· antes de tudo, na. 
uesf'm, transacção. rcducção dos impostos que oneram os nossos 
- S1·. Presidente, taes VCI'dades colhidas na productos, de modo que com elles possamos 

apreciação c confronto da Hituação pessoal lavradores satislazer ao menos as suas ne
tlo agricultor com a do commerciante e a cessidades mais urgentes. (Apoiados.) 
rio industrial, fizel'am vingar as idéa.s susten- Desde que· o preço das colheitas não dá. -
ta.das por um<~ com missão, . nomeada para siq uer para as despezas com o custeio da 
estudar todos os systemas de credito agl'i· propriedade, o lavradoL', que contrahiu di
coi<L, composta das mttini·os sumrnída,.dos na vWas, não só pa1•a ~Jnstituir on augmentãr _ 
materia. o seu capital territorial, mas ainda pará. 

Esta commi~são, p1·esidiu<t por Meline, l'oJ·~ desenvolver ou crear o seu capiGal de oxplo
mulou conclusões qucscrviramde base ;t lPi ração, está irremediavelmente perdido. 
de 5 de novembro de 1894, creadora dos syn· · Pertence, pois, á ac~ão immefliaiae di· 
dicai.os agrícolas. . - recta flos poderes publico~ estaduaes a s,o-

E da principal destas conclusões se inf"ere: lução do problema agrícola., sqbstituindo Olt 
-(JUe os bancos agricolaf:l só emprestarão diminuindo, sem demora., o injusto e odioso 
com segurança o seu pequeno capital, si fo· imposto (le exportação, c intervindo nos 
rem collocados o mais perto pQssivel do agri- municípios para que de um, movimento 

·cultor, isto é, si forem bancos locam;. cumulativo e uniforme, resulte a. suppressão 
E Ribot accrescenta. que não basta crcar dos iníquos impostos com que tambem tri· 

bancos agrícolas, é precicio CI
1
0ar o e~·edito hutam os productos. {Apoiados.)· · 

})ela bJ.se, na sua cellula org-anica c primor-
dial ; é preciso fazer penetrai' no CSllirito do Einquanto os poderes publicos . cstaduaes 
agl'icultor a idéa do que só. não ha, não póde não debellarcm tamanhasdifflculdâdes,oriun
tm.ver para eHe credito, visto quo nenhurnfJ, das do imposto de exporta.ção quo, applicado 
sogurança pódo dar. Formadas, segundo eJle, a.o preço bruto dcs productos agrícolas, ab.: 
as cellulas primitivas, necessaria.s, indis- sorve, segundo opinião âutori~ada. ·e insus
pensa.veis, vencidas estarão todas as diffi- peita.,. 40 °/o de ·sua rondá liquida, e não 

- cüldades :-cessará a de~confiança instincti- eliminarem os pesados encargos emánados 
. va do agricultor, dosappareccrã.o os inter-' dos impostos municipaes, inopportuna fóra. 

medíarios, e saber-se-lnt com exaetidào não qualquer tentativa no sentido de se lan· 
·:só o credito d9vido a cada um, mas ainda. o ~él.rcm os fundamentos do credito agrícola e 

nso quedelle í'u.rá. (Apoiados.) · · creal-o pela base. 
·Terá assim o progresso moral comeguido Removidos esses obstaculos, unicamenteas 

-fir!llal' na propria. agt·ieult.ura o credito à o instituições dernocraticas por excellencia, .as 
agricultor: est:hrá inMtittJid<t a mutualidade. de mutualidade, por Luzzatti de_nominada.s 

Colhidos o:-; fruetos de Ol:dcm moral, consti- ca.}litalizações da honestidade; poderão aili• 
-tuidas as associações de· cl'edito mutuo, os mar o espirito de associaçã.o em. nossos cen· 
poderes publicos da-,··FI·;mça fizeram con· tros ruraes· e banir esta serie indefinida ·de 
·s\gnar no. artigo addicio:nal da lei de 1896, intermediarias, concedendo ao )avrador".di· 
que prorogou o privilegio do Banco de Fran- rectamente o credito de que carece; _é cop• 
ça, importantes HOD:lmas destinadas ao crc- correndo para a; transformação de nosso' 
dito agl'icola., devendo, poréni, a distribuição commercio, cujo objectivo ;~eve ser lev~r aos · 
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. centros codstimidores os prod.u~tos . agdcola~ . Ql:Íandó isto se verifica em . paizes de' boa · .. 
.. _on.erados o mínimo possíveL (Apoiados.) circulação, apparelha.dos com institutos de: 

· Sr. Presidente, assignalado que aos Estados credito de primeira ordem, não me parece 
cumpr~ mais directa e intimamente a solu- muito logico devermos esperar, entre nós~ 
ção do problema agrícola, devoindicar a ta-- os mesmos beneficios que na Inglaterra, e lã 
refa que á União me parecG reservada em sóm~nte, com seus hab_itos torlos -especiaes, · . 
assumpto de tamanha magnitude. os warrants teem produzido e provavelmente · 

continuarão a produzir. · ... . · 
' Não_ se póde atnrmar Q.tle toda a interven- -Isto, pondo mesmo de parte os novos en~ 
ção da -União seja prejudicial, porque, pelo ca.rgoa que iriam pezar sobre os productos 
menos, não deve, em_ absoluto, desinteres~ agricolas', até o momento em que se . e:tre-

. sar-se do_ problema agrícola. · - ctuassom os emprestinios. 
Essa interve_nção, -porém, cumpre seja in~ . O café, por exemplo, · que ·· actualmenté . 

directa e moderada. · · - paga de carretos ri esta praça 850 réis, sendo' 
Sinto . que s~ tenham lembrado á União :)00 réis pal'a o armazem do commissario,200 

medidas inteiramente ineffiçazes, .quando réis para o do ensa.cca.dor e 350 réis para o .. 
outras Ju~ •1ue podem. trazer reae.s beneficios do embarqtlc, passaritt .a pagar, pelo menos, 
aos verdadeiros interesses da lavoura. rriais dous carretos, além da armazenagem, 

Entre aqueU~s figuram.em·primeiroplano, scUos o outras despezas. 
o warrant,_e a garantia d~ juros para os ca- Não é menos inetllcaz a medida. ainda. de· 
pitaos que se empregarem nas instituições pendente de votação d~sta Caniara, suggeridà. 
de mutualidade. . .. . . .pelo illustt•ado Deputado por S. Paulo, con~ 

O aarrant, é um titulo quo representa di- signando a garantia de juros da União para 
rei tos reaes solJr•e morcado_rias; não ·tem ex- os capitacs que so empregarem nas associa• · 
istoncia jurídica, valor economico proprio, c~ões de mutualidade. :- . 
porque é o certificado do deposito, tttulõ ele A~sás tem demonstrado a experiencia que, 
propriedade, cuj~ -valor se confunde com·as em ma teria do operações de cred~to, serios 
mercadorjas transportu.das 01.1 armazenadas. ínconveniontes- apresenta o systema de ga~ 

Esta boa. doutrina leva-nos i.t reconhecer ·rantia de ,ittrós. · . ·· 
- que o t~.iart•r.mt nã~ pódo, · como a. moeda. o o Por um lado, tir~ ·á iniciativa privada. a. 

bilhetecde b:tn<ü, seno: ir· de intúx·mediário nas energia de quo pt•ocisa .. para realizar os be
peemutas: logo, não é instrumento de êir- ficios de que só ella.é capaz; po1•outro, ali-
culaf{ão. , , monta a_indifferença das associações e, o que . 

Bem ::lei que na -Inglaterra, o lá sómente, mais perigoso é, leva.-as muitas veze:-; á pra
de::;empenlm o wcm·ànt p ~tpel irnpo~:taritc, tica de vor\ladeiras imprudencias, contando 
activando extraordinar.ianiente as vendas e com a gara,ntia da renda ·do seus capitaes 
facilitando os cmprestimos sobro mercado- para encobrir as faltas commettidas, e aro
rias. . _ pa.rar os •lesastros •1uo do taos imprudoncias 

Mas na Inglatel'ra, além ·de ser a emissão possam advir. 
do warrant feita. eom a mais abfl:Jluta sogu- 1~:· igua.hnontc inrlllcaz a. garantia do ,iut·os 
rança, com as mais oxtra.ordinarias fJrmali- por partoda União, ~ara ret'orçar as lettr•as 
dados, cóm as mai:~ rigo1•osas cautelas, do hypothecai'ias omitt.ula.s , pelos bancos esta-
modo a equiJJ<.-..rar a s~;~a funcção á. que o~orcu duaeil. · -
a lettra de cambio pa.l'a os transpot•tos doca- Basta n,\tondcr·mos par<~ a sensi:vol dopt•e-
pitaes, o systema. banéa.rio iogl(lz tom por ciação quo sofft·om os tltulos da divida pu- . 
divi~a: operat• . a maior quantidade possivel blic t; para coiiclnir·mos com segurança, que 
de permutas com a menor quantidade pos- a gara.ritia, dos J<~::~tados, mesmo reforçada .
sive~ de moeda, e o credito commercial com pola União, difficilmente consPguir(t valori- . · 

· o systama dos otflcios de liqujdação-0/eal'ing zar a let.tra, hypothccaria., do modo a torna.l-<1, ·. 
' Hous~s~})ermitto á .praça de Londres, com a. um titulo oontador e 1\e omprogo·vantajoso. 
comp_~_Q~ação dos croditos e . dl)bitos o com a para. os capiGaos. . 

' per.muta ·dos cheques, _rêa.lizar uü1. v.olumo Sr_ • . Presidente, ont.t•o as medxdas quo po-
do negocias do valor médio, diarlo, do vinte dem e devem trazer l't3aes beneficios aos ver- _.·_ 

. niilhões cstéi'linos, ~:~em quasi roclamat• o nso dadciros in toresses da-lavoura, enumerarei: .,;' 
·, de_'ifn:ia unica p(:lça ,d(} mQ~da_:ou do- ~tm ~iriico A 1-ed.ucção das tarifas das estradas do lor·ro~:-.: 

hilhetedó Bánco. . , · · . · ·· __ . · · > : . , ·(apoiados)'; a . pt·opaganda dos nossos pr..~..:.: .' 
· M~ ti~prop~i~ E1•an~a e em outr~~ nações duetos agricolas ; a commei'cia.lização faculi.:'5'; 

d<Vculta Europa., .o warránt , esta bem longe tativa do a.gricultor, ~a ex.ecução do·art; _5°\) 
de.exercer ~ão _ impOI·tanto,'ri:iilcçã9,Ii~otendo · ·dalei .de 20 d~ -_ setembro de·l900, que prece3i7: ~ 
cón~·egtiido :p<uBar de sin)ples pa,pel empre~; ttía : .: _ _;: _. . __ : · ; ) ;, : ~,::, ';_ 
ga.do ·para torn~r ' possiveis_ 'os : empr~stitiloa .: ~Fi~a ~ ~-Gov~rno . autorizado .a. abrir .. -ul.l?-a;_:>] 

- , sobre mercadorias. · · conta col'l'ente com o Banco~a Republrc<~o :·:.: 
. . • .· . ' ; · . . -. '~ ; · . ' ~ 
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__ . até 25.000:0ÕO$ . para . o . fim do 'auxiliar as l Dos vinte mil cont_os, · pa-pel, àpenas dous 
. operações de descont'os, â medida dás neces- mil para . alli entraram; e a somma,em ouro 
. sidades l~gitimás do comrnercio; ·vencendo o ainda está. por completa. r. _ _ __ . · 
· juro de 2 % ~» . · .. . - . . · · . · Por isso é que fraco, para nãó dizer nullo; 

Estou ~on venc1do de que mm di ~~:so. s~r1a tem sido 0 auxilio prestado pelo _banco ao 
·. o estado aet~at d: nossa lav?ura, s1 Ja ttv_esse commercio, quo continua privado dos re-

o. Çtoverno 1 e~uz1do convementemente as ta- cursos qu3 precisa. · · · 
rifas das estradas de ferro_s pertencentes á . . . . 
Uni.ã,o, e das por ella subvencionadas, e p1·o- ~a.s,por ~mtr~ l~do,ex.traL!r~m::tri~ resp~n· 
videnciado de modo que os nossos represen~ sabilrdad~ ImprimiU ~- adm~11:1straçao o(fic1al 
tantes no estrangeh·o se interessassem pela ás opel'açoes de ~ambw, faCI~ltando !'lno\mes 

· .Sdl'te dos nossos productos agricolas. vendt~.s de cambmes a .~scobert.o e-wflumdo 
Medidas são estas· pul'amente administra~ para que as taxas subissem a 13 1/2 pencc, 

tívas, e para a execução . das quaes su:pponho quando, entret~nto, o. pensamento cla:o _e 
estar o Governo sufficientemente a:ppare- expre~so do ~egv:;la(lor, ao votar esse m1lhao 

. Ihado. (Apoi4dos.) · ester~mo, fm que se for·nece.:~~em ao c_om-. 
A commercialização facultativa do agri- II}-CrCio os saques de que · _nec~ssttassc, e, as· 

cultor removeria, provavelmento, 0 retra- s1m q~e _ ocurso -do cambio. se el.evasso 
hímen to dos capitaes destinados á agricul- C?nvementement~,-se premun.Isse a d1recto 
tura, possibilitando o conhecimento exacto ru~ com .boa prov1sao de cambmes, d~ modo 
dos seus recursos; e substituindo a lentidão a 1mp3d1r .as desorge.nadas especutaçoes,se!fi· 
do processo civil, que não garante de modo pre íime~tas aos. mtol'esses · do verd:~deu•o 
completo os interes~es dl) credor, pela r~- commerciO.-(Apowdos.) 
pidez e segurança dos processos de exepução . PrevcJ).do isso, põnderoi o a.nno passado 
do direito commercial. E novidade alguma desta .tribuna· ser indispensavel _ reti10ver o 
seria tal providencia., já em execução; com Governo uma das muitas eausas que concor-

-- a maior sim:plicida1le, na Suissa, e~ inicio reram para a suspensão de pagttmento desse 
na Allemanha, e na França consignada de banco: os estatutos que ainda. o rQgem. 
modo geral na lei do 5 de novemb:--o de 1894, Não se observou, nem se observará, dis;e 
credora dos syndicato.:l agrícolas e que no eu então, a condição essencial que deve pro· . 
art. 4° assim dispõe: «As sociedades de cre- sidir á formação C

1as carteiras dos bancos 
·' dito agrícola, autorizadas pela pre .. mnte lei, destinados a fo~talecer o credito publico: 

são sociedades commerciaes, cujo.; livros descontar o.~ vàlores ().ue reunam todas as 
devem ser · escripturu.dos conforme as pre- condições desejav~is de segul'ttnça como e1fei· 
scripçõss do Codigo do Corn:mercio.» tos do commercio. Um banco que pretende 

Da plena e leal execução da lei de 20 de servir de barometro, já. regulando o roer-
. setembro do 1900 proviriam recursos para.a cado de cambio, já fazendo baixar a taxa do 

lavoura, po:r isso quo a situação economica doscontos, precisa dei nn:ia. lei fundamontat 
se enfraquecêra com o desalento em que se providenté o co r: sentanea com os pr·inciFi03 
doba.te Q nos.)o commercio. . da sciencia hancu.ria. · 
-- . Todas as praças commerciMs da RE>publiea na. a.na.lyze do.~ btt\a.nços do Bl,l.!lCO ua Ro-
amda se resentem dos tristes effeitos da tem- publtca dopt·ohondo-so o orro tlo so lm V{ll'Otn 
pestade, que estalát•a em sotembr·o uo armo c~mv.m·tido om consolithLI.Ios inglows o pr•uo:~-

: ·:passado, e .isso porque depois das crises s1~no!! os rccu~·sos fornoculo~ 1101' conta. d.o 
...-agudas veem fatalmente as crises lentas e msl_hao o&t~l'lmo; porq!1ant,o, pu.ra ll.d(!Ull'lr 
, contínuas, e. aos abalos violentos. e subi tos cobertura, Jii se bm Vi~ to o ~a.nco na con

não deixàm de segUir-se males quasi sempre ting;eJ?cia. demand;_~r. ve.ndm• ~ess~s ti&ulos,com 
duradouros, e que se tornarão chró-nicos si pl'eJUlZo, pela_s sons1vo_1S osClllaçoos que tee_m 
não forem combatidos ~:Jm O.:iSa eriergi(l. que ollessoffrido, e :pr·odt~zindo talvez ~o etfei~ 
os grandes ma~eJ! reclamam. (Apoiado§.) to . ante os b:tnque1ros estt•angetros, -seuª 

Q d 1 . d 20. d .. t b . agentes. . - . uan o a e1 . e . e se em ro ·autortzou . p ra T·t ; re· · os qu . · peq 
· o.- G-overno, á.- abrir no Banco da R · bl" /~a . . en ar e~~~~ P .uu2z • ~ <>- · . ~e.- ., 
· d . . nt , . r t . . . . __ . opu . tca . D() .Juro des~es t1tu~os nao compe!lsa; . nao . 
. _ ~as co ~cor ~n ~s. uma de v~nt~ - e cmco se.rm .preferivelabrtssB ,o Governo·_Junto _;w3 . 

. _ . ~11 co~ tos ~a~el, ou ra . de um rml~ao este!_- nossos agé_ntes financeiros ·.ocred.ito consigna~ . · 
. lrno, VIsav<t,. aq ~esmo:tempo que · acaut~ !lo na lei de 20 de seten1bro, par~ que . den~fb 

/ , la. V a . OS sagra~OS . mteresses dos GfOd?rCS dn.- . nesse limite se fizessem toda~ -• as · Operações . 
;:< . ~?-elie ba:nco~, ampara.r O com.mercto, ~Uê de canibicd - · ·. . . . . _ -. , ' -. . . 

> mda hoJe salfre : ~;g_consequencw.s da crise. Tornada essà. m.edida~ é. de.mad1avel ne-
:'- '. ·. Mas, como tem o Gov~rno e ,·os delegad()S cessidadé a creá.~ão . do -· caJxas filiae::~ . por 
·> ._..da sua con~ança._, ~aqueli.e estabelecime.nto, parte do }3anco da Repu]llica Iios lioss(JS -P_~in~ 
;·.: ' ,correspondldp. aos .mtui tos do legisladór ~ . cipaes mercados.~ . .. . .. . . . . . . . · . .• 
~~~-~1/~~-~: . ·. . . . ~ -. ' .- . . . . - - . . -.. . 
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Sabe a Ca_.mara que as operações d_o eam~ intimo ·preço de -seus principàes productos 
bio, ·mais do que quasquer outras, exigem a agrícolas; sente • a estagnação . das transac,.. 
maior segurança., à maior cautela e o maior ções provocada pelos pesados impo~tos que a 
·sigilto. · . . - _ . . oneram, vê-se obrigada a fazer fortes paga· . 

· Pois bom : em Santos, Pará e Manáos, no- mantos no estrangeiro par~L satisfazer o S(3r
taveis emporio~ ; do nosso_ con:lmercio, todas viço da enorme divida externa, e, por isso, 
as transacções deca.mbiaes do Banco daRe:- é fata.llha seja o cambio desfavoravel. 
publica . es·~;ão entregues ao zelo dos agentes A essa discordancia na . nossa balança .na
financeiros do Banco Allemão r - · cional,' determinando energica procura. de 

· Orà, é talvez possivel, mas não é muito ouro, accrescente-se, para ainda mais aggra
provavel, que; ou quando se choca.rem o::; in- val-a, a intensa corrente de importações in
teresses dos dous estabelecimentos de credi- visiv:ejs, formada pelos· lucros das emprezas 
to, o quo infelizmente não poucas vezes se e casas commerciaes estrangeiras e reser.:. 
dará, ou na partilha .doii bOns ou dos máos vas dos colonos. (Apoiados.) 
negocios, ~ejam o~ intere:-Jses do Banco da -·Quando. entre paizes do circulaçã'.> metal
Republica os ma.lg cuidadosamente acautela- lica e livre,. se op~ra o desequilibrio caro
dos; (Apoiados.) ·· . · bial, não ê duradouro semelhante estado de 

Cumpre, portanto, reformarem-se os seus cousas, ensina o notavel economista. e· pro- ~ 
estatutos, organizarorn-s :~ caixas filiaes, pelo fessor Gerolamo Boccardo, e em si proprio 
menqs naquellas praças, e completar-se a acha o remedio. 
somma de vinte e cinco mi-J<éontos, segundo Por um automatismo absolutamente ana
a disposição da lei de 20 de setembro, para logo ao do regulado.~;' da força centrífuga na 
que esse estabelecimento~ consolidado o seu machinaa vapor, as oscilfações do cambio 
credito, possa instituir o commercio dos ca- se corrigem e se refreiam por si mesmas. 
pitaes :tiuctuantes, . economizando grande Com etfeito, diz o eminente pens:~.dor, logo- _ 
somma de papel-moeda,combinandocompon- que o valor do ouro . no paiz uesequilibrado 
saçõe.~ ent.re capitaes a dar ·e :('eceber sobre se eleva a pdnto de cobrir às d,espeza~ e o~ 
os nos~os mer~ados, do mesmo modo qu~ a riscos do transporte do ouro estrangeiro, ,e 
lettra de cambio combina compel)sações entre animar ao mesmo tempo a acquisição de ge
capitaes a dar ou a receber nas praças dos neros e productos sobre aquelle mercado, 
differentes paizes. · afim de exportal-os para os mE>rcados onde 

Apparelhado com taes eleu.ientos, fecundos o ouro vale menos e os productos valem 
beneficios prestará, desenvolvendo os paga- mais, forma-se esta dupla corrente e se man
mentos economieos, ampliando o mais possi- tem até que tenha cessado o desequilibrio, 
vel a:; conta:-1 cor·rente:~, sem, entretanto, e se tenhaestabelecido o equilibr.io econo
podcr immobilizar os capitacs que lhe são mico, por uma lei não menos segura nem. 
confiados. em adquiril'-valores que se possam menos efficaz do que a que leva a nivelar-se 
depreciar. um liquido que corro em vasos communi-

Desempenhando a elevada. funcção de cantes. ·-. -· 
. banco de desconto, pouco ·a poUco tenderá Si, porém, a discordancia na balança das 
-esse instituto a transt"ormar ·se em tim vigo- permutas internacionaos se verifica I}OS · 
roso centt·o de attmcÇão, em toi'no do qna.l paizes, como o nosso, em quo a producção 
~rttvitem os GUpitaes, ora retrahidos .. por nacional, apezar de sua grandeza e 'intonsi
Jnsta timidez e natuml desconfiança. ·' - dado, mal chega para as de.opezas de seLl 

Sr. Presidente, estudados os problemas .de custeio, em que so manife.-;ta~ cada vez mais, 
ordem ocono!Jlica e commerciU.l, analyz,1roi o de.->t'allocimonto do commercio em gor•al, c 
agot•a as oútr .. ts causas da dopt·eciaçã.o de cujos m!3rcados são. regidos pelo papel-mooda 

. nosso mei9 circulante: o deseq_uilibrio da inconvel'tivel, que não póde transpo1• o li-
. eeonomia 11a.ciorial, a circulação do curso miar de uma nação, quando esta é · obrigada ··· 
forçado ·. e a agiotagem. a pagamentos no exterior . em ouro sonante 

Sempre· q1.i'e procurarmos avaliar a po- "ou lettrasdo cambio, é evidente que o dese- · 
tenci.a da~ permutas, pos&os de parte o.-; ex- quiliurio das permutas se tornará profun~o 

: ágg~ros -e até os err9s de theoria da balança e'duradouro, e o estado destavoravel ·do ca.m-. 
du commercio, não poderémos deixar de bio só encontrará correctivo, ou em avulta- · 
. reconhecer· a · efficacia e· o· grande valor que das. exportações, tradu.ifilas em un:ia. série 'dê-: 
o desequilibrio entre as exportações e as irn- abundant~ssimas colheitas, vendillf!-s por pre~ .· 
portações exercem na circulação de todos os ços compensadores, ou om importantes , ope~ 
paizes, principalmente na daquelles _que, rações de credito, que dete~·minorn a imrrii-: 
como o nosso, s~9 regulados · por fa.lsa gração ~o çonsideraveis éapitaes. · . < 

.. · moeda.. . . .. · ·· . . ·' Conseguintemente, aprocura que se faz .do ·· 
Debate-se actualmento a Nação sob . o in- ouro pa.ra attender atodas essas exigencias-, 

tluxo da prise economi~a, caracterizada pelo é uma das. inais poderosas e energicas forças 
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que concorrem para a baixa do cambio, ou 
melhor J>ara a depreciação de nossa. falsa 
moeda. 

Tamanha é a influencia exercida pelo de:~~ 
equilíbrio da balança commercial sobre a 
-vida economica e financeira dos povos, que 
que economistas ab::üisa.dos a reconheceram 
como uma das causas mais constantes das 
crises monetarias e i;Ommerciaes, succedidas 
110 theatro das nações mais ricas do mundo. 
:porque determina sempre a contracção dos 
intermediarias de permuta: a moeda c o 
credito.» 

Sr. Presidente~ · professo a doutrina -·dos 
economistas que, corrio Boccardo, assim de
finem o agio do ouro: a expressão e a.medida 
do gráo de confiança do publico em uma 
proxima volta, mais ou menos prova.vel, ao 

. regimen do curso livre. 
Pelo que, si a probabilidade de uma ·pro

xima volta á convertibilidade do papel for 
tão grande que se confunda com a certeza, 
o papel estará ao par c o a.gio será zero ; si, 

· porém, se vel'ificar a irnpossibili4ade abso
. luta de cessar o systema da inconvertibili

dade, o agio então tornar-se-ha illimitado, 
. o que equivalerá a dizer que o papelnada 

valerá. 

' ~ 

Em boa fé, portanto, é innega. vel a influen
cia-da quautidade de papel-moeda de cur.so 
forçado sobre o agio dó ouro. 

Mas essa. verda.de absolutamente não con· 
traria o a,ph:>rismo economico proGlamado 
pelo mesmo Boccardo _: as osciUações do agio 
do ouro ruro se explicão com a unica theoria 
quarititatiM das emissões ; 1rwito 'mais efficaz 
que esta càHsa é o estado do balanço cormne,·
cial. · . . · . 

Tão pouco .semelhante ·verdade obscurece 
a asserção demonstrada pelo emerito ·pro
fessor tudesco Adolpho Wagner: a depre
ciação do papel moeda, si não (ô1: demasiada
mente excessiva, nao deriva da sua quan
tidade, mas sim tão somente da P>'?Cura do 
ouro. 

Em nossa histoda economica. e financeira, 
sobejam exemplos nos quaes se apoiam essas 
verdades, adquiridas no estudo da vida de 
out1•as naçõ~s e demonstradas pelos mais aba
lisados economistas. • 

Baseando-me em dados colhidos nos rela 
torios dó Ministerio da Fazenda, nos · inquJ{ 
ritos de 1859 e 1864 e nos · imnaes do Paria~ 
manto, organizei o seguinto lJtiadro confron
ta.ti v o das emissõ~s. ·com as médias . annuaes 
do curso do cambio desde ·1850 _até 30 de 
junh.o de 1901. - · · · 
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ANNO CAMBIO NOTAS NOTAS TOTAL 
MEDiA ANNUAL DO GOVERNO DOS BANCOS DA CIROULAÇÃ.O 

-

1850 ..•.• -.-.....•.••. 28 9/16 46.884:061!000 ..... • ....... -, ... 46.884, 061rô 1851 •••.•.•.•.. : .•• ; 29 1(8 46.684:317 000 I t li I fi f tt I til_.. 46.684:317 000 1852 •.••..••••.•.••. 29 l/4 46.684:317$000 ................. 46.684:317 000 -1853 .••••.•....•.••. 28 3/16 46.684:317$000 ................ 46.684:317~000 1854 •.•..••. ---; -: .•..•. 27 13/16 46.692: 805$000 15;330:708l000 62.023:505 000 -· 1855 ....•.... : . •.••. 27 17/32 46.692:805$000 21.062: 870 000 67.755: 675$000 -1856._ ..........•.••. 27 ~,8 45.692: 805$000 40.127:970$000 85. 820:775$000 ~ _1857 ..... ·-· ... : . ..•. 27 7/32 43 .676:705$000 51 . 359:550$000 95. 036:255$000 1858 ..............•. 26 -1/32 . 41 . 664: 698$0u0 . 50.904:520$000 92. 569:218$000 1859 ....•..........• 25 1/4 40.700.: 618$000 55. 172: 480$000 95. 873: 098fOOO 1860 ...... -•......... 25 7/8 37.599: 866$000 50.390:980$000 87. 900: 846 ·oou 1861 .•..........•. ~. 25 21/3~ 35.LOs-: 373$000 46.903:590$000 82. o 11 :96,000 1862 ...... . ......... 26 1/ 32- 33.323: 589$000 45.740:155$000 79.063:744 000 1863 ....... ·-·· ... · ...... 27 9/ 32 . 30.594:440$000 .51 . 126: 800$000 - 81.721:240 000 1864 ........... : .... 27 3/ 32 29.094:440$000 - 70.449:315$000 99. 5 43: 755$000 1865 .... ' ... -... ; ..... 25 lfl6 28.090: 940$000 82. 149: 560$000 110.240:500$000 l866 ..•. ·-· .••....... 24 3/8 -33.255:820$000 84.580: 410$000 111 A836:23o~ooo _ 1867 .•... ; . -•......• .- 22 1/8 60.164: 772$QQO 62.356.: 765$00b 122.522:537 000 . 
1868 •••.••......•••. 18 3/32 120.629:699$000 56.511 :905~000 177.141:601$000 1869 .. -.. ·-..-; .•..•. .- .•. 19 150.687: 440$000 43.133:275.'~·ooo 19:3. 820:715$000-1870 ..•...• .- •...• -•. -.. . 21 3/ 4 151.916:164$000 40.727: 550$000 192.643: 7l4S-;OOO : 1871 ....... ~ ......... 24 ' l/4 150.833:5T 38.329:500$000 ·Is9.163:03~$ooo . 1872 •.•..••••.•.•.•• 24 - 7/8 149.6!3:560 000 36~000:000$000 185.613:560$000 1873 ••...•.•..•••• -•• 25, f5/16 149.578:732 000 35.432:050$000 185. o lO: 782~000 1874 ••.••.•...•••• ·.·• 25 7/8 ; 149.546:631$000 33.548: 125~000 183. 094: 756~00~) 1875 •....•....•.•••. 26 15/16 149.501:299$000 32.367:400 000 181.868:699 . 000' . 1876 ••.•.•....•.•••• 25 1/8 149.379:750$000 30.042:075$000 179.421:,000 1877 ••..••.•..•••••. 24 15/32 149.347:85~00 . 30.009:000$000 179.356:859 000 1878 .•...•.•.•••••.• 22 15/ 16 ' 181.279:057 000 27.654:4To 208.933:507 000 ·' 1879 .•••.••...••••.• 21 3/8 189.2.5B:35r 27.654:450 000 216.912:804~~~·) -
1880 ••.•..••..•.•••. 22 1/4 189.199;591 ·ooo 26.478:225 000 215.677:816$( :{ 
1881 •••••••.• ; ••.... 22 3/16 188. 155:455 ·ooo 24.129:150$000 212.284 :605l000 1!:!82 •••• • ••••••••••• 21 lfl6 188.110: Qi3$500 24.129: 150~000 212.240:123 '500 1883 ••••.•••.•••.••. 21 7/lô 188.041:087$000. 

~-9~=~r 210.996:987$000 . 
1884 •••••••••••••••• 20 7f1G ·. 187,.936: 661$000 - 21.089: 300. noo 209 .ü2.5:96lr00 '• 1885 .•.•• · •••.• : .•.•.. 18 5/lü . : 1;~7; 34:-3 : 725$000 20.5l7:725.' 000 201. saL :450. ·ooo · 

..1886 .•••..••..••••.. 20 5 /8 187.125:0681000 17.956:375 ·ooo 2or>.os1 :•t43.ff·ooo 1887 ••.•.••• . •.•••• ~ 22 3/ 8 '188.861 :263 000 16 .4HI: 100, 000 205.280: 3ô:J~OO. 1888 •..•.••. ; .....•. 25 l/4 : 185.819:213$500 14.731 :3oo ·ooo 200. 550:513,,'10'."00 
1889 •..••.. ; ...••. ~. 

--
26 13/16 170.781 ':'400$000 12.396:000$000 18:~.177: •100$000 1890 .••••.•..•.••.•. 22 5/8 - - ·170.781 :400$000 127.596:000$000 298. :~77': 4.00$000 189L.;.: ..• :. ~ ••... 16 11/32 . . 167. 611 : 400$000 -346. 115:960$000 513. 727:3=00 1892; .. ~ • .•.. ; .. ~ - ·~ ~ •. 11 l5jl6_ 215.Hl :964$500 346, 115:9601000 561.227:924 . 00 ' .1893 .. • -~ ....••. ~ .••. ll 9/16' . 285. 744:750~00 346.115:960 ·ooo 631. ~6o :ngrooQ 1894 •.•.•.•..... ~. ;- ~· .-. 10 3f32 367.358: 652:n;OOO 34.4.414:300$00 o 711. 172.95 ... ()()() l895. -•.•.• -••. :-• . ·· • -•••. ._ . 9 15/16 337: 3.51.; 5i2$000 340. 714:_370$00 o ll7B.065:897r 1_896 ..•••.•..•.•• ~- ;. 9 1/8 ........ ·······. ........ ·• ...... ~ 712.355:393 00 

-1897 ••••• ; .oco.,;,,.-.; ••• 7 23/32 . . ...... -;. .. · ........ . ......... ·-· -· . ·• . 754.958:606 ... 00 
·. 1898 •.•••• · •••••• -~ •• · •• 7 .. :~;1~ . . ' ·' ........ ·-... " .. .. -· .......... 779 ~ 965:4231000 
1899 .. ~ .•• '• . . • ·-· •••. 7 13/32 •· . .: ..... ·-.. ··•. •:• ... .......... ....... 733.819:423 "'000 . -1900 •.••...•.. : •.• ' •..• - 9 13/32 ....... ~ ~-..... -... -- 699.631:71~000 --- . ................ 
30 de jllnho de 190L 1-l 3j8 ~ .-.. _. -......... -·. , .•• t I t I t _t I t I t I t I 688..608:61 000 

..._ :. . - . . _,. -.- -~ _,. . 

\ 

. . , .. '\: 

. ·~-
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Não bastando, porém,~ssignalar o campo I c_ argo om Lond1•es, pelo empre~timo levati
seguro .de demonstração que nos offerece o tado naquolla praça em 1865, o cambio, 
:pa.rallel~smo entre o augmento da. circulaç::io como era. natural, deixou de sustcnt<~r-se ao 
e o ag1~ ~o ouro, cumpre-me examinar, par. As ayultadas · despeza.s da guorra e os 
embora ligetramen te, os factos de cada época, novos encargos que resultaram do mesmo 
de mo~o que_pos~amos colher os fructos dessa. emprestimo, obrigando o Thesouro a tomar 
longa mve~ügaçao. em cambiaes sommas consideraveis, deviam 

Sr. Presidente, de 1850 a 1857 manteve-se necessariamente_-tnftuir sollro as operações 
o cambio. acima do par, apeza1• de ter aug- dessa natureza. . · · 

. montado progres~ivamente a circulação A lei que autorizou a omittir · cincoenta 
bancaria ~os ultim_os/ quatro annos, em vir mil contos de p:il.pel-mocda para fazer face 
tude da let de 5 de JUlho de 1853. ás do~pezas e:xtru.ordinarias do Thosouro, toi 

J?e 1858 a 1862 baixou a emissão subindo o promulgada em 28 de sotemllró de 1867. 
ag1~ de ouro; e a forte descons~o cambi~l A cotação do cambio ora então de 21, não 
v~r zficada ~aquelle anno, fez o lllustro M1- mui superior _á que regulou as transacções 
mstro da l<azenda., Angelo Ferraz, nornea,r cambiu.c>s do paquete inO'lcz do j:1neiro 
em lO de outubro de 1859 a cornmis~ão de · t · - t> - '- • 

inquerito, que notavel relato!'io apresentou ~ au ·~rtz?-çao confiada ao Gov~rno nao ~n-
em 10 de abril de 1860. . · flmu, po1s, sobre a taxa ?o c!Lmb1?, e mmto 

·no estudo desse importante trabalho e dos menos o uso dessa autor1zaçao, v1!ito qu~ a~é 
principae3 documentos que 0 acompanham, fins de dezembr?, . o The~ouro nao. er~:nttm 
salientando-s(3 a exposição do Presidente d:ó ~Jr conta. do ~redlto senao smnma m~Ispen
Ba:nco do Brazll 0 0 pat·ecer do Conselho de sa.vel par,~ Q.q,9 amento do ~uro comprado ao 
Estado, resalta que foram as avultadas re~ Banco do Bmzll, . o que nao augmentou .a. 
messas d·e ouro :provocadas pela enorme massa d~ papel ctr?ul:_ant;e, P?r. se ter dei: 
crise começada nas praças dos Estados xado de fazer a em1ssao p~rr~nttl~~ !!ela .lei 
Unido3 da America e ra.miticada tí.s de de 12 de setembro .. ~aprova mats Irrefr~
Londres e Hamburgo, a causa prlmordíal dos gavel de que a ~m1ss~o de pape~-moeda nao 
.forGes abalos no nosso commercio e naquelle actuou so_bre !l' s1tuaçao monetar1a pelo mod~ 
banco determinant.lo a· quél d 8 t 8 extraordmar10 qne a touos so:r:prohendeu, __ e 
cambi'aes. <a a axa que o Governo co~~çou a realizai-a d._e~mti-

Em 1863 e 1864 cresceu a. c· ·c 1 çã.o va.mente. na occasmo -da quéda· pl'eClpitada 
bancaria ·e, entretanto, acima do pa~~ eYe;ou- d9 caip .. lliO e da al~a do P.r:e~o, dos ~e~ae~, e, 
se 0 cambio. · ?ao o~.,tmte, a c~1se ma1s tarde d1mmum de 

Em setembro de 1864 ir rompeu nesta C a- l~~ens~d~de, e. hoJ~, apez_ar. de . termos em 
pital a intensa crise, accentuando-so em do· citculaçaomaiS vmte e cmco mll cot;J-tos do 
.zembro a 'baix:.t do cambio ; 0 outra com- ~ue ~~ fios do_ anno P!lssa.~o, o cambw. reas-

"' rnls~ão -de inquerito foi nomeada a fi de sum1u a cotaçao que tu:lla antfs da crise, e 
e t "d· 1 d . · , . - m o preço dos metaes baixou na mesma pro-
s u ~:a em 'tO as as su;~mamfG~taço~s. porção, porque muitas operaçõ~s cambiaes já 
Vorthcou-so quo as oranded reme~:l~S de se elfectmwam a 20 e o;::; metaes foram ven-

ouro por: pat•to do Governo pa1•a. satzsfa~er dido, a p 000. · 
as <mtempadas despozas da guerra, os 1m- · ;:; -· 
portu.ntes s:Lquc::! mo&ivadospeladosconfianç<L · Não sendo, pois, a crise produ?:ída. pelas 
dos que! retiravam do paiz os seua capitaos, duas cil'cumstancias - emidsão de papol.:·"''· 
o pt\l'a a liquidação da cas:t_ bancaria Gomes moeda e exigencia do pagamento em ouro 
& Filhos, havh~m concun•ido, simultanea- dos 15 °/o dos direitos lle consumo e addicio
mentocom o abuso do Cl'odito 0 0 cul'so for- n<tes-forçoso era procurar as sq.as causas úa
çadú da.s notas do Banco do Brazil, pára continuação d 1 guerra e consequente neces- · 
essà dC'pressão cambial. ·.. sidade de comprar o Governo éambiaes e 

Nos annos subsequent(3s até 1870, continuou ouro,. aggravándo-se a situação por outras 
a descensão ca.mbia:I, aggeavando-so em cansa-s passageil'as, as qua.es, exploradas pela 
1868, época em que, subindo a emissão de agiutagem, produziram o panico que a~~a· 
lettras do Thosouro a 72.7Ó5:60b$, desceu 0 çuU: at·ra~tar o cambio a uma cotação tal que 
cambio em fevereiro a. 14 ponce, ua.ixa ma- cau.:>asse as· mais séríus perturbações no es-
·xima re~istrada no Imperio. tado economico e financeiro do paiz.>> -

E tod.;_s estes factos·se acham explicados Sr.' Preside;nte, tão difticil era a situaÇão 
no rela.torio do Ministcrio da Fazenda, em do Thesouro. ero 1869, quo ·o illustrado. Vis-
1868, firmado pelo' notável parlamentar, conde de Itaborahy executou o decretode 5 
Zacharia::; de Góoil, que, sob a_epigeaphe de agosto de 1868, autorizando a emissão do· 
'a baixa do cambio, assim se ·éx:pritno: (Lê:) quarenta mil contos o -contrahiu· o empres~ 
•«Desde quo se esgotaram os rocut~sos forno- timo interno do trinta. mil contos, jur·o do 

:. ::cidos u.o Gov('rno para as despeza.s a seu 6 % n.o anno, ouro. -
'.i:\ ~ 
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SÊSSÃO EM 30 DE OUTUBRO DE i90i d89 
~---------------------------------------------------------------------

Embora ne.3sc anno e no de 1870 ti-vesse 
augmentado a circulação, elevou-se, entre.
tanto, progressivamente o curs:.> do cambio, 
graçasá abundancia. de cambiâes :pro-veni
entes dos copiosos saldos commerci.a.e:; apura
dos nesse perioQ.o de de3alento :para o p<.tiz. 

Pouco, m 1s beneftco influxo, exerceu sobre 
a taxa cambial em 1871 o emprestimo exter
no de ..e 3. 459.600, e o emerito visconde do 
Rio Branco em seu rclatorio de 1873 declara 
que no anno anterior começara a manifestar
se insufiiciencia de meio circulante. 

Em 1873 a média annual accusou 25 15/16 
pence, e em 1874 decre.3ceu a circulação, 
aggravando-se o agia do ouro. 

O empl~e .:;timo ext-erno de ~ 5.30l.20Cl, 
raalizado em 1875, actuou sensivelmente no 
curso do cambio, · d$3terminarndo ·rorte alta, 
que foi, ,entretanto, passageira, por se havm· 
desenvolvido extraordinaria procura do ouro . 

. Tendo vindo o Governo ao mercado para 
sacar~ 1.100.000 por conta do emprestimo, 
manifostou...:se a falta de meio circulante e 
explodiu a cl'ise, que occasionou a susperrsão 
de pagamentos dos bancos Nacional, Mauá, 
Deutscho Brasilianische e de muitas ca.sas 
commerciaes importa.ntes. 

Lembrou então o emerlto visconde do Rio 
Branco a providencia corporificada na lei de 
29 de maio desse anno, autorizando a emis
são de papel-moeda ou bilhetes ·ao :portador 
recebiveis nas estações publicas, sob _certas 
garantias, comtanto que o total de arribas as 
omissões não excedesse de 25.000; 000$00U. 

Em vi:~.·tude dessa. lei etnprestou-se aos 
bancos a som ma de 16. 033:250$ sob garantia 
de apolices geraes ao preço ·de 90, correndo 
os jurus até ao resga.te destas em favl)r do 
Thesoul'o. · 

No relatorio de 18i7 nota o illudtre " bn·ã.o 
de Cotegipe : 

«Apezar de, em 1876 o 1877, havor deet•e.'3-
cido a massa do papel em circulação, tcem 
baixado succe:;sivamente as taxas cambiaes.» 

A situaçãó do Tllesom·o, já precaria em 
1878, a.ngusGiosa se tornou com as dcspezas 
da secca do Ceará, calculada em seter1ta. e 
cinco mil contos. 

Para conjurar tão grave situação, sugge
riu o illustrado conselheiro Gaspar Martin.:J, 
então Minisko da Fazenda, o alvitre de se 
emittirem até sessenta. mil cunto3, dos quaas 
apenas trinta e dous mil foram postos em 
circulação. 

Em seu relato rio, assim justifica S. Ex. 
essa providencia (Lê) : · 

«Com a emissão, as cousas mudaram., de 
face ; o Thosouro, for·talecido, pôde fazer 
baixar o juro das Jetteas a 3 o /o , o commer
.cio, desa.t'ogJ.do, retomou alento, as acções 
dos b:l.ncos e os titulo~ do Estado su bira.m, ·e 
a. lavoura viu, pela primeira voz, o Ba.uco 

CAmara Vol. VI 

do hr,·~zu aprescntat>-se p::tl'::t ofl'nrcccr-lho 
.dinheiro. 

E' verdade que nestes ultimos mozes o 
cambio, longe de subir, como et'a. de espe
rar, baixou; mas não ú isso, como pó1lo pa
J'3Cer<.v;s que só pela, apparencia, deter-min n.m 
as ca.usas düs ph ::momenos socücs, cll'ei to da 
emis.1ão, que antes veiu dcsJppt·imü· o -com
mercio aspby:üarlo {~ falta. de i nstenmcnto do 
troco. • 

A c::tusa. da b<1ixa explica.-sc pela ki com
mum da sciencia economica -'-a o.ITcrta, c a . 
procura. • 

De.lde que a oifcrta é infel'iot• á pl'\lClll'a de 
um producto qualquer, sóbc este fatalmente 
de :pt·cço: é o que se dá com o ca.u1hio: -o 
bcdxo preço do café, nosso al'tigo IJl'incipal 
de exportação, impede-lhe a vcnd:t, e as 
sacca.s a:.>s rnillw.rcs se conser·vam dcpo~it<.t
,la> nos arm:tz t:)OS do commercio, os saq nos 
ra1·eam, enc.w~cem, c, po::' Ganto, n<t phrasll 
vulgar-baixa o ·camLio. 

01·a, si a isto a.cceescanh1•-se que o cambio 
tambem é rogulado pcl:J valur do tlinlwit·o 
na :praça, para onde se saca. como ohsorv<~ 
Goschen, facilmente comprDhondc-se a. in
fluencia que sobro a b<Lix:.t. do cambio tom 
tido o alto jul'o do dinhciw em Lomlr·es, o 
quC' não só impeclo a sabida de cttpitacs 
tlaquella praça, mas clum:~-os do outras 
pa1•tcs. 

Tomos de ma.is um elemento muito desfa
vor•wol contra IJós, que são os saques, que o 
Governo ·ó obrigado a compra.r em grande 
quantida(lo p<tra pagamento de t1lg1tns mi
lhares de contos dos juros do cmprcstimo es
trangeiro, pagamento ao corpo diplornatico 
e compeas avultada.s, quo so fazem ·i;ot.lo ::: os 
annos por conta dos Ministorios da. Agricul
tura, Guerra o Marinha. 

A bJ.ixa do cambio não é agoea. o l'OsuU;ulo 
da f)cpecciação d<1 moeda, o qü.e aliü.s ~o 
vot·ilica pel'f'eitn.monte, :pois om 187:>, qua.ndo 
a.s cü·cumsta.ucias do pa.iz cnun m<~is preca
das, no meio (le umn. crise gel'al, quo dcsmo
ronn.va todos o.s b::tncos, um Ministcrio, que 
por facilidades tinha gt·anuo rcsporrs<thili
dc desse lamentavcl e:;tll.do de cou:)as, foi 
autorizado a emittir 2S.UOO:OOO$ do p:1p0l; 
emittiu com effeito alguns millla.res, e ti 
cambio subiu acima do IJar, choga.ndú a 
27 lf2.» 

Sr. Presidente, baixo COll.3Crvou-se 'o cam
bio durante os annos de 1879 e 1880; c, si 
inquirirmos as c.ausas, encontral-as·hcmo3 
não' só na activa procura ílo ouro pot• parte 
do -Govm•no, que, segundo os dous rJlatorios 
de 1881 e 1882, rio venerJ.ndo consclheieo Sa
raiva, foz remes:3a.3 para Vmdre3, donovem
bru de 1878 a dezembro tle 1880, no valor
do ~0.573.551 i 1naa aiutlu. na. auo3crrcia do 

87 
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saldo comn:crqial, cujo cleficit contra. nó.s 
fô1•a calculado em 55.000: 000$000. · 

Accpe:;cc a poderosa cil'cmnsta.ncia do nãu 
se haver contra,hido emprestimo algum pü.ra. 
saldar os deficits orçamenttrios, desde 18iG 
até dezembro de 1882. 

Elevou-se o agio do ouro nos annos tle 1881 
e 1882, embora houvesse decrescillo a massa 
do papel-moeda. 

Em 1883, continuou o declinio do cambio, 
apezal' de haver aindcL diminuído a Cil'CUla
ÇãO e do emprcstimo cxtceno roa.lizo:.do pn1o 
Ministr·o visconde de Paran<1guá, no valor 
de~ 4.599.000. 

A ninguem,entretanto,devia tet'sorprehen
dido a nenlmm<~ influencia de;;i;e empt·c;-1t.imo 
sobre o cm•so do Cétmbio , uma vez que, além 
de terem sido liquidados com d cficils os trcs 
ultimas exercícios, havia dec;pczas autori
zadas pol' crcditos c.;pcclaes no total de 
quasi 50.000:000$, lettras do Thcsouro na 
importancia de 46.651:500$ e mais a divida 
do Banco do Brazil, representando a somma 
de 10.014:980$000. 

Desceu a circulação em 1884 o augmontou 
o agio do ouro ; continuou a circulação 
a baixar em 1885,e o agio, apozar disso, ele
vou-se cada. vez mais ·. 

Forte depressão c<tmbjal registr.ou-se nesse 
anno, resultante dos de(icils no balanço com
mercial e nos orçamentos, dos dcs<.tstres do 
syndicato de café e das difliculdades do Thc· 
souro, que emittiu lettras no valor de 
50.075:500$000. 

Graç;1.s aos dous emprestimos cil'cctuados 
em 1886 pelo conselheiro F1·ancü;co Beli
sario, o extc1·no de i 6.431.000 e o interno 
de 50.000:000$, molhorou nf'sse anno a taxa 
cambia.!, proscguindo em 1887. 

O novo empt·cstimo externo do S 6.207.000, 
contrahido em 1888 e u. u.bundantc colhcit<t 
de caft~ , influíram boncficamento nas taxas 
cambhtcs. · 

Ol\cupando-se então elo meio circulante, o 
Sr. con~elltcÍl'o .Juüo All't·euo, em seu rcla
·(iOl·io, inrliea. os pt·orl•·umos de sua mani!esttL 
doliciondu.. 

Sobre o projocto de lJanl\OS cmissot•c;.;; !louve 
ne.,sc a.nno em amb:ts as c •• rnu.ras htrgo c 
lJrilhantc debato, ::;endo afinal pr·omulgad<.L a 
lei de 24 de novcml.n·o, <LUtorizanuo a crni:;;são 
de bilhetes ao p ortn.do1· c ú. vista, convcJ'ti
veis em moeda do Imperio, sobre .o deposito 
de apo1ices não excedente de 200.000:000$, c 
a emis~ão de bilhetes ao portador e á vi:'l i;a 
convertiveis em moeda motallica, fçi ta sobr e 
o triiJlo do dcposi to néssa cspccic, visu.ndo 
ambas emissões o resga.to do 1mpd-moeda. 

Sr. Presidente, em pr·ospel'as condições ele
vou-se e manteve-se o cambio durante o 
anno de 1889, accusando as taxas uma média 
de 26 l3Jl6. 

Pron).ovcram a alt:1 do cambio, animando 
a especulação até aos excessos do jogo da. 
Bolsa, as imp:Jl·tantcs opet•açõe1 de credito 
l'< 'aliz.aüas, nes~c anno, pelo illustre visconde 
de Our·o Preto, constantes-do emprestimo 
do f- 20 . Offi); 000, para resgatar pa1•te da di· 
,yida externa, do inter·no de 100.000:000$, aos 
quaes se devem reunir' a croação do Banco 
Emissor com o c<.Lpital de 9o:ooo:OOO$, ouro, 
c os auxílios ü lavc ura, na importancia do 
86.000:000$000. 

A perto de 400.000:000$ elevaram-se, nesta 
pru.ç~a, os novos capiGaes bancarias e a 
64.000:000$ os das variadíssimas emprezas. 

Com v01·dadeii·o delirio formaram-se em 
1890 e lSUl sociedade::; <lo toda especie, cujos 
capi taos attingíram á falmlos<t somma de tres 
milhões de contos ! ! ! 

Em 1890 o eminente Ministro da Fazenda 
do Governo Proviso;·io lançou, com a melhor 
fé, os fundamentos elo seu grandioso plano 
financeiro. . 

Promulgou-se então o decreto de 17 de ja· 
nciro de 1890, autorizando a um estabeleci· 
monto de credito a emissão do 500.000:000$ e 
a m:.tis sete a de 196.000:000$000. 

Modificando-se dopohJ essa plano, fusionou
se o Rmco Nacional au dos Estados Unidr.s 
do Bra.zil. pormittindo-se ao novo banco 
emittir até 000.000:000$000. 

Começou o .cambio a declinar om 1890, e 
proseguiu, om escala descendente, nos annos 
subs quentes. 

Si é certo que no fim de 1801 foi a circula
ção augmontu.da na razão ae 250 o 10 , ma.n
dam a justiça e a verdade reconhecer tu.m
bem ao lado desse clomen' o outro não menos 
preponderante - i1 enorme procura do ouro 
pa.ea satisfaze!' as avultadas compras de ma
cltinas c matoriaes das innumeras omprozas 
ttue então so organizamm. 

Assim é quo ::;ó a Companhia·Geral de Es
trada.s do Ferro, para gratilic<1r serviços de 
seus ba.nquciros em Londres, remetteu -lhes 
ent maio do 1801 a considoravel somma de 
.s:, 900.000. 

Jnstn é tcunbom. não e.:;quccer a má alJPli· 
caç'iio, dadtt á iua:~sa de papel-moeda, e a 
circumstancia ue se haver · liquidado com 
deficit o exercicio de 1890. 

B o proprio Minil:ltro da Fazenda, com no
bilissimu. franquczu., declarou em :sou relato
rio que « os Uovernos revolucionarias 
não podr:m ser oconomico;o; », e em discurso 
proferido no Senado ac,:t·cscontf'U «qne o 
oxuJ•cicio de 18·. 0,_ i) di~ s11a gcs.ü.o, n:'i.u seria., 
pt·ov,·.velmon :.e . liqnidado com dr·jicit in f'o~ 
rior a (i2.ú00:000~, )lUl'(jllC, eun1u Pl':L I>Plll 
do pt'over, as rondas publicu.s não puuoram 
acompanhar a progro::;são ascondonto das 
do:)pozas cxtraordinarias, obrigadas pola ro~ 
forma de quasi todos os serviços, om tomiM3 
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co;nr)lota.montc anül'nnos, o do· condoscon
doncia.s e trans<tcçõos». 

S1•. Prcsidonto, com m<1ior 
iq_uidou-so o oxorcicio de 1891, 
1899 mui escassas forJ.m a 
café. 

deficit ainda 
o de 18\:ll a 

colheitas .de 

Explicam essa baixa as enormes sommas 
de que precisou o Governo para slldar com~ 
promissos no exterior e o deficit orçamen
tario. 

Em 1896 accentuou-se a deacensão do 
cambio, apezar do emprcstimo externo de 
,ç:, 7 .442.000, então realizado. 

Como era natural, continuou em 1892 o Cahiram ?>S taxas a9 pence, dando-se como 
declínio do catnbio, assim jus~ificado om seu causas de ta.manha. depreciação os paga .. · 
rolatorio polo honrado conselheiro De. Rouri- men~os no extel'ior, que subiam a mais de 
gues Alves. f, 5.00J.OOO, o que representava, a.o cambio 

-«Varias causas contribuíram poderosamcn- actual, mais de l:30.00Q:0110$·; o augmento 
te para tão sJnsivel uepreciação da nossa consideravel de importação e, conseguinte-
moeda. . mente, a- procura de lettras; a diminuição . 

Salientaram-se, porém, como mais effi~i- dessas pela escassez da safra. e o avultado 
e ates para e.-;sc rcsul ta.do, .a inconveniente deficit orçamontario. 
applicaçao dada d grande massa de papel- Por iniciativa do digno MinistrO promul
moeda, ati1·arla de chofre na ci~·culaçiio; o gou-se a lei de 9 de dezembro de 1896, con
c?·escimcnto nolavel da i?nportaçao, sem que signanuo a cncampação das emissões ban-
ti, esse augnwntado o, expm·taçaO; o empregJ carias c-·outras medidas. · 
de ouro na acqttisiçao de emp1·ezàs estran· Enorme baixa soffreu ainda o cambio em 
gei1·as, qtM o fizeram emigra1· ; , o de3astrc da 1897, e, para assigna.lar as causas de tão 
Companhia Geral de Estradas de Feero, que penosa situação, b.~sta lembrar os tres se
a.ifectuu até alguns mct•cados europeu~; e gúintes factos : as remessas feitas para 
com relaçcro ao cafe, cttja colheita havia sido Londl'e.'l ao cambio de 7 23/32 pence,no valor 
1·.:Zativamente insignificante nos annos de 1889 de ~ 3.254 .850, o deficit orçamentario supe
e 1890, o retard<J.mento de remessa.s pelos rior a lOO.OOO:OOO$ e 38.677:500$ de lettras 
import.adore;:;, obrigando os saque·s a desco- do Thesouro em circubção. 
but·to do.;; exportu.doro~ o peov\)cando sobre Por tal fôrma se aggravou em 1898 a si
cambiaes especulaç5.o, animad~t por alguns tuação do Tltosouro. que os pagamentos no 
bancos desta praç:t ; a grande demora no cxerior se elevarão a~ 5.000.00::! ou appro
respecUvo transpol'te pal'a e~ta Capit:l.l, dif- ximadamente 200.000:000$ da nossa moeda, 
ficultando as liquida.ções de contra.ctos que se <~,b:->orvtmdo qua.si dous terços da receita. 

· venciam em julho e pruduzindo v0rdadeira prevista, havendo ainda em circulação lettras 
cl'ise nesse mez e nos seguintes.» do ·Thesouro sommando 2l.027:500$000. 

Tambem com deficit f'oi liquidado o exer- Bis como explicar o desastre que nos ar-
cicio de 1892, e persistiu , a depressão cu.m- rastou á moratoria. 
bial. Sl'. Presiuentc, entrados no regimon do 

Continuou adc.1cero ' cambio em 1893, pat•<t (unding-loan q_ueimara.m-se 97.880:931$500, 
o que concorl'et·Mn as grandes remessas fei- houve, aflitma-so, equilíbrio orçamentario, 
ta;-: p<~t·a Londres po!o Uovcl'llo, no valür ue avultaram os s<.~.ldos, não havia do The~ouro 
,r, 4. 05\J .2:25, e isto a despeito tio empres· uma lottra siquer em circulação, movimen
timo c .Jntr<~hido pelo Ol)CI"oso robtor, me- ;. :u'am-se core<\ de 5:- 1.800.v00, para auxiliar 
diante g;uantia da K-;tl'ada de Fot•t·o Oés &o a pt•;tçn. e fumontar a:-) operações de ca.rnbio : 
tlc ~ün<.~.s, n~ ill\pul'tanci<.~. do -~ 4.000.0,JO. p._~is, sonhoros, apeza.r de tud1> isso, e quando 

Proseguiu em l8V4 a qued<L C<Lmbial mtri diminutos foram os pagamentos no ex· 
m'ottvatb nã:J ~6 pela rcvoltu. du. Armada o teriot·, o cambio, nesse triennio angustioso, 
conse(JtiCnte;:; dospezu.s extrao1·dmarias, satis- médias I.Jom insigniticaites accusou. 
feit.as com os seguintes recursos: os las~ros Em 1899 incineraram-se47.000:000$; a cir
dos b:tnc._~s emis->orcs de ouro, no valor de culação-ficou muito inferior á de 181:!7 e de 
93. 369.728.:392, out·o, excepto 39.857.000.000 18\;/8, a média. <tnnual do cambio é, entre
cunvel'tidos em titulos de 1889, e a. omissão tanto, inferior á de 1897 e pouco superior á 
de 83.000:000$ em papel-moeda; mas tam- ue 1898. 
hem pelas remessas reitas par<~ Londre~ na Em 1900 incineraram-se mais 25.000:000$, 
irnpo1·~ -1ncia do ,y:, 4.494.5~3 e pelo deficit ficou a omissão inferior á de 1894, por ex
OJ'Ç<tmen~ : ~t·iv superior a G4.00ü:000$000. emplo; mas, por que razão a média da taxa. 

Emuor<.L ltouve-;se em ·ltlV5, o honratlo con- cambial desse u.nno foi muito mais favoravel 
solltoi l'O lünlrigLlOS Alvos, MinistrJ d .. l. F<.~.- (1ue a de l:JOO ? 
Zl!llllu, •·osg·;~t.adu :;o.OOO:OOO$dus luO.OUO:OOO$ Em 1901 força, é quo tenhamos melhora 
dt~ UIIIPI'c;-;t,iuw in1iL'l'IlO, oll'ectua.do o empros· sensivol na média· ~nnual do cambio, uma. 
t.i111o oxtUI'IIO du ~ 2.1100.000, continuou, vez que, pa.ra. as despezas no exturior, bas· 
u.lllll'a t~s.~itu, o uoclinio ct\lUbüü, • ta:r1.do <!:inda nes .e eemestre a. arrecadação do 
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imposto em ouro, o não parec_ondo quor~r o 
Govemo realizar o resgate do cmprcstuno 
vencido de 1868. ouro, e satisfazer a::J presta
ções vencidas do emprestimo üo 1897, ac
-crescem a extraordinaria exportação calcu
lada pelo digno MiJ?istro em~ 35.000.~00,.~ 
a sensivel dccr·esctmento da 1mportaçao, Ja 
não f;tllando na intervenção, aliás muito 
·louvavel, do Banco d;:), Republica !lfr~ogres
sivo avigora.mento- das taxas camhiaos. 

Do· que dis;e e provei com algarismos, 
sempre eloqucntes, o factos quo P.rgumentos 
jamais podcrã'o destruir, occorrido no longo 
pet1iodo de 51 annos da nossa vida ftna.nceira, 
creio poder concluir ierefutavelmente, com 
verdade e segnrançi1. q uc a procura. do ouro 
c o desequilíbrio nas fina.nçn.s, tantJ quanto 
as emissões, ou ainda mâi:3 do que ellas, toem 
sido sempre e continuam sendo, entre nós, 
as caus:.ts flfficientes, os fa.ctores preponde
rantes da depressão cambial. 

· Para não fatigar a Camara, julguei des
J1ecessario l'eferir factos analogos verificados 
em outras nações, que tambom comprovam 
a veracidade dos dom aphorismos cconomicos 
que acabo de demontrar. 

O SR. PRE:;;IDENTE- Lembro ao nobre 
Deputado que está dada a hora. ·-

0 Sn.. CUSTODIO COELIIO-Pcço a V. Ex. se 
digne de me mantee a palavra para a sessão 
do amanhã. 

0 SR. PRESIDENTE-Sim, senhor; V. Ex:. 
terá a palavra amanhã, pela segunda ve.z. 
(Muüo bem,; muito bem. O orad_or e caloí·osa

/ mente felicitado pelos seus collegas.) 

Fica a discussão adiada pela }1ora. 
Comparecem mais os Srs. Sá Peixoto, 

Arthur Lemos, Antonio Bastos, Indio do 
Brazi.l, S11rzedello Corrêa., Urbano Santos, 
LuiZ' Domingues, Ani~io de 4-br~l!-· Joa.q~im 
Pires, Thomaz Accwly, V1rgiho Br1grdo, 
Thomaz Cava.lca.nti, Sergio Saboya, Eloy de 
Souza, Trindade, Camillo de Hollanda, Er
mirio Coutinho, Celso de Souza, Teixeira de 
Sá, Gomes de Mattos, Pereira de Lyra, Es
meraldino Bandeira, Pedro Pernambuco, Ar
roxellas Galvão, Rodrigttes Doria, Sylvio 
Romero, Fausto Cardoso, Castro Rebello, 
Neiva, Milton, Eugenio Tourinho, Paula 
Guimarães, Vergue de Abreu, Tolentino dos 
Santos, José MarceUino, Heredia de Sá, Irlneu 
Machado, Henrique Lagden, Nelson deVas
concellos, Barros Franco Junior, Antonino 
Fialllo, Alves de Brito, Pereira Lima, Vi
riato Mascarenhas, Francisco Veiga, Gastão 
da Cunha, Penido Filho, Adalberto Feri'az, 
Moreira da Silva, Costa Junior, Bu<.>no do 
Andbvla, Alfeedo Ellis, Teixeira Brandão, 
Benedic~o de Souza, Lindolpho Serra, Alen
car Guimaries,Lamenha Lins, Barbosa Lima, 

Soares dos Santos, Victórin~ Monteiro,. Ri
vadavia Corrêa, Alfrelo Va;rella e Casstano 
do Nascimento. -

Deixam de comparecer com causa -parti
cipada os Srs. José Boiteux, PedroChermont, 
Rodri()'ues Fernandes, .Christino Cruz, Gue
delha Mourão, Augusto Severo, Pereira Reis, 
Malaquias Gonçalves. Moreira Alves, Cor· 
nelio da Fonseca, Elpidio Figueiredo, Affonso 
Costa, Tosta, Augusto de Freitas, Paranhos 
Montenegro, Marcolino Moura, Dionysio Cor
queira, Sampaio Fqrraz, Augusto ~e Vas
concellos, Martinho Campos, PerCLra dos 
Sa.ntos, Aureliano dos Santos, Ra~gel Pes
tana Estevão Lobo, Ildefonso Alnm, Mon
teird da Silveira, Leonel Filho, Nece . .:;io Ta
va1·es Arthur Tort'ei, Manoel Fulgencio, No
O'Ueir~ Junior Lindolpho Caetano, Miranda 
Azevedo, Gu~tavo Godoy, Oliveira. Braga, 
Valois de Castro, Paulino Carlos, Azevedo 
Marques, Antonb Cintra, Ovidio A_!>rantes, 
·Manoel Alves, Xavier do Valle, Joao Can· 
dido, Francisco Moura, Angelo Pinheirv e 
Pinto da Rocha. 

E sem causa os Srs. Ct:trlos Marccllino, 
José Euzebio. João Gayoso, Raymundo Ar
tllur, Linu Filho, João Vieira, Ep~tminondas 
Gracindo, Ro:ll'igues Lima, Eduardo Ra.n~os, 
José Monjard.im, Oscar Godoy, Sá Fl'JH'C, 
Raul Barroso, Julio Santos, Joaquim Br-ev~s, 
José Bonifacio, Francisco Salles, Lamoumer 
Godofrodo, Henrique Sa.Hes, Landulpho de 
Magalhães, Rodolplw Paixão, Padua. Re
zende, Fernando Prestes, Adolpho Gordo, 
Rodolpho Miranda,. Joaquim Alvaro, Ed
mundo da ·Fonssca, Cajado, Cincinato Braga, 
Mn.rçal Escobar e. Campos Car:,iur. 

Pa.3sa-se ll 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 2a. dis
cus:;:ão do projecto n. 216 A, de 1901, com 
p:treccr sobré as emendas parà 2a discussão 
do projecto n. 216 A, que fixa a dcsp~z.a~ d:J 
Ministerio da Marinha p3-ra o exercww. do 
1902. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra. 
o .sr. Nelson de Vasconcollo.3. 

O Sr. Nelson de Va!!llcon
cellos comoça mostrando a noccssidade 
de tratar-so com mais attonção os ncgorios 
reforente.3 á organização do dopt~rtamonto 
da Marinha. 

Encarece a import:mcia desta insti tuiçã.o 
como meio de segurança e defesa o instru
mento, efficaz pa.r11 o desenvolvimento do 
nosso commercio maritimo. 
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Faz longas considerações referentes á evo-: O su1nnarino c:>mo arma do guot•ra só 
lução que tem tocado a at>to naval, deter- mais tardo foi apresentado, quando ficou 
minando assim completa evolução nos diffe- provado quo elle podia ser movido a vapor 
rentes typos de navios de combate; assim a ar comprimido, otc. · 
paralysada dUI'ante 200 annos na ultima me.. De 1892 para cá. tem-se apreciado os va
tade do seculo passado tomou admiravel im- rios ty:pos de submarinos que se teem cons-
pul;;o. . . truido e o orador os cita. 

Depois trata de outros assumptos refe- . _ . . . 
rentes ao orç:11nento em debate. Refere-se á - O Bea.zll até agora n~o tm~?-a cog1~ado do 
inici<~tiva do um punhado de p:.ttriotas ~s ;umpto porque elle ?ao podLa ser Julgado 

, quanto á «Liga Naval Brazileira», a qual Import<tnte. como . melO . _de defesa. Mas, 
virà despertar no povo 0 amor e 0 interesse p1•esentem~pte, urge e_nfrentar o ~ssurnpto 
pelas cousas do' ma.r. de~do que J<t temos um mvento :p.amonal. -

Na Europa, em quasi todos os paizes, for- O submarino é uma arma que temde :per~ 
mam-sc ligas navaes que se enca1•regam tle tcmcOl' â defesa naval; não :póie ainda ser 
desenvolver o gosto pela vida do mar e de considerado como arma de n,taquc; mas nós, 
in~utir a necessidade de attender-sc s·empre que não somos a.inda nação guerreira, de· 
aos recla.mos da marinha. v·cmos cuidar . mais da. defesa das nossas 

Todos conhecem a historia naval, por isso costas~ Foi por i;so que deixou de lado 
não precisa mostrar que a Inglaterra tem outras construcções para pedir a do sub· 
conseguido manter-se em primeiró logar marino. Como defesa·· dos portos faz o sub
entrê as nações pela su<1 marinha. marino com que se mantenham a distancia 

Apresentando emenda no sentido de àcqui- as esquadras estrangeiras, acabando com a 
sição de um suLllli.l.rino, no sentido de auto- efficacia dos bloqueios. E' uma segurança 
rizar-se o Governo a construir um submarino, dos po1•tos. 
invento na.cionttl, quer concorrer para quo Deve-se saber quaes as nossas necessidades 
S(' possa mo.~trar qu~ temos entre nós ele- no ma1· e quaes os recursos de que devemos 
mentos que podem trazor vitalidade n<1 orga- lançar mão pata. garantü· a. vida nacional 
ni_zação da, marinha. . economica nesse ramO. Desde que se não 

Vao dizer porque não apresentou um pro- pólle ter fortes -esquadras de oceano, deve-se 
jecto, que seria o complemento de sua Ll'I" submarinos para a guarda de uma ag- . 
emenda.,· mandando construir um cruzador gressã.o. · . 
do typo do Benjamin Constant, um torpe- Estando a hora adeantada, vae toem• nas 
dei r o typo thurbina e aleuns submersi v eis. outras emendas, porque si a Commissã.o o 

A Camara bem sabe a irnportancia que hon~ou com um parecer t'avoril.vel, emb?ra. 
tem na. defesa naval 0 submarino. Lem- n~odlfi.cado ~~ certos pontos, -quanto á que 
brará que desde 1'620 um hollandez_im~tginou dts~~~-Iu, r.eJelt?u outras. . _ _ 
0 submarino; outros seguiram_-se~lhe at~ que ~~~a de acco1do com as alteraço~s da. .com~ 
em 1815 Fulton apresentou· 0 modelo de um m1~S1o, :{>orque sen pensamento nao fo1 pre~ 
a Napolcã.o, 0 qual tevo parecer favoravel terLL' os mvcntores, ot~ collocar,-se ~o lado 
do Menge 0 do Lapla.co. Esta invenção íoi ~o um ou tio. ou_tr~ dos uwentorc15,_porquo é a. 
a idealizada. por .rulio Vorgno no sou tav~r. d_o prmCip10 de concurrenCia, que ó o 
romance · · mms JUsto. 

· Pass:.t a tratai' da. emenda sob o n. 20. 
O Nautilus do Fulton teve o mosmo .fim o quo a.cha.va que · ~t Commissã.o poclin. ter 

que o navio <1 vapor quo offcreceu a Na.po- feito com relação a esta emenda era. o mesmo 
loã.o para levar as sua::! forças do porto de quo consignou na do Sr. Affonso Costt~,· isto 
Boulognc ás costas da Ioglaterl'a, foi clespro- é, :t:Lzer• com que a quantia solicitada sejà 
zado. Por €'Sso ·motivo recorreu Fulton ao retirada da verba Ob1·as. Os 35 contos con~ 
gra.nde estadista e financeiro inglez Pitt, que signa.dos devem ser retirados dos recursos 

·foi de opinião que o submarino devia ser orçamentarios. 
constl'uido. Contra, porém, encontrou o ele- Refere~se á emenda n. 24. 
monto naval, a cuja frente estava o grande Esta sua emenda não é contraria á dispo~ 
conde de S. Vicente, quo dizia ter a Ingla- sição mantidt1 em lei, como diz o relator • . 
terra supremacia no mar e si conviria ani- Outra emenda sua foi a de n. 23. Pelo 
ma.r a adopção com instrumento de guerra parecer parece que esta emenda é ociosa e ·· 
quo-lhes tü·aria essa supremacia. quo 0 orador desconhece a organização ftnan- · 

O submarino sô lf'eiu novamente a flux ceira do paiz. 
dopo!s quo Planté descobriu os accummula- E'· facto que a autorização para di1feren~.a 
doros cloctricos. Continúa a historiar ·o.s de camhio sempre esteve na verba Eventuaes : 
submarinos om longas e minuciosas 1·eferen- do Ministerio da Marinha até 1879. De 1880 . 
cias, em dean~ passou para a verba Fretes, etc. 
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Sendo excluida desta, em virtude da lei I O Sr. Carlos de Novaes (fo Se
n. 266, de 24 de dezembro de 189,1. O art. 4°, cretario) declara que não ha expediente sobre 
n. 27, da lei n. 191 B, de setembro de 1893, a mesa. . 
determinou que as despezas com di:trerenças · 
de cambio fossem levadas á consignação das O §r. Neiva- Se. Presidente, na 
verbas do Minist.crio da Fa.zenrla, ficando sessão de 26 do corrente, o cidadão Lourenço 
desta sorte revogado o aviso do Ministorio da Silva e Oliveira pediu á Ca.mara, que cl.ésse 
da Marinha de ô de março de 189.3. Accresce andamento, e naturalmente approvação, ao 
ainda declarar que a lei que rege o actual pl'ojecto n. 156, de 1890 com a modifiéaçiio, 
exercício deu pelo art. 8°a somma que jul- pedida em 20 de dezembro de 1000. V. Ex., 
gou necessaria pal'a attender ás despozas muito de accordo com o Regimento, deter
desse Ministerio, porém calculadas as suitS minou que esse re1uerimento fosso á Com
consignações em moeda-papel, ficando o Go- missão de Fazenda, de que sou humilde PI'e· 
verno, pela tabella. B, na parte relativa ao sidente. (Não apoiados,)A Oommis;ão nada 
Ministerio da. Marinha, autorlz1do a a.b1•ir os tem que ver com esta petição, porque, se
creditosnecessario.::, entreos quaes o preciso gundo creio, o projecto já está em 2a dL:l
para attender ás differonças de cambio, etc. cussão e a-té encerrada, dependendo a :penas 

Este alvitre foi supprimido na proposta de votação. ' 
do orçamento da receita e despeza para 0 Não venho solicitar de Ex., que tem dosve-
exercicio da 1902. ladamente cuidado de terminar que na or

nem do dia SÓ :fiquem OS projectos que 
devem ser discutidos durante a J pt'Ot'Og.ll.çõcs, 
que admitta oste projecto á discussão. Vonho 
apena solicitar, para melhor conhecimento 
da Camara, quo seja publicada na integra a 
:petição desse cidadão, para que deste modo 
a Camara p.os.D, reconlwcer si é ou não 
occasião azada. de o attender, e como deve 
ser a ttendido. 

.. Parece que o relator da Commissão tem 
razão, mas vae mostrar :porque procedeu 
desse modo. 

Lendo as propostas do Ministro da Fazenda 
:para 1902, viu na lettra B, que foi retirada 
essa autorização, por isso é que pediu em 

1sua emenda que fosse ella restabelecida, 
como já foi de prax~. 

A emenda apresentada veio supprir uma 
falta e attender a um recUl'so in dispensa vol 
para o Ministerio da Marinha, mórmente 
quando se tem de enviar um navio ao Chile 
e manter outro no Rio da Prata, além das 
despezas com a compra do material na Eu
ropa. 

Vae terminar e, tratando das cousas e do 
progresso da marinha e pedinf].Q ·recursos 
para. o seu desenvolvimento não quer dizer 
que seja um homem de guerra,. porque o é 
de paz. 

E' daquelles que desejam que se torne 
realidade a humanitari~, aspiração de Nl
colau li, esse imperadot' da Pl1Z, quil.l u. do 
tribunal internacional de arbitragem. 

O seculo actual recebeu :pesada herança 
do seculo passado ; os problemas po.stos )Jor 
este são tão numerosos e complexos que pa
rece duvidoso que só o seculo XX baste para 
resolvei-os todos. 

Confiando nos elevados sentimentos da 
humanidade, em o seu progresso moral, 
pode-se augurar que o advento de.~ te seculo 
foi a aurora da JusTIÇA e da PAz. 

E, como Buchner, est<t convicto de que a 
felicidade geral virá . fatalmente pela con
ciliação da. sciencia com a vida. 

(Muito bem, muito . bem; o orado1· é cumpri· 
mentado.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á hora destinada ao expediente. 

O SR. PR.ESIDENTI~ - Vou determinar de 
modo a ser V~ Ex. -attondido. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR, NEIV A 

Illms. e Exms. Srs. Presidente e mais 
membrus da Camara dos Deputados c dignis
simos representantes· do Congresilo Nacio-
nal. · 

Em sessão desta illustre Camara, · a 20 de 
dezembro tlo 1900, suhmetteu o abaixo as:;i
gnado á vossa aprecü~ção, uma. re)!resonta
ção ·em defesa da concessão constante do 
project:J n. 156, de 189í.l. 

Nossa re};lresenta.çã.o declarava clle que 
requereria oppo1•tuna.menteao Exm. Sr. Mi· 
nistro da Viação e Industrias, à privilegio 
de invenção para deposito de inftammavcis 
liquidos, e rog<~va a graça, cttsJ obtivesse o 
dito privilegio, de ser modificado. o alludido 
projecto, no sentido de serem substituídos os 
al'mazens subterra.neos pelos depositos d~ 
invenção do supplicante, ficando, neste caso, 
com a obrigação de entrar para o Thesouro 
l•'ederal, trimensal, semestral, ou annual
mente, com dez por cento da renda liquida 
do trltpiche. · · 

g tendo, effectivamente, em 29 de ma1•ço 
do co,rrente anno, obtido a patente do. inven
ção 'tlo «Ex.tinctor e recuperador automa
tico», sob o n. 3.283, que consiste em-um 
deposito :para intlammaveis líquidos, no qua.l 
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o inccndio produzido por explosão dos refe
ridos liquidos, ou por ontl'a qualqu'-\r causa, 
ê extincto automatica.mentc e mcup3rad11 
quasi a totalidade da.s mater·iê1s nelle conti
das, como consta· do Diario Official à e .f ele 
abril, pag. n. l . 500, que vae junto, vem o 
supplicantc, confiante na justiç:t da causa 
que advog<t, rogar tlo novo a VV. EEx. o 
andamento e approvação do dito pr-ojecto, 
com a modificação pe_dida. · · · 

_Na pr<?prü1. impugnrtção feita á ~:;ua preten
çao por lllu-;tre J•ept·esen tant.e do Pm~nam
buco, que tão sevcrn.mente apreciou a con
cessão contida no projr.:cto n. 156, enc.:mtra
ria o suppliçante o lÚcio de justifical-a agora, 
si outras razõo.l, de convenie;-.ciageral, não 

. estivessem ainda a a.mparal-<L 
De facto, nessa impugnação, cx:tel'non 

S. Ex. a opinião de que esta illustre 01~
mara só poderia justificar seu <tpoio á pre-' 
tenção do suppltcante, si elle tivesse apre
sentado em sua pl'oposta alguma idéct non, 
de utilidado gural. 

- Ora, tenclo o supplicante ultimamente des-
coberto um meio, até entã.o desconhecido, 
para evitar-se a propagação do incendio dos 
inf:lammaveis liquido3, e, o quo é mais, para 
o recupero. de qua.si toda a totalidade> dos 
dittJs liquido.:; incendiados, deduz-se que a 
sua. pre·cenção está. nas condições de ser 
Ql.cceita, uma vez qut: fo1·am attendidas as 
duas clausulas por S·. Ex. julgadas para a 
devid:1 acce i tação. 

Ainda estão bem recentes os terríveis 
accidentes occasionados por incendio de pe. 
troleo em Phj.ladelphia, Anve1·s, New- York, 
e, ultimamente, em La Paz e Bakú, tendo, 
nest<t ultima cidade, · desappa.recido um 
bair1'o florescente e sido victimas mais de 
600 pessoas. das quaes lO enlouqueceram e 
perto ele 200 falleceram, ficando reduzidas 
á indigencia. perto de 500 famílias. 

Das materi ·.s infhmmaveis algumas estão 
destinadas a . gt•;mde consumo, sendo, por
tanto, de prevc1' o augmento de sua impor-
tação. · 

O petroleo, por exemplo, além de suas 
outras applicações industriaes; está sendo 
empregado cmno combustível nos navios de 
gue1·ra russos e americanos c nas sun,s es
tradas de f'erro. 

Como tal foi ellc tambem utilizado, em 
gj'ande escala, na «Exposiçã.o de Chicago», e 
é n:-Jado no (<Motor Dize!», hoje · peoclamado 
o suustituto do «Motor a vapor», })elas reaes 
vantagens que sobre este leva. Mais tarde~ 
com o nosso desenvolvimento industrial, 
maior deverá ser a sua applicação entre 
nós. . 

De tudo isto se vm•ificará. a necessjdade de 
ter a. repartição :fiscal deposito apropriado 
para· gal'an tir a segura.nça publica e evitar a 
i1·aude de que a procura. e o accumulo de 
qu<üquct• genero sempre despertam. 

São tão 'evidentes as vantn.gens do invento 
do supplica.nte pa.ra o. deposito das materia.s 
inflamnmveis, estabJlecenclo um typo de 

O facto de ,já estar .o w_pplicante de pos.~e constl'twção que attendc ás condições de se
de um privilegio não modific,, a razão do gurança, que fos:<em outras as condições do 
ser do pedhlo qtlll ol'a l't~~. por ter cllo do Thosom·o Federal. deveria ser-lhe cunferido 
applical-o em um campo de ac~ão :sujei_to a o premiu prometLido pela Constituição a.os 
determinada o c:xclusiv<L Jnrisdicção. inven:,os de reaes vantagens publicas par•~ 

Que a constrncção de um tl·api·:he es_pe- serem divulgados e applicados geralmente. 
cial, com a installa.ção üos e:ttinctures e re- De f~cto, o ~cgi8la.dor con~tltuci<;mal, re~~
cuperadore.~ antonmticos coJH!ultn. 0 intcres- nheccndo ~1110 1nv~ntos c!,c 1mmedmta.. ntlh
sc publico, affirmnm, além dis~n. a.s seguintes· Jado }mbilc;~ p~dunn nao sm• v?lg~r1Zcll~o . .; 
va.ntagons : a Jlossibitidcule da estabclece 1•. pot· falta de rnew:o:;, corno quo sollrerm o u:
a sup?·emacia da acçiío fiscal na an·ecculação tc~·e~se gcr<tl, no § 2~ do art. 72 d<J. Constr
do t:rnposto das substancios a wllocco·-se no t~u~~au [?cdel'al, <mtor1zou o .congres o Na
trapic:ke ; a c1·eaçllo de uma nova fonte de ?IOnal a «~unccde~: um p~·em10 raz9av~l a.os 
1·encla pq-r"a a Nação e a certeza de ficat· in- uwentus mdust~wes CUJa vulgai'lZihÇUO se 
teiramente garantida a segurança pttblica. tornasse cor;rvemente~. . . 

. , . Ora., é evidente que o mvcnto do su:pph-
Só esta ult1ma vant:_tgefl2, que e es~onmal, cante é de vul()'aeização incontestavelmente 

uma vez que co~11. a Q~tençao dell~t ev~tam-se ·reclanmda, c, pois, era 0 cáso de pedir ao 
d~sgr~ç.ts e preJulzos ID~alcula~ms e 1rr~me- Con()'rcsso um pt'emio para essa vulgari
dlaVeiS a uma :populaçao, Set'_!:a sufficwnt_e zaçli'o. 
para rec?mi?endar a pre~cnçao d~ supph- Mas, considerando 0 estado :financeiro do 
cante e -Justtticar a conces mo que 1mpetra. pa.iz, e, portanto, a impossibilidade de lhe 

VV. E Ex. s<.tlJem que não é imaginaria o ser concedido presentemente um premio 
perigo a quo estii exposta a segurança pu- pa.N tormtr do duminio publico a a.pplicação 
blica «com os actuaes depositas Je inflam- do seu invento; considerando mais que, por 
ma.veis liquidas, principalmente os dissími sua vez, a segura.nça. publica. reclama!ldo .a 
nados no centro_ ela cidade. rcaliz<tção de um<t meuida que a garante, 
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exige quanto ;mtes a con::;r.rúc,,·ão do.> «Extín
ct:Jres a. recupcr<tdores autonutticos»; consi
d~wando, ;dn(b, que a. concessão impetra.ch e 
convct·tida. no }Wojccto n. l56,!lc 18\>9, com n. 
moJillc<Lçãu pcdid.L, scr<i sutricicntc p:trJ. dc
termin~u· a Yiêlbilida.dedo invento,e,com ella, 
<t consult<t do bem gcl'al, c : ~usa detormilHmte 
tlo § 25 do art. 72 lb CunsLir.uição,-ousa o 
supplic<tnto rogar a gr<tç:a de ser attendida a 
sua pretonção. 

E talé a certeza dt1. effic;tcia de scü in
vento, tlUC caso sejlt J.cceita a proposta, obri
ga-se o Stll)plicant3 a tornar <~ su<1 concessã.o 
dependente dJ uma experiencia pré\'ia, na 
qual provará, praticamente, quo o invento 
prchcuchc por completo as condiçõe:3 alle-
g·adas. · . 

existonte no deposito incendiado ; isto é, si a 
quantidade (a) preci:mr de um minuto pat!a. . 
sor filtrada, o incendio produzido lovará 
tantos minutos quantas vezes (<-t), qm1nti
d:·. substanciã, existir no deposito: ·assim, 
tambem, a perda será na razão directí1 do 
tempo empregado pa.ra filtrar .o liquido e da 
::m perfi c i e do deposito. 

Exms. Srs.- O :mpplicanto não descrê do 
futul'o grandioso de ·nossa patl'ia; os seus 
mais ardentes votos são para que ella con
sigJ. em breve o engrandecimento de que é 
merecedora; mas, parJ. isso, permitti que o 
mtLis obscuro compatriota se ab~lance a._ di• 
zer, é preciso «justiça.» · 

O supplicante conta com a que preside áos 
vossos actos. a qual nã.o apreciará .o va.lor 
circumstancial de quem vol-a impe&ra para 

Si ri5:o fôra o receio do abllsar da condes- só regular o direito, dando-o a quem de 
ccntlcncia de VV. EEx., faci_l scrii1 aó sup- fa.cto o tenha adquirido; é por iS-30 que es
plica.nto sa.licntttl' o .valor do ·allndido in- pera eUo ver traduzido em autorização 
vcnto-n:.t a.prccia.çã.o eon:iparath'a do oft'cito legal o producto da elabóração _de seu espi
de um incendio nos clopositos commumente rito; desde que um dos factores import11ntes 
usa\los n nos « IMinc 'joros e recnp3radol'es · desse producto foi a. cogita.ção - do bem 
antomaticos ». geral. 

Mas, não sendo issu toleeavel, soj<1-lhe p3t'· Capital Federal, 26 de outubro de 1901,:_ 
. mittido, ao menos. cha.nnr ligeiramente a Lourenço da Sil'Vçr. e Oliveira. , · 
attençãó do VV. EEx. rara o pllenomeno da. 
combu:-;tão-espociaJmente a dos petroleos- N. 3. 283 - Relatorio da Íl't1Jenção doExtin-
por clelle se deduzir, na sua applicaç"io ao as- ctor e 'recuperador automatico 
sumpto em estudo, a e'>a.ctidão da proposição 
omi&tida: a da. efficacüt do invento. · O croquis, em córte transversa};-representa 

Os elomentog es.mnciaes que alimentam a um armazem ·para · deposito de kerozene,e 
comhnsti:io dos pcteo:eos, são, como sabeis, de outras materias inftammaveis liquidas, 

· quanto a ollos - os lJydro-ca.rburetos, e tendo um annexo reservador-cisterna sut>. 
quanto ao ar- o oxygeneo.:- terranea. _ 

Ora, senuo o ar comp,;s!;o de 4/5., de- gaz O soalho do· armazem é formado de uma 
ine:Lpnz de manter a. cornbust:Io e n. vhltt dos grade de fct•ro em forma de _ quadrados. 
anim:tes - o az Jtn, e do I ;so do elemento Abaixo desta grade existe uma camada de 
act.ivo da com Lnstã.o - o oxygoneo, e sendo grossos seixos rolados . e, após_ esta, outl·a de 
necossa.rio geandc qaltn: itlade do mett•os cubi- seixos rolados finos e lavados, de altura de 
cos rlo <H' para a combustã.o complet:~ do cerca de um metro, e, por fim, um~1. camalllt 
e<Ld<t litl'o 1lc p ~tl'oloo, seguo se, c ú incon- 1lc béton (algamassa com cimento) em fót•ma 
't3~ ·: a,vel, quo IJ !J e.sp::tc:o comprcltonJ.ido entre de funil, quo sm·à tã.o grande quão _g.rande 
a gt·adc () a::; t.:<tm;ulas . úos . seixos rc~lados fôr o armazem coberto. · 
grossos dos « ExUnctoeo.3 e recupceadoros No centro dQste funil, ou .na extremidade 
automaticos » j{L não existo a quantidade de das linha.s que o limitam, ex.iste um p::>ço pe
ar precisa p:m.i a comhustã'J, quanto mais queno que serve para recolher- o liquido, e 
nas dos seixos rolados finos: no qual ha um encanamento, ou um ~ubular, 

O mesmo phenomeno, guardadas as devi- que conduz o dito liquido á cisterna subter
das proporções, ~;e d;í. na combustão dt s de- ranea e neUa termina., sendo esta cisterna 
mais inf1ammavei~ liquido.s. fechada por paredes lmpermeaveil. 

E como, nestes « Extinctores », devo-se Na parte supei·ior· da ciste1•na encontra-se 
levar em conta o poder da permeabilidade um peq~eho tanqne para pôr as caçambas 
!lo smlho,que funcciona como um tiltro,ctaro e uma bomba para tira-r os liquidas inflam· 
íi<:a. qtH\ o tempo necos.5a1·io á sua oxtincção mavois do interior do reservat'Jrio. 
estará na proporção da. quantidsuledo liquido O funil acima citado póJe não ser feito de 
q uc :-;e de na mar em cima do soalho, c d<1 sn- béton ; neste caso, será motallico, ou de .uma 
per·ficie do dito so<:tl!to, o de sou valor de p~r·- outra ma teria. impermeavel e collocado sobrQ, 
men,bilidado ; logo, u. oxtincção do incendio a camada. do -béton. ' 
estará na r<.~.z:ão. d.ructa. do tempo preciso C01~ este systema de con~trucções pat•a 
p:;1.ra a filtru.ção da qua.ntidado do -1iquido deposito .de infiammaveís líquidos, havendo· 
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um incendió, os barris, as 1atas c. as caixas, 
contendo· petroleo, rebentar-se-hão, espa
lhar-se-ha. o petrolco, que, filtrando-se. atra
vés dos seixos do pavimento, apag ~-se auto-

. mat.icamente por falt :J. .do al', recolhendo-se 
ao pequeno poço centra.l, de onde passará á 
cistePna subterranea o dahi será retirado 
por meio da bomba. Desta fôrma dá-se a 
extincção autornatica c o rocupet·o do pe~ 
teoleo. 

Este mesmo processo é observado na. a.guar
d .nte e nos dema.i.; inflammaveis liquiJos. 

Desnecessrtrio é accrcscentar que no; casos 
de eventuaes perdas de barris e ]atas, por 
simples çles.peâ.açamento, t•Jdo o liquido que 
se derramar no soalhJ s.erá recolhido á cis
terna subterranea e recuperado. 

Em re.mmo-Sendo este systcma racional 
e seguro, evidencia-se que o «deposito » em 
cuja construcção for elle observado e que 

· de~igno sob o titulei de . « Extinctor e recup)
rador autprnatico», attende a uma das mais 

·palpitantes necessidades publicas. 
Nos deposito~ assim constrúidos, os gl'an

des incendios de petroleo e de out1·os liquidos 
infiammaveis perderão de intensidade, uma 
vez que são extinctos automaticamento por 
falta. de ar, e ,é recuperada quasi a totalidade 
dos liquidas . inflamrnados, por meio do pro-

. cesso de minha invenção, acima descripto, 
no quai cada uma das partes componentes, 
soalho, camadas de· seixos e de béton, fLinil, 
poço, encanamento ou tubular, cisterna sub
terranoa, tanque, caçambas e bomba preen
chem os fins convenientes. 

Capital Federal·, 5 do março de HJOl.
Low·enço da SilM e Oliv~il'a. 

O Sr. Bricio Filho não nutrJ 
illusões quanto á. sorte do r ,;quel'imento que 
vem submettet• á consideração da Casa. 

Sem ter a p1•etençã.> de srr um esl"~irito 
verdadeiramente pmtico, conhece entt·e
tanto o sufficieutc da situação pre . .;ente p:mt 
sabe1·de antemão o acolhimento que agua,rda 
a. proposta que pretende apresentar. 

A apresentação de simples medidas que 
consultam o interesse geral, sem caracter 
politico, f6ra do tumultuar das paixões,. é 
considerada como falta., dçsde que o apre
senta.nto soja. uiu m,embro da opp:)sição. 
Tratando-se, então, d,_e indagar de qualquer 
acto administra ti v o, .ê cel'to o repudio. Po1' 
isso está á espel'a. que o alfange da maioria 
.decepe a serie de inlagaçõe; qus passa a 
fazer ao Poder Executivo. 

··Certo de que está cumprindo .. ,"com o seu 
dever, lê o seu requerimento, concebido nos 
seguintes termos : · · 

«Requeiro ao Poder Executivo, po1· inter
medio da . Mesa, as seguintes informações: 

Cama.ra Vo!. IV 

.... __ _ . .:. - . . ; ·:;. 
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}8·, si conhece as condiçõas dos apparelhos 
motores do encouraçado Deodoro; 

2a., quaos os motivos por que fui acccito o 
encouraçado, com os me3mo;:; apparelhos, 
pelo chefe da. Commissão Naval considera
dos em mão estado; 

3a., qual o teor da correspondencia trocada 
sobre o asmmpto entt'e . o Governo, o chef'e 
da:commissão Naval e a companhia Fm·ges 
et Chantie1·s de la .~fedi!en·anr!e.» 

Não são de .agora. a;:; primeiras noticias 
<l.corca das pessimas condiçõ.es do machi
nismo . do enc: uraçado Deodoro. Já se oc
cupou do facto, em meiados do mez tratls
acto, o Correio da Manhã, o importante or- -
gão de publicidade que, apenas ha pouco 
tempo na aréna do jorna~is~. vae em clr
rJira prospera e brilhao to, urna das mais 
rapidas a que tem assistid(), prestando as
signalados serviços á Republica (apoiados do 
Sr. Bueno de Andrada), defenJendo com pa
triotismo as cau.sas d J povo, metralhando 
as má~ acçõe3 governamentaes, forçando o 
Poder Execti'tivo a não augmentar o rol, por , 
demais extenso, dos escandalos administra- . 
ti vos. (Apoiados . ) 

A divulgaÇão do facto impressionou o pu
blico; bem como alarmou as classes arma· -
das. 

Até hoje não foi desmentida a noticia e as 
informações que tem c::mfirmam o i :isto es
tado em que se acha o rna,chinismo dt> navio. 
_Isso é para entristecer. Quando, attenden

do á extensã~ da nossa aosta, de.viamos ser 
uma potencia naval de primeira ordem, ou 
M menos a p.rimeira da America do Sul, e:3-
tamos muito abaixo do Chile e da Republica 
Argon ti na. (Apoiados). 

Sabe que ha quem aconselhe que o metal a 
empregar na confecçl.o dos canhões e outras 
armas de guer1•a sej~ do pret'úronci1. utiliza
do no preparo de machinas o apparelhos 
para a lavoura e industria, na montagem de 
locomotivas que devem rasgar os sertões. 

In felizmente . o mundo não é como quere
mos q·nc s~ja, mas é tal q •· al se apresenta. 
A paz universal ainda é um1 utopia. (Apoia
dos) . . 

Logo dep >i.3 da reunião da conferencia 
internacional na cidade de Haya, para 
acabar com a guerra; rompeu a lucta .contra · 
.o Transvaal, e Nicoláo li, o promotor da 
reunião,mandou assestar as carabinas contra. 
o povo rus3o e principalmente contra a 
moci<lade. (Muito bem.) 

Para prevenir ·a; tendQncias do imperia
lismo contra nós, devemos estar sufficien- . 
temente · armados para a rf'sistencia. :. · 
(Apoiados.) 

Si as nossas condiçõ3s financeiras não per~ 
mittem que tenhamos uma . numerosa_ es
quadra, que ao menos oa pouco3 vasos da. 

88 
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nossa nn.rinha. estejam em condições de bom ta.r do seu va.lor- o cor;tgem · b:tstaexa,mina.r 
funccionamento, por·que, si o inimigo ba.ter o que ::n p cs;on p:>r occa.siã·1 dn. revolta de 
ás nossa' porca.;, não podGinos pedir quo S·!ja. G de satembt' ,>, q_ll01.' do l:1do dos qne su.;;ten
generoso c amu.vel, csp3.>•1.ndo qnc se con- ta.t'a.m o Govef'nu do Mamclw,l Flot'ia.no, 
certem os nJs>os navios. (!lpo iarlos.) . ~· · l·tuer do ladJ dos ·r1ue o com1 ~ :~t,:)ra,m ( r~poia-
, Ora, o Deodoro, adr1uir·ido lu1. poucos me?.e3 dos). 

pela somma de sete mil contos, já cstü. em O quo é pl'cciso é (]_He se 11_13S uê crnb:trca
más condições. Contractad~t a. s1n constr·u- çõe::; em bom est<Luo e nã.o unidades de com
cção com a comp::ltlltiu. Fo1·ges et Chan 'ie;·s, bate estragadas, pu.ra que pJ:::sam desenvol-
foram os trabal!to> tis(~a.liz,tdos p.;la, com- vel' as su:.ts aptidões e não pa.::>sem ·por dis
missã.o na.va.l de quG era. chofe o conk<.t- sa.bores, como aconteceu com a divisão que . 
almirante Guillobel, nome vanta.jos11nente a.companhou o Sr. Campos Salles na. visita ao 
conl1eddo na aemada, official da maior co:n- Presidente da Republica. Argentina, divisão 
petcncia o re.ipeitê1hilidade; (:lpJiados.) qtiefoicommandad.ap:JrAlexandl'ino de Alen-

Foitas as pt'imoil·as expa:·iencíits,em agosto car, um dos ornamentos du. n·Js-;a. armada. 
e setcmln·o de 189;), verificou-se que a.lgumf\. ' ( Apoi:.ulos). 
peças dos appvelhos moto:•cs não c-;Li.Lvarn -Pecvine ao Governo que em m:tteria. de 
perfeitas. As camis:ts dos cylinrlt·o::; apresen- acqui:>ição de rnat:H·irtl n a.va.l não clevc_hu.ver· 
tavam arra.nhallul'as , suicos, em vi~ t <J. da con.lcscendoncia;;;,poeque o a.ssumpto entende 
má qualida. lc do metal empL'egaclo. com a defeza Llo n sso terri torlo, por· cuj;~ 

O ora.~lor de.:>crcvendo o fnnccionamento integl'id<1dc dovemos mauifast.i1r o mais ca1'0 
das machinas, aponta os inconvenientes de amoe. o mais delicado cal'inho, o ma.í..; acen
um tal deft~ito, e~plica. o phenomeno di\ pas- drado p1trlotismo. 
sagem do vapor por es;es sulcos e moska os (Apoiados; muito bem. , mtdto bem. O ora-
embaraços o perigos que dolle rasultam. do 1• é cumprimentado e abraçado por se~ts cal-

Feita a p :·imeira rcclama.ção á comp1mlüa legas). 
constructora c realizafl ,Js alguns repa.ros, 
nova experiencia veiu demon,;;trar qu(\ os Vem á. Me:m, é lido, a.poi.Ldo e posto em 
prlncipaes defeitos peesisti .Lm. Então o digno didcussão, o seguinte 
contra-almirante Guillobel deUbceou não ac
ceitar o navio, mandou suspender os paga , 
mentos, communica.ndo o facto ao director 
geral da companhia con ;tructoea. o ao Go
verno. 

O resurtado de um tal zelo no cumpri
mento de suas obrigaçõe.:; n~o ~ íez es
perar : a çommis,;ã.o foi dis::;olvida, a Pl'O
texto de economias, a clausula li"' do con
tract'o, que manda V<t 1·eco t'l'Lil' tí ai· bi tra.~crn 
no caso de de.sintellig~Jnciu. entro a) paetn.-; 
contra.ctanted foi despt·ezi.td.a., e o Governo 
ordenou a acceitação do encoura.ça.dn, nssim 
como esta.va. 

REQUERIMENTO 

Roqueiro ao Pod~t' gxccutívo, pJr inter
medio da, l\·Iesa, a::r snguintes informações: 

l.a Si conhece as condi~~õns uoi~ apparclho.':l 
moi.'ll'OS do OlPOUt'O.ÇiLdO Deo:lm·o; 

~.n. Qu;~es os mot.ivos por· que f,)i accoiLo o 
oncom·.tçcLdo, com os mesmos ap)lil.t'clhos, 
pelo cl10-!'e litt C nnmi:-lsio Nitvill con:-:irlorados 
o n má:) o.3t<u1o ; · 

:3.a Qual o teor d :t corrcspondencia. tt·o
cad:t sobr0 o a.ssnrnpto ontl'o o Govct•no, o 
chefe da Commissã.o . Na.val o a companhia 
fi'or!JeS et Chanliers rl :J la Medile1'1·.ande. Si o Gov~rno teve em favor do acto p n1o 

qual autorizou <L acceitação do encoartt-
ça.do no cstévto em que se ach:wa, alguma Sala. d<1S sessõc:;, 30 de outttbro de 1901.-
outra opinião de of!icial rlistiucto. tal cvmo 8r1:cio Filho. 
o contt'<t·a.lmiranto Guillobcl, o caso muda 
de figura, porque então tt·at:J.r-se-ha de um 
parecc3r, que pódc toe tod .J o valor, todo 
o cunho de impJrtii.ncia, em fa,ce de um 
outro parecer notavol. 

Em tal hypotheso a _ discussã) pó lo -ser 
travada e resta apurar si a razão es~á llu 
la.do do cJntra-<Llmirante GuillobJL ou do 
outro prcopinantc. 

Si, porém, o Govemo, como costuma, <leli
berou acceitar o navio paea servir a amigos, 
a. q uestio muda do aspec ~o e m3rece ser 
meti cu losamen t:J íl.ll <Lly.~i.VI a. 

O quadt•o da noss<t al'mada é forma·lo por 
officiacs distlnctos e bl'io.:;os; pua, aquita-

O §1•. Bueno de A.ndrada -
Sr .. Presidente, sou inconniciorral em votu 
requerimento.:; do informi1Çõe~, porque en ten
do e semp1·e entendi, que o Governo não do v c 
negar informação alguma ao _paiz por intcr
motlio dos sJu::> rept•csentantcs a.qui. 

Este requet'imcnto tet·íi ror·tanto o meu 
voto ; c tel-o~ia mesmo que assim nã.o 
punsas.>c, porque se rcfol'C a quostão impor
tantíssima que deve scramp1a c publicamente 
ventilaria. 

Si, porém, a Ca.mara voh l'oquorimentos 
do infoernn.ções confoemc o Governo qner 
ou nãó quer explicar certos a.ctos admi· 



Câmara dos Deputados - Impresso em 21/05/2015 09:58- Página 26 de 28 

···: 

SESSÃO EM 30 DE OÚTUBRO DE 1901 699 . 

11istra.tivo .:, eu então toma.1·ei a pa.lwi•a. 
no expediente ou sobre outl'O assumpto cor
relato· par·a explicar o qu0 se deu com ;J. 
acceituçiio des,;e navio, po;·que estou habi
litado a dar explica.ç:ões c1ue o nobre Deputado 
pede. 

,Tulgo, pórém, que é mclhot que as infor
mações venham do Govel'no. Si ellas nii,o 
vierem cel't:ls, eu as corrigii'0i e si clle a.s 
não <ler, eu as dar0i. (Muito úem:.) 

Ningucm ma~s ped.inJo a péda v J'a, é encer
rada a discus:;ão do l' ~·qucn•imento do St•. 
Bt•!cio Filho, oll'ere..:ido na scssã:.> de hoj() e 
adw,cla avotação. 

O St·. Pr·e~idente- Finda h~jc o 
recebimento das emenda~ ao p1•ojeeto n. i!5:), 
de 1901, fi.:-.:ando a despeza do Ministc!l'io da~ 
Relações .Ex~eriol'es para o oxeecicio do 
1902. 

A Mesêl. vae examinar a; referidas emen
das antes de envial-as á Commissão respe
ctiva. 

Furam apresentadas na so:;:;;ão de 30 de 
· outubt·o. ao prujecto n. 259, dG 1901, tixa.ntlo 
a. despeza. U.o MinisGerio das Rolq.ções Exte
riores, para o exercício de l9J2, a.s soguin
ted 

EMENDAS 

Ao projecto n. 259, de 1901 
" 

Onde convier: A' vel'ba- para a Lega
ção da Argentina -a.ccre)côute-se: 4:000$, 
pa.r·a o vice-consula,do do La Pbta. 

Sala da,s ses.sões, 30 de outubru de i901.-
Fmtsto CaTdoso. • 

Considerando que nossa. Constituição elimi
nou, por completo, tudo quanto- se refere á 
religião c:ttlwlica, como a outra qua.L
quer; 

Considerando qua a. separação da Igreja do 
E.;tado nã.o foi d.eYida <L diversidade de sei
t:1s, ma.s uniéamenta por homunagcm ao 
pl'incipiJ q~t ~eculariz1ção do dit·eito; 

Cón:-;hlcra.ndo que a lei de 7 de j<meiro de 
1800, sopa ran lJ a Igreja, Catholica. do Esta
do, proltilJiu qnalqu<w differ<mça entr·e ·os 
habitantes do paiz, ou nos serviços sustenta-
6os <L C!J:-;ta do orç:<tme1Ho, sob o ponto de vis
ta rdigioso; 
C~msideranüo que a Constituição de 24 de 

feyereiro prolübo a:-s rehtções de dependen
cia ou de allianç:a entre qualquer Igreja e o 
Governo d<t União ou dos E::;tados; 

Cot 1sider'<wdo quo a existencia. da legação 
junto ao Vaticano <tttenta contra a~ disposi
ções expressas na lei de 7 ue janeiro e § 7° 
do a1·t. 72 tla. ConstituiÇão da RepubUca, _pois 
taUegação constHue não só uma pl'eferencia 
em fa.vor d.t religião catholica, como l'elação 
de a.lliança en t.ro esta rgligião e o governo 
da. União: -

Prop:>nho que~ej::t suppriruida u. verba para 
a legação jumo á Sa.n~a Sé~ 

Em :30 uo outubro de ~901.-Thomaz C'at:al
canti. 

A' vet·ba-Legaçõos e Consula.dos- § 4° do 
<trtigo unico do pr·ojocto u,çcrescento-:;c: 

Augmcn ~ada de l: '200.~, para o u.lugucl da. 
cas:1 o expediente do consubdJ brasileiro em 
Milão. 

Saladas ses.sõos, om 30 de out.ub1·o do HJOl. 
-Ir-in eu Machado. -Nelson de Vasconcellos. 

Mantenha-se a. talJella de vencimentos do -IIen1·iquc Lagdcn. 
decreto n. 977, de 11 do novemlwo de 18fJO. 
com as modificações esta bolocidas na loi 
n. 322, de 8 de novembl'O de 1805. 

Sala das se::;sõe::;, 30 de outubro J.n 1 !JOl. -.·
Pe1·ei1·a de Ly1·a. 

A' emenda apre3entadct p::;la Commissão de 
Diplomacia creando ve1·btt para. dous logarcs 
-de 2os sect•etarios nas legações de Lisboa. e 
Berlim, u.ccl'escente-se as seguinte::; palavras 
depois de 5: 000$ ouro-par<.t cada. um. .1 

Saht da.s sessões, 30 de ou tubro de 190l.
Anto1~io Bastos.--Gastao da Cunha.-Pe1·eira 
de Ly1·a. 

Considerando que é dever de todo o bom 
republicano cumprir, antes de tudo, os · pre
ceitos constitucionues e as leis da Ropublica; 

Considerando quosã.0 estranhos ao Govel'
no da Patria. tanto os intcre;;;scs religiosos , 
quanto os negocius de qualquer Igrej;.t; 

Fot•a.m apl·esontatltLS na ses:>n.o de 30 do ou 
tubt·o, ao pt•o,jeci.o 11. :A7, de 1901, ftxa.n<lo a. 
de.~pr~ztt d.) Mini.;tot·io <la. lnrlusf.l'i:1. Viar.~i'í.o 
c O LH'a::; Publica!':l, para. o e~or..:lcio do l D02, 
as seguintes · 

E:VH:NDAS 

Ao p1·ojecto n. 247, de 1901 • 

Ao al't. 1 o n. 4 accrescentc-se : · 
Fica o GoYCll'nc autoriz:~do a despendee 

30:000$com o prolongamentJ da linha tcle
graphica di1 ci<.lade de Itabira a Sêl.nt'Anna de 
Ferros c Ga.ra.nhães. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1901.
Cm·los Ottoni. 

A' verba 15"' sob o titulo - . Hscal-isaçüo
a.caescente-s;) a quantia dê 5:000$ p<wa 
augmento de vcncitne:ltos do pessoal tl.o .fis-
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caUsação da Leopoldina Railway Com:pany, 
na razã,o de l :000$ para o engenheiro chefe, 
os tres ajudantes (l'ede fluminonse) e o fbcal 
do trecho mincL·o de Porto Novo do Cunlt<-.. 
a. Saudc e Ra.ma.l ü:~ L<:}opolrlina.. 

Sala da.ssc;sõos, :w de o:.1tubro de ~901.
. 'Raymundo de ltfil·anda. 

No n.rt. 2°. 
Substitua-se o § 2° pelo seguinte : 
§ 2. 0 A execução das obras do alargamento 

será subordinada á Directoria da Esteada. de 
Ferro Central,que fica autorizada a arlmittir 
o pessoal neces~ario para aqnelle fim, ücand.o 
a execução das obras do prolongamento a. 
cargo de uma. commissão t.echnica nomeada. 
pelo Governo para esse serviço e3pecial. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1901.-
Nelson de Vasconcellos Almeida. -Irineu 
Machado. 

• Ao § 2° do art. 2° accrescentc-se : 
DeYon<lo, para. a constl·ucção do Pl'olon

g<unento de Silva Xavim· a Curvollo, ser 
c1·eada uma. divisão provisoria. 

Sala das sessões, 3•> de outubro de IOOL
Theophllo Ottoni. -Vir i ato llfascare'Y!has.--..:. 
Carlos Oltoni.-Francisco Veiya. 

o § 1° do art. 2° redija-se : 
§ Jo O respectivo credito s0râ aberto no. 

começo do exercício, por conta do s:tldo a 
liquida!. 

Sala. das sessõ:-s, 30 de outubro de 1901.
Theophílo Ottoni. 

Accrescente-se onde convier : -· 
Fic·t o Governo autorizado a prolongar a 

linha telegraphica da est11r,ão do Buquin á 
cidade de· Si mão Dias, passando · pela Villa 
de Campos e cidade de Lagarto, ·no._ Estiado. 

Accrescente-se ao art. 2°.-0uro Preto a de Sergípo. 
Marianna. Salà. das sessões, 30 de outubro de 1901 . ......;; 

Sala das sessõe> 30 de outubro de 1901.- Joviníano Ca·rvalho.-: Rodrigues Dória.-
~~fayrink. ' Fausto Ca1·doso.-Sylu1-o Ro_me1·o. 

-Fica. 0 Governo aut01;izado a auxiliar c~ml A' ve_rba X}II. Conserv~ção de collecbres 
a quantia de ~ 1.000 ao engenheiro Emilio e galerias do aguas pluvta.es. 
José I-Ie:'ls para a c::>nstrucção do motor- a _ Accre.3conte-so: 
ar liquido -de sua invenção- denominado Um guarda geral (q 11e porC!J.fiÍ voco foi sup-
Gm·ador Hess. pt>imido.)-1 :800$000. 

Sala das sessões, 30 de ~utubro de 1901.- Sala das sessões, ·30 dB outubro de 1901.-
Nelson Vasconcellos.- lnneu Machado.· Henrique Lagrlen.-II'inou Machado. 

Accroscente-se onde convier: : 
Fica prorogado por 5 annos o pr;lzo 1la 

concessão da üStrada de fcrt·o _da praçi~ da 
Republica á barra da. Guara.tiba., sem onus 
algum. 

Sa.la da.s sessões, :~o !lo ontubl'O do 1001.
Ne/son rasconcellos e ,1/meida.- ll"inau llfa· 
chado, 

Fie~\ o Govcmo autorizado [t de::~pcnum· a 
-quantia de 100:000.~ par,l. contirma.r a con

strução da linha tclepraphilla de Cuyabá a 
Corumbá. 

Sala das sessões, ::30 de outubro do 1901.
Linclolpho Sm·ra. - Benedicto de Souza. 

Corrija-se o equivoco da tabella. orçamen
taria, relativo aos vencimentos do ajudante 
do intendente c do despachante da. Estrada 
de Ferro Centrá! do Brazil, · para o fim do 
1icarem de accol'do com a tabella n. I, do 
decreto n. 2. 247, de 26 de março de 1896, 
que reorganizou a mesma estr<~da. 

Sala das sessões, 30 de outubro de HlOl.
Oelso dos Reis. - H eMii)Ue ÜI.[Jden. 

Onde conv.iee: 
Fica o Governo autorizado a dospende1· 

a tú a importa.ncia. do 25:000$, com estudos 
do a.ll<~ptaçilo do npparülho do hygiono do
micilia.t• denominado esgoto lique{ítctol' pri
v ilogiado pBia, patente n. 425, do 8 do ja
noit·o de 1887. 

S<~la. d;~H sc.->s\íes, 30 de outubro.Uo 1901.
llcm·iquc La!Jden. 

A' verba XIH: 
Ficam equiparados· os vencimentos da· 

turn'l.a das aguas pluviaes aos do grupo de 
v'olanto.1. 

Sala. das sessÕ3S, 30 de outubro de 1901.
Henrique Lagden. 

Onde convier: 
Fica extensiva. aos empregados dos Cor

reios que residirem nos suburb:os as vanta
gens cJnsta.ntes do art. 2,1 da lei n. 746, de 
29 de dezembro de 1900. 

Sala das se;:;sões, 30 llo o~tubro de 1901. 
-Hem·ique Lagden.-lrineu Machado. 
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Onde corrvier: 
Os addiciona.es do3 carteiros sorã.o inclui

dos na folha de vencimentos e não em folha 
súpplementar, como actualmente é fdto. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1901.-
Henrique Lagden.-Irineu Machado. -

Onde convier: 
As vagas que se derem no quad1•o dos guar

das da3 obr,~s publicas serão preenchidas 
pelo3 extranumerat•ios. 

Sala dás S3Ssõea, 30 dG outubro de 1901.
Henrique Lagden.~Irineu Machado. 

A' verba X.m: 
Fica augmentad·J. de 5f0 réis a dia1•ia dos 

guardas da; Obras ~ublicas consi:.lel•ados 
ex~ranumerarios. · 

3a discus.;;[o do projecto n. 218, do l 90 I, 
autorizando o Po:ier Executivo a abrir ao 
Ministerio da Maeinha o creclito de 6:121$701, 
supplomcntar á verba 8a do art. 8° da lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900, para 
pagamento d:; soldos que competem aos offi.
cin.es tra.nsferidos para o qun.dro da reserva 
depois de annulladas as respectivas refJrmas; 

2o. discu:;sã.o do pr .~joctJ n. 13!, de 1901,
autorizando o Podei' ExecutivJ ' a abeü' ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraordi
nal•io de 1:132$ para p::tgamento a di versos 
operarios da Caqa. da Moe:!a; 

3a. discussão do projecto n. 232 A, de 1901, 
com o parecer n. 22, de 1901, autorizando o 
Poder Executivo a transformar as la., 2o. e 3a 
turmas da Sub-Directoria dos Correios em V•, 
2a. e 3o. secções n·1 Directoria G3ral, ·passando 
os chefes de turmas a. chefes de s~cçio, desde 
que preencham as condições regulamentares, 
e dando outras providencias; 

Seguuda p:1rt3 (ás 3 horas ou antes): 
Coatinuação da 2a. discussão do projecto 

o Sr. Presidente-Nii::1 h :rveodo n. 2.16 A,· de 1901, com pa.recor sobre as 
na:,ia mais a tratar, designo plra. amlnhã a emondas p·wa 2• discu~são do pruj~cto 
seguinte ordem do dia: · o. 2!6 A, qu } fina de3pe7.a. do Ministel'io da 

Marinha. plra 'o exercício de 1902 ; 
. _ Primeira. parte (até ás 3 horal ou antes) : Cuntinuação da 3o. disc~JS$lO do pt·ojcdo 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1901.
Henrique Lagden. 

· Continuação da aa. discussão do p1·ojecto n. 12l, do 1901, au~orizamlo o P0der Exccu· 
n. 150 C, de IDOI, com parecer sobre as tivo a abrir ao Ministerio da Justiça e Ne· · 
emendas oll'erecida.s em 3a dis~us~ão ao pro- gocíos In~eriores o cmdi~o de 100:000$, sup
jccto de lei que orça a Receita Gorai da. H.e- plomentarao n. 14 do art. 2°, da lei n. 746, 
publica para o cxcrcicio de 1002; de 29 de dczemb:-o de 1900 ; 

2a discus.~ã.o dJ projccto n. 150 C, de 1901. Continuação da 3o. di5cus:;ã.o do projecto 
autorizando o Poder Executivo· a abrir ao n. 1:~3 B, do 190 I, que autoriza o Pocior· Ex
Ministerio da Guerra o credito de 736:424$, e~utivo a abrir ao Ministcrio dn. Ju;tiça e 
supplemen1.ar á verba 10a «E~apasJ> do art. 15 Ncgocios Intel'iorcs o credito do 11:200$, sup
da lei n. 746, de 29 do dezembro de 1900 ; plementar <í verba. ga do art. 2° da lei 

la discussão do projecto n. 139 A. de 1901, n .. 746, de29de dezJmbro tle 1~00; 
. es·cabelecendo que as etapas dos officiaes do 3a di.;cu~sã.o do prJjccto n. 103, de 1901, 

• excrcitu e da armada nunca serão inferiores m·ucando os casos e a fórma. da revil3ão dad 
a 1$400, qualqp.er quo sej:t a guarnição a cun!lemnaçõcs ; 
que pertençam, salvo a{ excepçõos da lei; 2a discuss1o do prc~hcb n. 222, do 1901, 

3o. dis..:ussã.o do p1•oje~to n. 127, de l:iOI, - dotorminando qne os olficia.os do exercito, 
dispondo sobre a, contagem d:.t antiguidade armada o classes <mncxas, rol'o1•ma.do.:l ou que 
do posto dos otnciaes do exército a que SJ' se vcnllam a rcform<~r de accol'do com os 
referem os arts. to e 2° da lei n. 350, do 9 decretos ns. 108 A, de 3~J de dezembro dJ 
de dezembro de 1895; 1839, e 193 A, do ;m du j toeiro de 1890, vo-

3o. discussão · do · pl'ojecto n. 264, dJ 1900, luntaria. ou compulsoriamente, teem direito 
a.utoriza.ndo o Governo a prorogae o prazo ás vantagens ex:aradas no alvará. de 16 do . 
concedido á Sociedade Montepio Geral de dez )mb:-o de 1700 e rJsoluçã.o de 20 do de
Economia dos Servidores do Est,ado, para in- Z3mbro de 1801 ; 
demnizar ao Thesouro Federal da quantia Ja di.'>cussão do p1•ojccto n. 146A, de 1901, 
de que lhe é devedora, até que es$a insti- instituindo regras pará o estabelecimento de 
tuição 1•agularii!e sua situn.ção, podendo mes- emprezas de arma.ze .s geJ•aos, determinando 
mo releval·a do pagamento da importancia os direitos e as obdga,çõcs de.>sas emprezas ; 
em que ficou all!ançada no anno de !899 ; I a discussio dJ pi'ojecto n. 182 A, de 1901, 

3o. discus.:;ã.o do projecto n. 132, de 1901, dispensando a Fazenda. Municipal de adeant,ar 
autorizando o Poder Executivo a abrit· ao o pag.tmento do sellonas causa.s em que for 
Ministerio da Marinha o credito de 100:000$, autora ou ré, perante a justiça local do Dis
supplementl.l.r ao art. 8°, n. 2'1-0 bra.s-da tricb Federal, e dá outras providencias, 
lei n. 746, de 29 dezombro de 1900 ; com omenda da Commissão; · . 
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la. disciiSS[o do pl'ojccto n. 202 A, do lDOl, 
auf,OI'ÍZ<WIIO o Governo n. dcspcndCJ' até a 
quantia. Jc GO:OOO$ ptt'a <J.u:dlL.or· J.S rli;.,;p ( l/.a~ 
do in~La.llaçf.(o e os tl'a.lnllto:-J elo Congr·2s . .;o 
Agl'icola. 

Levanta-se a, ::;cssiio ás 4 hnras e 30 mi· 
nu tos d:L tu.rJ.<~. 

134.a. SESSÃO EM 3l DE OUTtiDitO DE 1001 

O Sr. President.e-Tem a p:~lavra. 
o St·. Custodio Coelho. 

O St~. Cn!i<todio Coelho c,Jndu.) 
as lnng;LS eonsi<hi'açÕI!S inieiatias n:t ses.~iio 
de honr.cm ü.ce!'l.!a. do Jli'ojncto do Orçn.mento 
da Rec:!ita, t r! nclentc -; ·~ justitlc~u· a sua. omen
lh, fJ'IO manda sw;p:mdct' a. incincr;1r;ã.o e dá. 
outras providencias ·pat·a ga.1·ã.ntit~ do papcl
moct1<1. 

C11mpa.rcccm mais os Sr·~. Carlos Mar
ccllino, Sá p ,~ixoto, Antonio Bastos, Inuio 
do Brazil, U1·bano Santos, Luiz !Jomingues, 
Jos(~ Eumbio, Gucdelln Mouriio, Anizio de 
Almm, .Jo?í.o (];~yo .,;o, .Joaquim Pires, Thomaz 

P1·esidencia dos Srs. V a:; de :Mello (prcsi- Accioly. Vh·gilio BI'igitlo, Thomaz Ca va.l-
âenle) e Satyro Dias (2" vice-pl·esidenle.) Cé~I11.i, .Juã,o Lüpl!d, ml)y tlo Souz;~, Carnillo 

elo H11llanda, Silv;t Muiz, Ermirio Coutinho, 
Ao meio-Llia. procede-se <1. chamada, a que Teix\!lr·a do S:i, Bricio Filho, João Vieira, 

respondem os Sri:l: V'J,r, de Melh>, :-;utyro Pc :·oír;t de Lyt•a, Esrrt<!I'aldino BandeiT'a., 
Dias, Ca.dos <lc Novacs, Angelo Neto, Aga- l~si<J.cio Coimbra, Ped t·u Pet·namhuco, Arau
pito dos Santos, Luiz Gu;dbel•to, Gahriel Jo Gó;ls, At•r·ox.ollail G;1lvão, Rod1·ígues 
Salgado, Ho~a.nnalt de Olivcir:t, Sel'zcrlcllu Uoria, Syl vio l~omcro, Fausto Cardo~o, Cas
Corrêa, Cunha. MarUn .-; , RayrnunJo Arthm·, teo RolJt~llo, Neiva,· Milton, Fclix Gaspn.r, 
Noguei1·a Junior·, Feancisco Si1, · Ft'ürlcrieo l•:ugonío Toul'inho, P<J.ula. Guim:trã.os, Vcr
Borge s, Scl'gío Sahoya., Gonç:1.lo Souto. Ta.- gne do Abl'ÓU, Tolentino dos Santos, I<::duar
Vil.l'OS do Lyl'<t, Pet'OÍL'<1 Reis, Soa.t·o ~ Ncí v:.t, Llo Ramos, Ga.ld i no Lot·ctrJ, José Mareei
Lima FiliJO, Tt'lndaJ.c. Çn},.;o de Sottzt, Go- llno. ll·incu Mu.~.~hatlo,Hcnrlquo LagJcn ,_ Os
lUDS cio l\bttos, .Julio rln Mello, Jo;ó !lu<1r·te. · l:al' Gotluy, Sü. FJ·eit'o, Nelson de Vasconeol
Bpa.lnÍIJOn<.las Uradnc.h, H.aymun1lv do Mi- lo,;, l{.a.ul B:1l'l'oso, Antoninu Fialho, Lou
ra.nd:t, .Jovíano du Ca.I·vallw, Scabt·a. ,:\ ugu-;to 1'cnço Ba.pti:,;ta, Vil'iai;o Ma.scarunhus, Fran
Fra.nça., l•'t•a.n•:isc.) Sud I'•'•, ~!anod Cno~a.nn, cisco Veiga, Ga.stã.o d:t Cunha, PoníJo Filho, 
Alvc .-; Ba.rlJo,:L, Ad:db:wto"'" Unirna1·fws, H.u- lllleno d 1 P :d v:t, A(,L;dbct•to Fct•r:Lz, Antonio 
drig11c,; Lim:l, Pínllcii'•J Juniur·, .Ju.;1j ;y1on· Zacltat·ia.s, Landulplw úc Maga.lltãcs, P:~dua. 
ja.t'<litll, lfct•udia. de S:i., Culso du:; ltd~, D.~()· i{()ZO!lclc, lVIoroit•a, d:t Silv<t, Bueno do Andt•a.
elnci:~no de Souza., Alvos do I~J·it,,), Si I va tl:t, TlliX•JÍI'<L Bt•and.:-LO, Benedicto do Souza, 
Casld'o, Cnstorlio Co·dlw, Pcrcir<t:LiJn:t, 1\·lai' - Linrl1!lplw C~danu, Alonc:tr Guim:u·ãll:o~, La
tins Teh:eil'<L, UliV•' i'•a. Figucii'C:Iu, Theophil tJ meuiJU, Lins, ll:tl'lws:t Lima, l\t:Jrç:~L l•:scuh:Lt', 
OtLuní •• Jufto Lai;; , \ vntcit•o du B;tr'l'<H, J<;:..;- Su:m~ ::; üu::; S:L11tus, Gui'Inano li ;~sslodwr, 
por•iJ.iü.o. All'!'odo 1-',.J '· C;tt•neít·o do H.llZ:Oil· i"1'<11I ·: i.-;c.> i\loiH:;tstr•,), Vidfldno Montdro, 
110, Mayr·ink, Car·lus utt.oni, l~dlla.t•du Pi- lUvad:~via CiJl'l'êa, Vo3pa.~iano de lll1JtH1LLer
montol, Olt1ga.1•io :\Iaciol, RoJdulphu I':Lix \o, 'lllll e Alf'1'tJ1lo V:u·oll:L. 
Lam:LI'tin•:.!Uningues de C:tstl'o,Uino Bnt:no. !Jcix;~rn uc t;l)lllp:LI'IlCüi\ eum ca,us:t p!Ll'l.ici· 
Ca.eta.1to .lulliui', Luir, l'iza., All'r•~do l•:llis. p:MJa., os SI·;.;.: .lust} Bvitoux, PedroChet·mont, 
Ilt:l'JilerH~gildu 1io Mor·:to ;, Cal•!.,.-; Cav;~k:ull.i, l{.odr·iglrcs Fct·n:uidü3, Clll'istino Cl'uz, Augusto 
Paui:L H.<LilluS, l•'l'anci;.;eo Tulrllli.ÍIIo, i\u I'e· St:vm·o, M<d<t([tlh,; Gonr;. :~.l Vü:': , Mui·eil•a Alve~, 
lia.no IJ:u·IJI)Sa., Cas~íanu do Nu.selmen ~u e Uorncliu d:1 Fonsor~;L, Elpidio Figlleít•etlo, 
Diogo Vortuna. All'ons:J Costa.. To;;G;t, Augu:~1;o de Freitas, 

Paranhos l\1unt(1ncgl'O, M:trcolino Mrnu·u., 
Abre-seu. se.;sã.o. Oiony~:;io Ccr·qucira. 8;unpa.io Ferraz, Au-
E' lida c sem rlob ~1to <trw·ov:.~.da, a ac~íL d:.~. gus ·;o do Vasconccll•JS, M<J.PI;inlto Campos, 

sessão antcccdcn~c. Put·cil'a. rios Santos, Aurelia.no dos Sa.nGos, 

ORDEM DO DIA 

le. PARTE DA OIWEM 1>0 I.>Ii\. 

E' annunciau:t a cun..in\J:v,:flo d·1, 3" di;
eu~siiu do pr·ojoeto n. JGO C, Jc HJ:) l, com 
p:.trccer· soiJt'ü :t~ cme.1ti:L:-l ullut·ecitl:tsum :3'· 
ciiscus~fi) :w pt·n,jnc r. o Ür! lei q 110 or~:<L a. Ro
ceít:~ liura.l <lu. ltül>ulJlicu. para o cxcreicio do 
1902, 

Rangel Posbn;.L, Esl;rwão Lobp, lldofonso 
Ahim, Mon ;oü·o d<t Sil.vcif'a., Loonel Filho, 
~cc:o.-;i o Tavai'C3, Arl;ltur· Tol'res, Manoel Ful

-~·e n ..: io, Nog11eira. Junior·, Linuolpho Ct.tdano, 
~vlit·a.nrl:L 1\zevedo, G11s:;:tvo Godoy, Oliveira 
i$~·:, .. ~:t, V:d JÍ.~ de Ca.-;1;1·o, Paulino Cat•los, 
Ant;IJriio Cintr·a., Azevedo Marr1ues, Ovidio 
:\bt·ant.: . .;, M:tnucl Alves, Xlwict• do Valle, 
.loü.u Ca.ndido, l"ra,ncit~co Mou1·u., Angelo 
Pinheiro e Plnto d<.t. Roclta1 
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E, sem causa, os Sr;;.: Albuqm~rquo Sercjo, 
Ar l.hui' Lemo :, H<H'I'OS Fra.r:c·J .J1mior, Nilo 
Peiiil, llll~t , J nl i ~ ' SiLO l;o:-;, .J o;MJnirn Hr-c:vt:s, .J osé 
Boniraeio, Fr·:,,nti::;co S:tll<!S, Lamounim· Oouo
!'I·cdo, Hon L'iq ue · Sa.llcs, Fcrn<Lndo Pre . .,; l,e3, 
Adolpho Got•lio, Rodolpho Miranda; Joaquim 
Alvaro, Edmnndu· da Fonseca., Ca.jado, CIOci
nato Braga o Ca.mpo!:l C~t·ticr·. 

O Sr. Presidente - Conf;inüa a 
3a discussão do projucto n. 150 C, de 1901, 
com p~n·eccr· ~obt>c as emenda:; olferccitlas em 
3a discussão ao projc~to de lei 11tw orr;;~ :1 rc
coita·geral da. Republica pa.rn. o oxercicio uc 
1902. 

H Sr. Paula Ramos- Peço a 
pil,laVl'é.l. pela. Ul'UCHl. 

O Sr{.. PrmSIIH:N'l'J:;-Tcm a p;~lavra o nobre 
Doput<.L<io. 

O ~v.Pnula Ramos (pela o1·dem) 
-S1·. P l'CSidcllte, l~C <J,lJO de Vel'ífÍCill' pela., 
list;~ rb po1·t:L que se aclw.rn fi(J, CiLS<t 117 
Deputi~dos : ot·a, toudo o illustl'e Depu
t·Ldo por· Pct·n<Lmbuco, Sr. Gomos uo Ma.ttos, 
(J,ttcudentlo á~ J·eclamaçõc.~ do commorcío 
do Pcrnitmhuco, apresentado um projecto 
tcudcnte i~ mellwt·ar· ou l'Csolvct• a situa.
ç'i.í.o d.o; b;~uco~ d<.L(lUCIIa prar,:tt, Jll'ójecto 
que se ;J.Chtt sohro a Mesa., Dit fórma, do 
Rogimento, llCÇo a, V. ElC. se digno sub
mcttcl-n á consid.er;tção da Cttsa afim de 
que, si fôr julga.dn objedo d.c delibet·ação, vá 
ri Commissio respectiva pttrtt interpor com 
ui·gencb o seu pa.1·ceor. 

O Sr. Presidente -Vou attendo1• 
<LO p<:<li·lo do nolm~ Deputttd.o. 

Ern soguid <L são li.lo:$ o julg.dos objccto do 
deliborttção os s0guiub~ 

J>IWJECTOS 

N. 2M - l00l 

Regula as gralificoçDes que competem aos officiaes da a1·matla e classes annex as 

O Congresso Nacio 1al docrtlta. : 

Art. 1 o As gt·a.tiflca.çõos que competem aos officin.cs 1la. a.rma.1la. c classes a.nncxn.s esta: 
bolneidas 1do decruto n. :Jsn, do 13 do jnnho do 18!)1, ::;crã.o reguL.Ldas pelas tabeUas se· 
guintes: 

TABELLA 1a 

COM MANDO 

DE NAVIOS DES· 

EM CI!El-'g !JE FOH.ÇA o DE NAVIOS ARMADOS ou .... 
AllMADOS ~ ?- EM DISPONIBI· 

gs~ 
LIDAD~ POSTOS ...t,Z . 

...:l o"' Annual Mensal Annuu.l Mensal A Annui1l Mensal Annual Mensal 

--- --- --- -- --- --- --- ---
Almirn.nte ........ 20 640$ 1:720$ - - - - - - -
Vice-almirante .. . 15 8<10$ l :320$ 14:016$ 1: HiR$000 -
Contra.-almiran te. lil 440$ l: 120$ ll :616.-ji 968$00) - - - - -
Capitão do ma I' () - - - -

gucr1·a ..... . .... - - 7:n:l8$ 6::6$')00 lll G:384$ G~l2$ 5: UJG~ 433$ 
Ca.pi tão tio fl'ag:L t e L - - 5:83:-:i8 4HG$:SOO 2" 5: l!iô$ 43:;::;; tl· ''12:5 351 .~. ., 
Ca1•itào-tennnt.n .. - - 1:63G$ 3H6.j5UU 3n. 4:21~$ :).)1$ :~ fi76$ 298.K• 
Primeiro-toncnte. - - - - 4a 2:'7!JG:;; ~: :3$ ~ 640$ 220, 
Segundo-tonento .. - - - - - - - 2 2t!O$ wo 

$ 

I 
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TABELLA ~:l. 

-
EMBARQUE 

EM NAVIOS DESARMA-

POSTOS F.l\1 NA YIOS ARMADOS DOS OU EM 
DISPONIBILIDADE 

Anoual Mensal Annuà.l Mcnsa.l 

Capitão de fraga. ta ........ · .................. 4:080$000 340$000 3:444:!;000 287$000 
Capitão-tenente ................ .. .......... 3:444$000 287$000 2:508$000 209$0::l0 
l?rimeiro tenente ........................... 2:508$1100 200$000 2:160$000 180$000 
Segundo tenente ........••....•.....•....... 2:160$100 180$000 1:800$000 150$000 
Guarda-marinha ............... .............. 1 :800~000 15' $000 ' l :441 $JOO 120$000 

TADELLA aa. 

-- ~· 

ANNUAL 

CORPOS 

' SOLDOS GRATIFICAÇÕES 

Gu<~r.la·n1a.rinha alumno ........... .. ... , .................... 720$000 960$900 
Aspil·.~ntc a. guarlla-marinb.a .................................. 720$000 -
Aspira.nte a éommissa.rio ............. • .... : ................... 720$000 l :200$000 
Aspirante <t machinista ........... . ........................... 7::0.$000 1:800$000 
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'I'ADELL.~ 4a 

VENCI.\:IENTOS DOS OFFICIAES INFERIOR!!:S 

. 
CORPOS BRIGADAS V E:'olCIME1NTOS 

00 
~ • .!. lO I 
o ~ ;:::: tZ> rn G1·atificaçõe3 
-'lj ~ '§ 00 

o Q;) 

::> :;:loo ::... ..., 
00 

>=I ·""'o 00 'ã) s:1 
(/}.~ I 'õ3 rnCl:l Q;) o 

-<! Cl:l~ s I>- "Ó tl'l C) 

~ Cl:IQ;) 
~ - o~ ::I 

o <i .c: C)~ ~ Q;) o ~ot o< 
~s:1 :5 . <8 1'-c C/] ::.... 

Q >-cCl:l «3 
~ 

...., ç:! 00 . ~ ~ ~ 
o,.+=~ ,o 

o ~ ScP s 
~"Ó . r:::l 

S a r g c o to-
ajudi1hte .. :Vlestrcs ..... - - - - 100.~000 150$000 170.$000 

I os. sargentos Coa ~r a-mes-
trcs ...... ta classe la cl:.tS='C ta cl::J.s:;(' [a cla::lSC 9J$00:J 13:)$000 l50.i;ll00 

2°" sarg,~n tos Gu ~rdiães ... 2a classe 2"' classe 2a Chl.SSJ 2a classe 80$000 100$000 120$000 

OBSElWA'}ÕES QERAES 

1!!. 

As vantagun3 da pt•oscn ~c t \h:>lla abrangem todas as classes quo compõem a c<wpora
ção d:t a.rmacla. sem projuiso das consignadas no do~reto p. 890, de l8 ue outnbeo dn 1800. 

2ft 

Pat·a unit'ormiJ.adc do serviço, ficJ.m a.:> classes annexas divididas da. seguint-3 fôrma.: 

OBSERVAÇÕES QEI't.~ES 

As v<mhgons da p ros3n te ta.bella •~brangcm 
todas i1S cla:,;-; ::s que compõ)m a corp:>ra
ção da. arlltadu., sem pt'ojuizo das consignadas 
no decreto n. 8\:>),dJ 18de outubro de 1890. 

2a classe 

Cirurgiões-capitães de feagata. ; pharma
ceu~icos-108 tenentes; commissarios-capitãcs
tencntes ; mMhinistas-ca_pi tães-tenentes. 

3;), classe 

Cirurgiões-capities-tcnontes ; pharma.cmt
ticos-2os tone :ltes; commiss:1rios-los tenentes; 

· ma c hinistas-1 os tcnen tes. · 

Para. unifot·nüda.de do sorviço, ficam as 
cl<tsses a.nnexas divididas da seguinte l'órm::1 : Cirurgiõcs-l os tenentes ; pharmaccuticos-

gua.rdas-rnarinha; commissa.rios-2o• tonc<ltos; 
ta classe 

Uirmgiõo.;-capitãcs uc mar e gucrr~ ; 
ph:trmac~utic:ls-capitã.cs - tchentcs-; commLS· 
sal'ios-ca.pitãcs do rra.gat:t machinist;as-ca
pitãos de fragata. 

Cama.ra Vol. VI 

machinistas-2os tenentes. -

5a classe 

Cirurgiões-2°8 tenentes ; commissa.rios
guardas-marinha ; machinís~M-guardas-rna· 
rinha. 

89 
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3.a 

Os actuaes sub-ajudantes c praticantes de 
machinistas formarão uma só classe denomi
nada-Aspirantes a machinistas. 

4.a 

Os officiaes infm•iores de todas as classes 
da armada formarão um só corpo com a de
nominação de-Corpo de offi.ciaes inferiores 
da armada. 

5.a 

Os chefes do estado-maior das esquadias 
perceberão a gratificação correspondente ás 
suas patentes, commandarido força. 

6.a. 

Os chefes do estado-maior das forças, se
cretarias e ajudantes de ordens vencerão 
como commanda.nte de navio, com:pativel 
com a sua patente, de harmonia com a clas
sificação dos commandos. 

7.a 

gressarem de· comrnissão que lhes tenham 
sido designadas, e que por falta do con
ducção tenham de ficar depo~itados a bordo 
de qualquer navio ou em qualquer estabe
lecimento de marinha. 

A circumstancia do depoaito deverá ser 
mencionada · na caderneta subsidiaria.. 

ll.a 

Aos officiaes de qualquer categoria. 
nomeados para comrnissõas no mar ou em 
terra se abonará, dut·ante a viagem de ida e 
volta, em vapores do commei'cio,metade das 
menores gratificações de emba.rque. 

Si a volta fôr determinada por pedido de 
demissão (excepto dep_ois de cumprir um 
anno de commissão) e por 'falta commettida 
pelo offi.cial, sómente se lhe abanará o soldo, 
devendo-se, porém, indemniza.l-o, caso jus
tifique a falta. 

12.a 

Aos aspirantes de qualquer das classes da 
armada tica ved~do o embarque em navios 
desarmados ou em disponibilidade. 

13.a Os chefes· de saude, de Fazenda. e os de 
machina.s do commando das esquadras ou 
de forças terão vencimentos identicos aos Aos officiaes inferiores embarcados em na-
dos chefes de estado-maior de forças. vios desarmados ou em disponibilidade se 

s.a 
Os officiaes que commandarem navio.s de 

categoria inferior á:3 suas patentes terão 
vencimentos inherentes á ca.tegoria · dos 
navios que lhes competirem; e, si comman
darem navios de categoria supe1~0r, terão 
os vencimentos da categoria do navio que 
commandai'. 

9.a 

Os officiaes, quando desembarcados e sem 
commissão;· por motivo independente de sua 
vontade, perceberão, além do re,:;peccivo 
soldo, um terço da g'~atiticu.ção de comm<m
do de fot·ça; os gencrao.'l, os capiti'ies de rn<H' 
e guerra, um terço da gi'atiiicação de com
manJ.o de na vi os do la clas:'lo c os detnai.:J 
officiaes, dous terços das gr·atificações de 
embarque. . 

Quando esta situação (do o:fficial sem 
com missão) exceder de seis mezes, terão· di

. reito a perceber, por inteiro, as menores 
gratificações que lhes competirem em vir
tude da tabella. 

lO.a 

Aos mesmos vencimentos da observa
çãó anterior terão direito os offi.ciaes de 
qualquer categoria que seguirem ou re-

fe1rá um desconto de 15 % nas suas grati· 
flcações de embarque. 

14.a 

Além dos vencimentos, aos offi.ciaes im
mediatos e aos machinistas. chefe das ma
chinad, ::;c abonará : aos do na viJs de 1 a o 
2a classe 20$ e ·aos de 3a c 411 classe 15$. Ao 
cirurgião que n.ccumular as funcçõos do 
pharmaceutico se abonará 40$ pelo accres
cimo de serviço e para· quei.Jt·a de medica
mentos. 

l5,a 

As etapas dos olficiaos da armada de qual, .. 
quer categoria DUIJCa sceão inferiores n. 
l$400, qualquer quo soj:~ a guarnição a que 
os mesmos p~rtonçam, descontando-se uma. 
para alimentação, quando embarcados; para 
as pracas de pret serão abonadas de accordo 
com a que regular nos dilferentes Estados 
fuU~~. . 

l6,a 

Aos officiaes da armada e das classes an- · 
nexas, independente de fiança, é permittido, 
si estiverem quites com a Fazenda Na
cional: 

a) Consignar á sua familia ou a seus pro
curadores o soldo e até metade da. gratifi~ 
cação mensal ; 
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b) receber adeantado, si forem servir fóra 
da Capital Federal, um mez de vencimentos 
si, porventurri., não tiverem sido designado~ 
para Jogar a que cJmpita o abono de ajuda 
de custo de que trata o decreto n. 890, de 
l8 de outubro de 1890 ; 

c) receber adeantado, si o requererem, 
dentro de um anno, até tres mezes de ven
cimentos, para fazerem uniformes, quando 
promovidos, ou si dm• o caso de mudança 
geral de uniformes. 

Nos tres casos antecedentes (a, b, c,), far
se-11~ o desconto pela quinta parte do soldo. 

17.a. 

A' divida á Fazenda Nacional não implica 
a possibilidade de consignar vencimentos, 
por isso quo toJos os debitos, com excepção 
dos de adeantamentos de soldo para farda
monto, serão indemnizados por meio de d·es
contos d<t quinta. parte dos vencimentos. 

l8.a 

A ajuda de custo, pass:tgens e gratifica
ções de exei•cicio de .. commissões especiaea 
continuarão a ser abona~as nos casos previ::>
tos no decreto n. 890, de 18 de dezembro de 
1890. 

l9.n. 

Aos officiaes commandantes interin.)S se 
abonà.rá a gratificaç~o· que lhes competir 
como effectivos, desde o dia em que ·assumi
rem os commandos. 

20.n. 

. Os officiaes de todas as· classes da armada 
transportados em navios do Estado . serã.o 
<10itsiderados como pertencentes ·ás gnarni
ç·ões pal'a. o abuno da ração,concorrendo para 
(' J.'ancho rospcctivo proporcionalmente aos 
dh,). de viagem. 

2l.a 

"Para indcmni:t. .ção das <lespezas ·que fize
rem com o soa tt·nta.men~o nos hospitaes c 
enfermarias . do E~;tado, ou particul<.l.ros, 
pe1•d.erão os officiaes da itrmüda. o classe.-> 
annexas metade do soldo ou gratificação, 
si o não tiverem, excepto si a molestia. fôr 
adc1uirldn. em eombate, ou ~:;i em con:->c
quencia de desastre occorrido em serviço, 
caso em qú,, perceberão todos os venci
mentos que tinham ao baixarem ao hospital 
ou enfermarias. 

cul<l.res serão considerados desembarca.dôs 
pa.ra o e1l'eito da perd.a ·da gratificação do 
embarque, depois da sessenta dias de estadia 
ou tratamento no hospital ou enfermaria. 

23.a. 

Os officiaes da armada que substitüirem os 
com!Uissari_9s, quer com o encargo apenas da 
csc~1pturaçao, -quer com a responsabilidade 
conJunta dps generos da Fazenda Nacional e 
da. escriptumção, perceberão, além dOs seus 
vencim:entos a quinta parte da gratificação 
que competir ao commissario substituído. 

24.a. 

. Os oflicia.es da armada e das classes anne
xa.s tcem dit•ei t!J ' ao soldo de sua patente, 
qll:a!quer quo SeJam os empregos ou com
rmsoes que exerçam, os cargos politicos ou 
administrativos que desempenharem no Go
verno Federal da Republica ou nos Estados 
da União, além das vantagens e vencimen·· 
tos que l~e~ competirem por taes empregos 
ou comm1ssoes. 

25.a. 

Os officiacs da armada e classes annexas, 
eleitos membros dos Congressos Federaes 
li:staduaes e Municipacs, perceberão, no in: 
tcrvallo das ses:;ões,além do respectivo soldo, 
a etapa e um torço da gratificação de em
barque. 

26.& 

. O soldo dos officiaes da. armada e das 
clq,sscs annexas não está. sujeito ao paO"a
mento do dividas e não pódo por estas ser 
gr~vado ou accionado, sa.lvo os da Fazenda 
Nacional, quo sm·ão descontadas no mesmo 
soldo pelas ost;~ções fiscaes competentes, sem 
qu:.: a isso possa.m oppor os interessados.· 

27.a. 

Os officiaos da armada e classe3 annexas 
reformados, que funcciunarom em conselhos 
de guerra, voncerão, emquanto servirem, o 
wltl.o por inteiro que aos effecti vos com
pB ~il·. 

28.a 

As di vidas dos offl.ciaes reformado§ para 
com a Fazenda Nacional serão indemnizadas 
_pol' meio de descontos mensaes da decima. 
parte do soldo. 

22.a 
Teem direito ao soldo integral das respe

Os offi"ciaes embarcados que baixarem ao ctivas patentes, além das etapas, os prlSlo
hospital ou enfermarias do Estado . ou parti- neiros de guerra, os offi·ciaes que forem 
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responder (1. processo 110 fôro civil ou mi· 
libr, 11tê sentença, em ultima instancia, e 
aos que forem suspensos ·do exercício. em 
virtude de &entença. se lhes abonará sómente 
o soldo por inteiro. Os otüciaes etfectivos 
sentenciados oro ultima instancia á pena de 
prisão por mais de dous annos, ou ainda que 
seja por menos tempo, si a condemnação for 
a,eompa.nhada de pena que implique a perda 
da pa,tento, serão privados do pagamento do 
soldo; si, porém, a pena fôr de dous annos 
ou monos tempo, se lhes abonará o meio 
soldo. 

30. 3 

O calculo de soldo e outros vencimentos, 
com a exclusão da etapa, será sempre .feito 
na razão do trinta dias por mez, salvo 
quando for vencimento diario, em cujo 'caso 
contar·se-hão os que tiverem o mez respe· 
ctivo. 

3I.a. 

Para obviar duvidas e resumir explicações 
fica estabolocido que na. technica official a 
palavra- vencimentos - exprime o con· 
JUncto das quantias que em dinheiro percebe 
o official, quaesquer que sejam as denomi
nações das verbas especiaes que formarem, 
e a palavra. - 'Vantag~m - exprime tudo 
mais que é devido por lei; casa, -etc. 

32.& 

Os cirurgiões e pharmaceuticos que ser
virem nos hospitaes e enferma,rias de mari
nha da Capital Federal · porçeberão os ven
cimentos como embarcados em navios de 
guerra. 

33,11. 

Nos Estados do Ama.zonas, Pará e Matto
Grosso os officiaes de qualquer categoria 
:Pel'cebcrã.o mais 20 °/o sobre as suas gratifi
cações. 

34.a. 

Em pa.iz estrangeiro os vencimentos dos 
officiaes de qualquer categoria e bem assim 
os d::J.s praças de pret serão calculados ao 
cambio de 27 dinheiros por mil réis._ 

Art. 2. o Revogam-so as disposições em 
contrario. 

.. Sala. das sessões; 29 de outulJro de I 901. -
Albuq.uerque Se1·ejo. 

N. 265- 1901 

To;:;tã extensivo aos bancos nacionaes com 
séde na Capital do !Cstado de Pe1·nambuco o 
decreto legislativo n. 768, de 20 de junho 
de 1901 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.° Fica· exten ;ivo aos Bancos na

cionaes com séd3 na . C<~.pital do Estado do 
Pernambuco o decreto legislativo n. 768, de 
20 de junho de 1901. 

Artigo 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 29 de outubi'O de 1901. 
-Gomes de Mattos .-Paula Ramos.-Barbosa 
Lima.- ]}..' Comnii.:lsão de Orçamento. 

E' annunciada. a votaoã.o do r.:~querimento 
do Sr. Bricio Fllho, a.presenta.do na sessão 
de 30 do corrente, cujo teor ~ o seguinte: 

«Requeiro ao Poder Executivo, por inter
media da Mesí1, as soguinto.:) informações : 

l.a. Si conhece as contliçõcs dos a.pparelhos 
motores do oncoura.ç~ulo Dcorlm·o ; ·· 

2.a. Quaes os motivos pot• quo foi a.cccito o 
encouraçado, com os mesmo.; appat•clhu .~ 
polo Chefe da Comrnissã.o Na. vai considerados 
em máo estado ; 

3. a. Qual o teor da corl'Ospontlencia tro
cada sobre o a.ssumpto entro o Governo, o 
.chefe da Commissão Naval e a; companhia 
Forges et Chantiers de la Medíterranée.» 

Posto a votos, 6 approva.do o referido re
querimento do Sr. Bricio Filho. 

E' igualinento posto a votos c approvado, 
o requerimento do Sr. Joaquim Pires, 'ofl'ere
cido na sessão de 29 do corrente, cujo teor é 
o seguinte: · 

<<Requeiro a. nomeação de uma Commissão 
Especial, que dê parecer sobre os di!l'erentes 
projecto3 r·eferentes á. exportação do café o 
todos aquelles que visarem medidas solici
tadas pelo Congresso Nacional de Agricul
tura..» 

Continúa a 3" discussão do projecto nume~ 
ro 150 C, de 1901, com parecer sobrJ as 

. emendas offorecidas em :Ja discussão ao pro
jecto de lei que orça a Receita. Ge1•al daRe
publica para o exercício do 1902. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Augusto Fr<~:nça. 

· O Sr. Au~usto Fran~a diz que 
api'esen~ou algnmas emendas ao orçamento 
em debate, emendas quo 1bra.m impugnadas 
pelo illustre relator, o qu(l o obriga. a vir á 
tribuna defendei-as. O seu intuito aproscn-
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tando-as não foi outro senão puO'nar pelos 
pl'incipios constitucionaes e pelas

0 

prorocra-
tivas dos Estados. o 

Uma das emendas é a seguinte: «Ao n. 26 
do art. 1 o do projecto n. 150 B, accresconte
se: A validade ou nullidade do documonto 
que não contivet' o sello completo, na fôrma 
do respectivo regula.men to, será desde já 
regul~\~a pelo direito civil, ou por lei espJ-
cial, quando houver.;~> · 

O direito qúe regula as obrigações, como 
sabe a illustrada Camara, é o direito civil, 
de que Jaz parte o direito commercial ; as 
obrigações ou titulos só pódem, portanto, ser 
annullados, tendo-s3 em vista a legislação 
civil e não simplesmento por· de:ficiencia de 
sello, como imprudentemente está determi
nado no Orçamento da Receita. 

Aq_ba esta medida perigosa e cheia de 
inconvenientes de tal ordem que poderá 
pôr em penuria a pessoas de grandes ri
quezas. · 

O Ol'ador cita muitos desses · inconve
nientes, entre cs quaes os seguintes: E' pas
sada uma procuração e o tabellião que tem 
de legalizar esse docum~nto, por má fé ou 
descuido, não põe o sello necessa.rio ou não 
in.utiliza este como a lei determina; o papel 
é entregue a,o procurador e este executa 
uma. serie de transacções ditferentes; nellas 
empregando abundante sommade dinheiro .. 

' Um bello dia, verifica-se que a. procuração 
não tinha o scllo bastante e tod<LS as . traus
acções são annulladas, podendo este trazer 
não poucos prejuizos. - · · . ·· 

O mesmo pMe dar-se em relação a let-
tras. . 

Um · devedor, por ignorancia ou má fé, 
não põe em um daquelles documentos o ne
cessario sello. O credor, ignorante tambem, 
guarda o documento, e, na data do seu 
vencimento, vae receber-o. . 

O deved9r allega que o d.ocumento ó nullo, 
o prejudicado acciona-o ; porém perderá, 

· por·que effectivamente o documento é nullo 
de pleno direito. 

Este numero perigoso do orçamento ê in
constitucional e vae de encontro ao Codigo 
Com merci:Ll. 

O illustrado Instituto dos Advogados la
vrou contra. elle um parecer notavel, pare
cer cujas conclusões o orador lê. 

Ouviu o illustre relat· ·r da Receita decla
rar que não podia absolutamente transigir 
sobre este assümpto, visto que aquella de
terminação do orçamento trouxe augmento 
de renda.. ·- · . 

No emtanto, o mesmo relatoi' escreveu 
que o que trouxe augmento naquella verba 
foi a delimitação~dos Estados, o ex<tctamente 
foi isto. 

O que pretende com a sua. é restabelecer a. 
verdade do nosso direito. 
DepJi~ de outras considerações sobre esta -

emenda, o orador refere-se á que oifereceu ao 
n. 32 sobre ti tu los de companhias e socie
dades anonymas. A este numero mandou 
accre8centar ccom séde na Capital Federal». 

Considera inconveniente e inconstitucional 
taxar as compi\onhias existentes em Estados, 
pois a · Constüuição só cogitou da.s existentes 
na Capital Federal. 

Diz que ápresentou outra emenda e o H
lustre relator declat•ou não saber· onde col
local-a ; a razão é que S. Ex. tomo'u o n. II, 
que oscrevou em. algarismos romanos polo 
n. 11. · 

Em attenção aos princípios constitucionaes, 
essa. sua emenda devo ser acceita pela_ Ca
mara. 

Refere-se ·,ainda a outra emenda suppres
siva do dispositivo de n. 7 do projecto que 
ma.nda lançar imposto sobre a; . entrada, 
;:;ahida. e estada de navios nacionaes nos por
tos, por ser· esse imposto inconstitucional. 

Não póde concordàr que a União lance im· 
po.;tos contra a expressa determinação do 
art. 11 da Constituição, em que tanto im
porta a ceeação da taxa de transito, quer 
dos .navios quer das mercadorias. 

Pugna por providencias que melhorem os 
portos, assumpto este que reconhece foi des
curado pelo r~gimen decahido; mas que E~e 
faça com os recursos.geraes. --

0 imposto ainda mesmo sob . a denomi· 
nação de pedagio não póde ser decretado 
porque a Constituição garante a liberdade 
de transito ; e consentido para a União os 
Estados tambem quer3rão para si. 

Defende as suas emendas sob ns. 35 e 36, -
registros gratuitos, porque o que se pretende 
com o decreto de 26 de ma.r.ço de 1900 é 
apenas cobrar um novo imposto de indus
tri<LS e profissões. 

A respeito da creação de um sello especial 
para franquia da correspondencia official, 
entende que a providencia é desnecessaria, 
além de .trazer embaraços e demo:~:a para o 
serviço publico. . · 

O orador termina crendo haver defendido 
as ~emendas que offereceu, e certo de ter 
pugnado pelos direitos dos Estados que de
seja não sejam coarctados. (Muito bem ; muito 
ben1.~ -

Fica a discussão adiada pela h?ra. 
Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 2a dis
cussão do projecto n. 216 A, do 1901~ com pa
recer: sobre as emenda& _para a 2a. discussão do 
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])rojecto n. 216 A, que :fixa a despeza do Mi
nisterio da Marinha para o exercício de 
1902. 

o Sr. Presidente-- Tem a pala
'Vra o Sr. Nein .. 

O Sr. Neiva defende suas emenilas; 
analyza as demais; honra o trabnlho do digno 
relator do Orçamento e protesta contra a 
recusa da emenda relativa ap pagamento (las 
pensões e montepio dos operarios dos ox
tinctos arsenaes de Marinha da Bahia e Per-
nambuco. · 

Fica a discussão adiada. pela hora. 
. Passa-se &, hora destinada ao expediente. 

o Sr. Luiz Gualberto (4° Secre
tm·io, servindo de 1.0

) procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

O:fficios: 
Do Sr. Io...Secretario do Senado, de 29 do 

corrente, transmittindo o projecto do Se
nado, concedendo aos Srs. Dr. Carlos Cesa,r 
de Oliveira Sam}Jaio e Antonio Julio de 
Oliveira Sampaio o direito á construcção, 
uso e goso de uma estrada. de ferro subter
ranea, por tracção electrica e systema tu
bulai•, ligando a Capital Federal á cidade de 
Nitberoy.-A' Commissão de Obras Pnblica5; 

Do Ministerio das Relações Ext#3riores, de 
hoje, enviando a seguinte · 

:MENSAGEM 

MENSAGEM 

Srs . 3\'lembPos do Congresso Nacional
S u bm etto á vo~sa de li bcra ção. n 1. inclusa. 

cópi<1 coberta por offlei 1 do Ministro <1c Estado 
úas Relações Exteriores, um convenio firmado 
nesta Capita.l a. 30 'do corrente, entre o Brazil 
e a Republica Argentina, para assegurar nos 
dous paizes aos i ndustl'iaes e commerciantes 
;1, protecção das leL'l que garantem a pro
priedade das marcas de fabrica c de corn.-
mercio. · 

Capital Federal, 30 de outubro de 1901 :
JJ1. Fe~·raz de Campos Salles .-A' Conimissão 
de Diplomacia e Tratados . 

Do Ministerio da Jus~iça, e Negocio3 Inte
riores, de 20 do c :>rrente, satisfazendo a re
quisição desta .Camara, no oillcío n. 243, de 
23 do corr;:mt[l'.-A quem fez a requisição (o 
Sr. Deputado Germano Hasslocher). 

Do Miuisterío da M<~rínha, de hoje, en
viando o requerimento em que o tenente 
Americo de AzeveJ.o 'Marques pede que au
torize o cê1ncellamcnto da divida que tem 
para com os coft·es plJblicos, na importa;ncüt 
de 1:318$350, proveni ,.mte de adiantament0 
de vencimentos que recebeu para confecção 
de uniformes, por haver perdido, no naufra
,gio do Pimjri, todo o seu fardamento, etç.
A' Commissão de Or_çamento; 

Do mesmo Ministcrio, de hoje, s:~tii>fttzcndo 
a requisição d~sto. Camàra, no officio n. 152, 
de 26 de agostõ ult'imo.-A quem fez a ee
qubição.-(A' Commissio de Orçn.mento.) 

O Sr. Presidente- Das emendas 
apresentadas ao Orçamento do ·Exteriot•, não 
pôde a Mesa da. Ca.mara acceitar as seguin
tes: 

N. 4-Do Sr. Angelo Neto, porimportar 
Srs. Membros do ·Congresso N<~cional- disposição de caracter permanente e cujo · 

O Ministro de Esta.do d<ts Rela-ções Exterio- teor é o seguinte: . 
res, 'como se vê do docnmonto junto, repre- « O Governo mandará. computar para as 
sentou-me sobre ti. conveniencia de se abrir vantagens da aposentadoria o tempo tle ser
um creditq de 100:000$, curo, pu.ra u.s des- . viço que houver sido pi·estado ·por empregu
:pezas com u. Missão Especial que deve ser dos úo Mini..;terio das Relações Exturiores 
nomeada para, no a.nno proxiwo futuro, tra- no caracter de addidos ~respectiva Seere
tar da questão -de limites com a Guyana In- t<.Lria, até á promulgação do regulamento 
gleza, depois de a]Jprovado pelo Congl'esso approva.do pelo decreto n. 4. 171·, de 2 de 
Nacional o tr<~tado de arbitr•amento, prestes maio de 1868, de conformidade com o dis
a. assignar-se c que opportuna.mento . será posto no art. 32. n. 4, desse dQcreto e no 
submettido á sm~ consideração. mesmo artigo e numel'o do d~àeto n. 1.205, 

De accordo com a referida representação, de 10 do janeiro de 189~1. » 
peço-vos que me habiliteis a abrir opportu
namento o supracitado credito, · 

Capital Federal, 30 de outubro de 1901.
lt!. Ferraz de Campos SaUes.-A' Commissão 
de Orçamento. 

Do mssmo Ministerio, de hoje, cnvia.ndo a 
seguinte 

N. 5-Do Sr. Fausto Cardoso, pol' impor
tar creação de empregos o cujo teor é o se-
guinte: · 

« Accrescente-se na verba I~: 
Ficam restabelecidos os §§ 3° e 4° do regu

lamento approvado por decreto n. 4.171, 
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de 2 de ma.io de 1868, ·. supprimindo-so um 
·logar de ama.nuense.» , • 

. N. 9--Dos Sr~. João Gayoso e outros, por 
Import.ar creaçao d@ empregos, e cujo teor é 
o Sl!gurnte : 

« Onde convier: 
' Ar( , Ficam restabelecidos os §§ go e 4° 
do al't. lo do rugulamento approvado pelo 
decreto n. 4.171, de 2 de maio de 1868.» 

As. demais emendas serão submettüJas ao 
par·ec.er da Commissão competento. 

O Sr. Teixeira de Sã-Sr. Pre
sidente, julgo conveniente interpretn,r au
thenticamente o art. 12 da. lei n~ 221, de 20 
de novembro de 1894. 

Nesse artigo se estabeleceu a competencía 
exc~usiva e absoluta dus ju'zes l:leccionaes ou 
da JUStiça federal na.ra conhecer e julgar das 

·. ca.u.sas so ~ro marca~ de fab~ica, privilegias 
·cte mvençao e propriedade lltt('raria. 

Sobre a constitucionalidade desta compe
toncia, produziu-se no Supremo Tribunal Fe
der?ol grande ~on~roversía. e o julgamento, 
creiO que o pr1me1ro que se profel'iu a re

'speito, foi n·o sentido de se annull~u· esta dis-
posição da citada, lei n; 221 como incon.stitu
cional e não tomar ·conhecimento 'do feito 
que tinha subido em recurso ao julgamento 
do mesmo. tribunal; posteriorrílento, porém, 
por maioria de um voto reconheceu que a 
lei é constitucional, por seis votos contra 
cinco. Vê V. Ex. que neste estado da juris
prudencia sobre rt especie é aU.amente incon
veniente que não se resolva tão grave ques
tão pelo damn:> que pôde provir ás partes na 
incerteza. do juiz a quem tem de recorrer. 

Neste sentido, redigi um projecto :para 
harmonizar o art. 12 üa lei n. 221 com as 
disposições constitucionaes, restringindo-a 
com:petencia da. justiça federal aos casos em 

-que na convenção ou tratado. · 
Reconheço, Sr.Presidente, que nos tempos 

que correm apurar que;:;tões do direi to 
constitucional é uma veleidade. 

Desde o inicio do reinado do actual Presi
dente da Rep~blica, a Constituição da Repu
blica está interdic+.a; e o Prcsidento o disse; 
que a Republica não precisa v<~ do consíí
tuição nem de leis, mas de Goveeno,- do go-
verno delle. . 

A prova tivemos ultimamente no incí
dente que se deu. sobre o inquerito do Ban
co, incidente que se presta a uma parodia 
do Bourgeois Gentilhorne de Molierc V. Ex. sa
be que a Camara decretou urn inqueriJ.;o ·cri
minal na escripturação do Banco da Rcpu
blica; S. Ex o Sr.Presidente da Republica QU
viu a um rnaitre !Z'qrc7test1·e sobre o caso. 

Di::>se-lhe estoque a Camara não podia áu
torizttr esse inquerito criminal por causa 
da lei das· sociedades anonymas: vaus ave~ 
raison, disse S. Ex. -

E mandou responder á. Camara que nos li~ 
vros do Ba.nco não se podiam descobrir cri· 
J)les nem criminosos : que os directores do 
Banco nos negocias delle eram irrespon
saveis criminalmente. 

E. isto por callSa da lei das sociedades 
anonymas, lei c1ue rege apenas as relações 
c.ommerciaes daquelle estabelecimento. · 

V. Ex. sabe que nãoha lei especial que 
peedomine sobre as criri:J.inaes que assegu
ram a ordem social. . 

Mas o Sr. Presidente da Re-publica disse 
ao. maítre d'orchestre"-'Dous a'lie.z raíson. 

Portanto, ó só por dever de officio que 
apresento este projecto. Elle terá a sorte 
que a· Camara lbe destinar. (11fuito bern ; 
rnttito. bern.) , 

Fica sobee a mesa, até uiterior deliberá
ção~ o seguinte 

-PROJECTO 

Perante a Constituição é. incompetente a· 
justiça federal :para conhecer e julgar das 
ca~sas · sobre marcas d.e fabrica, privilegias 
de invénção e propr•iedadc litteraria, ex
cepto nos. casos dependentes de convenção ou 
tratado. O art. 12 da lei n. 221 de 20 de 
novembro de 1894, que consignou ern abso
luto essa competencia é inconstitucional. 

Assim decidiu o Supremo Tribunal Fe
deral, no accordão n. 142 de 6 de fevereiro 
de 1897 (que se acha á pag. 155 da collecção 
dos desse anno). E o fez com_ incontrastaveis 
fundamentos: 

1. o Porque o Poder Judiciario da União 
não foi pela Çonstituição investido da ple
nitude das funcções judiciaes, mas Só das. 
que ou pela natureza do caso ou pela qua- , 
I idade das pessoas são ligadas a interessos fe
dcraes e outro não podia ter sido o objoctivo 
na separação delle do dos Estados. E enu-:
merando ella um a um os casos daquella 
categoriâ" que lhe attribuiu, tornou in
du bíta vel que os mais ficavam pertencendo . 
ás justiças dos Estados. · 

2. o A sepat'ação das duas justiças, ele· 
monto da federação, por conseguinte emi
nentemente ineonstitucional não podia ficar 
devoluto na Constituição, e confiado á legis
latura ordinaria. · 

3. o Tanto a Constituição precisamente 
quiz demarcar a esphera da acção das duas _ 
justiças organizando. bipartido o Poder Ju
diciario da Rcpublica que prescreveu ao Con- · 
gresso Naciona! (art. 34, n. 26)-::- organiza'/" · 
a justiça federal NOS TERMOS do art. 55 e se· 
,r;uintes da seçpão J[l, E a.hi estabeleceu ell~ 
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os casos que competiam a essa jus-tiça: Tor- ,-eáu-so as questões resolvidas pelos juizes e 
nou mais oxplicito esse pcns~monto pro- tribuno.es federaes, ass :'m como as . de . qtte 
llil.iindo (art. 62) que as justiças dos Est:1dos tí·atam o presente ad. !59, n. ,1, e 60. 
não intervicssom nos negocios su bmettidos O r~ com esse assim corno ddclai'a a. Con
aos tribunaes fedcra.cs e recíprocimento a stituição que ha outras que .:>tões que. devem 
justiça federal não intervirssc nos negocios ser ju!gallas pela justtçu. federal assim como 
submettido::; aos tribunae ~ dos Estudos g ·e vi- a :1 • •• ou ah;m das quo t:·a &am os roferidiJs 

. dontcmcnto esta- di>p;)sição seria ociosa se ·a.l'tigos . E dahi se deduzque o que ella quiz 
· nno tivesse como teve (porque nã0 se -póde f~>i s:Jnguarrlar para a justiça feder·al ou
. attribuir ao legislador nenh11m dispo3ítivo t1;us inte1·esses de ordom nocion;tl; fói:>a. dos• 
supcrftuo) o in '.uito de ratificar que cs li.- que comprehendcu nos arts . 59, n. l ,c 60. 
mites das duas· iu;)tiças estavam nítida- Mas pa"i'cce e .o d.izem todos os lexicographos 
ment,o demarcados. E supertlua ser·ia por- -assim como ó locução adverbial demonstt·a
que ó principio dominante em toda. a lei em thr;L Questões re.solvülas ássi1n como as .•. _ 
materia de attibuiçõcs e podm·es que o que quer !_lizer-a saber-~.ssim como (!.S ••• E é a 

·não .é exllrcssamentc · concedido reputa-se unica. inter:p1'~tução g!'a.mmatical que otexto 
vedado, sem-que SC>j L necossario dízel~o. admitte. A contraria dá no absurdo de · te1; a 

Esse luminoso aresto do Supremo T1•ibu- Constituição deixaci'o no provisorív, no _vago, 
nal teve apenas um voto vencido. Mas, de.: no indefinido, Jn·o de relicto a organização riJ 

·pois; o mesm'J Tribum.l, por S':'is vo~os con- P c:der Judiciario da Republica. 
tra cinco, decidiu em contrario. Rendeu-se 4. 0 O tribunal, mesmo antes da lei n. ~~. 
á .lei n. 221. Declaron que lhe devia int ·ira já se pronunciar<~ pela competencia da justiça 
obediencia, e que o Congresso, em funcção tederal em v":rios e: .. sus não -expressos nos
ordinaria, podia. commettor-lhe qualquer arts. 59, n. l, ó 60 da Constituição, ve1·bi 
attribuição que julgasse de_ intcres.;o f0dc- gratia nos crimes de contrabando e de moeda 
raL _ . falsa. .. . , 
· E' o que está nos accordãos ns. 229, de21 Porém, alhures tambem se tem julgado in- , 

de setembro, e 202, de 19 de dezern bro- du competente nos · rccur:sos eleitoraes, porque 
1'898, pag. 245 da respectiva collccção. ·. [tal ma. teria. não · se acha inclui da nos citados ·. 

Ag solidas e ir.concussas razões da. pri- ·{artigos . . E os crimes de _cJntrabando e de 
meira decisão cederam, por maioria de um moeda falsa. podem ser inc1uidos n1.) art. 60, 
voto, a estas: ·. . . · · ~ lettra :·h, como infracçõe's do direito cr·iminnt 

. 1.0 Po1•que a Comtituição (art. 34, n. 33) \internacional privadu, Lnto · qüe só so tem 
deu ao Congres.;o a at tribuíção d3 decretar {reconhecido o. contrabando SJh a jui·isdicçãci -: 
leis necessarias ao oxercicio dos poderes da federal no caso dos dil'eitos de import<Jção e 
União, e entre esses poderes e...ttt (art. 35, não dos de e:xp...~t·tação, que pertencem aos 

-n. 2) o de animar no p::tiz o desenvolvimento Estados particular'es. "Entrctu.nto, não lla 
das lettra.'l, artes e sciéncias, uem como . .. a nenhuma disposição da Constituição que au- . 
industria e o commercio; o, que ·da dec1·e- tJri.ze a excepção em favor· da. cornpetencia. 
tação do leis sobr~ .':lsse assumpto, que com- da ju3tiça t'edertLl para decidir sobr!3 a pl'o
prehende as marcas de fe1hl'ica, a patente de pl'iedude dns marcas de fJ.brictL, da patente 
invenção o a propl'iedado li jtoraria, c'ecorre do invenção e da. autoral, propriedade tão 

· a faculdade de designar a jusi;iça que d~ve individual o garantida como ê qualqU.LW 
applicul-a-;.- (Conclu;ão füra da premissa.) outra sobro que decido a justiça. local, salvo 
, 2. 0 Que, si isso nãr1 QStá expresso na. Con- havenuo a l'espoito convenção QU - tratado 
stituição (isto(~, o direito de designar a jus- (Const. art. 60, lettra h). . 
tiça) estú no seu espírito. Porquo a Consti- Convindo dcclardr, do u.ccordo com a Con
tuição não podia. permi&tir que tão impor- stituiçã.o o t\l't. 12 da. lei n. 221, de20 de 
tante lntcrcsse ficasse sujeito á vadcdudo e novembro do 1894, quanto á compctencia da 
incerteza das justiças loca.cs, podendo por justiça federal na.s causas de màrcas de fa
. isso as leis que o Cong1•esso decrctttsse dei- bricu., privilegios de i:tvenção o propriedade 
xar de produzir seus beneflCJS oiicitos- li Lteraria, pa.1'a quo cesso a va6illação c in
inte1-pretalio in dubio capienda se111pà ut certeza da jurisprudoncia. na applíca.ção 
acUo et dispqsitio plus valeat quam pe1·eat.- dello aos casos occurrentes por maioria occa
(Mas '?sso espirito da Cons.tituiçã.o a.cabaria ~ional de votos ·dos juizes, o!fereço o se-
por dissolver o Poder Judiciario dos Estados guinto projecto de lei: · . -
par~ a. applicação lle leis feder.aes). 

3.0 -E;)ta expresso na Constituição que a O Congresso Nacional resolve: · 
Justiça Federal não tem só o campo que Artigo uníco.-A competencia dos juizes 
clla lhe traçou nos arts . 59, n. 1, e 60. Por- .seccionaes, de que trata o . twt. 12 da lei 

. que diz o mesino art. 59, n~ 2.- Coinpete ao n. 221, . de 20 de novemb"i•o dJ 1894, na<> 
- Sf.l,premo Tribunal Federa~ :julgar em 9rdo de causas que versarem sobre marcas de fa.-
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brÍca, privllegios de -invenção' e propriedade 
litteraria, é o provisto. no art. 60, lettra h 
da Consti tni<;ão, nos ca<>os em que haj<l. ,c.:m
venção ou tr.ata.do de l'eciprocitlado : rovo
gad,Ls as dh:posições em cmitrario. · 

SahL du.s ~cssões, 3l de outubro de 1901.
Teixeim de1Sá. 

7Í:f ' 

neccrá aos vendedor.:Js dos tituloa:-um, que 
lhes darádiroit.o, em prazo dotc:·minado, ao. 
ombolso do.:~ 40Q/o reshntes, outt·o. que os in-. 
·vosti.rá do dil'eito dt> recebet· a dilfl:lrP.nça en
tt·o o prcco real da vendJ. no paiz e o produ
ct0 liquido d:}. venda no exterior, depoi:3 quo 
c.Jta se t·e~t'iza.r. - · 

. ~ § ::Jo e O Governo fará :_ts oper-aç?5es de cr.c- .. 
O Sr. Faust.o Ca-rdo~o não vem dito e o:·ganizará. os S"rviços necessa.rio.3 á. 

apresentar um pr·ojocto, por dever de officio, cxplor:v;ão-do mono poli o_ de que é investido 
como o seu honrado collcga por Pern :tmbu~o, pelo art. 1 o. · 

mG,s porque o.>tá cet· ~o de que a Camu.t·a, at- Art. 2°. O Governo Federal poderá 
tendendo á neco3sid:ulo ·economica c finan- transferir _,este rnonopolio e toncedor . os 
r.eit'!l,dô momento historico hn. o~·a de trân;- demais favores const:mt<,:ls desta lei, á 
fc~I'Iilal-o ·em lei. . emprcza. que so organizar no Brazil,. sob 

T;LntJ quanto · possível tem se mantidJ as condições· e com os intuitos abaixo decla.-
dontro do programou que so traçou. t•ados. 

E', pois, em nome de:~te programma que Art. 3. 0 A empreza. que quizor obter tacs 
apresenta o seu projecto, art•ancando o com- ·ravurJs, torá · por fim: . . . 
mercio e a lavoura das difflculdados extPa· . a) fundar um banco com o capital, as func~ 
ordinaria~ que, pot·vcntura, so podem de- ções b·J.ncarias e o objectivo morcanm deter-
parar a um povo. minados por e ;ta lei ; 
. Lembra que o anno pad:-;ado dis.;;o ter uma b) ostabelecoe succursaes bancarias e aht·ir 

sel'ie de projectos: a a~rascntar, cntt'C outros omporios em Nova-York, !1uenos Aires, Val
um creando mo.nopolw d~ café ~- o~tro um paraíso, Montevitléo .. J .. ondres, Ha,vre, _ Ham~ 
banco, que SJrvisse de orgao economtco e de burgo c outras quaesquer praças am 3rtcana.s 
equilíbrio do cambio, que é uma das lazeiras é européas ; ~ 
que corroem o nos.'3o organismo . . O prujccto c) e3tabclecur filiaes e agencias nos centros 
do oragor. procura, primeiro, manter e cn- productores e DO"S portos de embarque dos 
riquer o preço do numeearro, qu~ é . uma Estados de Matto Qrosso, S. Paulo, Mina.'l, 
consa que falta.; segundo, ·valorizar o café; Rio, Espil'ito San~o. Bahia, Pernambuco, 
tcrcoit·o, regularizar o. :a.pparelho de troca Ceará, Maranhão, Pa'rá e Amazonas e dos 

· cambiuJ, de · fórma a se pôr cobro á. agiotagem domais Estados brazileiros que julgar conve- · 
e á espJculação~ Espera quo a Commissão níente; . · 
de Orçamento o estude, uma. vez quo ~lle d) crear na séde do ba~co e junto ás suas 
vem sãna.r uma lacuna e a o_bra . é . muito succur.:!a.;s, .filiaos e . agencias estabelecidas, 
complexa. . · · secç.ões commerciaos que preencham o fim 

Recorda ter sido o primeiro a levantar na mercan ~il a que so destina. 
Cann.ra a qaestão do rnonopolio do e<tfé; Art. 4. 0 Os fa.voras que o Governo Fo-
outros projecto3 poateriurmen&e surgiram.. deral concederá. á emprez.1., serã.0 Oi se-

Lê o ·projecto e comm.;nta, atnem ~mdo que guintes: 
nenhum onus trará para a Thesouro. .. a) a fa.culdaM de realizar seu capital em 

Acredita que 03 fin ;wcoiros e commor- -apoUcas e titu'los da. divida consolidada . in~ 
chtntes dcsb praça verão no projecto umJ. tern:J. .e externa do Brazil; 
obra rea.Jizavol o uma solução do, facto c~. · b) a faculdade de omitf.ir a importancia 
cri.;o actu:.d. do capital realizado em papel banca.rio; 

Fica sobro a mesa, até ulterior delibera- c) o ·podei' liberatorio do pa.pol-moeda na-
ção, o seguinte: cional, ao papel banca.rio que emittir; 

PROJECTo d( o goso desssa emissão durante o prazo 
do .lQ annos, podendo ser pr..>rogJ.do; · _ 

e) o direito exclusivo de comprar no p<:uz 
e vendei' no exterior todo o café o borracha. 
produzidos no territorio da Republicá; 

O C,mgrcsso Nacional decreta: , _ 
Art. 1 o • . E' outorgado a.o Governo Federal 

o direito exclusivo de comprar no paiz e ven
der no exGel'ior todo o c;d'é e boeracha produ-
zidos no territorio da Rcpublica. . 

§ 1°. -0 Govm'no não es~ab3leccrá jámais 
um preço definitivo nas compràs que realizar, 
e as fará sempre á média da~ cotações do dia, 

. menos as dospezas, commissões e di1forenças 
quo forem estabelecidas. · 

· § 2°. O Governo pagará sempre á vista 
60o/o do valor das compras realiz~df s, o for-

C:unara Vol. VI 

f) a faculda:le de, logo que se instituir e 
começar a funccionar legalmente, .poder fa-
4el' uma vend& a te·rmo de 1. 000.000 de 
saccas de café, afim de fazer fundo.) no ex
terior, desde logo saccar sobre suas succur-
saes; · 
·· g) ó _pri vilogio de _um ano? depois de es
tabJlecida por si e pelas fiha.es que osta.bc- . 
lecet', ser a unica _no pait a vender cambia.es 

90 
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714 ANN AES DA CAM.ARA 

. contra as praças mercantilmente relaciona
das com o B:razil; 

parte dos lucros liquidos verificados, para 
este fim destinada ; . 

m) a dividir os lucro:; liquitL>:i que vcri
fic<tl' annuahnontc, pela fôrma ~:oguinto: 

h) a faculdade rle alargar a. esphera do 
suas operações, mediante pedido ao Governo, 
que o sa.tisfa l·á, si a r.mprez1 ';)demon~trat· 
que o capital detcrmina!Jo e realizado, sa
tisfaz, com folga, os fins a qu9 é dostimtdo. 

85 % :pa.ra. dividendos, cuj J ma."<imo ser<.í. 
de 9 ° }o; 

Art. 5. 0 A empreza é obrigada: 
a) a. ter a sêde na. Capital Ferle:ral; 
b) a rea.lisar o capital de 200.000:000$000 ; 
e) a depositar no Thesouro Federal os 

titulos que representarem este capital; 
d) a lo-var os jurvs que o thesouro pa

gar sobre taes titulos á conta de seus lucros; 
. e) a não applicar seu capital em operações 
est1•anh~s ás que lhe são detérminadas; 

() a. nã.o ultrapassar jámais a emissão que 
lhe é permittído fazer, sob pena da perda 
immediata dos favores que lhe são conce
didos; 

g) a limitar as funcções bancarias do in-
stituto que fundar : · 

1°, á. emissão dC' papel ba.ncario na. impor
tancia de seu capital ; 

2°, á compra e vanda de cambiaes para 
todo!:! os paizes reb.cionados com o Brazil ; 

3°, ao de5conto das let.tras, saques, che
ques e ordens, que se originarem das opera
ções a que se destina, e que forem emit~idas 
por suas . : uccursaes, agencias · e · commit
tentes; 

h) a nã.o elevar. a tax t dos descontos que é 
autorizada a fazer amai::~ do l/2 % em 
30 dias ou fracção de ~~o dias ; 

· i) a. limitar . o fim merc<tntil a· qu~ se 
destina á comprn. no pu.iz e <í. -v.õnda nD ex
terior de toda borracha c café p·roduzidos no 
Brazil; 

j) a adoptar no ensaccamcnto dos pro
duetos que exportar, saccos de algodão ; 

k) a entr.,gar sua administTação a um 
conselho de nove membros, eleitos por seus 
accionistas e escolhidos ·entre negociantes e 
banqueiros brazileiros ; 

l) a sujeitar á approvação dJ·Govm·no, o 
plano da exploração do monopolio que lho 6 
concedido, () qual terá em -vista: 

1°, que as compras serão feitas á média 
das cotações do dia anterior, menos as des
pesas, commi~?sões e difl'e.renças que forem 
estabelecidas ; 

2°, que essas despesas, com missões .e dif
ferenças constarão de tabellas prévia.mente 
organizadas; 

3°, que os pagamentos serão feitos 60 % á 
vista e 40 % ~ prazo determinado ; 

4°, que será fornecido ao vendedor, a.lé.m 
do titulo que lhe dê d!_reito ao embolso destes 
40 %, um titulo_..BILIIETE: DE BONIFICAÇÃO
que lhe dará· dil'eito, !l,ep.)i;; de liquidados os 
negocias e encarrad :> o balanço do uono·ros
_pecti-vo, á bonificaçã,o que l,he couber na 

10 % para o fundo de reserva, até este 
perfi1zer 25 °/o do capital ; 

5 % para o Thesouro Fedm·al, a titulo 
de remuneração dos í~tvores concedidos ; 

50 °/u _par.~ b?nificwão aos pJrtadores dos 
BILI!ETES· DE TJONIFICAÇÃO; • 

n) a calcular e;ta bonific:t(·fl.:J por um quo
ciente da porcentagem ti r.t•l<t da impor
tancia da verba a ella de::;t;na.da sobre o 
valor das compras re;üiz·1das ; . 

o) a. supprir, com a quota destinada á for
maçã.o do fundo de reserva, os 35 °/o desti
nados para, dividendos, semprcJ q,ue estes 
pt•oduzirem uma desteibuição inferior a 
5°/o e ató completar 6 °/o; 

p) a dividir o excedente dos dividendos de 
9 °/o que, por-ventura, produzil'em os 35 °/0 

dos lucros para este fim destinados, assim : 
lO 0/o para gratificação á directoria; . 
15 °/n para um dividendo supplementar 

aos accionistas ; 
15 °/ o para bonificaçã.o supplementar aos 

portadol'eS de BILHETES i 
.60 °/o para o Thesom•o, a titule da allu

dida, remuneração ; 
q) a, logo que o fundo de reserva attingir 

os 25 °/o do capital, dividir e applicar a 
quob que lhe foi destinadü.,da .s~guinto 
fôrma.: 

50 °/o p:1ra dividendos supplementares, 
.ainda quando a quota de 35 °/o dos lucros 
produzir o dividendo maximo ou m<.üs; 

50 o f o p:tra. o The.'3ouro Federal a titulo 
da sobredita remuneração ; . 

r) a calcar seus estatutos de <Lecordo com 
esta lei ; · 

Art. 6. o A escolha rlos adnlinistrn.<lol'es ó 
livrü; para ompossar-so o tulmini~tradm• 
eleito, embora não accionista., .Jar<~ caução 
em dinhei·ro igual a da do acçücs feita pelos 
a.dministrJ dores accionistas. 

Art. 7 .o Os titulos da lettra a do art. 4°, 
destinados a ga.rantil• a omissão concedida á 
empreza, valerão para oste fim, pelo valot• 
nomina.l respectivo. 

Art. 8. o Na regulamentação desta lei, o 
Governo prescreverá a fôrma de resgatar a 
emissão autorizada. · 

Art. 9. o O Governo expedirá os regul a.men~ 
tos necessarios á execução desta lei, c decre
tará. n.s medidas .precisas para 'investir a 
emproza do direito exclusivQ de vendar cam
biaes, logo que esta. se constituir. 

Art. 10. A empeeza terá. dous fiscaes no- ' ·' 
mea.dos pelo Presidente da Republica, um 
fiscalizará as funcçõos bancarias, outro a 
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SESSIO EM 31 DE OUTUBRO DE 1~9()1 715 

exploração do monopolio a que se destina. r . Onde convier: . . 
_Os honorarios destes funccionarios serão Accrescente-se:-e mais a quJ.ntia. neces-
pagost pela 0f!!P~ez<t. ~t·-t . , , sa.ria pa.ra a crea.ção de uma agencia ur•bana 

Ar · ll. _Sr n~o se con::; 1 uu a empr eza <l~ no bairr·o de Santo Antonio <Ü cidade do Re-
que esta lei cogrta, o Governo Federal fara cife · ' 
administrativa.me:1te a (Hploraçiio do mofl')· · 
palio do café e borl'acha bra.,.ileiros, e o "Sala d<.ts sessões, 31 de outubro de 1901.-
monopolio do rrterc:tdo cJ.mbinJ tlo Beazi 1. Ermirio Coutinho.-Estacio Coimbra.- Celso 

A1•G. 12. Revogam-se as dispo3içõGs em de Souza. 
contrario. 

Art. l ~ -accres~cn t~-se : Sala das sessõos, 31 de outubro de 1901.-
Fausto Ca1·doso. Diaria ao fiol do deposito central, 4.$ 

. .: . . - .. ----- -1:4!0$000. 
Foram aprcslnt.adas na sessão de 31 de ou- · . . ~ ·: ~ . , 

tubro, ao projocto n. 247, de tOOl, fixatldo 8:1la da::s s~s'!oes: 31 de outubr,o de 1901.-:- . . 
a despeza do Ministcrio da Imlustria. Viaçã.o Oelso dos'Rets.-Oscar Godoy.-haul Barro.s:o . . -
e Obr·a~ Publicas, para o cxercicio de 1902, 
as seguintes 

EMENDAS 

Ao p1·ojecto n. 247, de 1901 

Os agentes do Correio que actualmcn te 
servem gratuitamente passarão a. l'eccbef' os 
honol"arios de agentes do Cor'I'Oio de 4a. classe. 

Sala das se:;sõcs. 29 de outubro do 1f.J01.
Barros Franco Jv.nior.- Silt:a Oa .~tro. -
Deor:leciarw de Sou::. a. 

A verba. destinada ú. pt·opag:ulll:t tlo café 
fica elevada a I.OOO:OUO.~ (mil contos de 
rt}is). 

Sala da~ sossõns, 30 do outubt•o de 1001.
Bm·ros F'l'.anc.·.J Junio1·. 

Na. VOI'ba. I :;n - Pessoal pttra con.,ervaçã.o 
<las flot•osta.s - 0111 voz de 12:77;)$ . pat•a 
tr-ahalh:ulores 1la. Tijtwa, rliga-so. 19:Hi2$500. 

Jt:sto au~r11ontot <lHO ú apunas do 6:387$500, 
jt\. f'lli inclui1lo na. ]H'oposCa do Governo o 
anno pa~sado o::;~ jus!,i!lca, cabalmente com 
UH p:tlavl'(LS onl[ll'ng:ulas pelo Se. Ministre
da. Vi:u;;ii.o, nn:-; su11s dous ulLimos rclatorios, 
quatulo so oecupu. da.g tloros~<ts :t cal'go da 
lrtspoctot•i:L tla.s Oul':t::; Publicas da Cu,pita1 
li'edoral. 

Sala. das sos-;ões, :31 do outubl'o de 1901.
Soa1·es dos Santos. 

Façam-se a.s seguintes alterações na verba 
destinada á Hospedaria U.c Immigeantes: 

Onde se diz - 9:000$ - p:tt·a cóncerto e 
continuação do caes do lado de leste-diga-se 
- 6:000$000. . 

Onde se diz - 10:000$-para concerto e 
conservação do material fluctuantc,-diga-se 
- 12:00 $000. . 
. · Onde so diz-trcs tripolantcs de ba~elõe.~
diga-se-q ua teo tripolantes de batelões. 

Sala das sessões; · 31 de outubt•o de 1901....::.... 
SatyYo Dia.~. 

Accresc<Jnte-se onde· convier: 
Fico. o Goveno at1t:Jrizado a renova1•, sem 

augmcnto de despeza,. o ac~ual contracto 
com a Comp<l.nhia. Pernambucana do Nave
gação p:tl'a o serviço de navegação entro os 
portos tlc Recife e Camocim, e os do Recife 
e Aracajú. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1901.
Nogueira Accioly. -Sergio Saboya. -Thomaz 
Accioly.-Joao Lopes.-:,Gonçalo Souto.-Tho
ma.:; Ca1Jalcanti.- Ta1Jares de Lyra.-Celso 
de Sottsa.-Uodrigues Dotia.-Ermirio Cou
tinlw.-Pereim de Lyra.-Sil'Va Mari.z.- -
Camillo de Hollanda.-l!:loy de Sou~a.-'Gomes 
de Mattos.- I<:paminmdas · Gracindo. -Jovi
niano Carvalho. -Angelo Neto, 

Fica o Gov;orno autorizado a mandar pro
longa.t· a linha telegraphica de Lavras, no 
Estado do Ceará, a Souza, Estado da Pa
rahyba, passando pela cid,.,do de Cajazeiras e 
Vil la de S. João de SJuza.. 

S. R. Sala das sessões, 31 de outubl'o de 1901. 
Salva Madz.-'l'riltdade. 

Acct•escente-so onde c.onvier: 
Fica o Pouor Exocutivo autorizado a pro

longar a linha telúgt•a.phica do Peripery á 
cidade de Itu.m<tra.ty, no E:3t:l.do do Piauhy. 

S. R. Sala9,assessões,31 de outubro del90l. . 
~A .. llfilton. 

Accrescente-se onde convier: 
A cada um dos engenheiros residentes da 

Central fica. abonada adiaria de 6$000.. · 
Idem: 
Aos mesmos eügenheiros, a gratificação 

trimestral correspondente a 10 dias de ser- · 
viço. 

Sala d?..ssessõc ~ , ·31 de outubro de 190L
Penido Filho. 
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. Onde convier: . . . : I Ermirio Coutinho.- Esme~aldino Bandeira~ 
Continúa a vigorar-a di~posição do art. lt •· -:--. L~men~ú:t . ~ins>- Lou.r~nço Baptista.-

da l ·~i n. 49J, _de 16-de dez~mbeo de 1897, Oph1J?dtra .,!:lthguetr.'do.- Jo'l)tntono Carvalho.-
t'nL 0 L't 0 • 

. · ·Sala d<ts sessões, 31 d ~ O'.ltubro <lc 1901.~ 
Jose ·llfa1·ceUino.-Galdino Loreto.-Pinheil'O 

. oJunior.-José .Monjardim. , · 

Accre.~G<mt:l - se on Ié c~n-vier: 
(Teleg ~·aphos) 40:000$ para o · l'amal ·de 

Itapemirim a R:o Novo' e Alfredo Chaves fl) 
. Estado do E"'pirito Santo. · 

Sala das ses:;õJs, 3l tle outubt•o de 1901 .
GaldiriO Loreto. -Pinheiro ' Junior. -Jose 
Monjardim.-Jose Marcellino. · -

. Onde convior:-Fica.m prorogalo 3 os pra· 
zos constantes do decreto n. 5ô4, do 12 de 
JuH1o de .ROO, por um a.nno para a. reorga· 

. nização e completo desenvolvimentq do set·· 
vico e por oito a.1 .nos para. conclusão de todas 
as obr<J.s, ficando o Governo autorizado a 
transferir para a estrada de ferco Victoria a 
Mi.na.s a partir do ppr~o da Victoria e até 
egu:.tl extensão os fayores de que glZa a do 
Pecanha. ao Araxá., que os perderá. . 

Sala das scs)õcs, 31 de outubro de 1901.
José MarceU ino.-Pinheiró Junior.- Galdino 
Lq_reto.-Jose Monjal'dim. 

Accrescente-s1- onde convier o seguinte : 
No cont.r<tcto qui) o Poder I~Ú~cutivo celo

_brar com a comp1nhia de navegação que 
to nar a :,;i os serviços acttta.lmonte a cargo 
do Lloytl Brazilei.·o, sJrão diminuitios os 
a.ctm~oes pr·eços de transporte pa.1·a os "geoeros 
de p1·oduc~,:ão nacional, ficando a. AAmP;>nhi:a 

<Jbriga.da 1\ I'eseJ·var nos seus vapl)res o vão 
neces~ario para as merc.1dorias ex: portadas 
pelos portos intMmedbrios, uma-vez que a 
reqnisiçiio SC'j:t feita com antece<lencia. de 
72 lloras da. partida do ultimo port(), ou a 
providenciár no sentido de serem tacs mer
cadorias levadas o. seus destino::; dentro do 
prazo maxi mo de oito dins. 

Sala das sessões, 30 de outn bro de 190 I.
F. Sodré.- Paula. R11mos.- Estacio Coimbra. 
- Salyro Dias.- Hen:rique Lagden.- An

. tm~in') Fialho.- Pinheiro. Junior.-... -Silva 
.. Mariz.- Sil-va Caska.- Gomes de Mattos. 

-Barros Franco Junior.- Joaquim. Pires. 
-Barbosa Lim'l.-.A. VarellL.- José Du-
a~te.- Eugenio Tow;inho.- Pereira de Lyra. 
- Pereira Lima.- El?y de Souza.- Pudua 
Rezend~.- J . A. Neiua,- Luiz Gualbert:J; 
- Jul o de Kdlo.- Castro Rebell.).- Angelo 
Neto.- Adatber:o Guimaraes.- A. Milton. 
M. Caet'Lno .- F. 1'olentino.- Lima Fitho.
Deõcleciano de Soun.- Alves de Brito.
E.:peridião.- Pedro Pern(:lmbuco.-José Eu 
seóio .- Cetso de Sousa, _- Teixeira de;Sà.-

Art. 2. 0 Substitua-se pelo seguinte: 
E' o Po(ler Executivo ·uutorisado a appli

car da, - renda, liquirla prodUzida. pela Es~ 
tra·la de Ferro Central .do .· -Brazil, · nos 
cxer,:icio~ de 1901 a 1802, até a quantia de 
6. 000 .000$, na conskueção dos prolonga~ 
m ·mtos e ramaes dàs Estradas de Ferro. 

1.500:000$ no prolongamento da Estrada 
de Ferro Central do :Brazil, at3 Curvello; 

1.000:000$ no J'amal da Estrada. de 'Ferro 
Central de Pernambuco para l:'esqueira ; ' · 

1.000:000$ no ramal da Estrada de Ferro· 
Porto Al<>gre á U ruguayana. de S. Gabriel 
á Livramento ; 

500:000$ no ran.al da. E~trada de Ferro 
Conr:fo d'Eu, de Lagôa Grande á Cam1Jilla 
G~n~. · 

1.000:000$, no ramal' da Centrul Bahia 
Rall way, para ·Mundo Novo; · .. 

I.OOU:OOO$, no alargamento ·da bitola do 
ramal de s.- Pa.u\o. - · 

§ J, o O respectivo credito poderá ser aberto .. 
rlesde o começo do . exercício, por conta do 
saldo a liquidar, ·não devendo. despender . 
mensalmente em cada uma das obr.~s mais 
da duodecima. parte da. verba. _acima con
signada. _ · ... . · . . .. , 

§ 2. o A exec_uçã.o das obras do _prolonga
mento da Estrada de Ferro Central do . Bra.· 
zil e alargamento r" a bitola do ramal de 
S. Paulo licara.· a carg-o · da. directo1·ia da 
Estrada. de Ferro Central tio Br·azil_; devendo 
a. execução das outras obrt\S ser · confiada · 
a quem melliores vantagens otfe~ecer, mow 
diante concurrencia publica., «si o Governo 
reconhecer que não convem fazor por admi-
uistração ::.. -

S.tla. das S'3ssõe::-, . 30 de outubro de 
1~01.- P. Sodre.- Paula Ramos.-.. Estacio 
Coimbra.- Sa.tyro Dias.- Hen1'ifJ1.1.6 Lagden. 
-·Antonino Fia lho.- Pinheiro Junior.-:-- Eloy 
de Souz.a.- P.td1w Re:ende.-Penido Filho 
-Joviniano CanJallw.- Silva Mari3.- Silva 
C•.LSl?'Q.- Gomes de l!fattos.- Ba1·ros Franco 
Junior.- J ' aquim. Pires.- Camillo de Hol· 
landa.- Triltdade.- Vergne de Abreu.
Felix Gaspar.- Ba,·bou f..,ima.-; Eugenio 
Tourinho.- Pereira de Lyra.~ Pereira Lima, 
-A. Varela.- J. A,. Neiva.- Julio de 
JrleU ·J.- Cast,·o Rebello.- Angelo . Ne(o.
Adalberto Guimari1es.- A. Milton.- M. Co.
et(.lno.~ F. Tolentiiio.- Limá I/ilho.- Deo· ,. 
cleciLno de Souza.- Alves ele Brito.- Es-..: 
pe-ridião.- Pedro Pernambuco.~ Jose Euz.e. 
bio.- Celso de_ Souza - Teixeira de Sá . ...- Er
mir'io Coutit1ho.- Esmeraldino Bandeira.-
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Lamenha Lins.- Oliveira Figueiredo.- Lou- ~ Esperidião.- Lourenço Baptista.- Jovi
renço Baptista.- Bt·icio Filho. niana de Carvalho.- Penida Ftlho.- OU. e·ra 

Aécres~ente-se onde convier: 
«Fica o Poder Executivo autorizado a des

pender até a.quantia de 50:100$000 com o pa
gamento de passagens e seguro dos animaes 
das raças cavallar, bovina, suína. e lanigera, 
reproductores, destinados, a estabelecimentos 
agrícolas.· ou pastoris. As requisições para 
importaÇão desse$ animaes serão feitás dire
ctamente ao Governo, que terá muito em 
vista a distribuição mais equitativa possível 
pelos Estados.» _ ... . 

Sala da.s sessões, 30 de outubro de 1901.
F. Sodré.;_Paula Ramos-.- Estacio Coimbra. 
- Satyro Dias.- AntoninoFialh:~,-Pinheiro 
Junior.- Silva·Jitlariz.-SilvaCustro.-·Gomes 
de Mattos.- Joaquim Pires.- Hmrique La
gden.- Jose. Duarte.-PLreira Lima.-Eloy 
de Souza . ....-Angelo Neto.-- D'eocleciano de &)u
za.-A~ves de Brito.-Espe?·idião.-Padua Re
zende.:-Penido Fitho.-Laúrênço Baptistã.:
Oliveira Figúeiredo.-Joviniano C'àrvolho.-.. . . - ! 

Accresccnte-se onde convier: 

Figueiredo.- Padua Rtuende. 

Ao § 4° do art. 1 o accresc.)_nte-se: · 
Corutrucção de linhas: Augmenta.da de 

60:"000$ para o prolongá.mento da linha de 
Oeiras até Paranaguá. e coostrucção do ramal, 
partindo tambem de Oeiras para as ci1ades 
de Va.leuça, Picos e Jaicós. - · 

Sala das sessões, 30 de outubro da 1091.- _ 
R. Arthur·- Anizio de Abreu . ..;... João Gaygs:J! -
- Joa~uim Pire.~. 

. Onde. convier: 
Art." Fica o Governo autoriza,Jo. a razer 

contewplar, na escala do Lloyd Brazileirol o 
serviço de tNs viagens ,mensa~s á Bahia da. 
Tutoya (no por· to dos Cajueiros,- do Estado 
do Pia•Jhy ), podendo para iS50 despender a. 
q 11an tia. necessa ria. . · 

Sal~ das sessões, 30 Je liutubro de 1901.- . 
João Gayoso,;_ R. Al'thur.- Aniaio de Abreu. 
- Joaqutm PiY'e$. - · • · 

4: Fica o Poder Executivo autorizado a Do § 7° do art. 1°: 
a dherir á convenção internacional de Berna, A ugme'nt:tda de 30:000$ ]>arã a subvençito 
para a.defesa ettlcaz da. vi.ticultura... . da Companhia Pernamuucana de Navega-

Sa,la das sessões, 30 de outubro de 190 I.- ções, com a conrliçã.o .. da fazer d ~as viagens 
F. Sodre.- Paula Ramas.-EstJcia Coimbra- inen~aes no porto da Amarraç-ão.. · 
~s~tyro Dia_s.-.Anto:tino Fic~lho.-Pinheiro Sâla das sesaões, 3ú dê outubro de 1901. 
Juml~. - ~tlva M.aru: - Stlva Cast1·o. - -R. A1·tltur.- João Gayolo.- AniJia Abreu. 
Joaquun Ptres.- Hermque Lagdcn.-Gomes _ J Pires _ 
de Jltlattos .-Jose Duar·te.- P.;rei1·a Lii11a.- · ' 
Etóy de Souza.- Angelo Neta.- Deocleciano 
de ~otna .- Alves de Br_ito. -Espe.ridi{[o.
Lourenço Baptista.~ Olivei1·a Figueiredo, -
Joviniano de Car~Jalho- Padua Re~en,le. -
Penido · Fitho .» 

_,Accrescente· se oncle ccnvier: 
«Fica o Poder Executivo autorizado a dis· 

pentter até u. quo.ntiu. de 50~000$ com o estu-
. bclecimento,. nos consulados e legações do 
Bra~il, de pequenos muzeos minet•alogicos, 
convenientemente catalogados e a.compá
nhad!)S de dicciónariosgeogra(.Jhica~, relativos 
ao mesmo assumpto, afim de serem consu:
tados por aquelles que se interessem pelas 
industrias extracti vas minera~s ···no nosso 

·-paiz. 

Sala das sessões; 30 de outubro de 1901.-
F. S'Jdre.- Pt.tula Ramos.- Estacio Coimbra. 

·-Satyro Dias.- Antonino Fi:tlho~- Pinheiro 
Junior'.~ Silva .11--fariz.~ Sitva Castro.
Games .de Mattos.- Joaquim Pires_.- F/en
rique. L•lgdeii.-'- Jose Duarte.- Pereira 
Lima.- Etoy de Souza.- Angelo Netu.
.Deocleciano dB Souza.- Alves de Brito. 

Onde convier: 
Art. Fica restabelocido o districto te~ 

legraphico do Estado do Piauhy. 
Sala das sassões, 30 de outubro de 1901 . ...o. 

Jpao Gayoso.- Anizio Abreu.- J. Pit·e_s.- R. 
Arthw·. 

Ao g 4° do art. 1°, diga-se: 
Pessoal de linhas: elevado o numero lle 

engenheiros cheles dÓ districto a 18 ••• 
Sala das sessõJs, 3•> de ou tu br" de 1 90f. ~ 

Anizio Abreu.- R. Arthur.- J. Pires.- João 
Gayoso. __ · 

Onde çonvier: 
Art. F1ca o Governo autorizado a con· 

tractar·de novo, nas condicõe;:; da lei n. 351, 
de l_l de ,dezembro dd 1895, o serviço de 
navegação por e lia estabelecido, de \·endo, 
porém, as viagens começar dos pqrtos de 
Barão de Graj:ihú, e Floriano, a ser feíto, ,em 
todos os portos, entre os carregadores, rateio 
proporcional á quantidade.de cargas de cada 
um, d~ maneira a. evita~:-se completa.mentQ 
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o monopolio da praça dos vapores ou 'barcos nov·as culturas uteis e melhorar as exis-
a favor de quem quer que seja. tentes. 

S · R. -Sala. das ses~ões. 31 do outubro de Sala. das ses~õ:s, 31 de outubro · de 1901. 
1901.- Jose Euzebio.- G11.edelha Mounio.- -F. S .Jdre • ....;. Paula Ramos.- Estacio Ct
Cunha Martins.- R. Arthur.- João G.tyoso.- ·imbra.- Silva Mari;.- Silva Castro.- An
J. Pire$, · ttmino Fialho.- Pinhei1·o Junior.- Padua 

Accresente-se onde_convier: . 
Fica o Governo autorizado a despender até a 

quantia de 30:000$ para occorrer ás despezas 
- com a canalização da. agua no lagar denomi
nado- Cordovil- na freguezia de Irajá, do 
Districto Federal. 

Sala das sessões. 31 de outubro de ÚlOJ . .:... 
Camillo de Hollat1da.- Henrique Lagden, 

Na verba auxilio·s á agricultura inclua-se: 
p,,ra a manutenção do campo de demons

tração e experiencias administrado pela S. N. 
da Agricultura nn fazenda de Santa. Monica 
-36:000$000. 

Sala das sessões 31 de:outubro de 1901. -
F. Sodre.-Estacio Coimbra.- Silra Mariz.
Sitva Castro.-Padua Re.:ende.-Antonino Fia
lho.- Pinheiro Junior.- Joaquim Píres.
Oliveira Figueiredo.-Deocleciano de Souza.
Henrique Lagd'en.- Satyro Dias.- Vü·iato 
Masr.arenhas. . · · . 

Na verba auxilios â. aúicultura : · 
E' mantida a · autorização do auxilio des· 

tinado á insta.llaçã.o e manutenção do Museu 
Permanente de Agricultura e lndustria Ru
ral da Sociedade Nacional de Agricultur<\, 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1901.
F. Sodre.-Estacio Coimbra. -Silva Castro. 
Antonino Fiallw -· Joaquim Pires.- Oliveira 
Figueiredo. - Deoleciana de .Sofkza,- R enri· 
que Lagden.- Saayro Dias-;- Viriato Masca-
renhas. ·· 

Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a continuar a 

conceder franquia. postal para a correspon
dencia, publicaçõe~ e sementes di~tribuidas 
pela Sociedade Nacional de Agricultura. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1901. 
..;_F. Sadre.- Paula Ramos.- EstLlcio Co
imbra.- Silva Mariz.- S1tva Castro.- An
tonino Fialho.- Pinheí1·o Junior.- Padua 
Rezende.- Joaquim Pires .. - Oliveira Figuei
Tedo.- Deoclecia;w de Souza.- Hénrique 
Lagden.- Satyto Dias.- ViriJto Masca
renhas. 

Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a despender a 

· quantia de 50:000$ com a acquisiçâo de se
mentes. e plantas, para serem ·distribuídas 
pelos· agricultores, no intuito de promover 

Rezende_- Joaquim, Pires.- Oliveira Figuei
redo.- Deocleciano de SJUza.- Henrique 
Lagden.- Satyro Dias.- Viriato .Masca
renhas. 

Onde se lê: ---Para a linha auxiliar das ca
nalizações dos rios Xerem · e Mantiqueira, 
etc., diga-se:- Para a substituição da rêde 
velha de· enca·namento no bairro de Bota
logo por uma outrn. nova que satisfaça 
melhor o serviço da distribuição de agua no 
mesmo bairro. - · 

Sula das s~ssões.- Fausto Cardoso. 

Consideraorlo que a Repartição de Esta tis· 
tica creada em ·189(), apezar dê dispôr de 
pessoal numeroso e ter passado por varias 
reformas, não apresentou tratalho algum de 
sua especialidade ; · . 

Considerando que o recenseamento de 1890, 
sem . embat·go muito reduzido do seu · plano 
primitivo~ e de constituir urn serviço extra
ordinnrio em que se despenderam appro-
ximadamente 1. 700:000$000; · 

ConsiJérHndo qu1 o trabalho do Registro 
Civil, tambem extraordioario e executado 
por pessoal intei~amente estranho á repar
tição, está em deplora vel atrazo, segundp 
se lê no- proprio rtlatorio do Ministro 
da Viação; 

Consider~:!-ndo que a desp3z·.t ordinaria da 
repartição < rçn. ann11almente pela cifra do 
125:000$, gastos iqfructiferamente, como 
está na consciencia. geral ; · 

Considerando que. tal desbarato dos di-
. nheiros do Estado é, em face das nossas 

condições financeiras, um crime e uma 
solemne negação aos protestos feitos pelo 
Govemo de observar a ~ nt?is rigorosa 
economia; 

Considoranrlo que o pessoal da. meRma 
repartição vi r e tomado do maior tédio, 
e que alguns dos funccionarios ganham 
por .tres, e. que, com vuntagem pam o 
serviç.o, se póde poupar cerca de.JOO:OOO$ 
a.nnuaes; 

Comiderando que presto um serviço no 
paiz e cumpro um dever de representante 
da Nação, o:ffereço á.consideração da Camara 
dos Srs. Deputados as segui~tes emendas 
ao Orçamento da Viação ; 

Onde se diz: -a rerormar a' Directoria 
Geral de Estatistica, etc.- substitua-se pelo 
seguinte:- a mandar executar os trabalhos 
referentes ao recenseameüto de 1900 e 



registro· civil, nas horas do expediente 
orrlinario da Direct01•ia Geral de Est;üistica, 
sendo em . tal mister · empregado o seu 
pessoal e1fectivo e arldido, aproveitando-se 
as respectivas aptidões, de accordo com 
os interesses do serviço. 

a ) Ao director da repartição compete 
a mais directa fiscalização dos alludidos 
serviços. 

&) O recenseamento e o regi~tro civil serão 
distinctamente dirigidos po1• um· chefe de 
secção. 

c) Aos offi.ciaes los ou 2°8 , amanuenses ou 
collaboradores compete a regencia de tur· 
mas, tendo os de graduação inferior a 

o::, lo official direita á. gratificação mensal de 
· I 00$, além dos vencimentos marcados na 

tabella.. • 
· d) O corpq de auxiliares será. organizado 

com pessoal estranho á repartiÇão, obser· 
vando-se rigorosamente as condições de 
idoneidade e augmentando-se ou diminuin· 
do-se o respectivo numero, de conformidade 
com as necessidades do serviço. 

Onde se lê:-Recensea.mento de 1900.....,. 
Para as despezas do serviÇo com pessoal e 
material-500: 000$, leia-se-400:000$000 .. 

Sala das sessões.-Fausto Cardoso. 

Onde convier: 
Ficam em vigor no exerc1c1o de ·l902 as 

disposições contidas nos arts. 24 o 25 da lei 
n. 746, de 29 de dezembro do 1900. · . · 

Sàla da.s sessões, 31 de outubro de 190!.
Henrique Lagden. 

Onde convier : 
· Fica o Governo autorizado a fa~cr as 
necessarias operações de credito para despe.n~ 
der até a quantia uc 2.000:000$, afim da 
adquirir mananciaes para. augmontar ·O 
abastecimento de agua do Distl'ic w Fedet•al 
e realizar os melhoramento~ Ja. rêde de dis
tribuição o dos dopositos. 

Sala das sessões, 31 do outubro de 1901.-
Henrique Lagden. · 

A'· tabella XIII- Fi.3calização de hydro
metros: 

Para <li despeza de transporte dos flsca.es 
.... de hydrometros -I: 800$000. 

S.ala das sessões, 31 de outubro de 1901.::.... 
Hem·iqtte Lagden. 

Onde convier : 

719 

2a. classe da officina geral da mesma. reparti
ção. 

Sala das se.~ooes, 30 de outubro de 1901.
Henrique Lagden. 

Onde' convier: 
.- As gratificaçõos de trimestre, sendo consi
deradas premio de assiduidade, serão dadas · 
aos empregados que durant3 - o trimestre 
não te!lham faltados mais de tres dias jus
tificados, embora solfressem qualquer pena 
disciplinar. 

Sala das sessões, 30 de outubro de 1901.
Fienrique Lagden. 

Onde convier: 
Os auxiliareil de escripta da Estrada de 

Ferro Central do Bra.zil serão considera
dos empregados titulados ou de nomea-
ção. 

Sala dàs sessões, 30 de outubro de 1901.
Efenrique Lagden.-Irineu Machado. 

Onde conviver : 
.Serão emittidos passes gratis da ida ... e 

volta aos empregados da .Estrada. de Ferro 
Central do Brazil que I'esidirem nos subur: 
bios quando v~pham q11 voltem do ,serviço. 

Sala das sessões, 30 d.e outubro de 1901.·
Henrique Lagden. 

Ao n. 12 do art. 1°: 
Em vez de «4a. divisão, Obras novas, Pes

soal e material para a. canalização dos rios 
. Xerem e Mantiqueira, etc. , 250:000$» como 

está. na ·proposta, diga-se : <4a divisão. Novas 
canalizações, 250:000$000. 

Sala. das sessões, 31 de outubro do 1901 . ...:.. 
Francisco Sd. 

Ao ttrt. 3° accroscente-se: 
· « ••• e as autorizações constantes do mesmo 

art. 2:d da lei n. 74'6, de 1 \JOO, ns. IX, XII, 
XIV, XXII, XX V e o art. 23 da mesma lei.» 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1901.
Francisco Sá. 

Ao n. 12 do art. 1°, accrescente-se: 
Um feitor da conservação do collectores e 

galeria::! de aguas pluviaes, 1:800$ (como" no . 
orçamento vigente, pag:. 113 do avulso}. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1901.
Francisco Sd. 

Ficam equiparados os carpinteiro~ do Ao n. 12 do art. 1°-na. 3~ divisão (Conser
almoxarifado geral dos Telegraphos aos de vaçã.o das canalisa.ções), da. proposta, diga-se:. 
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um amanuense- em vez de um escrevente Reconheciúa como f'ai a conveniencia d() 
(orçamento vigente, pag: 108). e.mpr~go da, cloctl'icidadc nas fortu.!ezas ~o 

~ - 1 _ Imbuhy c de Sa.nta C1·~z, ~orna-;;c nccessa.r10 
Sala das se:>socs, 31 de outubro do .901. consiO'na.r 0 quantum mdtspensavel pa.m e 

Francisco Sd. paga~ento do pess .. 1al incumbiJ.o dossc ser- · 
· t I viço. · . _ . 

Vae a imprimir o segmn o Assim, propõe a Commu;sao quo a r~brlC!l 
0"-Arscnacs e deposi'ios-passe a ~cr tnscrt
ptn. com a. dcsignação-Ar:>~~acs, depositas o 
fortalezas-o que seja addw10uada. á mesma 
rubrica. a importa.ncia do l4:7lü$, sendo: 

PROJECTO 

N. 263-1901 

9:600$ para p.tgamento da gratificaçã.o an
Fixa a despeza do Ministerio da·Guer?·a para nua.l a dous electricistas e 5: 110$ para pa-

. o exe1·cicio de 1902 gamcnto da diaria de 7$ a c!_ous f'og.~is~as, .:i: 

A Cornmissão de Orçamento -vem apreson
tar á consideraç5o da Camarao projocto que 
fixa a. despeza com o3 diversos serviços de-
pendentes do Ministerio. da. Quoi"ra. . 

Delimitadas suas attrtbmçoes pelo dtsposto 
no paragrapho unico do a t. 132 do Re~i
mento, isto é, não podendo propor creaça.o 
ou suppressão de empregJ, augmento ou di
minuição de orilena.do, a muito pouco fica 
ipso (act9 rcstrin;id~ a, sua ~refa, que desde 
então consisto quast exclusivamente no cal
curo arithmotico de sommar as diJferentcs 
parcellas de to~as as rubri?a~ do orçamento, 
depois do exammar a ex.acttdao de cada uma 
dellas de por si. 

A proposta apresorítada pelo Governo p.;de 
para os serviços a ca1'go do Mirüsterio da 
Guerra durante o futuro exercício, a somma 
de 45.579:24:::.$13:3, contra 45.596:059$433 vo-

- tados p..:tra o de 1900 o 45.580:630.~9~3 con
Si<Ynados para o actual. A Co1Um1ssao, p.:>
rÓm, peopõe á Camara que sejl1 o :G~verno 
autoríudo a despender com esses serv1ço.~ a 
quantia de 46.287:250$933 que apresenta um 
augmento de 708:005$000. 

Esse augmento provém, sobretudo, da con
siana.ção de 700:000$ para as olJrasda for~ 
ta.leza da Lage, evitando dest't~rte <\ abet·
tura tle credito extraordinario como s~ ha 
feito em exorcicío~ anteriores. Es to proco<li
mento tom a vantagem de ftxa.r pracba
mentc a despeza, tornandu o orçamento uma. 
ro:tlidade. 

NJ intuito de indicar com chreza as mo
ditl.!açõcs feitas em di versa::~ ru~Jricas do ot•
ça.m,mto _deste Minisl;erio, julga a .commis .. ;ão 
nccessano um exame c:>mp.wahvo da ta
bella. oft'erJcida. pelo Governo com o projocto 
que ora é apresentado á consideração da 
Camara. 

E' assim que o augmcnto de 6:400.~ feito 
na rubrica 5a.-Instrucção militar:-re3ulhde 
ter sido augmentada de 10:000$ a ·sub-l'ubri
ca-Tiro Nacional-e reduzida Jo 3:6JO$ a. 
consignação de~tínada á gratificação pJ.ra 
regencia. de turma, e prelec-çõos sob.re by:
gicne militar. 

IJessoal reclamado pela adop~~ao de tao ~m
poetante melhoram~nto naqucllas duas ÍOI'· 
talez:1s. . · 

De accorJ.o com as razões exp:ntJ.s pelo 
Sr. Minis~ro da Guel'ra. em seu ultimo reln.
torio, a Commiss:í.o propõe a suppressão do 
LalJOratorio Pyt·ot.echnico de Matto Gro.3so, 
sendo t1•ansferida para a. fabrica de pol v ora. 
de Coxipó pa.r-tc do pessoal dispcns~\do da.-
quolle estabelecimento. . . ,. 

Disso resultará uma economia de 13: 170!]?, 
pol' isso que a suppre.Jsão do Laboratorio 
diminue a rubrica de 19:170$ e a transreren
cia. de parte do pessoal para a f<~l}t'ica do 
Coxipó tr.trá um augmento do G:q00$0~0 • . 

Na. rubl'ka. 9'-Soldos e gratlficaçoos-é 
diminuida. de 10:000$ a ;:;ub-rubrica"-Gratíti-
cações, diversas-e.speciaes. . · 

A rubl'ica 14"'--'0bras milit::J.res-é augmcn
tada de 100:000$ pal'a que possa ser con-ti
nuada a cJns~rucção das linha.s telcgt•aplli
cas esteategicas em Matto GL'osso, Pa.rahá e 
Rio Grande· do .Sul o de 700:000$ pa.r.1 a con
tinuação da. re~J nstrucção da fbt·talez:\ da. 
Lago. 

Na :tubrica 15"-Ma';crial-fui feita uma 
economia de 89:!Xl5$ por terem sido dimi
nuídas tres :;ub-ruuricas, na importa.ncia do · 
13U;935$, e augmentadas duas outl'as, n:i im
portancia de 50:000$000. 

Nos pat·ecores anto!'iorcs desta _Com
missão, relatando os PI'OJL~cto.~ de fixaçao das 
dospC'Z:J.S do Ministorio da. Guerra nos ultimos 
exet•cicios, principalmente no de n. ?-i ~:l.t'_!t 
1897 e n. 107 par·a 1901, a.cham-se discrimi
naJos o:,; credit·Js supplemcntu.r·o;-;, extraor
dínai'ios e cspccLes, u.bJrtos nos anteriores 
exerdcios, para fa:?~r f~cc a. paga.mont~ d~ 
natureza di versa, <.'m vu·tude de a.utortza
çõos lo;:acs. E como éssa dcmonstr<tçã.o Vt\O 
até 1899, procedamo.-:; de modo 1!-Qalogo. p~~ra 
o exercício de 1900. A sequencta deste. me
thodo tx'az a vanta.geri1 _9-e se poder avaliar 
por um:~ simplt:s in.:~pccça.o o oxce.'EO de de::;
pcza roalm:.:mte feita. i:>Obre a votadJ., os ~no
tivos d0termínantes (]<~abertura do3 cccdllos 
o a;-; rubricas orçamcnt'<l.riu.s insuffi<.Jient0~ ou 
dema.siadas. 
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Tendo sido a despeza autorizada para 1901 
de 45.596:059$433, dous creditos supp1e..: 
montares foram precisos na importancia de 
1.932:383$119, visto a deficiencia 'das .. dota.
ções nas verbas lln.-Etapas-e 16a., n. 34-
Material. Dahi resultaria uin dispendio el.Ye
ctivo de 47.528:442$552, si a economia reali
zada em outras consignações e rubricas não 
attingisse a 1.373:451$171, tomando a des
peza real a penas de 46.154:991$l8l. Devemos 
não esquecer quê dos proprios creditos sup
plementare.3 houve grandes sobras. Dos era· 
ditos especiaes sómente dous foram necossa
rios, o a elles se refurem os decretos ns. 645, 
3.796e 3.849, respectivamente de 17 de no
vembro de 1899, ll de óutubeo do lüOO o 7 
de dezembro do mesmo anno, na. impor
tancia de 41 :75?$475. 

Os creditas oxtraordinarios montaram 
nesse anno a cifra consideravel por ser obri
gatorio o pagamento dos trabalhos reali
sados na Fortaleza da Lage, â falta de verba 

-:para esse fim no orçamento correspondente. 
A nota que se segue esclarece e com <.>x

actidão explica o que fica dito. 
Nota dos creditas supplemontares, es:Pe

ciaes c extraordinarios, abertos ao Minis
torio da .Guerra no exercício do: 

1900 

Oreditos ·supplernentares 

Décretos ns. 730 e 3.855, de 13 
de dczcmbt·o de 1900,· para 
attender á insufficiencia da 
v e roa ll a-Etapas ......... 1. 778:353$000 

Decreto n. 3.970, do 26 do 
março do H:IO I, para atton- · 
der ás .despozas que correm 
pela verba, 16n.-Matorial-
consignaç.ão 34 ......... ·... 154:030$119 

1. 932: 383$119 

c,·editos especiaes 

Decreto n. 645, do 17 do no
vembro de l89B e 3. 796, de 
outubro de 1900, para paga
mento . da gratificação de 
engajado ao ex-1 o sargento 
do corpo 'de. operarias mili
tares do Arsenal de\ Guerra 
da Capital, Augusto Candido · 
Pereira Baptista do Olivei-
ra ....................... . 

Decreto n. 3.849, ' de 7 de de
zembro de 1900, autorizado 
pelo art. 18, n. V, da lei 
n. 652, de 23 de novembro 

· Caroara. V ol , VI 

194$875 

de 1899, parapagamento do 
pessoal encarregado da Fa
brica de Ferro do Ipanema. 41:557$600 

41:752$475 

Oreditos extraordinarios 

Decretos ns. 665 e 3.705, de 20 
de julho de 1900, para paga
mento de vantagens ao ca
pitão reformado Carlos Au
gusto Ferr•eira de Assumpção 

Decretos ns. 666 e 3. 715, de 27 
de julho de 1900, para inde-. 
mniza~,ão de vencimentos 
que de~xou opportunamente 
de receber o professor da 
Escoia Militar do Brazil 
major honorario João Ber
nardo de Azevedo Coimbra -

Decretos ns. 680 e 3.751, de 
24 de agost1 de 1900, para 

·pagamento de trabalhos 
ret\lizados na fortaleza da 
Lage em 1899 ............ . 

Decretos ns. 71~ e 3.820, de 5 
de novembro de 1900, para 
pagar os ordenados ·que em 
tempo deixaram de perceber 
bs professores do Collegio 
Militar capitão de fragata 
Alfredo Augusto de Lima 
Barros, capitão-tenente·João 
Maximiliano Algenor Sidney 
Schieffler, maj-or Alexandre 
Carlos Barreto o 1 o tenente 
da armada Themistocles No
guoirà Sa vi o .......•...... 

Decretos ns. 724 e 3.848, de 7 
de dezembro de 1900, para 
pagamento de gratificação 
qe:~, como professor do Col
gio Militar, deixou de rece
ber o bacharel Maximino de 
Araujo Maciel ..... . ...... . 

Decretos ns. 734 e 3.866, de 21 
de dezembro de 1900, para 
satisfazer os vencimentos 
que deixou opportunamente 
de perceber o professor do 
Collegio ·Milita.r 1• tenente 
da armada Nelson de Vas-
concellos e Almeid·a ....... . 

-3:350$000 . 

1:666$666 

714 :91C$750 

17:164$517 

l :400$000 

5:419$720 ------
743:911$653 

Durante o exercw10 fizeram-se tambam 
pa.ga.mentos por conta. de creditos votados, 
e transferiram-se importancias do umas para 
outras verbas e consignações, de a~cordo CO!Jl 
autorizações concedidas. Em consequenCl~ 

~~ 
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· de taes transposições, foi pelo decreto n. 690, 
de 21 de setembro de 1900, permittido o pa
gamento de etapas aos patrões, machinis
tas, foguistas e remadores da lntendencia 
Geral da. Guerra. e dos Arsenae3 do Rio 
Grande do Sul e Ma t to Grosso, pelo § ll do 
art. 17 .da lei n. 652, de 23 de novembro 
de 1899, e os decretos ris. 696 e 3. 787, do 
5 de outubro de 1900, autorizaram à trans
ferencia. de 107:155$178 da verba sa- Labo
ratorio3- para a 7a- Fabricas- do ar
tigo 17 da lei n. 652, de 23 de novembro 
de 1899, e 31:181$700 da consignação n. 23 
para a de n. 21 da verba w~o- Material
do mesmo artigo dessa lei . 

Cumpre agora á. Oommissão justificar mi
nuêiosamente as · modificações que julgou 
conveniente fazer na proposta do Governo, 
com a principal preoccupação de dis&rlbuir 
melhor· algumas verbas. 

As rubricas P, 2a, 3a e 4.a. não soffreram 
alteração : na 5", :porém, foram, concedidos 
10:000$ para occo1·rer ás despezas com os 
concursod de tiro ne;:;ta Capital. Aliás a au
torização :para esse dispendio vigora no ex ... 
ercicio corrente, sómente não tendo sido 
votada a verba precisa, mas fazendo correr 
a. despcza por esta. rubrica.. . 

Tão amplamente explanada vem no re
cente relatorio da Guerra a questão do 
tiro, que fôri.1 descabido e superfluo demon
strar aqui sua importancia. Si não nos 
ê possível generalizar esses torneios em 
todas·as linhas do Bstado, animando e de
senvolvendo o gosto pelo manejo da arma 
de guerra. entre os civis por meio da Insti
tuição de novas linha:'! e creação de valiosos o 
interessttntes premios, ao menos procuremo:! 
instituil-os nu. d'es~u. Capita.l, que tem tido 
animada freq uencia. 

Lecm-se n'aquelle documento a::> seguintes 
palavras, que por si só dão plena justificé!-
ção a estê. pequeno augmento àté certo 
ponto compensado- c Já se vae tornando 
predso augmentat• o numero de emprega
doa auxiliMes ( refere-se ao Tiro Nacionat ) 
em vista do accl'escimo de concurrentes, 
de maneira. a poderem trabalhar simulta
neamente grupos de atiradores par.a cada 
alvo ... 

<~:A receita foi de 12:465$910, importando 
a despeza em 856$048.» . 

Ora,· si a prop!'i.a. receita da Linha. deixa 
esse saldo, a reliucção feita na sub-rubrica 
Díversas vantagens- lnstrucção mUltar
no valor de 3:t>u0$, fa.z desapparece1' o a.u
gmento, que como se vê~ appa.l'ente. 

Na rubrica o" - .A.rsenaes e depositas-foi 
necessa.rio addicionar o titulo «e fortalezas» 
por não haver outra rubrica apropl'iada a 
comporti).r a des:peza proveniente da installa-

ção electrica· nas fortalezas do Iinbuhy e de 
Santa Cruz, despeza que, como já ficou men
cionado, importará apenas em 14:710$000. 

Das rubricas ga a 13a sómente a 9•-Soldos 
e gratificações - foi modificada para menos 
Gm 10:000$ e isso pela razão seguinte: os 
serviços a que ella se refere não são obriga
torios, sinão especiae& e extraordinarios. 
N<Jm sempre exi.3tem, portanto. 

Restam a 14 .. e 15a. rubricas- Obras mili
tares e material - A primeira consigna um 
accrescimo de lOO:OOO$, porque não ~ttende 
'll necessidade do serviço publico a._paralyza.
çã.o dos trabalhos das diversas linhas tele
graphica.s estrategicas em construcção nos 
!!:stados de · Matto Grosso, Paraná e Rio 
Grande do Sul sob pena de grandes prejuizos 
materiaes e dos inconvenientes resultàntes 
do reta1•damento da conclusão de tão impor
tantes vias de communicação •. Nes;:;a mes
ma rubrica 14' - é igualmente feito ó au
gmento de .-700:000$ para continuação dos 
trabalhos de reconstrucção da fortaleza d~_ 
Lage, despeza imprescindível, para a qual, 
si não .fosse consignada neste orçamento. a 
respectiva importancia, necessariamente 
seria aberto credito extraordinario, pols 
trata-se de obras que não devem ser inter-
roDlpidas. · 

Na rubrica 15a estão modificadas as consi
gnações ns. 22, Z7 e 30 pa.ra. menos e augmen
ta.das as de ns. 24: e 32. A de n .. 22 é uma. 
consequencia da sup:pressão do Laboratorio 
Pyrotechnico de Ma.tto Grosso, medida ina
diavel como se deprehende destàs palavras 
escrlptas á :pagina 24~ do relatorio da. Guerra: 
«Pemu, porém, que a con1pLeta extincçã.o 
deste laboratorio é uma. urgente medida. 
economica e vanta,josa para a administração 
publica, convindo que o PQder Legislativo a 
determine desde já. 

«Quando não bastasse o facto da insuffl. 
ciencia. constante de verbas pará. adea.ntar 
as o ueas, que. ha muitos annos foram ence· 
ta.das, deveríamos pond.erar que este estabe· 
lecimento, mesmo completamente montado, 
com o material que lhe está destinado, 
sómente irá produzir cartuchos de ouropel 
usado no armamento ~comb~ain», hoje des
classificado, e espoletas de fricção para arti· 
lha.ria. Isto por certo não compensa a des· 
peza a fazer com os productoa, que, suppondo 
optimos, não ha probabilidade de applicaçã.o 
pa.m este Ministel'io.» 

Não ~:leria, comtudo, razoavel que desta 
medida. resulta.~se ficar sem trabalho todo o 
pessoal a.n tigo allí em pregado e por isso a. 
Commissã.o, attendendo ainda ás razões ex· 
postas no citado relatorio, pagina 239, 
re[ativamente á necessidade de ser augmen-. 
tada a. verba destinada á Fabrica de Pol
vora do Oox.ipó, afim de serem contractado~ 
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mais operarios q_ue a.uxiliem os actuaes, em 
numero evidentemente insufficiente, os quaes 
terão um dia de deixai-o. sem que se possa 
lançar mão de outros para substituil-os. 
-resolveu, como já disse, elevar de ô :000$ 
a ver·ba para pessoal da referida fabrica de 
polvora. 

A outra reducção teve 1og-ar na con:::igna
ção n. 27 no valor de 81:935$, baixando de 
220$ a 215$ a média-rara op1•eço do fal·da
mento. e calçado para 16.887 praças,inclusive 
os alumnos das escolas milit;ires, enfm·mei
ros, in validos, patrões. e remadores dos ar 
senaes. 

mais attender aos pedidos e receituat'io~ dos · 
officiaes não ar regi mentauos.:. 

Ora, precisn.mente o que convém evitàr é 
a abHrtura de novos creditos; de onde a ne
cessidade do augmento que a Corrimissão 
propõe. . o 

Ne:'lta mesma rubrica 158. é ainda neces
sa.rio fazer o augmento de 20:000$ na con
signação n. 32, que a. ()Xperiencia tem de* 
mons trado SOl' insufiiciente. 

Fei t:ts estas ligeiras considet•ações, a Com
missão submette â vóssa deliberação o se
guinte projecto de lei: 

Nem um inconveniente dahi resulta, pois O Congresso Nacional decreta : 
tal medida foi calculada com um cambio · 
inferior ao actual, quando o custo do mate- Art ...... O Presidente àa. Republica é 
rial para a confecção es~ava caríssimo; além autorizado a dispender com os diversos ser
do que, consult(\Ildo-se 0 mappa demonstra- viços a cargo do Ministerio da Guerra, a 
tivo da despeza de l900, sereconheceter ha- ·quantia de 46.287:250$933 assim distribuída: . 
vido uma sóbra na rubrica correspondente de 1 Administração Geral da 
651:345$766. Guerra. De accordo com 

A terceira reducçãt> nesta rubrica refe- . a proposta ........... . 
re-se á consignação n. 30, na importancia de 2 Supremo TribunalMilitar 
40:000$, sem prejuizo algum, desde que deixa e Auditores. De accordo 
quasi sempre essa consignação um saldo rc- ·com a proposta ...... . 
gular, em consequencia de não ·ser preciso 3 Direcção Geral de Conta-
annua.lmente renovar todo o material a que bilidade da Guerra. De 
se destina. accordo com a pro-

A necessidade de ser elevada a consigna- po.;;ta .................. . 
ção n. 24 da 15a rubrica está demonstrada 4 Intendencia Geral da 
pelas razões que o Sr. Ministro da Guerra Guerra. De accordo 
expõe â pag. 211 do seu relatorio: com a proposta ...... . 

«Já o anno passado tive o ensejo de tornar 5 Instrucção Militar· Atig-
pa.tente a exiguidade da verba pedida para mentada de 10:000$ a 
este estabelecimento (Laboratorlo Chimíco sub-rubrica Tfr·o Nacio-
pb t . M'l' · ) Alé d d' · t nal para organização armaceu ICO l Itar . m e nmnu a, dos concursos de tiro. 
um facto singular, consequente do cumpri-
mento de disposição legal, obriga a desvial-a Reduzida de 3:600$, nas 
de sua integral applicação. o processo se- Diversas 'Uantagens, a 

'd t h · d ~ t ~ consignação referente gu1 o a é oJe, · e ~azar rever er para 11 .ia- á gratificação par à. re-
zenda ~ublica, como renda eventual, a :parte -
d · é d d'd d · gencia de turmas e pre-
a ver a qu.e c.:;pen 1 a com me 1cam15~1- lecçõea sobre hygione 
os retribuídos em descontqs na Dicecção Ge-

ral de Contabilidade, não· deve continuar, militar.· • · · · · · · · · · · · · · l.002:L194$500 
Por ser injusto. O resultado é desfalcai-a ~ Arsenaes e depositos.-

d d 3 00$000 Substitua-se por-Arse-
to os os annos em cerca e 0:0 . · naes, depositas e forta-

.«Si não ·houver um moio pratico para.har- lezas. Augmentada de 
monizar os interesses deste serviço com as 14:710$ pa.ra o pessoal 
formulas á.doptada;s na escripturação de des- encarregado da luz eJ.e-
pézas, relativas a consignações para fim ctrica. nas fortalezas de 
determinado, lembro· a conveniencia de ele- Imbuhy e Santa Cruz, 
va1• o Poder Legislativo a dotação annual a sendo em cada uma del-
230:000$, pois ficou provado que o excesso las um electricista com 
assim introduzido reverterá intacto aos co- 4:800$ annuaes de gra-
fres da Nação. tificação e um fogui::;ta 

cA permandncia da anomalia produzirá, com adiaria do 7$000.- 1.144:385$000 
em período bem proximo, uma diminuição 7 Fa.bl'icas e laboral.orios. 
tão ~:sensível no stock do Laboratorio que _ -Diminuída de 19:170$ 
um credito ·especial será preciso p<tra não po1• ext:tnguir~so o La.-

- paralyza.r o runccionamento, ou não pode!'. bol·atorio Pyrotechnico 

202~615$000 

1~9:800$000 

238:330$000 

261:725$000_ 
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......... 

-- de Matto Grosso e au-
- gmentada em 6:000$ a 

sub-rubrica - Fabrica 
de Polvora do Coxipó
para dill.rias a operarios 
a 6$W'.6 cada uma ..... 

8 Serv.Jço de saude.-De _ 
accordo com a proposta 

9 Soldos e gratificações. 
-Diminuída de 10:000$ 
na sub·rubrica-gra.tifi
cações, diversas, espe-

. 1 O ~\~~a~·.· :.:_·Í>~ · · ~~d;~d~ 
com a proposta, accres
centando-se depois das 
palavras - Amazonas,_ 
Pará e- Matto-Grosso
as seguintes : - e Rio 
Grande do Sul somente 
em S. Bo.rja, Sant'Anna 
do Livrámento ê Colo~ 
nia do Alto Uruguay .. 

·31 Classes inactivas. De 
accordo com . a prJ-
p_osta ....•............ 

12 Ajuda de custo. De 
ac~ordo com a pro-
posta .. ~-~ ...... · ..•.•..• 

13 Colonias militares. De 
- a.ccordo com a pro-
.posta ........•......... · 

14 Obras militares. Au
gmentada: de 100:000$ 
para. continuação da 
construcção das linhas 
telegraphicas csfrate
gicas nos Estados de 
Matto Grosso , Para
ná e Rio Grande do Sul; 
e de 700:000$ pa1'a con
tinuação da reconstruc
ção da fortaleza da Lage; 
o distribuida a impor
ta.ncia do 110:000$ do 
seguiu te modo : 40:00D$ 
para a estrada de Gua
rapuava á Cotonia de 
lguassu ; 40:000$ para 
a linha. telegraphica. em 
construcção á ·foz do 
Iguassú; e 30:000$ para 
a linha telegraphica. em 
construcção á colonia. 
do Alto Uruguay, no 
Rio Grande do Sul. .... 

15. Material. Reduzida de 
139:935$ por ser sup
primida a sub-consign_a
ção destinada ao La
boratorio Pyrotechnico 
de Matto Grosso, _n;,t 

350:871$300 

335:100$000 

15.797:054$000 

1 . 90 1 : 36'9$956 

200:000$000 

97:908$277 

2. 000 :·000$000 

importancia de 18: 000$; 
e por serem assim di
minuídas as seguintes 
sub - consignações : de 
81:935$ a destinada ao 
far·darriento e ralçado 
para 16. 387 praças, por 
ser rednzida a 215$ a 
média ·do· custo respe
ctivo ; e de 40: 000$ a 
destinada á remonta de 
cavallos, muai·es e ou
tros animacs parâ o 

. exercito. Augnwntada 
de 50:000$ pelo nu-
gmento de 30:000$ <i. 
sub-consignação desti
nada a medicamentos, 
dt'OJ~S, etc., ·para o 
Laboratorio Pharma- ' 
ceutico Militar e· pelo· 
de 20:000$ á sub-con
signação d<Btin_ada á 
luz p::n·a quatiteis e 
estabelecimentos mili-
tal·os, etc .. ; .......... · 7.975:375$000 

Art. Fic:t o Governo autorizado: · 
.I. A rever, na vigencia desta lei e sem . 

augmento de despeza, as tabellas de grati
ficações de exercícios e abono de ajudá. de 
custo aos . officiaes do exercito, tornando-as 
mais equitativas e applicaveis aos officiaes 
do quadro e classes annexM da armada, con
fórme dispõe o art. 85' da Constituição Fc~ 
deral e art. 3°, ns. 2 e 3, da lei n. 247, 'de · 
15 de _dezembro de 1894. 

II. 'A mandar ins&allar em logàr conve
niente, ouvida a dircc.,-ão de -saude do cxer
.cito, uma ou mais· enfermarias destina.das 
aos officiae.r e praças afl'ectadas de tuber-
culose.. ' 

III. A enviar officiaes competentes, como 
addidos ··militares, a. paizes estrangeiros., não 
excedendo de tres, correndo ?> despeza. pela 
rubrica .9"-Soldos e gratificàções e· IOa
Etapas. 

IV. A continuar, na vigencia desta lei, 
os estudos necessarios á urgente constru· 
cção de urna ferro-via que ligue o Estado 

·do Paraná ao de Matto Grosso, a. ·qual será 
feita por praças do exercito, _sob a direcção 
de engenheiros militares. 

V. A extinguir o Laborator10 Pyrõtechnico 
de Matto Grosso, aprqveitando. omaterial e . 
pessoal no Arsenal de Guerra e Fabrica de 
Polvora. do mesmo E~tado e o edificio para 
aquartelamento de .um batalhão~ . . · · · 

Art. Ficam vigorando como creditas espe
ciaes, para os mesmos fins para que foram 
Yotados, os saldos dos creditos concedidos, 
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SESSÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 1901_ 

pelos decretos ns. 141, de 5 de julho deJ893 
·e I_. 923, de 24: de dezembro de 1894. 

concedido á. .Sociedade Montepio Geral de 
Economia dos Servidores do Estado para 
indemnizar ao Thesouro Federal da .quantia 
de que lhe é devedoea., até que essa insti
tuição regularize sua situação, podendo 
mesmo releval-a do pagamento da imi)o-r
tancia. om que ficou alcançada no anno 

Art. Continúa em vigor o art. 20 da lei 
n. 652, de 23 de_n·Qvembro de 1899. 

Sála das Commissões,3l de outubro de 1901. 
-Paula Guima1·lies, presidente.-:-Cassiano do 
Nascimento, 1•elator. - Mayrinh.- Fran
cisco_ Vei'ga .~ Victorino 1l-Ionteiro .~Serzedello de 1899; · 

· Corrêa. - Nilo. P-eçanlia. - Prancisco Sd.
Luiz Piza. 

3a dii!cus~ão do projecto n. 132, de 1901, 
àutorizando o Poder Executivo a abrir a.o 
Ministerio da Marinha o credito de 100:000$, 
supp1ementar ao art. 8°, il. 24 «Obras:. · da 
lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900_; 

Proposta do Governo 

I Administt;ação Geral ... 
2 Supremo Tribunal o au-

ditoi·es ............... · 
3 Direcção Geral de Con

tabilidade da. Guerra .. 
4- Intendencia Geral da 

Guerra ......... '; .... . 
5 Ins trucção militar ...•.. 
6 Arsenaes e depositos .... 
7 Fabricas e laboratorios 
8 Serviço de Saude ..... . 
9 Soldos e gratificaçõos .. . 

lO Etapas .... ' ............ . 
li Classes inactivas ...... . 
12 Ajuda de custo ........ . 
13 Colonias militares ..... . 
14 Ob1•as militares ....... . 
15 Material. ............. . 

292:615$000 2a discussão do· projecto n. 218, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

129:800$000 Ministerioda MarinhJ..o credito da quantia 
.d-e 6 121$70 l' supplementar á verba sa do 

238:330$000 art. 8o da lei n. 7 46, de 29 de dezembro de 
· 1900, para pagamento de soldos que ~ompe-

261 :725il800 tem aos officiaes transferidos para o quadro 
996:094 00 da reserva depois. de · annulladas as respe-

1.129:67 000 ctivas roforma:3; 
364:014$300 2& discussão do projecto n. 131, de ISOI, 
335: I 00$000· autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

14.660:222~000 Ministerio da Fazenda o cr·edito extra.ordi-
Jt~~L~~ª~g~g nario del:l32$ para pagamento a diversos 

operarias da Casa da Moeda ; 200.:000 °00 3a discussão do proJ·ecto n. 232 A, de 1900, 97: 908$2'77 . t . d 
1.200:000$000 com o parecer n. 22, de 1901, au or1zan o o 

Poder ~xecutivo a -transformar as la., 2'- e 8 ·065 :3 IO$OCO 3a. turmas da Sub-Directoria dos Correios 
------- em la, 2a. e 3a. _secções da Directoria Geral, 

O Srr. presidente _ Não havendo passando o;:; chefes d0 turmas a chcf~g_de 
secção, de8de que preencham as cond1coes 

nadU: mtais du. tradtttrd •. delligno para amanhã a regulamentares, 0 dando outras providen-
segum e o r em o 1a: cias. 

Piimeira parte (até 3 horas ou- antes): · SeO'unda parte {ás 3 horas ou antes): 
Continuação da sa discusdo do projecto Co~tinuação da 2a. discussão do projacto' 

n. 150 C, de 1~0!. com pa:ecer_s0bre as n. 2!6 A de 1901, com parecer sobre as 
~mendas o;ffot·ectdas em 3" d.1scussao ao pro- emendas para. 2a. discussão do projecto n. 216 
Jecto. de lCI:.que orça.~ Recmta::>Geral daRe- A, que fixa a deipcz!l. do Ministerio da Ma-
publica pau_o exerciClO d!3 190 .... ~ - · rinha para 0 exerc1e10 de 1902; . 

2a. ~iscussão do projc~to n: 255, de _1901, Continuação da 2a. discussão· do projecto 
a~t~r1za?do o Pdder Execu~rvo a abrir ao n. 121, de 1901, autorizando o Poder Ex- . 
M1mster10 da GuQrra o credito de 736:424$, ecutivo_a abrir ao Ministerio da Jus~iça e · 
supplementa1• á verba .lO <<Etapas» do art. 15 NeO'ocios Interiores o credito de- 100:000$, 
da lei n. 746, de 20 de ~czembro de 1900; supplementar ao n. 14 .. -do art. 2° da lei 
- la. diicussão do projecto n. 13$ A, de 1901, n. 746, de 29 de dez'3mbro de 1900; 

estabelecendo_ que as etapas dos officiaes do Continuação da 3a discussão do projecto-
exercicio e da armada nun?a Sei ão inf~~ores n. 133 B; ~e 1901, que !1-~tori~a o ~ode!' Ex- . 
a 1$400, qualquer quo seJa a guarmçao a ecuti v o a abrir ao 1\UmsteriO da JUStiça· e 
que pertençam, salvo as exêepçõe.~ da lei;· Negocios Interiores o credito de 11:200$! 

3a. discussão do projecto n. 127, de 1901, supplementar á verba 9a do art. -2o·da lei 
dispondo sobre a contagem da antiguilade n. 746, de 29 de dezembro de 1900; 
do • posto do~ qfficiaes do e~ercit1J a. que s.e 3a. dwcussão do projecto n~ 103," d~ _1901, 
referem os arts. lo e 2° da lei n. 350,'de 9 de marcando oS'· casos e a fórma da rev1sao das 
dezembro de 1895; conderrinações; · 

ga di;cussão do projecto n. 264, de 1900 2adiscussã.Õ do projecto n. 222, de 1901, 
autorizando o Governo a prorogar o prazo determinan(lo que os officiaes do exercito, 
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armada e classes annexas, reformados ou 
que se venham a reformar de accordo com 
os decretos ns. 108 A, de 30 de dozembro de 

· 1889, e 193 A, de 30 de janeiro de 1890, vo
luntaria ou compulsoriamente, toem direito 
ás vantagens exaradas no alvará de 16 de 
dezembro de 1700 e resolução de 20 de de
bro de 1801; 

1a. discussão do p~·ojccto n. 146 A, de 1901, 
instituindo regras para. o estabalecilll.J3nto de 
empreza.s·de armazena geraes, determinando 
os direitos e as obrigações dessas empre~ 
zas ;, 

,/ 

I• discussão do projecto ri. 182 A, de 1901, 
dispensando a Fazenda Municipal de adean
tar o pagamento do seHo nas causas em que 
fõr autot•a ou ré, perante a justiça. local do 
Distrícto Federal, e dá outras providencias, 
com emenda da Commissão ; 

t:~ discussão do projecto n. 202 A. de 1901, 
autorizando o Governo a despender até ·a 
quantia de 50:000$ pa.ra auxiliar as despezas 
de ínstallação e os tra.}lalhos do Congresso 
Agrícola. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 35 minu· 
tos da tarde. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

APPENDICE DOS ANN AES 

Dtscur.so.s pronunciados em divsraa.s .se.s.sõe.s 

SESSAO DE 2 DE OUTUBRO DE 1901 

(Vi elo pag. :10 do prosonto volumo) 

0 SR. BRICIO FILHO-Isso ê sempre melhor 
e significa que as theorias aqui pregadas o 
anuo passado por um seu collega (le lmncada 
não fructifi.caram. 

0 Sr, Llndolpho Se1•ra- Sr. 0 SR. LINDOLPIIO SERRA-Como ia dizen-
Prosidento, o Jornal do Bra.zit traz. uma Iç- do, Sr. Presidente, a resposta foi a mais 
cal sobre Matto Grosso com il segmnte OPl· trwnquillizadora possível ; os teiumphos não 
gr:tpho: « O correspondente. do Jomat do .passam de balelas o o governo do Estado 
Bra<JU :--Censura tolegr,tplnca.--Ameaça de sente-se forte e prestigiado por todos os 
vwlencws-Um telcgramma c1f1•ado.» pl'O· a.mill"o> politicos. 
to1Hlcndo dcmonstr•ar .os suppostos vexames o 
}IOl' (pto tom JlU.S~a.llo o. sou c~t·~ospomlonte Ha ovidonte mú. fé dos informantes. 
om Cuyahll. Isto ó ~m<~ l~oxacttda.<!· . . o Sn .. Brncro Fn,no-M~ts lm sompt•o qual· 

o Jo1·nal da [hYml esta sondo mfjJrma.~v quer cousa. 
por quom tom 1ntoresso em mostt•ar a capl-
t<tl do mou Estu.do, dehaix.o de uma coa.C\~ão O Srt.- LINDOLPIIO SrmRA.-Já disse que ha 
insupportavol quando a verdade é que lá má fé da parte dos i~f?!mante~, que prP,ten
kL ordem e lta. liberdade. dem dosnor~oar a optmao publica para fazer 

O inesmo jorna.l publicou um tologramma crer quo oxuje realmente om Matf;o Grosso 
do Assumpção dizendo que os rovolucionarios. uma. rovoluçao que ameaça o governo Esta
do Ma.tto Gro~so triumpharam em toda li- dual. 
nha. 
. Eu sabia serem completamente inoxa.ctas 
essas noticias,. entretanto passei um tele· 
g1•amma ao honrado presidente do mau Es
tado e a resposta foi a mais tranquillizadora 
possivel. 

0 SR. BRICIO FILHO-Então não ha revolu
ção 1 · 

0 SR. LINDOLPIIO SERRA- Apenas pertur
bação da ordem. 

Um desses correspondentes comrnunicou a 
um orgão de publicidade desta Ca.pital que 
não se sabia do paradeiro do presidente do 
Estado, como si possível fosse que um dos 
offl,ciaes que mais brilhantes provas deram do 
seu denodo e bravura, DL~ passagem do Hu
maytá, pudesse fugir pelo simples facto de 
uma localidade situada a 250 leguas da 
Cu.pital sm• invadida por um bando ar
mado. 

o SR. MALA<WIAS GoN~~ALvr::s-Dou pará- O Su.. MALAQUIAS Go.N~~ALVBS- Ninguem · 
bons a V. Ex. disso isso. 
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0 SR. LINDÔLPIIO SERRA -V. Ex. está 
e~1uivocado; foi pul)lica.do a.qui, se não me 
engano· no O Pai:;, um telcgrarnma do 
Assumpçã.o que dizia lléto se saber do pae<t
deiro do pre.:;idcntc do Estado. 

0 SR. MALAQUIAS GoNÇALVBS-DüSctppa
recel' não é fugir. 

O St~. LINDOLPHO SERRA.- Não tem.rn.zão 
V. Ex. Um presidente (lc E~tado deve cst:tt' 
sempre n~ sédo do governo o qua.ntlo obl'igi\· 
çõos inherentes ao s:m cargo o forçarem a 
excursões, o itinerario a seguir é scmlH'c 
conhecido. 

0 SH,. MALM!UIAS GoNÇALVES-Si é t•evan
che, é. justo. 

0 SR. LINDOLPHO SERRA- QtlCl'J mostrar 
quo não se tl'ata do um movirnento politico 
onde se dogla.diam dons pa.rtidos c sim de 
uma. perturbação da. ot•U.om e du. pcior cspecic. 

E' sabido <.'m Matto Grosso quo o coronel 
Mascarenhas ê pobw e portanto os morccna
l'ios 1111e o acompanlw.m sú espera.m a hora do 
saque e das depreda.çõcs. 

Mas, Sr. Prusitlcntc, o partido quo hoJe 
occupa o poder no meu Estallo, cxclu~iva
mcntc pela ~ua forçit ..• 

0 SR. EUGENIO TOUitiNIIO-E os jornaes 0 SH.. ES'l'ACIO CoiM.DRA- Geaç•.as ao Sr. 
annunciara.m que o pr0sidente tinha ido vi· Campos Sa.llcs • 

· sitar uma localidade. O Sn .. MALAQUIAS GoNÇALves - Ao Se. 
0 SR. LINDO L PilO SimRA-Pcrfeitamcnte. Murtinlto. 

O pt·esidento achava-se, então, na. fl'cguozi<l. O Srt. LINDOT,PIJO SEtUtA. - ••• lm de cum
da Chapacla o o i;olcgP<tmma. em questão prir com o seu deve e prestigiando o pro
mostra a requintada má fé do cort·espondonte. sidentc, para, quo este digno runcciomtr·iu 

E8te e outros despachos telcgl'a,pllicos vi- mantenha a ordem. 
sam o fim do fazer crer em um i'acto por Sr. Pl'esidento, distincto.> collogas que me 
o r<\ inverosímil: a. puj;mi:a do partido repu- honram com . os seus apartes, acabmn de 
blicano para então inserir-se uma. local no dizer que o partido ao qual pm·tcnço só di
Jornal do B1·asil dizendo que os aconteci- I'igc os destinos de Matto Grosso, graças ao 
mentos de Mu.tto Grosso improssionamm al- Sl'. Dr. Campos Salles, isto é, SS. E Ex. 
guns Senll.doro~ quo tr,tt<l.Yam do intcrvit· qumem dizer quo houve intervenção a, nosso 
junto dos chefes das dm~s parch\lidados po- ravoJ' na. ultima. rovoluç'i'ío. Em meu ultimo 
Jitica.s para que houvesse um <tccordo. 1~' discurso tratei do a~sumpto, len(lo documcn
unut out1·a incxactidão; idêa. do accordo só tos; em todo cnso vou referie-mo a <Llguós 
cxi~l;c no cercheo desse iníorm<\nto. (Apcwles pontos que não tiveeam o pt·eciso dosenvol .. 
dos Srs. B1·idn Filho, l1·ineu 11Ictchaclo, ltf(~la· vimonto. 
quias Gor~çctlves e Eugenio 1'ow·inho.) Antes do feri\' o })Onto principal, farei, 

1<:1n Matto Grosso sü se dor<Wl dna3 revolu· em rapida syntlw.'io, uma remtpitulação dos 
çõos que muito honram o caracter matto- acontecimentos anteriores com o fim de mo;~
gJ•ossonso : a de 1892 chefiada j)c!o Se. Se- trar o valor poli ti co do nobre Senador PoncJ 
na.rlot• Ponco e a de l8\J9, quo deu po1• terra. no inicio da revolução de l89U. 
com o mesmo Sena.dor. · Em 1892, o Esta.do do Matto Grosso confia-

SI'. Prosi(lonte, depois da 'revolução de grou-se o o;:; revolucionarios n.poderaràm-so 
18\)1) o quantlo so tmtou da cloiçã.o presi- (lo gover.qo. O nobre Senador, animado pelos 
doncinl, foi o eoroucl Mascal'enhas indicatlo amigos poiHicos aqui do Rio; qtie consegui
para o cargo do 2u vice-]H'C:3idenco. .Este co· ram do Governo Federal um credito para. 
l'Jnol, qno OL'tl. chefe. no sul do .Estado, accoi- pagamento da contra.-l'evolução, reune os 
tou a indicação, aba.nüonando o tlcu antigo seus correligionttrios c depois de alguns dias 
partido, n~~ perduasão de que continu,~ria de lucta. alcança a. victoria. 
como chel'o na.s duas localidades que obedc- Por esse acto adquidu .gt•imdo prestigio 
ciam aa sou mando àbsoluto. Não sondo sa- c1ue foi conscrvndo até o anno de 18!:13, 
tis feito em seus intuitos o 2° vico-presidonte pcriodo esse em que o· EsG<~do foi adminis
desgosta-se, sahe a campo commcttendo t•)da, trado polo digno ... 
SOt·te de tropelias, pelo que foi :pronunciado. o SR. IRINEU MACHADO - Dá um aparto. 
no Estado, sendo mais tarde derrotado nas 0 Sn.. LINDOLPno SERRA._ v. Ex. estranha 
1hargons do Taqua1'ussú por um dos ma.is . ~· . 
sympathicos cidadãos da. minha terra, a per- f'le ~ Pl O.:;ld<.'n éo gov<"rne com o sou pa.r-
sonificação da hondadc, da energia., da ft·an- . l( 0 _ • 
queza. e da.leahlado, o Sr. coronel José Alves O Sn.. EsTACio CoiMBRA- Mas nao e <t 
Ribeiro, retirantlo-so Mascarenha~ pa1·n. São regra do Sr. Campos Sidles. (Az?m·tes.) 
Paulo. O SR. LlNIIOLI'tJo S1m.RA- O :-lt·. DP. Ca.m-

E' osto senhor quo, SOltuio~o 1le vin~a.n(;.as pus S<l.llo~ nutw:b SH :dl'n.~t:•n ll(lsl,a. l'GI-P'a, 
o em procura da 1'evanclte, salte du Pa.t·aguay U Pi·esidt•tt te tluvo g·uv·oru:tt' com· u sou 
comttmnda.ndo um b<tntlo do mtrangoirus ar- )}<tt·titlo gnartla.mlu um,t cort:t imlOJ>emloncht 
mados e invado o E~ttt(lo. <le ;.tcção. ( 11poiados.) 
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ci'SR. EsTAcro CoiMBRA "-V. Ex. C'stà com 
a boa doutrina.. 

0 SR. LINDOLPIIO SERRA - Dizia eu Sr 
_Presidente,. que por <:>ssa. victol'ia o 81•. Sena: 
dor Ponce adquiriu grande pr<:>stigio que foi 
conservado até o anno de 1895, :rnriodo esse 
om que o Estado _foi administrado pelo digno 
Dr. Manoel Mm•tmho, mattoo·po>scmse inte
gro, _illust~;J.do e ~nergico ~ ncfnhuma prepo· 
t~ncw. sorm poss1vel da p;trt<' do chefe poli· 
ttco, attento o valor moral dG pl'imoiro ma· 
gistrn.do. 

Desse anno om diante as cousas mudaram 
de aspecto.. · · 

0 SR. MALAQUIAS GONÇALVES- 0 Sr. 
Murtinho começou a não quorer gvvernar 
mais com o seu partido. ·· . 

0 SR. LINDOLPHO SERRA - Não senhor; 
S. Ex. j;i havia deixado a Presidenci< que 
em occupn,d~1 por outro cidadão, que> não 
tendo a proctsa corn.gem cívica, fui alija.do 
elo Governo, por uma questão de nenhumtt 
irnportancia, pelo chefe do. partido ropubl~
cano que desde então tudo fazia e desfazia 
som ligat' a mínima imporhncia a quem 
quer que fosse. · · 

Nas proprias fileiras daquelles que o aju· 
daram a vencer em 1892 lavravam mao-uas 
e resentimentos. Neste estado de- cous~s. o 
S_r. S~nador ap~·esc~ta candida. to (t pr(l· 
SidenCla um c1dadao muito dedicado a. 
S. Ex., mas sem nenhum v<ÜOl' politico no 
K:~tado. 

Procurar;tm os correligiona.rios do nobre 
Scnadt?_t' ~emovel-o desse intento ; S. l!}x., 
porém, fo1 surdo a todo:1 os pedidos. 

Rompeu a dissilloncia logo llOllorosa, por
quo todos ot; chcl'os de valor c prcsticrio osta· 
vam filiados a ellé1. r:. 

O SH.. iviAT.AQUIAS GoN~lAr.vgs-Porqno ti· 
nlla. ~~raço forte do Sr. Murtinho. 

O Sn.. LlNnor.Pno SgJmA-POl'llUC a cn.us~ . 
em sympé1thica, sendo cn.nditl1tto ela dissi· 
dnncia. o Dr. Metollo que gmnllcs sorvit,\OS 
havia. prestado 1111 reorganização do É~:t;
tado. 

Houvo a eleição, apontada geralmente 
como viciosa, apro3entn.ndo maioria. o candi· 
dato do partido republicano. Apozar dos ve
hemontcs protestos julga.va o nobt•o Sena.
dor tet' g::mho a campanha, porque sendo 
sua a assemblén., facil era. reconhecer o seu 
candidato. 

O coronel Antonio Paes de Barroa.~befe 
da revolução, nã.o querendo que vingasse 
a fl'aude dirige-se para a capital com cerca 
do 3.000 homens. · 

O SR. MAJ,AQUIAS GoNçAI,vEs-Nessa occn.
siã.o não ora um bando. 

Ü SR. LINDOLPHO SERRA-Não era UÚ1 
bando, porque era um partido constituído. 

E o nobm Senador mette-se dentl'o de 
suas trincheiras com 600 homens mais ou 
menos, pedindo a intervenção· fedel'al. 

O telegrapho estava interrompido. 
Depois da sGis dias do luch o Sr. coronel 

Pedro Celestino, com plenos poderes, dirige, 
ao St·. coronel Antonio Paes, o seguinte 
officio: 

~< C?mmunico-vos que estão as3entadas as 
prtnCipaes bases do accordo que são: are
nuncia do Sr. Senador Ponco do Ioaar de 
~residonto o Deputado á Assembléa Legisla
tiva do Estado; a eleição do Deputado quo 
o deve substituir indicado pela. dissidoncia ; 
a decretação immodiatn. da nullidadr daS 
eleições e a acceitação da renuncia dos vice
presidentes do Esta.do. 

PoçJ-vos aguardardes a resposta ou as 
bases oscriptas, ás lO horas, para serem pro
tocolladas e marcada a hora para a assi(l'na-
tura no quartel do 8° batalhão. · t> 

Cuyabá, lG do abl'il de 1899.-Vosso con
tm·raneo o amigo, Pedro C. Cor1·êa da 
Costa.» 

Nesse dia., quando os dous chefes iam 
a~3i~nn.r o itccordo quo tudo entregav;1. ao~ 
diS.3Identes, restabelece-se a communicação 
telographica o o ·sr. geneml commn.nd;tnto 
do districto recebe ordem tel'minante par:~ 
que fizesse retirar da. capital os revolucio
narios, ordem ossn. que fui immodia.ta
mento cumpl'ida., ficando o partido repu
blicano do posRe de todas as posições. 

E vom-so dizer• quo o Governo Fodoml 
não intet•veiu o qno o St•. Sonador Ponce 
viu-se obrigado a annulla.r a eleição pela 
ameaça. de torça federal! Felizmente o pro· 
pPio Sr. Son;~dor protesta 'contl'<t os:ia in
justiç;t no seguinte tolegmmm;~: 

«CuyaM, 16 de abl'il- Sen;ulor AztWC<lo-
• J<í. quasi som muniçõe~, quo o Govorrio Fo
dor:~l não quiz fm•necer•, accoitamos :tccoL•llo 
de· annullação da eleição, o toria.mos tn.lvoz 
capitulado si não chegassem hoje provi
dencias. 

Foi, porém, salva n. dignidade, porque não 
cedemos á imposição da força._ armada c sim 
á intervenção amistosa do Sr. Dr. Joaquim 
Murtinho.- Gerwroso Ponce,- Antonio Ce~ 
sario. » 

Vê, portanto_, a Camara que lm e.ompleto 
equivoco; intervenção fedet•al houve, porém, 
a f<wor do partido republicano. 

Sr. Presidente, já se tem dito quo o arma- _ 
mento paPa os rPvolucionarios de 1899 foi 
fornecido pelo Governo Federal. E' uma. outra 
injustiça. A verdade é quo esse armamento 
p1•ovoiu dt\ l'OVolução de 1892, quando o Al'· 
senal do Guerra foi invadülo e .de lá th•ados 
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muitos centenares de cae<J.binas · Cómblaio ta.rios são uma realidade, do que não 6 
o grande quantidade de munição. licit? duvidar, sem at~r:ibuir aos algar!smos 

. o SE HoSANNAn-De sorte que 0 Sr. se- offiCiae~ ~m~ bypocriSia e uma_ falstdade · 
~. d ·~< · que ser1a Indigna de nós, que nao se com-

nador Ponee armou os seus a vm .. arws. Pl'ehenderia na. hora Pl'esente, em governo 
O SR. LINDOLPHO S.~<~RRA- O Sr. Senador algum civilisado. O relator deu conta de 

Ponce não commandavn. forca.s regulares e toda receita arrecadada o das despezas ef
sabe-se a difficuldade quo ha em commandar fectuadas, ahi, iricluidos oscreditos supple
homens sem disciplina; JlOdem commetter mentn.res e extraordinarios;e des~e confronto 
tropelias c depredações com as quaes nãó verifica-se a existencia dos saldos de 1899 e 
cstojn. de accordo o chefe. 1900. 
· o Sn. HoSANNAH-Indireatamento. _Para o não áedimus do ~e~ digno _colle*ga 

o SR. LINDOLPHO SERRA-Indirectamento,. nao tem out.ra .respost'CL smao: mas 1~so e a 
verdade- os saldos existem. Não proveem 

sim, foi o Sr. Senador Ponce quem armou a elles de impostos vexatorios ; proveem, sim, 
revolução de 1899. da·prudente gestão financeira. ao Governo, 

Sr. Presidente, os D?ssos a.dvor.~arios gosn.m das economias .feitn.s, da observancia rigo-
de todas as garutras no mc:u Es~ado, _e rosa da lei orçamentaria, onde esses saldos 

_ o8sos telegrn.mm~s, accusa.ndo v~o~encw.s, nao fonam p1•evistos e para os· quaes contribui-
pn.ssam de expe~wntcs d~ oppos1çao ·. t•arn a melhor arrecadação das rendas, uma 

Tenho concluulo. (.ilfwto bem ; mutto bem.). fiscalização mais escrupulosa, o augmentó 
· -. sem duvida de algumas taxas, augmento 

que as circumstanc~a~ criticas do paiz e ~o 
seu Thesouro· o ex1g1am, e dessa mspeccao 

SESSÃO DE 3 DE OUTUBltO.DE 1901 

( Vi do :pag. 40 dO J?rcsenté volume ) 

O Sr. Serzedello Corrêa (at
tençCío) vem continuar a responder aos ora, 
dores que se occuparam do Orçamento da 
Receita.. O 12° orador foi o seu prezado ami
go e honrado collega. de representação, Dr. 
Carlos dcNovaes.Não acceitou a emenda de 
S. Ex. pot•que se tratava. de uma empreza 
particular, com fim commercial, embora de 
grande utilidade pratica. S. Ex., porem, 
comprometteu-se a apresenta.r nova. emen
da, em 3a. discussão, torna.ndo obrigatorios 
certos favores em favor de ofiiciaos âe mar 
e terra. o das classes pobres, e nesse caso 
o reln.tor estudará de novo a emenda com 
a attenção que lhe merece tudo que 
parte de sou . ilÍustre collega. O 13° ora· 
dor foi o leade1· da maioria, o seu digno 
collega, D1•. Dino Bueno, Deputado por São 
Paulo. S. Ex. teve necessidade de dar ao 
seu discti1•so caraater político, razão por que 
o relatQr. ficou privado do tol-o a seu lado 
a sustentar o orçamento. O 14° orador foi o 
seu nobre amigo, Deputado por· Pernam
buco,Dr. Esmeraldino Bandeir~J. a .cuja alta 
aompetencia jurídica o relator rende as 
mais sinceras homenagens e a quem agradece 
ós honrosos conceitos enunciados sobre o 

-seu trabalho. S. Ex. é dos que não acredi
tam nos saldos orçamentarios, ou mais 
exactamente-attribue-os aos impostos ve
:x:atorios que estão sondo cobrados .. S. ~Ex. 
porem, não t~m razão. Os saldos orçamen-

superior na administração que car·acteriza a 
gebtão do actual Gove1•no. / 

O seu illustre · co !lega veiti, com grande 
cópia de argumentos, secundar o -Deputado 

. de ·S. Paulo, Dr. Azevedo Marqués, na 
isenção do imposto sobre os vencimentos dos 
juizes do Districto Federal. 

S. Ex. começou por considerai-os juizos 
federaes, - federp,es porque a sua investi
dura, pelo acto da nomeação, é federal ; fe-. 
deraes porque são pagos pelos cofres fed&
ra.es; federaes porque. sobro a Justiça do 
Di.'.;tricto FÇ3deral quem legisla é o Congresso 
Federal. 

Mas S. Ex. esquece que nenhum desses 
factos. é bastante, ante a actual loi organicn. 
do Districto Federal, e a situação sui genm·is 
em que está, para constderal'-se'corilO federal 
o serviço da justiça local do Districto Fe
deral. 

Falta-lhe o essencial, que é a c()mpetencia. 
sobre actos de jurisdicÇão fede:t;'al determina
dos na Constituição Federal, quando trata da 
Justiça Federal. Sobre os serviços da brigada 
policial, de bombeiros, de ilhiminação pu
blica aqui na Capital, sobre os .impostos de 
transmissão, legisla o Congresso Federal e 
são serviços eminentemente municipáes. 

Os funccionarios respectivos são pagQs pe• 
los coft•es federaes, e a inve:~tidura. no a,cto 
da nomeação, é do Go:.Ycrno Federal ; mas· 
que1p dirâ.põr issp que são serviços ·rederaes 
e que esses funccionarios são federa.es ~ 

O serviço. do justiça no Districto Federal é 
evidentemente um serviço local, e u. prov.a é 
que ha um juiz federal para os casol.l da ju
risdicção federal nos, termos da .Constituição 
Fede1:1al. Quando, porém, se os quizosse con-
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sideral' federaes, se rocahirla. no absurdo de 
ama.nhã., modificada pelo Congt•esso a lei 
~rganic:a .do pistt•icto FederJ.l, e tra.m1ferido 
t~ Mu.mcipa.b~ade esse serviço, nomeando o 
·P_refe_!to os JUIZ~s, ~ legislando sohre a oi·ga
mzaçao de sua JUStiça o Conselho Municipal, 
ver por terra os caracteres que, na. opinião 
d? n~b~e Deputado, faziam · deases funcciona
~l?S JUtZe3 fedoraes,isto é, deixavam de ser 
J~lze~ ~ede~a~s, o que não se compNÍhende, 
n~o ~ ~dmiSSivel, porque nos termos da Con
stt tmçao os que são juizes fedel'aes, emq uanto 
exercerem as funcções ahi desi O'fli~das não 
pódOl'ão nunca deixar de ser conslue~ados 
como taes. 
· _ ;Admitt_indo,- porém, que o~ ju.izes do dis
triCto .s~Jam federaes, permanece dé pé a 
propostça? de- que a Constituição, quando 
falla._ em Imposto . e estabelece a sua extensão 
a tod"os os brazileiros, não podia isentar uma 
classe d~ br>azileiros. Permanece de pé a 
~ffirmaçao de que a reducção proveniente do 
1mp~st~, e só para-esse effeito, não ê a dimi
nmça~ de que falla o logislador, diminuição 
que nao tem caracter annuo, diminuição que 
se d<t pa!a todos os effeitos, para aposenta
dorias, hcença.s, etc. ·A. quota do montepio, 
quo é obrigatorio, é uma reducçã.o e nin
guem se lembrou de considerar a obrigação 
do montepio inconstitucional para os 'juizes. 

E no omtanto, por essa quota, que é logo 
deduzida dos vencimentos, sã.o estes de facto 

-diminuídos. · 
S. Ex. referiu~se ainda ao dispositivo que 

autoriza o .Governo a reformar o processo 
exec,utivo fiscal sob certas e determinadas 
bases. · 

O nobre Deputado tem razão em dizer que 
ac;;sumpto está regulado pela lei n. 295,- de 
dezembro de 1761, mas essa lei tem hoje, ante 
o de'senvolvimPnto que teem dito os negocies 
publicos e o regimen de tributação e fiscali-
zação, grandes lacunas. _ 

O processo adoptado ê por do mais moroso, 
· de modo que centenas de cobranças o de 

questões se toem accumuladó com grave pre-
juizo··do fisco. Eis o fa(}to. · 

A is~o o relator da receita procurou prover. 
ante solicitação de um Ministro da Fazend~ 
em seu relatol'io; e isso. está condignado no 
orçamento .em vigor. Vigorando ainda essa 
autórizaçãono futuro exercicio,orelator não 

·fàz questão do dispositivo~ dando assim uma. 
prova da. Su1l! ~t~enção e respe!to á . C!Pinião 

_,dos que combatem s~melhante autor1zaçao, 
seu collegaainda se. referiu á emenda do ·s. 
Deputado Julio dos Santos sobre a lei do sello 
o como terá de tratitr do assumptci quando 
discutir as opiniões do autor da emenda,pade 
licença. pat•n. passar ao 15° o-rador. 

Foi elle -10 seu tligno colloga.. Deputado 
Pelo lUo do Janeiro, a quem respeita. o apre-

cia; o Sr. Dr . .Julio dos Santos; S. Ex:., rofe· 
riu-se primeiro á. sua emenda;~ dando coi:n
pstencia ªos Estados para a arrecadação dos 
bens de ausentes, def11ntos, ettl. Viu do de· 
bate P. das contestações feitas a S. Ex. pelo 
Sr. Deputado Esmeraldino. Bandeira que -a 
questão entre os jur1stas e jurisconsultos é 
controversa, e isso mesmo o declarou em 
seu primeiro discurso. · . 

O relator não tem a pretençã:o de impor 
o sem modo de ver e por isso entregou a. so
lução da questão á sabedoria da Cama.ra. O 
assumpto é importante ·e a detlisão da Ca:
mara vale por uma interpreta.çã,o, deverá 
fiemar do11trina, e por isso pede que o as
sumpto seja meditado e que os competentes sà, 
pronuntliem. Em segundo lqgar S. Ex:. refe
ria-ao ásua emenda sobre .a correspondencia 
official. O relator não a acceitou :porque, si as -
disposições do. regulamento dos Correios fossem 
cumpridas, isto é, se a autoridade remettenta 
declarasse isso · na carta (o relator -não S<" re~ 
fere aos officios de autoridade a àutorida.de, 
refere-se a cartas de autoridades e partimi
lares ou de pessoas que não são autoridad~s 
e usam de envolucro com o cla.ssico S. P ~ 
impresso), de certo não haveria. • necessidade 
do sello official. · __ · · 

Ora, o emprego do se~lo dispensará -qual;,; 
quer declaração -e nesse caso, para a carta 
ser devolvida ao destinata.rio teria . de ser 
violado o sigilló. E' esse abuso que quiz evi
tar não aceitando a emendado seu illustrecol
loga. Terceiro, S. Ex:. veio justificar a sua 
emenda. sob1•e a fiscalização dos impostos de 
consumo e aimposição das multas. A existen~ 
cia das duas testemunhas to.rna. inoxequivel 
a imposiçã.o das multa.. Quem conhece os 
habitos da nossa. população, o reconhece fa
cilmente, além da impossibilidade de encon
trarem os ftscaes na occasião as duas testeM 
munhas, o que tornaria as multas iinpossi- . 
vais no maior numero dos casos. O nobre . 
Deputado mesmo confessou que no seu dlsM ' 
tricto os tlscaes accionam e viio lavrar os 
autos em casa, como medida do l'esgua.rdo 
ao pello. -· 

Isso prova a- má. vontade contra os agentes 
do fisco. Como, pois, ainda premiar os de- · 
nunciuntes destes~·. Que agentes esses que 
a. lei começa por acraditar que usara.m de 
suborno, de rapinagem, e quer premiar os 
que os denunciarem 'l O multado tem ore-, 
curso, recurso por ultimo_ até o· Ministro, e : 
as decisões dadas · a favor das partes por 
alguns chefes contra. o · fisco revetam ~ntes/ _ 
benevolencia., e ás vezes condescendenetas -e · _ 
concessões jnjustificaveis, ._do que _ rig?r e 
.zelo polo fisco. Este é o · facto e poderia. o. 
orador citar muitos e muitos exemplos. 

Qtiarto, S. Ex; referiu-so por ultimo á sua .·. 
.emenda sobre a lei do _sello. S. ,Ex. quer a 
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autorização do Governo para rever essa lei, 
revogando-se a .p~rte que manda annullar 
os titulas de obrigac;oão não sellaclos o di,;
pondo, do modo que a lei indica, a revali
dação. A questão capital do S. Ex. é a que 
di'spõe sobre nullidade de actos contractuaes 
desde que não sejam sellados. Sr. Presidente, 
já diss:~ que esta lei foi votada pelo Con
gresso depois de largo debate e meditado 
exame, e que ha dous a.nnos a.pplicada tem 
produzido benefico resultado. A renda do 
sello que . de anno para anno decrescia che
gou a attingie a cifea. de 6.000:000$, elevada, 
depois da execução da lei, a 15.000:000$, 
apezar das feaudes que ainda se dão. Ufl.la 
das fraudes mais communs era relativa a 
-toda. especie de contractos, quo se faziam 
sem sollo, e quo só quando tinham de ir a 
juizo sellavam-se para que podassem tm· 
etfeito, sujeitando·SO aS partes á multa que 
não obstava a fl'aude. 01•a, pergunto á Ca
mara se é justo e razoavol que individuas que 
violam a lei, que d"efra.udam o fisco inten
cionalmente, na ce1•teza. do cumprimento do 
contracto, e que só sellam o documento 
quando querem fazer vingar o.:~ seus direi
tos, podem o.~tar no caso dessas victimas 
a que se refere o nobre ·Deputado pelo 
Rio de Janeiro ~ Pois podem appellar para 
o direito commum os que o violam e pat•a 
fraudar a fazenda publica não pagam o im
posto do sello, na certeza de que sem olle a 
honestidade das parte.3 dará cumprimento 
ao contracto, e só quando se veom lesadas, 
e só quando se sentem roubadas e engana
das, cumprem a lei, sem lembrar-se de que 
tambem estavam a enganar e a roubar o 
fisco~ 

deu prazo razoavel p1ra entra.r em -yigot' 
semelhante dispo.;;itivo, e hojé quo já. peo
<luziu os seus clfoítos, hojo 'luc não ha. re
ceios do n.nnullação de contractos nfio sella
du:::, "hoje não so explica a. suppressão ~sa 
salutar disposição a bem da boa arrecatttção 
de uma receita tão importante como a do 
sello. Pensa, pois, que a emenda do nu bro 
D.eputado deve ser recusada. e nesse empe
nho está o Governo que reputp. as disposições 
que se quer annullar como as unicas asso
curatorias dll. cobrança e!fectiva. do im
posto. 

Sustenta o nobre Deputado quo o paga
mento do imposto é uma condição accillental 
e nã.o edsoncial pam a valiuu.le dos con
tractos e eu pelo contrario sustento que a 
primeira condição de um contracto ~ a sua 
eifectividade, e que os ta só púde e só deve 
ter a sa.ncção do Estado qua.ndo n.s oxigon
cias lcgaüs estão sa.tisfoitas. Em muitos 
actos contra.ctuacs isso é formal. A venda 
de um immovel só c.3tú. offoctivamente as
segurada depois que o imposto foi pago. 
Não ha tabellião que lavro escriptura. de 
transqlissão sem quo isso est(lja feito. Aos 
casos de boa fé, unicos que podiam e deviam 
merecer a consideração dJ legislador, e são 
raros e são poucos, ha a oppor os milhares 
de casos de fraude e tão frequentes que ara 
quasi que a nórma seguida em todas as 

· transacções. Só agora, depois do ferro em 
brasa adoptado pelo legislador, é que o 
abuso tem desapparecido para reapparece1' 
com maior vig.or, uma vez adoptado o prin· 
cipio do nobre Doputado. Para attender ex
a.ctamente á boa. fé de muitos a lei conce-

Poderão os nobres Deputados defensores da 
emenda dizer que, nos caso.s de escriptura 
de compra o venda não selladas, não pagos 
os impostos, a lei não comminou a nullida.dc;' 
mas SS. EEx. não poclerão negar que essa é 
a praxe, isso é o que se pratica. E nos c;tsos 
de hypotheca? Ahi apropria lei quo regula 
essas obrigações preceituou· a nullidã.de das 
referidas bypothccas, não pagos os imposto3 
determinados em lei. Vê pois a. Camara que 
não . é uma novidade o que o legislador es· 
tabeleceu nn. lei do sello. De longa da.ta em 
nossa legislação se encontra. o principio da 
nullidade, som que se tivesse visto nisso 
offensa aos princípios do Direito Civil, do 
Dü•eito Commercial, Orphanologico e que 
nomes mais queiram. . 

Finalmente, senhores, o nobre Deputado 
pelo Rio de Janeiro pertence ao numor.o 
daquelles que na hora presente não acceitam 
a politica do re3ga.te, porque estão conven
cido.il quo o papel-moeda em circulação não 
é excessivo. S. Ex:. e~queceu-se, porém, do 
da1• um os talão pelo qual· se podesse reco
nhecer a verdade de sua affirmação. Os ·que 
atllrmam quo elle é excessivo, baseiam-se om 
factos quo não soifrom contestação, baseiam
se na sua desvalorização cre,;cente, â pto
porção quo novas emissões se coi!).eçal'am a 
fazer desde o Governo PJ'ovisol'io, ba.soiam
so na enorme <tesproporção entro a mas~a. 
total do papel om cil•culação e o valot• total, 
ouro, da nossa exportação, basoiam-so na 
sua actual depreciação, baseiam-se no prin-
cipio lncontesta. vol de que, do;de q Uü o 
pa.pel-moeda não mantém o seu valor pa
drão da.do pela lei de 27 d. por I$, elle 
deixa ·de ser uma medida. de valores, ello 
pet•tle o seu verdadeiro carne ter de moeda 
reguladora dos preços e dos valorea, pa
drão de valo1• ·para todas as mercaclol'ias, 
para. todas as transacç"ões, o por s1~a vez 
torna-se mercn.doria, CUJO valor desce, desce 
á proporção que ceesce a sua massa. ou. a 
sua. quantidade.· E assim é que se. veri
fica que um grande numero de mercado
rias cujo valor ouro se conserva e.:~tavel 
para serem adquiridas po1• es.3a. moeda sui 
generis, avllta.da e desvalorizada, precisa o 
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comprador do maiot• quantidade. delta. E o 
quo se .dá com a n.cquisicifio de mm·ca.;lorin.s, 
dá-se para todas a~ transacçõos, dá·se para 
todas as liquidações, pal':t todos os paga
mentos, para todas as operações em quo 

·intervem essa moeda. De modo que, si antes 
as transacç~ões se liquidavam e solviam na 
razão de 2, mais tardo precisa-se da. moeda 
na, razão de 4, 16, 3~, etc., etc., o daln a 
n.pparencia de falta do numcrario, o dahi as 
difficulclades rias transacç~ões e nas liquida
ções. Emitta-se, porém, e e.ssas tran::~acções 
se fa.cilitarão, e logo ttpús niaior desva
lorizacão se dará. e maiores difficuldadcs 
aurgirã.o. Este <í o facto de nossa vidn finan
ceira; isso o rcconhceram os m1.1,:ores esta
tadistas do Imperio; isso o reconheceu o 
Governo ac~ual; isso o procl<~mam os maio~ 
res financeiros da Eueopa, apreciando a si
tuação da Hespanha, da Russla, da Argen
tina,do Brazil. Parodiando, pois, as palavra.s 
do seu collega, dirá que desgraçado será o 
Governo que, reduzido por seus conselhos, 
encetasse de novo o caminho das emiss1cs 
ou se detivesse na política do resgate. Esse 
sim, reduziria o paiz á. ruína, á. rniseria e a 
eterno anniquillamonto. Esse sim, cava.ria 
a deshonra da patria o da RepublicJ.. 

Finalmente, para responder ao nobre Depu
tado, pode ·licença para ler trechos de arti
gos de notavel economista, do uma autori
da(le das mais elevadas, onde são afllrmadas 
60tno não se pondo mais em duvida opi· 
ni.õcs que o obscuro relator da receita teem 
sustentado do longa dati;t no parlamento. Es
creveu o Sr. Lcroy Heaulicu. 

«Os espíritos cultos, quando mais não soja 
os capita.list:ts, -tcom-so visto obrigados, de 
uns quinzo annos pttra. cü, a enfrentar do 
bom ou de rná.o grado, antes máo do que 
bom, uma que.:tã ·1 das rnai.1 intrincadas como 
~ a da. doprociaç~ão do cambio nos paizos 
cnjas finanças se acham em decadencia. Nos 
p;iizcs dQ l.Joas finanças c no~ quaos nã.o im
pera o rcgimcn do pa.pcl-moc,la, as oscilla
ções do cambio nunca tem grande amplitudo 
c com . facilidade se podom modificar q uasi 
que por si m,eilmas. A n::1.ção que para a 
lutrmonia da swt balança cconomica, muito 
di versa da velha e limitada balança com
mercial se vir forçada a toe dividas exter
nas supcr~ores aos seus cl'cdi'tos, ha de na
turalmente sotfrJr uma exportação de ouro, 
a quu.l obriga os bancos.a elevarem· as suas 
h.xas de descontos e a reduzirem os sGus 
.adean tamentos ; esta elevação das ·&n.xas, não 
só do.-:; descontos como tambem dos juros dos 
reports e de todos os depoilitos a prazo custo, 
lettras do ThesJuro o outras, provoca por 

. sua. vez um affluxo de ca.pitacs estrangeiros; 
de modo quo assim rapidamente s rccio 

Camnrn ''oi. VI 

Ieee o equilihrio nos paizes cujas finanç:ts se 
aclu,m em bom pc~. 

E' dessa. maneira que, ha uns dous ou trcs 
a.nnos pa.ra. cá., a França, por inter·medío dos 
seus grande.s estabelecimentos bancarios, 
tem fornecido abundan tos capitaes circulan
tes á Inglaterra e á Allemaoha. 

Geande numero de particulares c de soei;.. 
dades ft·anc.ezas diversas, seduzidos qum· 
pola garantia. dos títulos e sua boa renda 
actu:al, quer tambem pelas probalidades que 
ol!eJ manifo.3tam de uma. alta de cotação, 
tom comp1•ado nestes ultimos mezcs tanto os 
consolidados inglezes como lottras ao tho
som•o bri tannico. 

Assim, pois, qualquce paiz de boas finan;
ças é sustonta.do, nos }lerjodos de crise pelos 
qapittte.; moveis daquclles out1•os quo cstãl) 
folgados ou nos quaes a taxa de juros tenha
se tornado muito baixa. Não (no3 referimos 
aqui aos emprestimos temporarios feitos po1• 
diversas vezes pelo Banco de França a.o 
Banco de Inglaterra, sondo um df 50 milhões 
de í't·anco::> na. crise de 1837-39, c outro <lo 75 
milhões do .francos om 1890, na crise provo
ca.da. pela. quebra da casa Baring. Ha, por·· 
tanto, v-arios processos e meios de que se 
pôde · soccorrcr uma naçã.o cujns condições 
financeh•a,q sejam prosper·as, todas as vezes 
que ellil. tiver contra si ·um cambio ruim. 

O mesmo não acontece, porém, com os 
paizes d~ finanças a.rruinadn.s, isto é,aquolles 
nos (luaos ou não c>xiste o cquilibrio or
ç:l.montario e que apresentam por conscqucn
ciu. grandes e permanontes deficits, eu en
tão se consel'vu.m adstric tos ao rogimon 
du p:tpJl-moetb cxco::>sivo o ero11cento ; n, 
po1•tanto, depreciado, o quo fiomaii'! tom 
contra si precedentes financoit•os p ::}llco ga
mntidorcs e cujas medidas flnancoit·<ts u:"i.o 
inspiram confiança. . 

Esses . paiz·~s pcwma.nccem no rogimon du 
~ue nós temos. denominado «os cambio:i Ol'
i;n.ticos», isto (,, os ca.inbios o:dt·aut•tlinat'Íil
mcnto varin,vois, o pat'<L o.3 'ltuws nii.o lu~ 
cor!'cctivo, nom ft•eio. O problema de mo· 
lltm•ar o camhio nesses p:üws ó muito mais 
complicado; p:tra resolvet-o l'az-soprociso dis· 
p:1r <le muita energia, muita, pet·sistoueia, 
acompanhados ütl uma certa lucidez de eK
pii·ito. Sobre tal assumpto ha ai nüa., mesmo 
entre pessoas illus~rádas, muitos prcconcoi
tos : no onLretanto, o conhecimento politico 
de tal questão já. se acha completamente 
firmado, e sobre elle 'não é mais pcrmitti<lo 
sophismar, como ainda. He deleitam oro .fa
zel-o in di vi<luo:3 mais ou ínelibs artificiosos, 
porém de espírito acanhado o que lhes díffl,;., 
culta admit :ir verdades simpqs e claras. 

Sob o ponto de vista. internacional, ha pre
sontemente tres grandos pa.izes onde o ca.m
bio ostú. deprecia.de e mais ou menos desor· 

2 
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denado; são ellc8 a. Hcsp:wha, o Brazil e a 
RepnbUca Argentina. ; niio cit;~mos a Italja 
porque, não obstante mantol'-sc clla ainda no 
regimen <lo papel-moeda, soube com umn, 
energia digna d~ louvol;cs e pelo respeito :.ws 
principies, evitar que a baixa <lesse piLpcl se 
tornasse desastrosa ; clla o tem su~tcn tauo 
quasi ao par, uc modo que é lieito esporar 
que, da.tla a. uccasiã.o favora.vcl, (lenteo de 
poucos annos podor<í. sahir da situação a. nor
mal do curso forçado, tat como o :fizm·am a 
Russia e a Anstria-Hungria, c rccomcçi11' os 
seus :pagamentos em especics, sobro a base 
de ouro. E' muitu provavel quo essa occa
sião se apresente qll<Lndo a · Pl'flducção uo 
ouro no Transvaa1 se tornaJ· hasta.nte descm
volvi<h, c port.a.nto nã.o tom a. ltalia ncccssi
<la.dc tle antecipai-a. Omil.timns i;~tm1mm 
Portuga.l, n. Groeia c 1111 Amcrica o Cl1ilo · c 
out1·os p<dzo:;, por(tue, sob o ponto lle vista 
dos creditas c dos capitacs iutcrnacionu.es, o 
exemplo quo elle~> apresentam é mui w l'O::i
tricto. Demais, bast•~ a HcspéLnha, o Brazil 
e a Repúblim~ Argentina para o quo .. nó~ quo
remos demonstrar. » 

E aindn. roferlndo-so ao Brazil, ú. polltica 
financeira. seguida pelo Governo e aos l'CSill
tados colhiuos, escreveu o seguinte : 

« Si, pois, um paiz quer melhorar a sua 
taxa cambial, é preciso antes de tudo redu
zir scnsivcl c continuadamonte a circula<]ã.o 
do papel-moeda inconvertivel. 

E' .preciso, depois, quo dissipe a descon
fiança c procure attralür a confiança por 
uma boa politic<.~ geral e uma politica. fin<:ln
ceira bem orlc\fl ta< la e firme ncs:!!a boa 
orientação: · 

Com essas duas con<liçõe;; podem ser obti
dos re.mlt.ado:; J•apidos : os Estados Unidos, 
depois da g11erra. de soce):lsão ; a França, de
pois diJS desastres do 1870-1871 ; mais tarde 
a Russin c a Austria-Hnngria, não agir<Lm 
por outt'u. fórma. e i.ouos esses paizos obtivc
l'am ex i to completo. 

Uma outra nação, muito novn e pouco des
envolvida-o Hra.zil-cunscguiu, llolos mes
mos processos, resultados muHo a.pt'Ociav<lill, 
ainda quo incompletos. 

Mostrii.mos, ha oito dias, quo, reduzindo de 
13 o 1 o, em trcs ao nos, o tota.l de papel-moeda. 
·em circulação, este paiz obteve um augmcn
to de 100 o; o no vaLor do seu papel. Evidcn· 
temente esta. melhm·a. ~o consideravol no 
mil ,·ei_s brazileiro não teria podido ser ad
quirida com o simples fa.cto da reducção de 
13 o I o do pi.tpel em circulação; juntou-se a 
isto o factor moral de quo já. f<1llamos, ;t s~L
bcr : a. volta da conftança na. politiea finan
ceim o n~ política geral do BrazU, sob <L prc
sidencia de um homem que tinha uma poli
ticn. bem orientaua e que pcrsevera.va. nn 

observação ininterrupta do son progra.mm,1 
de governp. » · 

Por isso tudo vê o seu digno collega. que 
n:'í.o . tem razão. 

Não é }lOnto que se discuta mais os malefi
cios efl'oitos do papel illConversivt>l sobre os 
~ambios. E, si a. sm~ ncção é assim impor
tante, e si a sua acção é de t<tl ordem quo 
os oconomista.s mais mninentes a consideram 
prepondcra.nte, como deante de taxa.s de
pressivas que temos, quando a nossa expor
tação cxcodc ú. irnportu.ção,nogar que o 'pa
pel que temo::~ não seja excessivo? 

O l 6° orador foi o seu collega. de S. Paulo, 
o illustre Dr. Miranda do Azevedo. 

S. Ex. referiu-se, na primeira pí1rte do seu 
discurso, !Í. r1uesi;ã.o politrca., Entrando porém, 
ern apreciações á lei de receita, S. Ex. cen
sura o Governo pela f<Llta do pl'ovidencias 
sobre a ortlem economica. o especialmonto 
sobre a falt:1 de melhoramentos feitos :para a 
solução do magno problema. da.. sa.udo pu· 
hlica. 

O relatol' do orçamento pensa que o Go
verno, assoberbado por um contracto ue J.:QO· 
ratorla, pela absoluta falta de recul'Sos do 
The.5ouro, pela existencia. de gr~nde defieit 
orça.mentario, pela depressão ruinosa das 
taxas camhiaes, o pola consequente desvi1lO
rização da nossa moeda, alvitrado o credHo 
publico, n primeira cousa. a fazer era f'azo~· 
o que foz: libet•t:.tr o paiz da moratoría, me· 
lhorar as taxas cambiaes, anniquillaro d.eficit 
e firmar o equilíbrio orçamentario. Isso era 
uma condição essenciallla.ra poder recorrm• 
ao credito, sem o qun.l m~l\1oramento algum 
de valor podia SCl' tentado em um ~aiz mi
mulo por gt·andc crise o na ca.rencw.. abso
Luta <le capitaes. 

Pensa. o rolator que hoj~ a situação me· 
lhorou e por jsso ioi o pt·imeiro a indicar a 
necessidade de providencias pn.ra. attender-so 
iÍ, Ct'iSe do caf(1, C o sanC'a,mooto desta. Capital, 
além de provitlencia.s pat•a melhoramentos 
de portoH, como o da Capital, Bahia, Recife, 
BoMm, primordial cOndição para o sanea.
rnento ue~sas importantes cidades. S. Ex. 
t·oferc-so á situação das industrias, e, como 
hom opp.:>sicio11ista que é, attribuc a situa
çilo precaria em que se .acham algumas~ á 
acção do Governo, quando esst~ sltuação é 
devida á. criso financeira que vamos atra.
vessaJJdo, aos nlmsos do crc<lito, ú. ruína dos 
iostttutos <lo cre.dito o á ·lnultiplicidade do 
impostos de Estados, municípios, guerreando 
uns Estadós a. p1•oducção de outros Estados, 
além das dW1culda,dcs de tr·ansportes. Somos 
um paiz quo fechamos os nossos proprios 
mercados :lnossa. prodncçã.o e queremos que 
cHa prospere, e queremos ter ind11Stría.s ! t _ 

Quo a.cçilo poderá ter o Governo para evi-. 
ta1• esses males ~ 
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As providencias dependem rrmis do nós. 
Ha dous annos apresentou projccf;o regu-
lando u. questão da~ tuxas na import:tc;ão in
ter-estadual o na propria importação do o;-;
trangeiro, exercida disfarçatlamcnto ató por 
municípios, e esse projecto morl'cu, pois não 
logrou p11recer. E ahi estão as :tssociaçõos 
commorciaes a reclamar essa providencia, 
c ahi está. o Congl'esso da Lavoura a podir a 
mesma cousa ! ! 

Finalmente, referiu-se S. Ex. ú.s isonçõos, 
affirmando que este Governo havia tido 
grandes liberalidades. Não ha t:d. As isen
ções for•am concedidas em lei e as referentes 
á mineração fora-m votadas pelo Congres:;o, 
por iniciativa da bancada miiJeiru.. O rela
tor confessa que fundo golpe soffrc a rccoita 
com essas isenções, mas tom sido o Con
gresso quem as tem votado. Não tem razão 
ainlli't S. Ex. na censura ao relator sobre o 
Laboratorio de Analyses. O orçamento co
gita do assumpto e propõe medidas impor
tantes para ab.utelat• molhor a saude pu
blica. De longa da ta o orador vem se 
occupando desse assumpto. 

O 17° orador foi- o seu amigo, Deputado 
por Santa Catharina, Dr. Paula Ramos, cuja. 
competencia admira. e· respeita e cuja ami
zade. o honra. S. Ex.' entramlo na discussão 
do orçamento extranha que a lei de receita. 
esteja . a discuti r-se antes da tl ospeza, pelo 
receio de que se conservem impostos que 
são demecessarios. 

S. Ex. não tem razão. A receita só foi 
apresentada depois de distribuída o estudada 

. a proposta. do despezlt do Governo, depois 
que a Commissão verificou, apeza.r das re
ducções a fazer na proposta governamental 
da despeza, que os impostos não podiam e 
não deviam ser reduzidos. Por outl'o lado, 
é certo que estando o paiz om pcriodo de 
reconstrucçã.o, sendo necessario continu(tr o 
resgate o fortalecer o f1.1ndo do garantia,· 
qualquer saldo or•çamcntario tem dostino 
seguro e importante. · 

Agradece ao seu amigo ó poderoso con
curso que lhe trouxe para condcmn:.u• a. 
emenua que isenta dQ imposto os vencimen
tos dos juizes locaes, .mas não pôde concol'· 
dar com a emenda de S. Ex. que suppr'ime 

. o mesmo imposto sobre -o subsidio de Dopu
ta.uos e Senadores. 

O argumento de S. Ex. é que, si o imposto 
é uma diminuição, nos termos em que se 
refere a Constituição para os vencimentos 
dos juizes federacs, sendo o sub:;idio fixado 
pela legislatura antor·ior, a esta não ó dado 
diminull-o pelo imposto. O relator pede li
cençn. para ponderar que, quando o actual 
subsidio foi marcado já. havia, o imposto; 
fui, poi'1, fixado com esta reducção, e suppri
mir o imposto hojo importa mu alto ral-o, o 

que nôs não podamos :titzor, como ponsa o 
Keu nobm collega. Pensa, pois, quo a cmencla 
devo ser rejeitada. 

S. Ex. condcmnou o rcsgute da Estrada. 
do Ferro Recife a S . Francisco, mas o re
lator entende que essa operação do resgato 
deve sm• encarada em seu conjuncto e não 
isoladamente para cada· estrada. Como S.Ex. 
não discutiu o assumpto e nã.o expendeu os 
seus calculas, o orado1' aguarda a terceira 
di,;cussão em que S. Ex. de no:vo fallJ1rã, 
para responder-lho, mostrando que S. Ex. 
alJsolutarnente não tem razão. Por ultimo, 
entrou o seu colloga em apreciações sobro a 
política financeira. S. Ex. é um advors~~~ 
l'io do msga.te e tom a inabalavel convicção · 
que não ha excesso do papel e que a crise ó 
o rosultado <la falta de numel'a.rio. 

O l'Clator da receita pensa do mo(lo di
verso. Ac1•edita que o papol-momla quo 
temos, sendo improsta vel como moeda, 
sendo imprestavel como padrã.o de valor, <!, 
ao contrario, uma mercadoria de má qua
lidade cuJo valorvive em constantes c con· 
tinuas oscillações, e como essa mercadoria 
ê trocada pelas outras em condições do 
b<tixo preço, como se a compra por p1•eço 
tres ou quatro vezes inferior ao valor que a 
lei lhe deu, o relator pensa que está ahi a 
prova de seu exces:;o. . 

Concorda que haja contribuído para diffi· 
culdades bancariasa falta do capital, mas 
essa falta de dinheiro não é devida á falt.a 
de numerario e sim ao pequeno poder acqui-
sitivo que tem esse-numerario. . 

O que se comprava com 10, as trans~ 
acções e negocios que exigiam 20, · hoje 
compram-se com 30 ou 40 e as transacções o 
negocias exigem 60 ou 80 ; dahi o parecer. a 
massa de papel insufficiente, quando ella só 
tem essa apparencia pela falta de poder 
acquisitivo. Dê-se-lhe o valor -que devia tor 
e ver-se-ha logo a süa extraordinaria abun· 
dancia. 

O orador vae sentar-se. Não voltará. nesta , 
discussão á tribuna. Sente que lho fallec~ 
autoridade moral para fallar á maioria deâta 
Camara, de que não faz parte e de quem 
rerebeu pelo orgão de seu leader a mais 
fundá desconsideraçã.o e de seu Presidente a 
iiicorrecção de violar o Regimento, para 
quo mais uma vez o seu purtido no Estado' 
fosse esmagado e entregue .á mais eruél das 
corrupções politicn.s: E' como Brazilciro e 
Republicano que veiu cumpi•ir o seu dever, 
certo de que os homens nada valem ante o· 
juizo do futuro e a severidade de uma 
conscicmcia que não serve· ambições, que 
esquece interesses, que não quer ver go.; 
vernos, mas que respeita os interessses · 
JJermanontes da sociedade c os altos destinos 
da. sua Patria. ''-O orador cumpriu o seu 
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deve1• e a ma.ioria . govot'IHtmental cmnpl'a o 
seu como o q uiz w e onbntler. (O o1·w/o r é 
vivamente fe !, icitado e apoiado mn seu l..lis
CU?'so.) 

~ -
' SESSAO DE 7 DE OUTUBRO DE 1001 

{ Vid~ pag. 1i1 do pre~onto volumo) 

b_ra. n, ta.xa ca.mbitl;· o a este respeito tomos 
observado que, a. despeito d.:t permancncia. 
da, mesma quantidad_c de papel-moeda, são 
constantes as va.riaçõf's o bruscas as oscitla
ções da taxa cambiaL O cí1mbio não ó, pois, 
thermometro infallive!, ]Jelo qual se po~s.1. 
verificn.r• a depreciação da moeda. 

Relativamente <1 -balança commercial, 
disso que eUa no-; era f<tvora;vel, mas que o · 
quo nos servia pn.r:t regtll:w o determinar a 
taxn. cambial era a balança internacionn.l de 
valol'cS, influindo, quanto a esta., não só a 
rome3sa de qua.ntias feitas para, o exterior 

O ·sr. Pedro ·Pernambuco- por particularo.:;, para sJ.tisfaç-ão de com· 
Sr. Presidente, na sessão passada comcçn. va pevmissos, pelos colonos e })elas casas es
a discutir o Orçamento da. Receita, fazendo trangeira,s fundadas no Bl'azU e por a.quel
considcra.ções sobro <1 inteoducç,ão do l'elato- lo:3 que vivem na Europa.· das rendas dos 
-rio do Sr. Ministro da. Fa.zenda:, quando, in- SGUS ca.piÜ.l.2il aqui depositados, como as 
tm.'l'ompido pela hora, solicitei de V. gx. a remess<1s feitas pelo Governo para. o p:1-· 
fineza. de considerar-me ioscl'ipto para pro- gn.mento das despezas no exteriol', t!l.es 
seguir nossas considerações na sessão de como commissões externas da diplomacia, 
hoje. encommenda.s de materia.es, amortizl\ção do 
· Antes, porém, devo fazer uma. ligeira re- pagamento dos juros da nossa.• divid~, atém 

\. capitulação das opiniões pot' mim aqui ex- das commissõos dos banqueiros. 
pendidas. . . Agora, depois de feita esta. ligeira l'eca.pi-

Referi~me em primeiro Jogal' á nossa. a.tti- tulação, passo ao estudo das operações fi.-
"' tuJ.e politica nesta Casa desde o in!c!o do go- nanceiras <le encampação e a.rrendamentos 

verno do Sr. Campos Sallcs; e, dop01s, mani- das estradas de ferro do Norte, qtl.e. o Sr. 
festei-me sobro a mtroJucção do relatorio do Minis5ro da Fazenda jUlga fot'àm as mais 
Sr. Ministro da Fazenda. Recordo-me de. felizes feitas neste paiz, operação de que . ·· 
haver dito então que nã'J poclitl. concordar S; Ex., na intl>oducção do seu relatorir>, · 
com o plano financeiro adoptado por S. Ex., toma a responsabilidade e diz qtxe as con.;. 
de cogitar do grande :problema de ro.;;gat3 do suras a.tê agora. feita.s são devidas on â pai
nosso meio circulat1te S3m attender seria.- xão politica ou a sent~mentos de ordem dl· 
monto ao problema cconomico qáe, em mi- versa, qne não deixam aos críticos a calma 
nha fraca opinião, serve de fundamento ao e a retlexü.q preci.~as para o · e.:~tudo de ques-
outro. tões desta ordem. . 
· Disse parecer-mo um dislate ocononiico o Parece que o Sr. Ministro da Fazenda fal-, 

principio quo queria introduzir o Sr. Ministro lava para um p<1iz' de beoeios! Lendo estas 
da Fazenda, estabelecendo que o cambio era ·suas phrase.3 em que se e;c:1raece de moela 
resultante da. relação da quantidade do papel- tão brutal da paciencia evaagolica (lesk 
moeda e . do valor da exportação, de modo corJoit•o, sinto a · mais dolot•osJ. da~ impl'es
que, reduzida a quantidade daquello, a nossa sões por ver que o Governo do meu paiz, · 
exportação augmenta.ria. d"e valor . . Fi:r, ontão osqueci!lo das ditficulda.dcs que escurecet~l os 
consideraçõe.s no s:mtido de mostrar que horizontes patrios, não soubes3o cu:mprie 
o cambio resultava da lei da prJcura o da digna e honrosa.1nentc a autorização que lhe 
offerta. (apoiados),que ellc era uma. mercado- havia sido confiada pelo C_ongresso Na
ria como outra qualquer c que eu attribuia cionaJ. 
a p~quena al~a da t~xa._c~:un?ial á. _9-iminuiç~o UM SR DEPUTADO -- ~Em m~ horl\. 
da 1mportaçao e nao a wmnoraçao do me10 · ' 

-. circulante c outras m~didas postas em pra-: O SR. PEDRO PERNAMBuco:-Não ~emas 
tica pelo Sr. Ministro da Fazenda. O cambio, dados oHl.ciaes quo nos habilitem a jnlgae 
como todas os phenomenos economicos, está com segurança . <las encampaçõcs; cntt•e- , 
sujeito á lei da procura e da offcrta, é offci- tanto, pelos documentos oll'erecidos pjlüil 
to de causas cJmptexas, é determinado p~la jornaes europeus, quo nãJ fl)ram a.té hoje 

. intensiçiade da procura. e da olfcrta do ouro. contradictados pelo Governo, vej~ quo essas 
·· Des~as minha~ obscrvaçõc;s não se deveria, operações; longe de ia·azer vantagem com a 
entretanto, inferie que conc~wdava se fizes- diminuição do onus p::!.l'a. o Tllesouro, au-' 
sem emissões de plpel-moeda discreciona- gmentaram os nos:;os encargos externos ; 
ria!nente, :pois nã0 sou apologista do systema. foram operações gra.ndementG ruinosas. 
de Law, mas tamb2m não acredito ·que o Só assim, Sr. Pre::;idente, eu compl'ehe}ldo 
excesso do meio .ciecula.nte póssa. influir so- o silencio quo vae mantendo o Governo 
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q:Ua.ndo j<t são decorridos tees ou qun,tl•J me- JoSr._ Pt•esi<lente da Republica, encontramos 
zcs que estas operações foram realizadas o factos até roccnte:3 que bem mostram o cri
quando já sfl.o cllas bem ce>nhecidu.s na praça terio com que p1·ocedem os governos bem 
do Londres. I~. enkctanto, o Sr. Ministr·o orientados em relaçiío a. cmp,·ezas destà na· 
(ta. Fazenda. ainda n~í.o enviou ao C.mgrcsso turczu.. 
Bmzileiro umo:t noi;icia complet<t a . ro- Refiro-mo, Sr. Presidente, á acquisição do 
speito. canal de Sucz, feita durante o ministerio do 

UM SR. DEPU'l'ADo-Elle já lWo·motteu es- conde de Boaconsfield. 
crcver um lim·inho. - Este nota vol homem de Estt\do, Benjamin 

Disraeli, dosdo muito co~lo revohíra as suas 
O Sr:t. PEDRO PERNAMBuco-Comprehen- grandes qualidades de estadista. · · 

doria por pal'tc do Govct!no bmzilciro o Dcllc referem os seus biographos que, 
mais completo silencio na occasião em que quan(lo pela primeira vez f'allára em );lublico·, 
se cntabolavam as negociações 1mra. o rcs- perguntando-lhe lorú Grey- What is he ~ 
fpte das. estr<tdas: -deu-lhe rcspost:\ altiva o immediata; di-

l,:stc sigillo era neccssí1rio, como _ai;tcsta a zcnro-sc neto de um traficante italiano e 
ltistoria dos povos, e até o quo se dá com as :filho llc um judeu, mas que queria tornar-se 
emprcza.s particulares; o Governo tinha de o pi'imoiro na littoratura., na politica o na 
fftzcr <t acquisição dos títulos pertencentes sociedade ingloza e Ixion no céo. 
ás cstrada.s c devia usar de certa cautela, Nessa sua resposta deixou transparecer a 
apt·ovoitando a baixa que ellcs tinham na- contrariedaue c1uc lho produziram as ex
quella grande praça. pressões de O' Conncl~ considerando-o her-

Supponho que, quando o Congl'Osso deu so- doiro do ladrão que figur<ira na cruz. 
melh \,nte autorização ao Governo, foi com o Esse eminente estadista inglcz,quo, á força 

- intuito .dc sor utilizada sómento om occasião de sou fulgurante talento, impoz-se á estima 
opportuna, com a maxima cautela c scgu- o veneração de seu paiz e do munào, conlle
rança c proclirando t~.].li'epir a maior somma cedor das enormes vantagens commerciaes e 
de beneficios para a Naçito. . · p:>liticas que poderiam advir a sou paiz, d:.t -

Mas, Sr. Pre~idcnte, o quo consta é que, hegemonia tJ.Ue para suJ. patria resultaria 
antes mesmo de dadi.l a autorização legisla- da acquisição daquella · formidavel empreza, 
tiva, já so achava, o Sr. Dr. José Carlos Ro- élo _poderoso na íormaço.ão dcss~ engrenagem_ 

· ... d1;igues em Londres occupando-so dessa ope- que representa a forç ~ e. o prestigio de uma 
ração. · · nação, tornando-se então senhora dessa estra-

E,ainda mais, que, sem comprehendei' bem tegica passagem, seguiu política differente 
a delicadeza da missão quo o. Governo lhe nessá operação. 
confiara sm1 autorização legislativa, ·era Examinemos, poi:3, como a Inglaterra 
intervistado pelo rodactor do :Financial Netos pôde as~enhorear-se daquella grande em- -
e revelava todo o plano do Governo sobre a preza., que levara a effeito a grandiosa con:
encampação e arrendamento da::; estradas. cepção do grande ft'ancez Lesseps, ligando o 

De -r·egrosso de sua viagom a Londre3, 0 mar MQdite~ran~o ao-Oc_êano Indico. ·· · 
Sr. José Carlos Rodrigues teve em Peraam- a J;. opc~~ça~'. Sr. Presidente, fcz·se da se-
buco com o-superintendente da Gréat )'lles- : t:>mnt~ ~oi ma ·. · . ,. , . , . 
tern conferencia sobre o assumpto c g .. aü- . . O c.r,tnde. c)ta~t~ ,a, aproveitando-se das 
cordo estabelecido f vi tão vantajoso para . a ctrcumst~nctas crlt1cas em que se a.ch<\Va a 
Great :tVestem quo esta c'ltendou mand·ar companhia francoza exploradora d2 canal, / 
logo um seu repre.sent'a.nte a esta ::Japi talpa1·a comprou .trcs quartas parte~ du.s ~cço~s dessa 
ultimar as combinações iniciadas. Estas mi- c~npanlna, pe!t~ncente:'3 ~o h.hedtv~ ~? 

i nhas asserções são baseada.s em informações Et:>ypto e consooum dommai_ a coml?u.!lhlil 
1
\ existentes na acta da assembléa geral dcs polo grande . nu~ero_ de ac~oes . adqumda~, 

!' 

accionistas da a1·eat Western, celebrada, a trazendo ao erar10 mglez_ gr?>ndes . sommas 
21 de junho do corrente anno. annuacs, sommas 9-u~ sao calculadas om. 

u . _ . . . cerca do GO ou 70 mllhoes de francos, trans- -
Nest<~ operaç~o se ver1fi.co11: o que - l!m~to acção es3a que serviu poderosamente para à 

bem d1sse. o . Illus~re !3stad1sta. br~~Ilmro Inglaterra impor a sua vontade por occasião 
St. Dr. Manoel VICtormo : « S1len~w no de se fazer o accordo internacional da livre ' 
com~ço, pa~.:1 não perturb~r a o~eração .; si- _passagem do canal de Suez. · · .,. 
len~IO depois, ppl'que ora: nnposs1vel a repa- . No Brazil as cousas · passam~se por fórma--
raçao doscrros commotttdos.» ·. muito diversa. . · . · 

Sr. Presidente, <1. histeria nos forneceo~- AHUmvia um estadista, que tinha a maLt : 
emplos de operações semelhantes ieitas em perfeita orientação, o mais completo patrio~ . 
outt·os paizes. Na historia politica. -da Ingla- tismo e o mais seguro criterio no desem~ 
terra, paiz que :merece toda a consideração penho de sua alta missão. 
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Começarei, Sr. Presidente, pela encaro- 30_ annos; esse prazo já estava torminado,
pação da Estrada de Ferro de S. F1'ancisco á e, pOl'ta.nto, cxtincta a responsabilidade do 
Bahia. . / Governo. · . . 

O capital desta -companhia era re:presen- Este era o credo1; da companhia de 
tado por 90.000 acções de 20 libras cada ~ 400.000, o que dá, ·portanto, para a com
uma. A cotação de suas acções no Stoch panhia. um capital de ~ 800.000, que a juros 
Exchange,quando se achava o nosso emissario de 7 o f o importam em ~ 56.000, quantia. esta 
em Londres, regulava de 8 a 81/2. que o. Governo brazileir·o pagava annual-

No emtanto, que fez o Governo 1 . mente. . . 
· Comprou as acções, não por 8-8 l/4, ou Não pagava tanto actualmente, porque · 
mesmo pelo seu valor nominal, ~ 20, mas era computada a renda que a companhia 
por 25, dando um pr~juizo ao Thesouro de produzia. 
cerca de 194 °/o, pois, em vez de dar cerca Em 43 annos, prazo da garantia de juros; 
de ~ 750.000 ou .mesmo ~ 1.800.000, deu temos ~ 2.480.000, ou 21.404:444$44t em 
2.250.000 em títulos de 4 °/o. e juros de ouro, fica:Bdo· o Governo com os saldos da 
1/2 °/o, o que no fim de 56 annos, quando companhia. Pelo resgate devia o Governo 
a amortização deve ficar extincta, terá pago reduzir o onus ai:mual, isto é, reduzir a taxa 
o paiz ~ 5.670.000 ! . com o a.ugmento_do prãzo :para amortização 

Sr. Presidente, em relação a esta compa- da mesma quantia, e, de accordo com o con~ 
nhia, sobre o seu resgate surgiam duvidas~ tracto, o resgate só se podia operar pela en
como se verifica do parecer da. Commissão trega. dos mesmos títulos produzindo· a . 

· de Obras Publicas da Camara, S(}b n. 66 A, mesma renda. . · 
de 1894. · · A· proposta do .Governo á direêtoria dessa 

A ·estrada não d:1-va. renda·liquida e neste Estrada foi a seguinte: . . 
caso o resgá te devia ser feito por arbitra- - Dar ·~ I. 500.000 e~n tttulos de juros . de 
mento. 4°/o e amortizaç.:1.o, pagos quer por com-
. Mas de nada disto se cogitou. pra no mercado, quer por sorteio. ·. 

Além dessai quantias fez o Governo gran- Juros e amortizu.ção annuaes '.€ 67.500. 
des :prodigalidades, dando ao conselho :fiscal Presentes ~ 81.500, para pagamentó âa. 
'€ 3.840, ao pessoal, como gratificação pela divida da companhia em debentures e 
perda de seus empregos, ~ 6.900, ao ch:aus- ~ 10.000, para o pessoal. 
seur do escri:ptorio . f. 100, .o ainda, sob Como as .~ 81.500 deviam ser pagas de 

· · titulo de compra de materiaos, carvão e accordo com as cotações dos títulos de 4 °/o, 
etc., umá libra por acção, isto é, mais tevé de dar títulos no valor nominal de 
.-e 90.000, o que tudo sommado dá ~ 103.340, cujos juros. e amortização impor-:-
~ 2.350.000. tam annualmente em ~4.650. -

Eis a responsabilidade que o Governq; tem As 10.000 €, equivalem a f 12.680, cujos 
perante a companhia que explorava a Es- juros- e amortização importam em ~ 570. 
trada de S. Francisco á Bahia. - O Governo tem,· portanto, de pag.(l,r de 

Sr. Presidente, a prodigalidade fo~ de tal juros ~ 72.720, sondo a sua responsabilidade 
ordem,os favores tão crescidos, quo na assem- do ~ . 1.616.020. 
bléa dos accionistas, em · Londres, quando Esta operação, cuja amortização é · de 56. 
foi communicada a. proposta, resolveram annos; dá. o prejuízo de ~ 1.564~320, ·o 
elles testemunhar seu àgra.decimento ao que, reduzido a cambio de 12, importa em 
Governo, porque fô~a. além das obrigações 31.286:400$000. : 

. do contracto. Sendo assim, como·eu acabo de mo~strar · .·. Agora, Sr. Presidente, conhecidos os gran-
. dos :prejuizos que resultaram da oncampaçKo por estes dados que estão do ;.tc~ordo com as 

_ ·· dessa estrada. passo a tratàr do modo de- noticias exaradas em jornaes da Europa, e 
sastroso por que tambem foi feita a encam- que ainda. não foram contestados :pelo Go
pação da; Recife ao s. Francisco. vcrno braiileiro , veriftca-se · que estas 

Foi mais oneroso. O ca:pital garantido pelo operações foram um desastre para o paiz. 
decreto de n. 1.245, de· 13 de outubro de · A indemnização que o Governo deu pelos _ · 

··1853, era de ~ 875.123; . pelo de n. 1.629, de debentures da companhia foi até illegal, por
li de agos=to de 1865, de ~ 324.877 e o garan- que ha uma clausula no contl•acto, segundo se 

T· tido· pelo Estado que a União addiccionou á. vê dos decretos i:l. 1.628, de 8 de agosto, e, 
·, ·sua responsabilidade era de ~ 485.660, o que n. l. 629, de ll do mesmo mez de 1858, pela 
·tudo somma ·~ 1.685.660. qual companhia só receberia do Governo 
. Em virtude da clausula X do accordo feito em fundos publicas titulas que dessem· igual 
em agost() de 1870, a. União estava isenta da rendimento, descontada qualquer . quantia 
responsabilidade sobre e 485.660, porque o que, dada a hypothese do l'esgato,. pudesse 
prazo pal'a garantia de juros era apenas de dever, em virtude da obrigação que lhe era 
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h~ posta pelo § lo _do .. art. f5 do decreto Si estas cstr·adas (sem q ueree oifonder á. . 
n. 1.245, do 13 de outubro do 1853. engenharia nn.cional) tivessem sülo mais bem 

Provada o modo irregular por que o Go- administradas umas e fiscalizadas outras,· 
verno da Republica usou da autorização 9-ue talvez tivessemos verificado o que diz um 
lhe ba.via sido dada pelo Cong1•esso, passo a profissional reconhecido como de grande 
entrar na apreciação do arrendamento das competencia no as.~umpto, o Dr; Crockatt 
estradas do norte, tambem me utilizando dos de Sá, que, em discurso pronunciarlo no 
dados conhecidos, para mostJ•ar que o Go- Club de Engenharia, aflirmou que si o Go· 
verno brazileiro, fazendo todo o contracto, vemo não tivesse feito a encampação das 
não attendeu á convcniencia publica. estradas de ferro, deixando expirar os pra· 

O al'l'endamento das estradas de fer·ro de zos da. garantia de juros, sem p1•eoccupar-se 
S. Francisco, do Sul do Pernambuco, da com a ·reducçãq do onus, nellas se oper•aria 
Alagoas Railway, da Conde D'Eu, e do Natal uma transformação singular, tirando as 
a Nova Cruz, concedido á Great Western, estradas que hoje vivem no regimen do 
foi-lhe, além _de prejudicial aos interesses deficit ou de saldos insignificantes do seu -. 
do ]?aiz, illogal, porque o Cõngresso tinha trafego renda suffi.ciente para o capi-
autorizado apenas o. arrendamento das es- tal. . 
tradas de ferro nacionaes e algumas destas O Governo, arrendando as estradas defcrro 
ainda não o eram. á Great Western, mediante 15 % na renda. 

Confiando a um syndicato estrangeiro es- bruta, de 1910 em deante, perdeu, como pro
tradas que não podem deixar de ser consi- vou aqui o meu companheiro de 'bancada, o 
deradas estrategicas, por isso que percorrem Sr. Bricio Filho,· mais de 200:000$ annual-
quatro Estados e que em momento de situa- mento. . 
ção difficil para este paiz terão de prestm· Com este· ruinoso contracto o Thesouro 
serviços bem assignalados, não se most1•ou soffrc annualmente um prejuízo de cerca de 
previdente. . __ 70:000$, m;n quanto importavam os direitos 
"'Não devo entrar em detalhe::;, examinando aduaneiros que se percebiam des-ta empreza, 
as propostas feitas em relação ao arrenda- e que pelo contracto de arrendamento dei• 
manto, .parecendo-me que, a despeito da au- xam de ser pagos, incluindo-se até nesta cón
toriz;:tÇão concedida, o Governo devia ser cessão igual isenção para a Great Westem, 
mais escrupuloso, só eífectwmdo o arrenda- estrada arrendataria. 
monto em concurrencia publica. O Governo, acceitando a desistencia dos 

Mas o Governo infelizmente estava com- juros, como contribuição dos primeiros an-
nos atê 31 de outubro de 1910, acceitou a 

promettido a fazcl' o arrendamento com a expiração do prazo de juros nessa época, 
Great Western, -quaesquer que~ fossem as dando prejuízo ao Thesouro. 
condições. E é isto que se deprehende do Peço licença á Cama.ra para ler· as cifras, 
simples confronto das propostas das duas que aqui· tenho,. porque ellas são a affir-
companhias inglezas, a Alagôq,s Railway e a mação a mais eloquente .do modo desastrado 
G1·eat :vestern, oiferecendo esta <Lo ~ov:er~o, por que esta operação se eifectu.ou. o quo a. 
pelo arrendamento que se lhe fez,36. 763$3;5, companhia tinha de receber do Governo até 

_no ;prazo de 60 an~os, ~o passo que a.Alag~as 1910 (le juros do_ meio anuo, isto é, do se
Ra~~w.ay dava 44.569$765, o que Importa gundo semestre de 1901, importava em 
p~eJUizo ao'!:hesouro de c~rca d.e 7.806:000$, · ~ 19.687, de 1901 a 1909 em ~c 317.880, em 
fora as fracçoes, como multo brllhanteme~ __ tell9l0 or, 30.552; 0 que tmto sommado perfaz 
demonstr?~ o :r;neucollega do rep1~esentaçao, a somma do-~ 368.119. · 
o Sr. Br1c10 F1lho, em notavol discurso so- Recebe a estrada, calculando os saldos das 
bre o assum:pto · estradas arrendadas em cerca do 900:000$ · 

A operação já estava combinada com a pelo prazo de 9 l/2 annos, 8.550:000$; o 
Great Western, na exposição feita -pelo salclo da Sul de Pernambuco, q11o a.valia em 
Sr. Rigby em assembléa geral dos accionis- 70.000:000$, importa em 665:000$; a isenção 
tas da Great Westem, realizada a 21 de de direitos alfandegarios, á razã.o de 70:000$ 
junho ultimo; vê-se que a renda da S. Fran- por anno, importam em 665:000$; o que 
cisco ·no anno de 1900, montou a .ce1•ca de tudo sommado d(~ 9.880:000$, que, reduzidos 
570:000$; tendo sido infel'iol' nos quatro a ste1•1inos ao cambio de 12, importam em 
a.nnos.precedentes,. devido a ter gasto essa .C 494.000 em favor da companhia, pois,. 
companhia cerca :de ·S 113.357 com a ~ 125.880 e Ht sh. ou approximadamente 
substituição de trilhos e cerca de~ 14.130 2.500:000$, pois, entrQ ·B 368.119 e~ 494.000, 

--com a acquisição - de material rodante, ha uma differença de·~ 125.881. . . 
/_.demonstrando, Sr. Presidente, que nos exer- Não :fica nisto só. Ainda analysando. as 
~:;~çicio~ · futuros a renda. liquida desta es- bases que serviram para a confecção · do 

'tra,da, deveria ser maior do 500:000$000. contracto do arrendamento, vejo que, além-
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dos p1•ejuizos pa.ra. o Thesouro, houve oJfons;t 
aosintores3es cconomicos do 1tm E~tado dtt 
União. 

E' assim, })Ol' exemplo, que pqla, clausula 
XIV a companhia ficou sonhora. dos destinos 
do Bstado que represento. 

Diz es9a. clausula que servil'i'ío de ha.sc 
para as tarifas das cstrad<.ts <LrronthLLlas as 
tarifas clovada.s da l~strada do Forro do Li-
mociro. 

Tomos ainda. uma clausulé.t que ·o Govei'llo_ 
não podia tet• estabelecido, e 11ela. qual se dtL 
á ;m•endataria IWCferoncia pa.t'<t a constm
c<;ã.o d(} ramacs, o quo projudical'<i. os gs
tados, a quom pela Constituição pe>,rtencc, 
dentro da, sua cit·cmnscripçã:.J territori<Ll, 
ftLZOl' tacs concessões c não ::i. U11 üio. 

São estas as pl'incipacs con:;idoraçõcs gobro 

Esta, no ad. 83, cstahBleco o seguinte: 
« Contin:uam em vigor, O!nquanto não re.

vogadas, as lois do antigo rogimen, no que 
explícita ou implicíbmentc não for contrario 
ao systoma de govceno fiemado pela Consti
tuição o aos princípios nella consa.grados.» 

Ol'a, é explicitamente contrario ao systo
ma de governo fiemado · p3la Constituição, 
a continuação do abuso de succedcr a União 
aos defuntos e ausentes nos bens vagos ; por
tanto, devemos respeitar a verdadeira dou
trina constitucional, dando aos _Estados 
aqniUo ~ quo elles teem incontestavel di
reito. 

tã.o lesivo contracto. 

Pelo elemento historico, isto é, pela discus .. 
são havida., quer nesta Casa, por occasião da. 
confecçã.o da nossa lei ba.sica,quor no seio da 
Cmnmissão dos 21, apena.s cncontra.-se a. opi-

- nião de um ex-Sena(lor,o Sr. Theodureto Sou-
Agora, St'. Presidente, si me fosse permit-. to, mostrando-se contrario a os&e principio, 

tido, pediria á Camara que a.ttendesse á. si- quo osGabelece o dominio do Estado Cr>J. rela
tuaçã.o d ifficil em quo se acha.m os K;ta.dos da ção a taes bens. 
União, abolindo os impostos de consumo, Relativamente âs terras devolutas, entl'e 
lanç<td.os p~r este Congresso, que ou re- outros, o Sr. Deputad~ João Barbalho, em 
cahem sobre mee~Jdortas ~stea.ngeiras, c sessão da Constituinte, assim se exprimiu: 
neste caso a. Umao d~ver1a estabelecer «Entre nós, porém, que as antigas pro
a.ccrcscimo do Imposto de tmporbçiio,porqu(} vincia.s nã::> são simples territorios, mas 
ao contrib~inteé sempre d<:sagra.davel pagar passaram a constHuir Estados, us tereas da.s 
um crosmdo numero de Impostos. ou_, por peovincias devem necessariamente perten
outro htdo, reca.hem sobre mercadorias do.) cer aos Estados. 
Esta.dos, sendo ))Or isso inconstitucional, As terea.s são dos Estados; não é a. Consti.
além de prejudicial ás suas fontes de rendas, tuição, não é a União, não é a federação 
porque o;:; E~ta.tlos, nã situação difficil em quo lhe.; dá o tc.rritorià que j<i. é doll<ls mes-
que se acham, nãn devem augmentar os mos ... >> • 

impostos de e.xporta.ção. Portanto, quer om relação a tet'l'cnos tlo 
Penso que devemos cumprir a d/sposição marinhls,. quer .. em l'Claçã~ a .. torrtts {~ovo

constituciona.l rostituindo·se aos Estados os lu1;as, c amda com refercnc1a a succc.~sao do 
proprios nacibnu.es de que a União·. não ca.- ausent~.~~ é proci~o que o CJngresso respeito 
recc, os terrenos de marinhas, cujo dominio o <~om1mo dos Estados, .nao ~olor,\ndo po1· 
,já era dos Estados e foi mantido p0la nossa ~a~s temp:J sez.nelhantc mvasao, quo· p1·e· 
loi fundamental. JUdtca os seu:; mtm•esses. 

Poucas palavras direi, St•. Prosidonte, om 
rclação<t situaçã.o cconomica do paiz. Peuiria. mais, Jc a.ccordo com a emenda 

o.p1•csentada pelo iUus.,ee representante <lo 
Rio, Sr. Julio Santos, fossem devolvidos 
:ws Esta.do.~, bem com·1 a.s torras devolutts 
é a succc.>são dos bens do auscnl;os. 

Lamento que o S1•. Ministro ·da. l<'a,zenda 
não tenha procurado encarar seriamente 
este problema fundamental, limitando-se 
apen<ts a fazer votos platonicos para r1 uo o 

Em outros paizeJ, onde existo o regimon futuro Govoeno tonha. uma. situa.çii.o m<\ÍS 
federativo, como na Confederação Helvetica., p1•ospel'a.. 
o na Confedera.ção Germ:tníca e no::J Estados · Mais patrjota, cm·tamcJ).te, a este respeito 
Unidos, a successão desses bens de ausentes fvi o honrado relator do Orçamento da R.ecci· 
pertence a'J Estado em que tenha. domicHibo ta,porquo, comquanto não achasse um meio 
de cujus. . do valoríz<tção dos nossos p1•oductos e de des-

Encontra-sc, Sr. Prel3idente, no projecto de truição dos syndicatos quo dominam o; nos
Cudigo C i vil do Dr. Coelho Rodrigues dispo- ~os 1!10~c~dos, lembrou-se, entre .t~uto:. da 
sição clara a este respeitó 0 no 1wojecto 

1 

mstltu1çao dos warrants e dos leiloes, d. se- . 
do sr. Clovis Bovila.qua, istc; ~c.· acha..cst:J.- melhança do que succe(le em outras praç~t.s, .. 
belccido no art. 1. 76:3 , disposi~·ã.o cst:t que taes como a do Ha.vro, Hamburgo o Prussm •.. 
não foi emendada, po:• esbr complctamcnb I Sr. Presidcnt3, não devemos assistir tr<l.Ji~j 
de a.ccordo com a ve1•da.•Jeira interpretação quillamcnte a scmelhan te crise; não devemõ-
do esta.tuido na Constituição. cruza.r os braços. · 
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A agricultura constitue, já o disse alguom Devid:) á pcrmanencia dos preços elevados,. 
no parlamento hespanhol, por occasião de devido ao ~cgimen do optimismo, suppunha
se discutir um }Wojecto sobre o credito agri- se estar no melhor dos mundos conhecidos, 
_cola, .,_a primeira das industrias de .uina era um verdadeiro Potosi. 
·nação ; della vive a sua maioria, é quasi o Depois, tivemc:>s o período da c:·ise1 que· 
uni co ·mercado de todos os productos na- t·rouxe o retrahimento dos ca.pit1cs, produ
cionaes, e aquellcs que teem o encargo da zindo o desastre do Banco da Republica, que
gestão publica não podem se esquecei' da por sua voz embaraçou a marcha regular d0-
adopção de medidas que debellem as diffi.- diversos es~n.helecimentos de cl'ediGos do· 
culdades nestas ocr.asiões de crise e amp~~rem paiz. Agora, chJgámos ao período da liqui-
a agricul turo.. · dação . . 

A· crise· que atravessamos é· uma crise A este respeito peço licença. para ler algu-
geral, que aflectou a todas as classes, prin- mas considerações judiciosas de J. B. Jos
cipalmente o commercio e a industria, e só seauts, em seu tratado de «Credit Te1·ritoria"& 
por meio· de medidas economicas tomadas referente (~ crise agricola : 

·pelo Governo é que poderemos sahir da si- «Parmi las causes qui, dans tom le.s pays~ 
tuação angustiosa em que nos achamos. ont longtemps paralysé le progrés d(3 l'ag~i

culturo; il on est une quo l'on est généralé-
Entre nós, presentemente, a industria. está ment accordé. à reconnaitre: c'e::;t le manque 

anniquillad.:t, o ccmmercio desfdllecido, o d'argcnt, ou platôt c'es~ l'insuffi.sance du 
capital retrabido, a população dominada crédit dont elle jouit pour se procurer _des 
por enorme desalento, enfraquecidas as capitaux. indispensables a ses besoins les 
forças vivas do paiz, embora. se apregoe por plus urgent:;;,. . . . · 
toda a part~ a prosperidade financeira, pros- «Mettre aux mains de I' agricultura Jes 
peridade que é devida á sobrecarga d~ moyens d'acheter, en temps opport1JD et au 
impo3.tos e que, na hypothese, não é sinão a meilleur marché possible, de:S outils, des: 
miseria a ailligir tojas as classes. . bestiaux et dos engrais, de pratiquer sur la 

Soi que o problem:t economico é difficil, terre qu'll cultive des.tra.vaux d'améliora-. 
é complexo; não pódeter ~ma solt:ção imme- tion, de choisir le meilleur moment pom• 
diata. Mas nós devemos auxiliar a agricul- l'écoulement de ses produits, c'est non seq,
tura, dando-lhes vivos alentos para que ella lemcnt contribuer á son bien-être ou conju,. 
possa.. em futuro não remot~ obter a dese- rcr· sa ruino, mais c'est att~muer les effets 
jaua victoria. desg:randescalamités publiques et alimenter 

Temos insufficiencia do capital para mo- les sources de la prospérité du pays .» 
vimental-a; não existo a apregoada supe.r- Portant:-, a so;.•te da lavoura não póde 
abundancia de todos os productos, pois, si ficJr esquecida do pader publico do noss(} 
existe em relo.ç·ão a um,não existe,porém, em paiz, que deve procurar remediar a situaçã(} 
relação aos outros e não devemos, como affiictiva em que se acham todas as class~lil, 
quer o Sr. Ministro da Fazenda,· deiiar á sobretudo a agricultura, que é o elemento 
acçã.o lenta da tempo o remedic prira. tão mais poderoso da riqueza nacional. 

,grande mal. Assim, Sr. Presidente, nós devemos cogi-
Sr. Presi~<mt~, não quero, e acho que tarde melhora.r as nossas tarifas aduaneiras; 

nonhum braz1leiro deverá usar das expres- o livre cambio, diz um illustre estadista, só 
sõos de um allemão, Bckkm•, que incumbido !'I um logro para nações fracas , porque só 
pola confederação da Allcmanba do norte de ap1•oveita. ao paiz onde as industrias são 
estudar as ca.usàs e remodio da crise da propicias, e ó prejudicial ao em que a in .. 
ag1•icultura, dizia em seu relatorio « Wir dustria não se acha convenientemente des· 
konnen nichts zuthun, der Grundbesitz sein envolvida. 
Schicksal tragen »,- isto é,-nada. devemos Cham figura o livre cambio a um inglez 

·fazer, deixemos que a lavoura cumpra á sua com a seguinte inscripção: « trazemos os 
siu. , nossos 1productos e não . pa.gamos impostos ; 

As crises .são "doenças do organismo eco- vocês não trazem os seus/·productos, por· 
nomico, podem ser de duração curta, porém, tanto, não pagam impo_stos. » -
violenta, como são os accessos febris, ou. dQ Nós não pensamos ser livre~ cambistas 
duração lenta, como são as anemias, como entendia o S.r. Ministro da FaZenda; 

Q11em e.3tuda as crises dos varios povos pensamos .procurar um meio termo entre
saba que ellas se apresentam .em tres perio- um e outro systema, ·proteger as indus~rias 
dos_. O período da prosperidade, que entra viaveis em nossq paiz, tributando niaJs peza-
. nós se poderá dizer que se deu em 1890 e dàmente as industrias e mercadorias estran· 
1891, quando hu.via abundancia de capital, goiras, quQ tenham similares nG paiz. · .· 

· 9:~ando se faziam gran·des negociós e todos O que o Governo deve ta.~er, por outro· 
.se, resolviam por grandes I~cros • lado, -é desenvolver o transporte maritimo e 

Ca:nar1 ·Yol, VI 3 
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terr9stre, a cuja facilidade outros paizes 
devem sua prosperidade e diminuir os im
postos vex:atorios.,para que o Thesouro possa 
seriamente prosp<:-ra.r e possamos a::;slm 
debellar a crise. 

São estas providencias, St'. Presidente 
que, a meu ver,o Governo deve tomar, mu-

. dando de systerna e do caminho até hoje 
seguido. 

Sr. Presidente, vou concluir. Não quero 
·abusar por mais tempo da benevola at

tenção dos meus Hiustres collegas. Sei que 
·não vim trazer esclarecimentos nem sub
sidies á.s deliberações quo a Ca.mara ti

ameaça constante, não contra a fót•ma, 
mas contra os proprios elementos da ordem 
social.~ . 

Tenho concluido. (Muito bem ; muito bem. 
O orador é cumprimentado.) 

SESSÃO DE 19 DE OUTUBRO DE 1901 

{ Vida pag~ 401 do pt•osento volume) 

ver de tomar SJbre tão importante assum- O e!ilr. Lima Filho- Sr. Presi
pto. Mas sentia·me ·na necessidade de vir dente, venho responrier ao <li.;curso aqui pro
cumprir o meu dever ne:Sta tribuna, unindo ferido pelo illustre representante da Para-
a minha. voz ao clamor ge1•al da opinião hyba, o Sr. Dep·Jtado Trindt\do, a 25 de 
publica para profligar os erros eommetti- setembro, e publicado no Diario do (Jon-
dos por este Governo, que, ha tres annos, gresso de 18 do corrente. . 
infelicita. a. nossa Patria. . ·Não sei o que mais m9 surprehendeu, si 

Não é pJlo modo por que se teom dirigido a linguagem a.ggr~ssiva de que se serviu o 
ultimamente os nogocios publicas ·'que se illus7re Daputa.do ou si a pertin 1.cia com que 

- faz querid::t a Repu hlica ou que se a re- pt•ocura occultar factos, quo estão expressos 
publicaniza, na plm s · do nobrB Minlstro da em seu proprio discurso, embo1•a de _envolta 
P'lzenda, porqu1_3 o gove1•no do Sr. Dr. campos com os ardis das cvntestações. 
Saltes não se assip;nala pc!o respeito á Con- E' verdade, Sr. Pre3idente, ter eu dito ao 
stituição, nem pelo rm;peito aos direitos dos illu.;tre Deputado o que elle transcreveu do · 
.Estado.3, nem pela observancia dos dit·eitos e meu discu:·so para ó seu, a que· respondo :-
garantias indivirluae.:', nem ainda pela. ma- comprometti~me a trat'1l-o com o mesmo 
nuten~ão da honora.IJHidade e dignidade do cavalheirismo e urbanidade que me dispen
•osso paiz no extm·ioi'. O gove1•no de·s. Ex. sasse na d!scussã.o, o assim procedi, respon
não so distingue pela protecção dispensada á dendo-lhe; não sJi, po~·ém, porque, em 
industl'ia. o ao commcrcío. Ao contrario: o minha· áusoncia, S. Ex. preferiu ultrapas
que ello viza, devo dizel-o, -é a mais'aesbr~~- sar os limites d:t moderação e da. conveni
gada pl'Otecção ~J. syndicatos estrangeiros encia. para rudemente lançar·sobre mim e 

. quo nos asphyxiani com os s3us capitaes, meus amigos politicos bda sorte de otrensa.s 
Jn•ejudicando. como prejudicam po1' toda que lhe suggeriu, na occ:tsiio, o odio politic() 
parto, ai) condiçõr s do trabalho o da p1•ospe- e pessoal. 
ridade em um paiz novo, como o nosso. S. Ex., em seu discurao, disso que ou o· 
Nã·) ê dizonuo, como diz o Sr. Minis~t·o ha.via autorizado a declarar quo, quando 
da, Faz\mda, que a agl'icult\lea trabalhe tratei de sua conducta politica, responden
menos o p1•oduza mai~, si não quizer succum- do·lhe, não me ro!oL'ia ao periocio rnonar
bit· na lucta. peta vidu,, que o governo cum- chico, mas s(Jmentc ao pm·iodo republicano, 
p1•o a sua alta mis:lâo. o que ta.mbam o vorJa.do. 

Era molhor, Sr. Presidente, que o Go- Não ha duvida, que S. Ex., durante o pe· 
verno, â somelha.nça de Roberto Peel, que riodo monarchico, em que o conheci mili· 
foi vbtírna dos monopolistas, pl'eferisse en- tando no mesmo p..trtido em que militei, -só . 
cont'rat• da. p:u·te das classe~ po~Jr>e3 a gra· mereceu da minha parto elogios_; fyi um 
tidão pro.voniente de certo bem-estar, a mo- político intransigente, correcto, qua pel.'ma
recer a. maldição das mesmas etas!es pela neceu sempee leal á bandeira. a que per
prote~ção desmarcada aqs trusts, que t.Ln to tencia e a defdndeu com muita honra. 
nos aspby:xiam. Com relação ao período republicano, infe-

Antes de terminar. Sr. Presidente, faria, lizmente, não posso dizer o mesmo ; mau
si pudesse, desta tribuna, um appello ao tenho o que S. Ex. 'transcreveu do meu 
Sr. Presidente da Repubtica para que S. Ex. para o seu discurao. 
tivesse bem em considoração as palavr·as de Afflrmoi, e não mo póJe seriamente con
Ledru-Rollin na Camara Constituinte em testar, que, como republicano, S. Ex. tem 
1848,quando _dizia : «um governo oppresBor estado e rompido com todos os govornoa, 
do trabalho e avido de impostos , é uma _-transitado. por todos os p.wtidos. 
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0 SR. SILVA MARIZ- Affirmou muito in'
justamento. 

0 SR. LIMA FILHO - Nã.o a.ffirmei injusta
mente, porque o propeio Deputado confessou 
no se ti d iscurao. (Apartes.) 

. Vejamos : S. Ex. confo3sa, em seu dis
.eurso, que esteve com o primeiro governa.~ 
.dor do Estado da Parahyba, o Sr. Vonancio 
Neiva ; conf(}ssa que colla.borou na organiza.
.ção do pa1·tido Republicano Fed.eral com o 

· 'Sr. Dr. Alvaro Machado, segundo govorna.
_.dor o chefe daquollo p:1rtido, om que ser
via; confossJ. que e.steve com o Sr. Dr. Gama 
·O Mello, tercoir<> governador, rompendo 
lo-go dopojs com este, como rompeu com o.;; 
()utros, dr~vido a razão que não quero mais 
inves~igar. -

O Sr. Srr.vA MARIZ -Nó.~ rompemos aqui 
·.quando o partido se scindiu. 

0 SR. LIMA FH.HO- Fosso aqui OU lá, a 
verdade fica de pé ; deu-se o rompimento, e 
SS. Exs. deixaram de pertencer ao partido 
em que militava:m. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA, dá um aparte. 
O SR. LIMA FrLno - · V. Ex. não me 

.ouviu. _ · . 
· O que disse, o quero que fique consignado, 

foi , quo o Sr. Trindade esteve e rom
peu com tôrlos os governadores, entrou e sa.-
hiu de todos os partidos. . 

O SR. SILVA MARIZ - Quando é que ollo 
deixou ~ governo do Sr. Alvaro Machatlo 1 

, O SR. LIMA Fm·Io- V. Ex. mesmo acaba 
· de confessar- quo o rompimento so dou nqui, 
· quando :;e fez a 1lissidencia do p~rtido repu

blicano, indo constituit· no Esti~do um outro 
com o Sr. Dopuhdo Trin!la.de. 

quo occasionasse a frieza de noss:ts relações 
pessoaes, não é da conta. do Sr. Deputado 
conhecer. · · . 

São occurroncias naturaes na. vida intima. 
dos partidos, que escapam á exploração dos 
aventureiros politicos». · · 

V. Ex. conte.3h ~ 
Vê a Camara quo narroi facto3 reconheci· 

dos pelo illustrc Doputn.do, e nisto não ha. 
por mim offensa a sua pessoa . 

Eu quizera que S. Ex. mostl·asse, no meu 
discurso, onde·chamei·o de ;leal o trahidor. 

Este conceito resul&ou das conclusões tira
das por S. Ex., ferindó-se as.sim com suas 
proprias armas, pois não empreguei absolu· 
t:l.mente tam expressões, nem mesmo quan
do argumentei, lendo provas contra as injus
tas e odiosas accusa.ções foi tas por V. Ex. 
ao Sr. Dr. Epitacio Pessoa o outros meus 
amigos. 

Nesta. occa.sião, cheguei até a appellar 
para. o patriotismo do Sr. Deputado, afim 
de que, convencido do erro em que laborava 
por: falsas inforrnaç?es, ignorancia. dos acon
teclmentos ou má mterpeetação de factos, 
désse uma prova de sua. boa fé retractan
do-se. 

Não podia, p::,is. suppor que, abusando da 
liberdade dosta. tribuna, vie;se o meu con
tendor proferir, em minha. ausencia. um dis
curdo onde o menos que disse a meu respei
ts. t'oi injuriando-mo com o quá.lificativo de · 
orgão de di1Tamação de que se servia o Sr. 
Dr. Epitacio, em nome e por ordem de quem 
tt•a.zia. pa,t•a aqui toda a sorte de injurias á 
sua pessoa. 

Pergunto-lhe ainda so encontrou no mGu 
diseurso as offensa.s que disso terem sido 
proferidas por mim! 

0 SR. TRINDADE- 0 quo eu li está. no 
. O Sn. SILVA MA.Il!Z -Isto j:L foi no go-

verno do Sr. Gama o Mello. 
resumo. · 

O Sn. LIMA Fn.,ro- Foi no governo do 
81", Alvaro Machu.üo ...•. 

0 Sn. SILVA MARIZ.- .Si nós votámos · na 
. eleição do Sr-. Gama, quo foi o seu successor, 

como é que doixá.mos o Sr. Alvaro Machado 1 

O SR.. LIMA FtLno - Pois bem, o rompi
mento começou pelà eleição do Sr. Alvaro 

·Machado para Senador, e .accen tuou-se, tor
. nou-sé publico no governo do Sr. Gama e 

Mello, de quem separou-se, diz o Sr. Depu-· 
tado Trinda.de, por motivos partieula.res que 
nãa me é permit ~ido investigar. 
O~R. SILVA MA.RIZ -Não, senhor. 

· 0 SR. LIMA FILHO -Está _aqui no .proprio 
di:i!curao do Sr. Trindade. · ', .. 

~si ant~s disso, o por occa,sião da ol(f%-o 
federal em 1896, occorreu algum desg<>sto 

O SR. LIMA FrÚIO- Nem no resumo está., 
e si estivesse S. Ex. não devia servir-se delle, 
desde quo está publicauo meu discurso na. 
integra, do . que transcreveu topicos a que 
me tenho referido . 

Sou inca:paz do offonder a quem quor quD 
soja, prinCipalmente servindo-me da tribuna 
da ,Camara, onde só nos ê devidamente per
mittida a liberdade da palavra p<Lr..t elucidar ;; 
assumptos ]?elos conceitos da. razão, sem 
offensa. 

Em tudo quan.to disse, Sr. Presidente, 
só tive um fim: foi apurar a verdade de que ·. 
S. Ex. o Sr. Deputado Trindade se havia 
desviado para accusar o injuriar aiJ S1•. Dr. 
Epitacio, com quem l:!OU solidario; 

Fui ouvido por S. Ex. e muitos Srs. ~ 
Deputados que me aparteavam, e a quem : 
respon<J,ia sempre attenciosamente. 
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Não fui aggresgor, defendi-me com os 
factos, assumindo como oea as:mmo completa 
e absoluta respons,1bilid<id.e por tudo quanto 
profm•i e quantJ proferir desta cadeira; e 
'sabe o Sr. Deputado a quem respondo que 
não podoria mesmo, devido a meu tempera
mento, princípios de educação e independcn
cia de caracter, prestar-me ao pa.pel que me 

· attribuiu. · 
Ninguem tinha o direito de dar-me, · e 

ninguem dou-me instrucção sobre o que tinha 
a dizer da tribuna, para onde vim s~m pre
·ver accidcntes que SJll'giram na discussão. 
. Discuti com todJ cava~heirismo e respeito 
ao Sr. Deputado, para que ficasse a S ; Ex. o 

· dever de dispensar-me ;,t mesma considera
. ção, não podendo suppor quo imaginaria 
pretexto p ::t.ra offender-rne pessoal e directa-

. mente. · 
Não quero fatigar mais a Camara, · alon-

. gando-me sobre e.~t 9 as.,umpto pot• sua na
tureza esteril, irritante e odioso, tanto mais 
sob o nivelem que o collocou a linguagem 
indecorosa,anti-parlamentar ,que caracteriza 

· o discurso do illustre Deputado, verdadeira 
· explosão do odio que o domina, e não sei 
explicar. . 

Não sei nem quero servü·-mc da lingua
gom de que S. Ex. se serviu; não de.5ce1•ei 
a apanhar nos tapetes desta s.~la as injurias 
lançadas a mim e ao . Dr. Epitacio: e si o 

· Sr. Deputado, reconhecendo a inconvenian.: 
' cia das aggressõ3s e a.~ injustiças praticadas, 
· quizesse ratiral-as, poup:1r-me-hia o sacri

:ficio de responder-lh'as. 
Convido-o a isto. (Pausa). • 
Aguardo resposta para. conciuir meu dis

curso. 
O SR.. TRINDADE-Para que estarmos com 

'dialogo~ ~ · 
Conclua o sou diséurso. 
O Sn.. LIMA FILHO - Pois bom ; já que o 

illustte Deputado não IJ.UCr roth·ar as ex
pre.ssõo::; atacantes, violentas, infamadoras 
que nos lançou, tenho a dizer a V. Ex. que 
ellas, expl'imindo sómente a educação e o 
caracter de quem a.s proferiu, ab~olutamente 
não nos attingem. . 

· Foram atiradas ao tapete desta Casa, 
.. de ond3 devoJvo-lh'as intactas. 

Pertencem-lhe, ext::lusivaniente ; são a ex
:pressiio de sua pe;·sonalidade moral, e não 
merecem as honras de uma resposta por 

· ·quem se. preza. 
Sei quanto m :: cumpre respeitar a todos 

e, Pl'incipalmente, um representante da 
Nação, quando 8e cor~penetra dos deveres 

que lhe são impostos pelo mandato ; mas ; 
S. Ex. emporcalha'sempt•e com o ridicnlo- ~ 
ou com o insulto .a tribuna do parlamento. ·:i 

0 SR. TRINDADE- V. Ex. ó quom a está 
emporcalhando agora. · 

0 SR. LIMA FILHO - A Vei'uade não em- ., 
p·orcalha., limpa.; quem a. emporcalhou foi.a "~ 
linguagem soez de que se serviu S. Ex. 
para. injuriar:-nos sem razão. 

Eu retiro della a9 immundicies que en-
'• 

contrei. · 
Agora, Sr. Presidente, vou occupa.r-me de

um aparte que está em meu discurso, pu
blicado a 22 de setembro, e contra o qual 
prote3tou o Sr. Deputado <L quem respondot
diz~nrlo-não o ter dado como publiqu::!i . 

Eis aqui as nohs tachygraphicas: 
«O Sr. Tri~dade_:_O Sl'. Dl'. Alvaro Ma

ch::t.do me disse quo foi chamado ao Ca.tfete, 
c alli, n<t pres::mça do Sr. Pre3idente da. 
Republica e do St•. Dr. Epitacio, teve de
passar o telegramma com constrangimento. 
(Apartes . )» · · 

Pódo o contestante e a. Camara. verifica1•. 
E' certo ter . cu dito a ·S. Ex •. que não o

tinha ouvido pronunciar a palavra «con
strangimento», mas que lhe garantia está~ 
ellé'. tomada pelo t:~.chygri1pho. 

Como estes, não ouvi bem outros muitos. 
apartes ; não sei, p:>rtanto, si S. Ex. · o dou 
tal como está. -

Eram estas as .-considerações que tinha a. · 
fazer e, pr1ra concluir, repito ao Sr. Depa• 
tado e á Cama1•a que assumo absoluta respon:. 
sabilidade por meus actos; não fui ném serei. 
por consideração alguma, portadot• do idéas 
ou intuitos suggeriuoa pelo odio e para (}as
abafo pessoal de quem quer que seja. . . 

O que disse anteriormente e o que estou a. 
dizer, em resposta ao discurso do Sr. Depu
tado a .quem respondo, é a ~xpressão fiel do
que sinto e do qua sei, sem a interferencia. 
da vontade de outrem. · ·· 

Fica, pois, a Camà.ra sabendo que o Sr. Epi
tacio Pessoa não me transmittiu impre·ssãQ
alguma, nada me disse sobre o que· devia al- · 
legar, -defende.ndo·o das aggressões feitas 
pelo Sr. Deputado Trindade, de quem não 
se lembra talvez. · 
· Termino dizendo que não me occuparei 

mais des.te assumpto, . e, si o meu contendo~ 
ainda voltar á tribuna, sob qualquer pre
texto, p:1.ra. prolongar a discus3ão, repetindo. 
ou ampliando, pela . fôrma costumada, . seu 
libello de injurias e diffamaçõ~s • . desde já. 
antecipo-lhe a IQ.erecida resposta:-o s_ilei:J.cio 
pelo desprezo. · 

. -FIM .DO SEXTO VOLUME 
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