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2ô8, 269, 28~. 313, 31(;. 32·1, 32(i, 31\J, 353, 
3M, 356, 360, 36-1, 3fi2, 3fH, :36S, 3i5, 3~1. 
384, 387, 420, 421, 426, 1129, ·132, 43(), .4:17. 
446, 448, 41í0, 451' 452, <J53, 460, 461., 462, 
[165, 476, 477, 478, 481, 482, 4H:1, 488, 49~, 41J5, 
496' 498, 502' 504, 512, 517, 520, 521, 522, 52:3, 
527. 542, 543, 549, 552, 557, 57i, 575, 579, 
585, 58~, 59! e 602 .. 

Raymundo de 1\liranda: 

(Pela ordem.) Pag. 35S. 

Rodolpbo Pnixão: 

(Pela ordem.) Pag. 263. 
(Sobre a acta.) Pag. 35L 

lÍ. 

!iiE"~rzedello Cor1•êa: 

(Orçamento ela. Receita Geral da. Repubhca .) 
Pflgs.i, 2, ~1, 4, 5, 6, 7, 8, V, 10, H, 12, 
13, 14, 15, :t6, 17 e 18. 

(Exames do generoa no Laboratol'io Nacional 
. de Analyses.) P ags. 110 e iH. 
(Explicação peRr,oal.) Pags. 114, H5 e 116 . 
(Pela ot•dem.) Pags. 171 e 172. 
(Pela ot•dem.) Pag. 176. 
( E~plicação pessoal.) Pag. 180. 
(Pela ordem.) Pags. 194, 198, 199, 200, 201, 
. ~202 e 203." · · 
(Pedido de demissão de membro da Commissão 

elo Orçamento.) Pags. 2l4, 242 e 243. 
(Pela ordem.) Pag. 358. 
( Pedido para ser dado parecer sobre um seu pro~ ,• 

jecto relativo á discriminação de rendas dos 
Estados eda União.) Pags. 363 e 364. 

(Pela ordem.) Pag. 467. . 
( gxplicaçito pessoal.) Pags. 580 e 5S2. 

Silva ~lariz: 

(Ct•edit<? l?ara pagamento ele vantagen~ aqne 
tem diL'el to o marechal José de Almeida Bar· 
reto.) Paga. 590 e 591. 

Soares dos Santo@: 

{Pela ordem.) Pags. 472 e 473. 

T~ixeirn .de.S{a: 

(Favores do decr~to de 20 de junho de 1901, 
extensivos aos bancos nacionaes com sede no 
Estado de Pernambuco.) Pags. HH e 102. 
(Vide pags. 25 e 26 do Appenclice ao presente 
volume.) 

(Pedido de informações ácerca. de um pt·ojecto 
substitutivo de montepio dos funccionarios Tbcopbilo Ottoni: 
civis da União.) .Pag. 458. 

Sã Freit•e: 

Representa~ão de moraclorea doi! subut·bio::; con
.tra o contracto celelJL•ado entre o Governo da 

( Rcclamaç~LO sobro a a c ta.) Pag. 165. 
( Orçamenl.o do Ministerio da Industria e Via

ção.) Pags. 368, 369, 370, ·371, 372, 373, 374 
c 375. 

União e a Companhia City lmlJJ•ovcnwnts.) Tbomaz Cavalcanti: 
Pags. 74, 75 e 7G. 

@enbrn: 

(Pela ordem.) Pag. :154 • . 
( Sobre a acta.) Pags. iti3 e fl).j. 
(Explicação pessoal.) Pag~. 1.157, itiS, ili!) e 170. 
(Pela ord('m .) Pag. 174. 
(Pela ordem .) Pag. f87. · 
( Pela ordem.) Pag. 191. 
(Sobre a act~.) Pag. 35l. 
(Pela ordem.) Pag. 332. 
( Pela ordem.) Pag. 436. 
(Pela ol."dem.) Pag •. 437. 

( Ot•çamen~o do i\Iinisterio das Relações Ex.~e
riores.) Pags. 318 e 319. 

( Pedido para ser incluido na ordem · do dia 
um projecto sJbrc licençLl. a um ollicial.) 
Pag. 364. 

(Orçamento elo l\linisterio da Guerra.) rags. 482 
e 483. · 

(Pela ot·clem .) Pags. 525 e 52G. 

Tosta: 

(Pela ordem.) Pa.g. 448. 

(Pela ordem.) Pag. '146. T ·nd 1 · 
(Reclamação sobre a neta.) Pags. 4:'íG, 4G7 c · ra ac e. 

458. (Pela ordem.) Pags. 471 o 472. 
(Pela ordem.) Pa.g. 47G. ( Acet·ca de um di'Scurso proferido pelo Sr. cle 4 

(Pela orclem.)Pag. 523. pntado Lima Filho.) Pag. 5-13. 
( Prot•ogação dl'. actnal sosaiio logisb.ti vn. nté ( Credito p::tl'a. pagaml;!nto de vencimentos ao 

30 de dezembro do corr0nte nnno.} PagA. 101 ciclarlão Jofio Vilhcna de Aqnino.) P1l.gs. 577 
c 492. . c 578, 
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Valuis de (.:::u~tt·o: I Via•iatÍ;l\la~SCai•enh:ts: 
(Credito de 100:00(!:) para. a vcrb~-Diligenci:ts ( Rept•nseHI;n.çi'io d:t Mesa Administt•ali\·a da 

pnliciucs.) Pags..i-1~, llV c c!JO. SanLaCasa üc J\Iiwlricordin. e Hospital de La-
• • • zaros, da cíclu.do de Sabad, solJl'e !'emissão de 

VJctoa·• .no ~lonteu•o: I uma div!da exigida pclCJ Govc.mo Federal. 
{Pela Ol'clem.) Pag·. 1'7:!. · ( Pag. 531. · 
(Pela ordem.) Pag~ 20\l. ·· . 

.A..p].;>C:n..díoe 

.João Vi e i a•zt : 
{'Orçamento d<t Receita. Gt:!ral 1h. Hcpnblica .. ) 

Pags. 3, 1, 5, ô, 7, S, \J, iO, H c 1.2. 

Pereira de Lyr:•: 
(Orçamento do J\Iinislerio da Marinh:t. ) Pags· 

12, 13, 14, 15, 1G, 17, 18, i\J, 20, 2i, 22, 
23, 2·1 e 25. 

'J.~ei:x.eira ele. Sá 
(Apresenlação de um suLsliLnLivo ao projecto da 

lei que concelle favores aos bancos na.cionaes 
com séde na capH,tl do }!;atado de Pemam
lJnco. ) Pags. 25 e 26. 
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1\tiA 1'EI\.IAS CONT'ID1\S NI~S11~ VOL1JlVIE 

i~lt.ca·n~.~ãu n~t classe i", n. :1, da;; laril'as 
das Alfan1lcgas. Pags. 53.2 c 5:33. 

A utorisaçã.o: 
Ao Poder ExecuLivo: 

Para pag:ir ao Dr. João .José Pinto .Tnnior, 
. lente jubilado ela Faculdade de Direito do 

Recife,' vencimentos e gratificação atrazacios, 
de director íntet"inci"·da mesma Facul.clade. 
( Proj e c to n. 273, ele 1901.) Pag. 159 e 1GO. 

Para de:lpender 200:000$ em rep~u·os . no lei to 
da estrada de feno do Rio do Ouro c f'ttzer 
acquisição de carros, machinas e wagons. 
(ProjecLo n. 89 A, de 1901.) Pags. 3H e 342. 

Para organisar um banco denominado Banco 
Auxiliador, com o capital ele 50.000:000$, a 
completar-se em dez annos, com os s11ldos 
annuaes elas Caixas Economicas e Montes ele 
Soccorro. ( Projecto n . 289, de 1901.) Pags. 
317 1 3'18 (\ 3cl\). 

A despender até a quan tiiL de 50:000.$ pa.rv. au· 
xiliar as despezas de ins~allaçi'to e os tra·· 
balhos do Congresso Agrícola. ( Projcdo 
n. 202 A, de 19Ul.) Pag. 5.20. 

A .Jesnino da Si! v a Mello, pal'a eon;;;tt·nc~;i:o do 
tlm:t ponte mcLallíu:t e !le madeira sobt'e o 
lUo Grande, no lo:;ar denominado Cachoeít•a 
do l\IariiJonclo, etltt·e os l~sLados de S. Paulo 
e l\liuas Gei.•aes. ( Projoc~o n . .206, de 1901.) 
r'ags. fj(l(i e 567. 

<-::onst,itui~ão das Sociedades Anonymas na. 
Capiln]._ ... Fedet•;:tl. ( ~rojecto n. de 1901.) 
Pag. <.>a;). 

Contngen.-.: 
De tempo ele scrl'ic;o pa1·a os ofüciacs da at'• 

macla que pertencm·am ao extincto Collcgio 
Nav3.l ou ft·equenLat·a.m o cut·so de prepara
torios annexo ú l•Jscoln. Naval com fw:wa ele 
aspiranLc. ( Projecto n. 2~5, do iVOL) Pags. 
:322 c 529. 

De tempo elo serviço para a antignidado do 
capitão de fragata Francisco Carlton. (Pro
jecto n. 148, de 1901.) Pag. 592. 

Convocação ele sessões nocturnas. ( lle!{llO
rimcnto 'npreson~aclo por varias St•s. deptl· 
taüos.) l'ag. 71, 108, 109, 110 c 153. 

Conunissào especial da Camara, nomeada Corpos de pnlicia dos gsLados, l[liC Live-
para dar parecer sobro v. lavoura do cal'é c rem organisa<.~<lo mili~al.', consídcr<\tlm; ~omil 
outros assumptos que interessam á lavoura. l'oserva do exerciLo · nacional. ( l'ro_Jocto 
~ags. 2137 o 268. n. 2:31, de HlOL) l'ags. 158 e 1fí9. 

Colll(lel;cucià dos juir.cs scccionacs ntt'i can· 
sas que vet·sa.rem sobt·e mal'cas de fabrica,. 
privilegios de isençi.i.o epropl'ieLtadc lilLcraria. 
( Pt·ojccto n; 283, de 19tH.) Pugs. 251 e 
255 .. 

Contpt•oanisso rngimentnl: 
Do Sr. Josú de 1\fecleit·os e l Alimcpwrquo de

puLado eleito pelo 2° dislt·icto do Estado ele 
Pernam bnco. l'ag. 482. 

Cunccssão: 
Ao engcnheit·o ,Joatptim llueL Haeellat• pal'a a 

cou:.lll'II.CI,':li,, uso o gozo de Utlla e:;ll'ada de 
1et·r.•o, <pro pat·Lir.do do t\Ltnúus sitín o t'tllliO 

g(Jral do Jll!l'Le. ( Pl'ujectu n. :)0 A, du lUUL) 
Pags. 280, 281 e G\.12. 

Cr•eaQiio: 
De mais um officio do registro de h.rpuLhecas 

no Distt"iqto Federal. ( l'ro.Ject·J n. 105 H 
de 1 UO 1.) l'ags. 'J!H e 52:3. 

De varie:; cargos na HeparLivüo Geral dos Cor
reios. ( l't•ojecto n. i80, elo HJOL) l'ag. 55;). 

<.-::ret.lito@l: 
De 477 .121!~020, omo, ao MinisLcrio da Fa

zenda, stÍpplemcnt:u• á vcl"kt n. 35 do art. 
.28 tla !oi n. 746. de 2\J de de:>:cm!n·o do 1\JOO. 
( Pr•~.iccto n. 2ri'i, d~ 1U01.) Pugs. 87 (] !)2\J. 

De 2·1 :ll!JI)~~. al,;m d•• eusLas o uuL~·as ciespez~s, 
a<~ 1\lini:;Luriu da i"a~,nmla, do mdelltlllsa•::r.o 
a Ct:lll':Ld,, A!v('S d<) 1\Iu.lcit•o!-l \''-'!' [ .. t•rwc~i
HICIII.u:; li:il.os ;(:; f'ur~~as lcga•!S no Wo Gt•ande 
do Sul. (P1·ojcc~o n. 2G8, de 1900.)l'ag. 87 •. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 21/05/2015 10:00- Página 23 de 56 

INDiêE 

D~ 100:000$, ouro, ao 1\!inisterio das Rela
ções Exteriores, para occorrer às despc'zas 
com a missão especial que dev~ tra.Lar da 
questão de limites com a Guyana Ingleza. 
(Pt•ojecto n. 26\), de 19tH.) Pago. SS. 

Demosthene~ Rache. (Project.o n. 106, de 
J[lOl.) Pags. 577 e 59.2. 

De ti8:1.95$181), extraorclinario, ao Ministcdo da 
Guel'l·a, ]>ara :t e:;:ecu~iio da sentença em 
ultim<1 instanci::t., a r~vor do t~nente-~oro
nel Pt·ocopio dos Reis. (ProjecLo n. 173 A, 
de 1901.) Pag. 592. 

De 143:616)706, exti'aordinaric, ao illinist·~rio 
da Industria e Vi<tção, )YI:t.ra ]);1gamento de 
juros da Estrada de Ferro Centt-al d~ l\ía
cahé, nos exercícios de 1.900 e 1.90{. ( Pro
jecto n. 270; de 1901.) Pag. 88. 

Declaração de ''oto : 

De 19:261$200, ex:traordinat·Ll, ao ~.[inísterio 
da Fazenda, para restittdçiio :t llornbauez•, 
& Comp. da in1J10rta.ncia qúe pagaram a mais 
como direitos de importaç.ii.o de sal. (Pro
jecto n. 271, de 1901.) Pags. 88 e 80. 

De 3.221$600, extraordinarin, ao J\linisterio :ia 
Marinha, para pagamento de dilfereuea de 
soldo ao fo tenente José Jgnacio da Sih-a 
Coutinho. ( Projecto ri. 274, de 1901.) Pags. 
:1.60 e 161. · . 

De 100:000$, s11pplemcnLrw, ao Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores, ;í. vel'ba Di
ligeúcias Policiaes. ( Projecto n. 121, d.e 1 \.lO t.) 
P<t.gs. 266, 267, 272, 354, 391, 39.2, 44t\, 449, 
450, 451, 460, 461, 462, 477,527 e 528. 

Necessario para o pa~amento ele meio . soldo a 
D. Ana.lia Bt·um Gonçalve,;, viuva do capi
tão Eleuterio .Tose Gonçalves. ( Projecto 
n. 285, de 1901.) Pags. 283 e2S4. 

De 7:600$, ao .Ministerio ~la Justi~a c Nego
cios Interiores, paz·a. o pagamento da im
pressão do Jo.1ethodo Jlr'Mico de s Drs. Hen
rique Monat e Gastão Ruch, lentes do Oy
mnasio Nacional. ( Projecto n. 287, de 1.901.) 
Pags. 323 e 324. 

De i1 :200$, supplementar, ao Ministt>rio dos 
Negocias Interiot·es, para a verba a,iudas de 
custo, da lei de orçamento de 1900. (Pro
jecto n. 133 B, de 1\JOi.) Pags. :362, 363, 301, 
488, 522 e 564. 

De 736:424$, ao lWoisterio ela Guerra, B~lpple
mentar á verba E lapas da lei do .ot·çamento 
de '1900. ( Pro,iecto n. 255, de 1901.) Pags. 
386, 43<J, 488, 522 e 523. 

De 3.360:), extraordinario, ao i\Iinistcrio ela 1\Ia
rinha, para pag:1mcnto dos vencimentos do 
capitão-tenente Rodolpho Raruos l<'on1cs. 
(Pt·ojecto n. 29:3, de 1901.) Pags. 432, 453, 
528, 575 e 57G. 

De 2:676:i;;<145, ouro, c 2.904:500$:'332, pnp\ll, 
para attender ao pagamento de dividas de 
exercícios lindos. ( Projecto n. 25!1, de 1001.) 
Pngs 529, 5:30 e 531. . 

De 16.0(:)0.}, paz·a pag-amento de ordentttlos 
ao bacharel .Jose Umhelino de Souza l\lari
nho. ( Projecto n. H3A, de 1.001.) l'ag. 577. 

De 100.000:i\~ ao Ministerio da ~larinha, sup
plemcntar ú. '\>erba -Obras- da lei ele Ot·· 
çamento de 1000. { Projecto n. i32, c~e 1901.) 
P~g. 577. 

De i1:ti37$53G, pnra pagamento de vanta
gens a que tem dit•eito o marechal .José de 
Almeida. Ba.neto . ( Pl'ojecto n. 120, (}e 
1901.) Pags. 590 e 591. 

De 1:132$,- extruordina.rio, no Ministcl'io <la F:-t
zenda Jia.ra pagamento a diversos opr1.·ariCJ~ 
da Casa da Moeda. (Projeeto n. 1:31. , dr 
1901.) Pag. r,57. 

NeceMario, ao Ministcrio d.o IrtLerior, pn.ra 
paga.mento dopremil)tle viagem, de accordo 
t}OTO o Cn<ligo de l~nsino, confcl'i(}n fi. Pedro 

Dos Srs. Deputados Alfredo . Varella, Fran
cisco Alencastro, Soares dos Santos e Diogo 
Fot·tuna. I?ag. 18G. . 

Do Sr. l)eputado Jnsê B'>nifacio. Pag. 186. 
Do Sr. Deputado Francisco Sú.. Pag. 1S7. 
IJo Sr. 1Je1mt:tdo Carlos Cavalcanti. Pag. 217. 
D .1 R Srs. Deputados AHt·edo Varella,, Germano 

I-Ia ~s locher e Som·es dos Santos . :Pag. 217 . 
Do Sr. Deputado Jhrl.Josa Lima. Pag .. 270. 
Do Sr. Depntado Adolpho Got·do. Pa.g. 486. 

HcsaCCU111UI3ÇilO daR cadeit•as de fo(rica e 
rl0 litlet·<li.Ul':t do lnbet•nato elo Gymnasi3 Na
cio na!. ( Projecto n. G A, ele 100 L.) Pag. 591. 

Di:ari~t, aposen.t~dot·ia, pensão, etc., dos ope
ra.rros rias oi!tc111as custeadas pelos cofres da 
·União. (Prnj1~clo n. 284, de 1.901.) Parrs. 107, 
103 e Z;)r). o 

Dos opemrios e get·ventes das offieinas do Ar
Eienal de Marinha do Pará. { Projecto n. 278, 
de 1.901.) Pags. 183, 244 e :245. 

Direito exclusivo, outorgado ao Governo Fe
d<>.t•al de com1;rat· no paiz e vender no ex.te~ 
rim·. to~u o café e l~orracha J?rocluzidos no 

- terrJtOt'JO ela Rcpnbitca. ( r'rOJecto n. 27<J, 
dó HlQL) Pags. 245, 246 e 247. 

Dispensa do sel'viço, com todos os vanci
mentos, ao porteiro do l!alão da Camara dos 
Deputados, i\lanocl PinLo Machado, e M 
continno ela scct·ctaria da mcsmu Camara, 
Augu'lto Manoel de Bt'iLo Guimm•ães. ( Pa-
recer n. tiS, ele HJOl.) Pag. GOL · 

Elev~lção ú. 2" elãss·e da achninisll'ação dos 
correios de Alngoas, com o mesmo peP.soàl 
c. vencimentos da admini!ltl'ação do 1\Iara
nhi.i.o. ( Pl'Ojecto n. 10;~ A, de inOL) Pag. 342. 

Etnissfio <.lc bilhetes ao pot'l,a.dor, JlOt' LancoR 
qnc se fundarem com aut•)risnd\o elo Con
gre:>so Nncionnl. (Pt•{ljccto n. 280, Lle 190:1.) 
~1 ~g-s._30, 9~i, :t;.: 3 :~'-.~4, ~~;, :16,37, 247,2·18, 
.... tJ, 2;:>0, ~at, ~.:~2, ~.).~c 2:::n. 

if~CJuip:.u·:!~üo: 

Dos eserivi'ies da Camara Criminal do Tl'ilnmal 
Civil c Ol'iminn.l, para to(los os efl'eitos, aos 
cscl'iv~es do Tribnnn.l do Jury. ( Projecto 
n. 282, de 190i. ) Pags. f20 e 254. . 

DoR vencim~ntos dos empregados das admini~
Lt·açôes dos Correios ele diversos Estados da. 
Uniii.o. (Pl'ojccto n.22G, ele 1901.) PagR.342, 
31 :) e 344. 

J~t.opn!!!! dos officiaes do exercito e da armada. 
qualquer qut~ seja a gnarni{lão a que per
tençam. ( Pl'ojecto n. i0\> .A, de 1!>01.) l'ngfl, :386 
c :)R7, 55·1? o 5li5. 
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J:t~xtincção da sec(:ilo da pagadol'ia da Estrada I 
de Ferro C0nteal do Brazil. ( Projecto n. ('\I. A, 
de 190i. } Pags. 3'10, e ;341. 

Fa:yo1•es do decreto legisbtivo n. 768, de 20 de 
JUnho de HWt, f\Xtf\nsivcs aos bancr,s nacionaes 
_()om sécle na Capital do Estado de Pernam
buco. ( Projecto n. 265 A, de i9Cí1.) Pags. 86 
87, 156, 170, HH, 19;~, 193, 21i, 212, 2GG, 28:{: 
;)61, 365 e 585 •. 

l<'ec~anl.ento das repartições postaes aos do
mmgos e dias feriados. ( Pt·ojecto n. 281, de 
1901.) Pags. 30 e 254. 

Gr:11~ua~ão nopos.to immediatamentc superior 
do oillcml doexercrto e da armada que attino·ir 
ao n, i da escala, inclusive os· das clas~es 
annexas. (Prcüecto n. 239.A, de 190L)Pags. 2i5 
e 216:; · 

Instituição ele um registro das opera~~ões de 
cambio. ( Projecto n. 250 A, de 1901.) Pags. 344, 
345 e iHG. . 

Licencn: 

Em pr?rogação, por um anno, com ·todos os 
venCimentos, ao alferes do exercito Ail"onso 
.José da Silva, afim de tratar ele sua saude 
na E_uropa.) Projecto n. 272, de i90L) Pag.113. 

Por seu; mezes, com ordenado, a Pedro de Si
queira Rodrigues, chefe da capatazia. da 
Alfandega deBelem, para tratar de sua saude 
( Projecto n. 277, de f901.) Pags. 183, 24S 
!li 244. 

Por um an~o, sem _vencime!1tos,_ a Joaquim 
. Barbosa Pmto, porbe1ro da D1rec~ao Geral de 

Saudado Exet·cito. ( Projecto n .. 288, de 1901.) 
Pag. 347. 

Pot• _um auno ~ Manoel Joaquim Ferreít·a, por
teiro da e:x:twcta Inspectol'ia Geral das Es
tradas de li' erro. ( Projecto n. 167 n, de 1901.) 
Pags. 425, 426, 52i, 564 c 565. 

Por seis mezes em prorogaçiio ao Dr. Pedro de 
Alcantara Nabuco de Abreu, juiz do Tribunal 
Civil e Ct·iminal da Capital Federal. (Pro
jacto n. 291 A, de 1901. ) Pags. •1D8 e sm. 

De um anno, com ot·denado, ao D1•. ~acharias 
do Rego Monteiro, juiz do 'l'l'ibnn-' I Civil e 
Criminal. ( Projecto n. 20,1 A, de i!JOL ) 
Pag. 520 e 526. 

De um anno, c.om ordenado, o. l~néas Fet•t·eh·a 
Valle, 2" eserípturado da Al!'ancle"a elo Ma
~àos. á ~~rojecw n. 1sa, de wr11. ) lJags. 520, 
,J2G e ,)G;J. 

De um anno, com ordenado, ao machinista ela 
E<Jtro.da de Ferro Centr-al tlo Bn1.zil Achilles 
Arnnud Coutinho. ( Pt·ojecto n. 1\JO, de 190i.) 
Pags. 520, G21 , 526 e 56?:í. 

De um :tnno, com OL\(f\nado, ao bacharel Ma
noel Ignacio Cat·vD.lho. de Mendonça, juiz 
seccional -no. Estado do Paraná. ( Projecto 
n. JGIJ, de :190! ) Pags. 521, G2G e 565. 

De um anno, .a Antonió de Santa Cecilia Ju
nior, fiel do thesomeiro da Delegacia Fiscal 
em Minas Ge1·aes. ( Projecto n. 71, de 1901.) 
Pags. 52~, 5.26, G27 e GôL 

Por um a.nno, com t>do o ot·denado, ao prepa
rador da Faculdade de Medicina do ltio de 
Janeil·o, Dr. Hendque ele 'J'oledo Dotlsworth. 
n'rojeclo n. 2-H 1 de HJOO.) Pagf1, 5.2'1, 5.27 ef)ü5. 

D(; dois :tnnos, de '::tccordo com o disposto em 
lei, ao capit.ã.o de €ngenheiros Alfredo Soares 
do Nascimcn to, para tratae de seus in ~eresses. 
( 1;r~j ecto n. it:U, ele 1901. ) Pags. G21, 527, 
e .)J;). , . 

De 'clous unnos, com soldo simples, ao capitão 
Pedro Botelho da Cunha, para tratar de ne
gocios Llc seu interesse. ( Projecto n, 102 B, 
de 1901. ( Pags. 521, 527 e 564. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

-------·E3'--~---

s~~nnda sossão da nnarta IoiDslatnra llo Gonu:rosso Nacional 

l35a"'sESSÃO EM l DE NOVEMBRO DE 1901 

Presidenciados Srs. Va.z de Mello (Presidente), 
Satyro Dias (2° . Vice-Presidente), e Carlos 
de N ovaes (to Sec1·etm·io). 

Ao meio-dia procede se á chamada •. a que 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Saty1•o Dia'd, 
Carlos de Novaes, Angelo Neto, Agapito 
dos Santos, Luiz Gualborto, Gabriel Salgado, 
Sá Pei:<ot·J, Hosanna.h de Oliveira. Serzi)
dello Corrêa, Urbano Santos, Cunha Mar
tins, Raymundn Arthur, Nogueira Accioly, 
Thomaz cavabanti, Francisco Sá, Frederico 

. Borges, Sergio Saboya, Go.nç~lo Souto, Tava
res de Lyra. Peroi1·a Reis, So:t.ro~ Nei va, 
Trindade, Ermirio CouGinho, Teixeira do Sá, 
Gomes do Mattos, Bricio Filho, João Vieit·a, 
Julio de McUo, Jos~ Dua.r&e, Epaminc;1das 
Gracindo, Rodi'igue.'.l Dori<f, Fausto Cardoso, 
Seabra, Francisco Sudré, M:woel Caetano, 
Alves BarbJsa. Adalberto Guima.rãe~. CeL:;o 
dos Reis, Heneique La.gden, Nelson de Vas
concellos, Deocleciano de Souza, Nilo Peça
nha, Lourenco Baptista, Silva Castro~ Cu:stow 
dio Coelho, Martins Teixeira., Oliveira. Figuei
redo, Theophilo Ottoni,Francisco Vciga,Gas
tão da. Cunha, João Luiz, Monteiro de Harros, 
Penido Filho, Esperidião.Alft•e(lo Pinto, Adal· 
berto Forra.z, Antonio Zacha.rias, Lan1tulptLO 
de Magalhães, . Cados Ottoni, EJ.uardo Pi
mentel, Olega.rio Maciel, Rodolpho Paixfio, 
Lamartine, Dino Bu..eno, Costa Junior, Her
menegildo de Moraes, Tei-:<eit·a Brandão,' 
Alencar Guimarães, Carlos Cavalcanti, Paula 
Ramos, Francisco Tolentino, Barbosa Lima, 
Soares dos Santos, Vespasiano de Albuquer
que o Diogo Fortuna. 

Abre-se a aPssã.o. 

E' lida e posta em discussão a acta. 

O Sr. Faust..:. Cardoso- Sr. 
Presidente, quero que conste da acta a se
guinte rectif:icação. Em um projecto quo 
tive a honra de apresentar a esta Ca.,;a está 
85 °Ío quando é 35 e a. emenda que apre
sentei ao Orçamento da In1lustria sa.hiu er
ra<la e, como complementJ, quo foi da. do 
a uno passado, por acaso sahiu na.:; ta. 

Fi:l.ÇO e3iia.s correcçõe; para o fim de V .. Ex. 
m:1ndar reproduzil-a com o.:l devido.:; re
paros. 

O Sr.Presidente -o nobre Depu· 
tado sm•á attendido. 

Em seguida é appt•ov<~ .. la <t acta da se:;-;ão 
antecedente. 

PRIME[RA PARTE D:\ ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da. 3a. dis
cus.:>ão do projecb n. 150 C, de 1901, com 
parecer sobre as emendas offerecidas em 
3a di.;cu.~sã'J O.') projecto de lei q 110 orça. a 
Rocei ta Geral da Repubtic L para·o exercicio 
de 1902. 

O Sa•. Presidente-Tem a palavra 
o SL. See.zedello Corr•êa. 

O Sr. Serzedello Corrêa (mo
vimento de attençi&o) vem á tribuna. em 
camprimento do dever, e o fa.z já, parcl qu3 
não perdurem no cspirito da Camara, e não 
echo.em lá fóra, como um d·Jbre de 1inado~. 
as palavras de dous dos mais eminentes 
membros da maioria govornamental desta 
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. Casa. O orador não pertence a essa maioria 
palo.3 fnndo'3 di;sontimentos que tem na 
ord.Jm polüica com a orientaçã:.> que tem 
tido, nestes ultimos tempos, o honrado Se. 
Dr. Campos Sallos; mas, como relator da 
receita., vem defender o orçamento, vem 
dcf0nder o seu trabalho, mais ainda., vem rlq
_fcn ~ler a potitica financeira do acmal Gover
no,~om êl qual se ide,ttiilcou e á qual tem dado 
sua _obscU1:a mas sincera· colla.boração; vem, 
emllrn,ma.l::; uma vez; mostrar como são ine,ti
ma veis os serviços, nessa oí·dem de idéas do 
Pt·e:~· Uente da R3publica e do eminente Sr. 
Mi ni::~tro da Faz onda, especialmente a rccon
st~·ucção ~a ordem fi1;1ancoü·a e do credito pu
blico. O lllustro e dtgno Sr. Deputado pelo 
Rio Gr;wde do Sul Di'. Germano Hasslocller 
t~lent? .bl'ilhante, vibrou _o:5 seus golpes n~ 
dtsposttlvo sobre renovaçao do con&rac~o das 
loterias, que qu<11iticou de immoralidado de 
escandalo inaudito, que a Commissào ue 'or
çament~, porq11;0 sa.b~a que o Se. Rodrigues 
Alves nao o. farta, anra.va aos hombros do 
Sr. Campos Salles, que, naturalmente no 
juizo uu. Commis.;ão, tinha envergadura para 
:sahccionCH' es;;a mon:s&ruosa tlesllonestidado" 

Sr. Presiàeu to, para o rela r. o r do m·ç~: 
mento, o Sr. Dr. Rodrigues Alves é um ho
mem honestissimo, é um homem de bem na 
ma~s lata accepção do termo; homem do3 
maB eleva-lo.~ e dignos escrupulos moramr 
mas S. Ex. o é tanto como o honratl.o sr: 
D1·. Caml!os Salles; ea~uilloque S. Ex., por 
am:Jr ao mtere~se publtco, pelo 1clo üe sna 
rep.utação, como l}omcm do governo, não 
ser1a cap:Lz de fazer, não o sel'á tambem o 
<wtual Presiuente da Ropublica. (Apoiados 
gemes.) 

E::;so é o juiz? ~o rclatot•; esse é o juizo uo 
toda a <?ommv>sao de Orçamento, e, e .. .;tá. 
convonci.Io.~ tambom o juizo do nobre JJepu
tad.o pelo lüo Grande do Sul. 

S. Ex. achou que o estudo q.ue o orador 
fez em seu parecer so!11'e as loterias eul'U
p~as er-a tirad·J do La.roussc. Mas, quo h; ~ 
m;so quo mcreç;~ c,,n.::;um! Pl'eeisa.va de 
diJ.ot• á Ca.rn ~ra, como el'<L considerado. o.;se 
jogo nos m:_tis cu! tos p~~ize-s tla Kur' .p t, e u 
fuz, put~<"; lll1pu:tu.!ldu as 1'uiHCS, de::;du que 
la, lt<lUI'll' a,.; inl'ut'llHÇ.}CS de UÚITl lo•ral', e 
que Cl' .L lll veJ ·dadd i·as. A vot·dade, porém, 

_ e <pie: n ~ sua mude.~.;a biiJlio ;lteca nunca ~teve 
- C:'lSi.ll_mpuJ·t,;tnt; obt·a., p.;lo simples racto do 

que e. C~LL't~::;una o nunca pôtlc dispôr da 
fjll<LnGJa. p:u·a adllllil·il-:~, o nunc~~ mesmo a 
m~Lil.ttS<!ou. As iriT,Jl'maç:ücs quo dú. f'oram-lüe 
mmJstt·<uia:-:; JlOl' val'lu:s consule;:; e ú1inisa·us 
no.:;sus c Odtcangeit·o~. o '!-qui tem um,~ :sél'i~ 
de (:a.r'l'.:ts ~mus ;1·a. á. C<.~.nú.ra), on<le essu.s mi
nucJO.iUS wfurmaçõ:Js fo1·;un colhida!:l. gm 
o~tr<t occasi:·LO responderá ás dumu.is accu::m
çoes do seu omioen te eolleg<L 

Affirma apenas que tudo o que se acha no 
orçamento sobré o a.s::;umpto foi feito de 
accordo com o Governo. Outro membro da 
maioria governamental, o nobre Deputado 
pol> Estado do Rio, o Sr. Dr. Custodio 
Çoelho, depois de largos mezes de silenciosa 
I-ncubação.~. 

0 SR. CUSTODIO . COELUO-De estudo. 
O SR.SERZEDEtto ÚoRRÊA- ... pronunciou 

nohvel o \'ehemente discurso de opposição, 
quo o oraUor ped~ licença para qualificar, 
sem offensa, de 1ncoherente o · illu(}'icu de 
inju~to, inverídico e de.:~rnoralizad~r 'sem 
unidade, sem sys tema, aqui e alli affir~ando 
fa.lsos e Ot'l'oneos princípios. · 

0 SR. PAULA RAMOS- Não apoiado. 
O Sa SERZEDELW CoRREA:- Incohoren

te c illogico? Sim. E vae demonstral.:o. Pro
fundamente incoherente e illogico, S. Ex. 
começou recordando as memoraveis palavras 
de Francisco 1 - «tout est perdu hors l'hon
nelll', »para tecer os mais exaltados enco
rnios :w Sr. Presidente da Republica e á 
tenacidade do Sr~·- MinL.,tro tia Fazenda 
porque haviam salv..o a honra e o credito d~ 
Nação, e no desenvolver de sua oracão viu 
ruinas, desastres, affiictiva e desola.dora si
tuação do · Thesouro, saldos que não existem, 
p~)l'~uo. ?hegámos á. ~esg:raça de não pagar 
dtvtdJ.s mternas exigJvets, quaos aos refJr•en
tes ao empresdruo de 68, do 7Y e ue 97 cJmo 
consequoucia dessa politica 1inaocelr·a do 
a.ctual Governo, qHe niío rleixott, no emtant.o, 
que se perdessem a honra e o credito da 
Naçao ! ! 

Injusto, inverídico e dosmoralizador ! Sim, 
profundamente injusto, inverídico o de..,mo
r•tliz:Ldor ! S. Ex. declarou que o tbtbalho do 
relator não tinl1a unidade e cl:.treza, e csque- · 
Mu-sc de demonstrar onde e como havia 
encontl'ado os::;es de foi tos. S. Ex. atnr·mára 
que m~d t llavia .no parecer sobro o balanco 
tlefinitivo do fttntling,esquecido qu~ oaccor·U.o 
to~·.txün<tra OID: :·W de junho e o -p<trecur, cs
Cl'lpto em maio, Ot!SSO nwz fôr • pre.,ente á 
ComJniS:):ir>, mas q uc mo;:; li lO as->im &od . ~ a 
ex,~euçàu d.> funding é em longa~ p<tginJ.s 
ba.Lwce.Lda por; exur•cido;, de uwdu que a 
aecusa.çào de S. Ex. veiu convencer. o orador 
c1uu o s.m 1;rabalho nã.o merecera. a leimra · 
por p.tt·to de seu collega,para só rnet'ecer~lhe 
··~ criti?a e .a cen:-3ura. OuçJ. a Camara. Pag:'3. 
4, 5 ? 6-D1z o parecer sobre a execução çio 
fundtng, balanceando· minuciosamente a 
operação: · · 

DURANT8 O PUNDING 

A 15 do junho as::~ignava-se em Londres o 
<t(~cot•do c o exercicio de lSUH começava lo"J 
•~ apt·o vcH<Ll' os !Jellelicios llesse acto, cujos 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21 /0512015 10:00- Página 6 de 56 

SESSÃO EM 1 DE NOVÉMBRO DE 1901 3 

onus aliás iam rccahir todos sobre os exerci- 1 ll.l 00:000$, e as dividas por ~xercicios findos 
Cios subsequent1:!s. -De facto, em julho já o · subiam no exet·cicio a 15.938:000$000. 
Jngamento de g<.~I·an&ia de jueos ás e~tradas A emissão do funding proporcionalmente 
do ferro era teHo em titulo . ._; do {ttndin,q, at- ac~umulada, e á qual correspondia a incine
tin(J'indo á clcvaJ.a. somma de -~ 555.Ci4l; no ração de papel em 1899 e 2° semestre de 
mc~mo mez era feito na mesma espocio o 1898, subira a~ 4.209.425, os juros em ouro 
pagamento dos juro~ do e~prestimo de 1879, a :€. 126.652-e a~ re~ess~s _para -Londres a 
na importancia de -~ 27.7~4, correspondente ~ 1.790.307, ass1m discrimmadas: 
ao trimestre vencido, do sor&c que, com Janeiro................. . 101.105-:-12- 6 
quinze dias de execução do accordo já o exer- Fevoreil'o.............. 87.500 , 
cicio de 1898 via.·se dcsembarJ.çado de re- Março.................. 136.222- 3- 4 

_ messas no valor de cerca. de 'f?, 600.000, cor- A[Jril..... .... . . . . . . . . • • 119.888-:-16- 4 
résponuendo ao camlJio de então a cerca do Mn.io ................. :. 147.735-12- 9 · 
20.000:00Q$. E até o fim desse exercício fo- Junho ....... ;.......... 193.415- 9- 5 
ram emittidas pelo funding as- seguintes Julho.................. 194.487- 6-10 
sommas: · Agosto .............. ;.. 184.406-17-: I 

Julho: ~ Setcmb1•o. .... .. . ..... .. 202.382- 3- o 
555.641 Outubro................ 85.416-13- 4 

27
.
724 

Novembro.............. 146.009:- 5- 4 . 
Dezembro.............. 191.737-17- O 

Garanti~ de juros ............ . 
Emprestimos de 1879 ...... ~ .. . 

Agosto : 
Emprestimos de 1895 ......... . 

Outubro: 
Emprestimo de 1879 .......... . 
Emprestimo de 1888 .......... . 
Emprestimo de 1889 ..•........ 
Emprestimo Oeste ........... . 

583.365 1.790.307-16-ll 
O Thesouro pagará mais ~ 1.000.000, 

18~.275 resto do empres-&imo cuja primeira metade 
----- fôra paga em 1898; e tivera como resultado 

766.640 de exercicio não só o eq uili brio orçaínen
tario, mas o saldo em orçamento, que nunca 

27 .724 tínhamos tido. Deve o relator notar aqui 

119 .203 que o Goveeno resgatara no exercício os 

367 ; 64 2.2.~~0:000$ .de bilhet.es _que v~nham do ~x-
77 · ... 62 e rei elO an terwe ; e a mcmeraçao-q uo aliás 

---~- 1 ollo era obrigado a fazer de qualquer modo, 
ainda. que fosse pur meio de oper;t~·ões de 

1.:359.095 eeerltto-fui teita. á cusLa . dos saldos orça· 
mentarlos, que reputu. em 7a.-tl2\:J:332$3ll, Dcz!:lmbro : 

Etnprestiiuo .................. . 74.071) itntus do recolhidos tod.os os ~u · ,sidios dare
----- co. ta., e computi.l.ndo p~~ra as des,Jezas todos 

l.43:l.l!i5 os maximos das consignações, quer do orça-
mcnLo, quer dJs c .·edi&os. · 

Fot•am estas as sotnm<~"l cmiUi'J<LS no ulti· 
mo scrnestt·o do l8fJ1), sem cot'l'ospundur a 
rotil·ada. alguma do p<Lpul-m.Jüda, poi~ que u 
conteacto doternLnava q nc «o p ~ptH·tnonua 
eqni valente ;ws titul,JS emir. tidos J.e i. de julho 
a 31 de de:;embro de 1898 serh1 dcp ,sil;ado 
durante o perio:lo de tro:3 allHJS, a contw· de 
1 de janeiro de 1899». 

Uuranto o e:wrcicb de 1900 proscgniu 
com ell'l~ito do seguin 1;e llh.Hi.J a omú:;sio Jo 
funding o o conespondvnte resgate : 

Janeiro : . 
(Voja a Camara. a minuciosidu.de com que 

osGá. feito o IJalanço·; veja u. Cama.ra à. série 
de cuiuarios que teve o relator par:~ que 
na.da e~capas~e. nada fosse omittido! E 
S. Ex. o :::ir. Depu tudo pelo Estado du Rio 
narla disto leu, nada disto viu)! ! 

Janeiro : 
- ~ 

Emi~são de 1898 a 1899 4.328.881 
Juros pagos mn 1899. . . ... - ... . 
Jm·o:-:l du funriing...... .. ..... .. 
Garantia de jut'os...... 555.641 
Emprestimo de 1879... 27.724 

4.912.246 

~ 

126.652 
54.141 

Entretanto, assumindo a administração do 
Estu.do, em novembro, já. Clll ju.neiru o Go· 
vet·no ora ubrigu.du a incincwa.r a _;;ornma 
co1•respondcnte <i omissão de~se mel o as que 
sogui:>sem, bem como ao pagamento em ouro 
dos juros do f'unding, omittido dut·ante o ~e
mestre anterior, í'oito trimeusalmcnte em 
ja.neiro, abril, julho o outubro; além dt~ re
messa mensal do S 83.000 em ouro, para 
pagamento do emprestimo de ,r, 1.000.000. O 
Thesouro a.cGusava.I·ecur~os er.n our·o para os 
paga.montos até janeiro, inclusivo, o em Fevereiro : 
papel na. importa.ncia do 5.40~:854$, mas, i Emprestimo de 1893 ... 
por outro lu.do,dcvia por bilhetes 20.~i50:000$, 

1 

183.275 

na conta. cot·J·ente, uo H<\nco da Republica 5.095.521 



Clinara dOS DeptJados- lm!)'OSSO em 21/051201 5 10 00- Página 7 de 56 

ANN.\ES D.\ CAMA.l!.A. 

Abril: 
Juros do fundii1U . ....• 
Emprestimo de 1879 .. . 
Empre~timo de 1888 .. . 
Empresttnlo de 1~8\J .. . 
Oo.ite ... . ... .. ... .... . 

Junho: 
· Emprostimo de 1883 ... 

Julho : 
Jut'OS do f unding . .. - .. 
Emprestimo de !879 .. ·, 
Garantia. de juros .. 

Agosto 
Empre;;tirno de 1895 ... 

Outuhro: 
JurÓsdo (unding ..... . 
Emprestimo de 1879 .. . 
Emprest.;mo do 1888 .. . 
Emprestímo de 1889 .. . 
Oes~e ..... . ...•....... 

Dozomhro: 
Empr6$tímo de 1883 ... 

27 .72'1 
119.205 
367 .76~ 
77.762 

5.687.975 

7-1.070 

5.762.04() 

27 .724 
553.61 1 

6.34.5.411 

183.275 

6.528.686 

27.724 
119.205 
367 .764 
77.762 

7.121.141 

74 .070 

63.694 

72.025 

81.608 

7. 1''5.21 t 398.080 

Temo~ a..;;sim qué, fechado o oxOl'Cicio do 
1900, o The~our;> emittiPa ~ 7 .195.21 1 de 
funding e pa.g<tra. juros na importancia de 
·!:: 398.090, para e~se exer·cicio e pa.1•a o de 
1800. A omi>!.">ã.o do fwnding corre~pondcria, 
ao cambio de 18 para. ella do~crminado, a. 
uma incineração de 95. 933:7~8$263, supe?·ío,
em 12.933:748$263 á. somma iocineJ·ada até 
es:sa da.ta, que a.tting ·i u <L impot•tanci<\ de 
83.000:000$ ; como, porém, o papel COl' re
spondente á emis~ão do 2" seme~tre de 1898 
deve ser incinerado ntê 31 de dezemb1·o do 
corrilnte anno, em hora. o {undiny .termine a 
30 de junho, deve-~c deduát• da. to1alidade 
da erniosão a parte cort·Cllponde;Ite áquolle 
~emestro, na. import·\ncia de ~ 1.433. 165.262. 
Deduzid'-1. da emissão to~al e.:!ta sonmm, res
tão f:. 5. 762.04.6, e como i: 1.4:r~ .1 65 corre· 
spondem, ao cambio rlo 18, ,\ 17.082:535$93 1, 
deduzida. pJr sua vez o~ta. ~omma. 'da do 
95.V::l::l:741:l.$'Z63, rcstav:~ para a. incineração 
ubl'iga.toriu a. somma. rle 78.251:212$:l3!,in· 
(erio1· em 4.748:787$6G8 á somma incinerad,l. 
Des~a ineincra<;ão f\li ta a mais deve-se, po
rém, descontar· certa. somma correspondento 

a. recursos tle outra especie, mas por outro 
lado convem recordar que , desde a. crise de 
sereml>ro até o fim do exercic-i.o, foram sus-
pans:ts as incinerações . -

(E:>t:í aqui respondida. um !I das objecções ne 
S. Ex. quanto á. censura de «inda restarem 
31 . 000:000$ pa.ra. sc;·cm incinerados, t endo o 
G0vorno incinerado apenas 83.000:000$000.) 

· Continúa o parecer : 
((.A opinião rnoditicava,se radicalmente, 

commenta ira portanto orgão de publicidade. 
Os g<'andes sacrificios pedidos aó contrilm 
inte provocav;J.m as recJ:J.mt~ções quo não 
podia.tn deixar de pi;ovocar ; mas a expe
riencia. demonstrava que a. applicação dessa.~ 
contribuições correspomliu. a prog1'a.nima 
do que não se altet•a.va uma linha. A média 
do ca.moioda 1899 foi jtt de 7·3/8, e os titu.!os 
no exterior subiram ma.is de 15 pontos. A 
linguagem da, imprensa européa. e1'a outra; 
e em tlns de 1890 jei. o Times dizia : «os 
amigos do l:lrazil devem prestar todo o apoio 
possível ao Presidente e ao Ministro, que 
t'<lzem toda a diligencio., e com resultado 
sntisfactol'io, para cumprir t\. risca as pro
messas feitas ha um anno ; e o &uth Ame
ncan Jour nal manifestava tel'«l"d.zão absoluta 
pam crer q ne o Brazil poderá. recomeçar de 
facto o pagamento dos juros no prazo esti
pulado » ; accrescentando que o caspec1o dos 
nogocios tem incontestavolmentc mudado e, 
a mcn•JS que n5.o surja algum incidente cJn
tl'al'io, de caracter !!ei'io, os portadores de 
ti Lu l os brazilciros podem jus~iftco.d .• mente 
nutrir um scntimenr.o de crescente confiança 
no futuro d .1 Republica .» . 

Sub rne lhet• aspecto, portanto , entrava a 
situa.r;-.ão do 1000. b:sta.-va terminado o paga
monto OUliO das e 2.000.000, pl'lO milhão 
pago durante o anno; as remessas pal'a Lon· 
tires tinham attingido a. ~ l.79u.ooo, das 
quaes, deduzidas '-'- 1.000. 000 daquelle em
pres~imo o mais os juros dG {unding, r.esta.va 
u saldo de cerca de'!:: 675.760, como se veri
ficara pela conta. dos agentes, remettida a 31 
de março de 191.;0; o imposto ouro havia 
sido cic"Vado de lO a 15 •( •• O cambio, depois 
de ligeira oscillação em fevereiro, foi sem
pre subindo até as vertigens de julho; mas 
.. inda. assim tivemos de enlão em diante a 
taxa de 10 como terreno conquistado. A 
violenta cl'lse b<\noa.ria. de seoembro nã.o 
conseguiu demovor a adminis~ração das 
linhas gera.es <la sua conducta, nern mesmo 
deante dos enormes perigos dJquclle mo
men:o ; niio estão amda dissipu.das as an
gustias que C1Ll'acterizaram tâ.o tt•istes dias, 
roas a: CJ.lma, a. segura.n<;a o rapidez da.s 
decisões toma.!la.s, qt1ando pulluh\V,Im os 
al vitre8 salvadores o a.s prophecias sinistras, 
conespondem talvez á mais dura prova pela. 
qual tem passado o Goveroo. 
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E a pags. g, 10 e ll ; 
«VeJamos, pois. si os factos decorl'Írlos du

eante o exercício passado e a applicaç..'ío do 
flctual orçamento com os 25 o;,, ouro , no 
t,rismestro findo, Cl)nf\rmun as conclusões fi. 
naos a. que chegou o l'elator, embora,como é 
natut•al, 33 modíflquem os alga1·ismos.devidu 
:1 despozas autorizadas que se rcalizal'am om 
1900 e l90l, como prestações parao encoura
çado FloriaM, e que não for<tm incluídas no~ 
mJcu1os de então. 

O rcsulta.do.do exercicio não pJdia ter sido 
mais a.nspiciusn: apo7.ar ele uma diminuição 
na receita de impo1·tação, quanto ás previ
~õos do. orçamento, de 4:2!9$659 ouro e 
16.524:550$ papel p li~. <t r·ecf.lita conhe
cida attingiri a 277.883:021$139 p:1pol o 
52.267:446$757 ouro, cout,ra a despeza de 
268.877·000$ papel e 36.857:443$879 ouro, 
deixando respccüvamente o~ s:J.ldos Hn<~.CS de 
15Al0:092$878 ouro e 9.006:927$139 papel. 

Pelos dados do Thesouro vol'ifica.-se que as 
remessas feitas para Londres :1ttin~;iram no 
excrêicio a~ 1.838.043-L0-2, sendo para 
nota!' que desde setombro - mPz du. cl'i~e 
banca.!'ia.-até novembro não fúi feita re
messa alguma . 

De abril em de!lnte foram: 

Abril. ................. . 
Maio .............. , ... . 
.Tunho ...........•..•. ,. 
.rutho ..•••.••.•........ 
Dezetn bro ............. , 

~ S D 
217.887- 9- 4 
211.914~ 8-ll 
401.766- 8- I 
200.082- 1- l 
200,025-14- 5 

1.231.676- l-lO 
Deduzidas da.s renu1ssas :t 8omnm dos ,juros 

do (tmdin[J em lOOIJ, na impor :.nn ·iu. du 
~ 2il.488, rcs~u. o ~u.ldo c!J ~ 9Htl.2:~~. quo, 
reunidas <•O sal !lo dt) 18gB, W.o t), ~ 075.760, 
conforma o s:~ldo verific;ldo m~ conttt l'C· 
met.1idn pelos ngentcs a :H de março Llesso 
anno, tomos o saldo to tal de 1. 515. 99tL Pas
sando a tomar conhecimento das emissões 
do corrente anno, temos qull até 31 de 
março est:\v am emittidas ................ . 
f:. 8.011. 718-2•-ld ....... 8 . Oll, 718-2-l. 

Em abril: 

Emprestiroo em l8il1.,. 
» lB88 ... 
» » 1889." 

Ji:m jzmho : 

l•:m pt•estim [) Lle l BR:J ... 
Ga.ran Lia á Estr'ad<~. de 

Fert•o S. Paulo c Rio 
Gran~e .. ,., .... ,.,, .. 

~ S D 
25.007- 6- ô 

108. 524- 5- o 
367. 76{-'- 0- o 

502.293--11-- 6 

r. S D 
n.sm- :~-- 1 

25.312-10-- u 

8.612. 8~3--13-- 7 

· ·vê-se as>im que a. emi8são total do fun· 
ding será de f: 8.6!2.833, podendo ter subido 
a pouco mais com as commissões. si esta.s 
não tivessem sido pa,ga~ em dinheiro, como 
o teem sido. · 

Apreciaila as Ji m pu r m.crcicioil a execução 
do fv.nding, convem assignalar ainda. que na 
iniercur.·encia desse praw de k es annos, 
a.ccordado ao procJsso da no ~sa ras.b ura.ção 
tinancsira, nenhum·\· operação de ct•odito 
extmordinal'i~t foi feita, e a a-lminis\l'açào 
atevc-~11 aos t•ccm•sos cammun:s. do orça.· 
mcntcl. Não nos rcferímos mesmo á liquidl\· 
ç~o ele contas com o Banco da. R0putJlica., 
nom Lenremr)s a credito de balanço as·som· 
mas de papel e·~ 1.464.000 que nesso es t&
belecimento t.em ainda o Thes:Jut·o cou~ra il. 

di vida apurada de 50. O )0: OJO$; aponas tra
taremos dos recursiJs no~·maes o h tidos e eiu-
Pl'ogados. · 

Jà di~se o rolator que o proprio e~pe· 
dient,e da emisslio de bilhete~ do Thesouro 
já.mais se1·viu pat•a occo['ret· ás neces;id Ides 
da incineração; os nnmeros seguintes mos· 
tram quanto. p:trcímoniosamente tem a 
administr.\Qã.o se soccorrido dcs;Q racursl, 
mesmo para outrJs effeHos commnns ; a. 
emis>ão de taes bilhetes, de ·,~bri1 do 1897 a 
abril de 1898, foi de 73.327:500$, ficando em 
circulação em maio do !8)8, 2L027:500$ ; 
om novembro de 1898 a circulação era de 
20.350:000$, sendo resg;Ltalios logo em no· 
vomhro 5. 81JO:OOO$. em dezembro 3 .200:000$, 
ém j~tneit•o de 1890 6.000:000$, em fevereiro 
3.2lJO:OllU$, em Ini\t'CJ 2.15tl:OOO$, ficando 
apona.s em cit'culo.çii.o dc;;esete conto3 e qui· 
nhentos mil •·dis ;~depJis sô c tn agosto fo i 
fdGa, um11. emissão de 1!.0~)0:000$, re~gata.das 
em novernhl'04.500:0():)$,dezcmbro 1.000:000$, ' 
c fevoreiro de 1900. 4.500:000$; fi nalment~. 
orn março do tOOU foi feit•~ uma omissão dB 
10.000:000$, para o Banco da. Ropublica. 
tendo sido re:>g:atada opportuna.mente, de 
modo que n este momento n<Yo e~Ciste em ci?·
culação u11 ~ so bilhete do Thesou1·o. 

Foi, pois, com recursos ordinarios que o 
Thesouro fez toda. a despeza publica, resga· 
tou uma parte sensível da nossa divida fun · 
dada. em ouro, incinerou grande massa de 
papel-mo(lda, fez imp)r\ante3remessas :para. 
Londres, c o Braz'l deu afinal o ra.ro exem
plo da execução de um a.ccordo desta. natu
reza., não só sem um accordo supplementa.r , 
corno sem chegar a utiliza.r·se de tl)dos os 
recursos offerecido• por esse Mcordo, visto 
quP ficou bem á quem do '<..otal est ipulado de 
i: lO . 00::1. 000 pa.ra a. e mísoã.u do (1tndi ~ g· 
xoan. 

E ainda á. pagina. !3: 

Por ultimo, como re.sulta.do final: 
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Emissão rlo funding 
Resga.t.e dos cm

prestimosde 1868 
!870 e 1889 ...... 

Resgata do~ em
prestimos exter 
nos de 1883 o 
1888 o. o o •• o 000 o o 

Pagamento em 1899 
da. segunda. me
tade do .empres
timo de 1897 .... 

3.004. 713 

500.300. 

1.000.000 

~ 
8.612.8:33 

Siniin, v~nha dizel-o pol'que compromette
SG a rosponuer logo, mostrando que t udo se 
:tcha. 110 J!<tr eoot•. 

Que mais queria. S. Ex, 1 
Injusto, pois. e invGridic·J , Ainda injusto 

e inverídico quando a.lllrma. que no rolõltorio 
de 190n o orador para. ca.lcula.r o sa.ldo in
clüiu 93 mil con·to~ de iocinoi·a.ç;lo e agora 
em l\;101 não incluiu o~ ·-;!n mil contos que , 
diz S. Ex., rcst:Ltn pot• iaciner!lr. · 

O r olat?r no eomputo do saldo niio· i~clui u 
papel incinerado, porque isso SD!'ia au.>Ul'UO 
e um dispa ~atl:). . . . 

· Resgate de papel 
caJeulatlo .w cam
bio de 12 1/ 2 .... 

Saldo em Londres. 

Querendo pt•ovat• que o sa.ldo orçament<~-
r io era uma. roalida.d.a nn$ fi •ts dos exercício.; 

4.940.000 . de 1899 e de 1900, quo era. iodepemlento do 
2. 300.000 li. 745.010 fuY< di,g, e fructo 1lc lo..rgas economias, dtt 

3.i32.l'i!, 
(Pausa) 
EsU aqui, Sr. Presidente, cnm toda a /o.i

nudoncia, com toda. a eJta.ctidão, com toei~ 
verdade, b~bncea.do o (u11dirtg . (Apoiados.) 

0 Sa . CUSTODIO CoELHO- Mas isso nã.o 6 
bal<trlCO defini ti Vú. , 

0 Sn.. SERZEDET,LO COlUl.tA- Mas, ontã.o O 
que chama o nobre Deputado balanço ? O ql!e 
precisa. mais f O que lhe fllolta. conhecer 1 
Nada.. 

melhor arrecadar,·ão~ do augment.o do im- . 
pos~os e -d<~ '{ttota. 01u vtt1'0 , suppoz que o 
(wtdíng não eJü;tiSSG e co mp•lto11 . toda.s as . 
·de~pozas de um ·lado f) 1oda a rer:eí ta d > 
out•·o, e como não oxbtin,Jo o funding o l'C.J
ga.to ol>J•iga.~m·io não exiti~\ria., consíliornu 
como recut·so o papel incineradrJ e provou. 
quo tfi<J coonomicu. e Hállh Ct"<L a. politictL do 
Govet•n:>, qu o mo; mo a.s,;im h<weria. :;a.hlu. g 
cntão,p:Lr<l que· não se julgn.,;so o (u»(lingum;t 
inntitida.do ou uma. rl esaoces8ir1ar!o, accl'C~
oontou a seguin~e demonstr<Lçlio, rl tlc dosil.Üa 
contestação: 

EM 1899 

Eis a roceita a.rreoa.dada e já. apurada., roduzida. a moeda esterlina ao cambio de 7 3/8 
a. pa.rte em p:~.po1:, 

Recc.ita 

Receita. m·din:n•ia. 11 o~tra.ord ina.I'Í<l ....•. .. .. .. . ... 
Pa.pcl mooda. convortirlo em ouro ..•......... . .... 

Operações rio credito, oul'o ... _ . _ .. _, . • ..• . .. . •... 
Papel convertido a. 7 3/8 . ...... .. . ... ... .... ..... . 

Despe:; a· 

Em ouro ..... ... . ................. ...... .. .. .. . . 
Em papel convertido a 7 3/8 .... ... , ............ . 

Comparando-se a receita. ... . .. ...... , ..... , ..... . 
com a despeza ..•..•... . •... . ........... _ . ...... . 

Sa.ldo . . .........• . ...•••. , .• ..•. , ..• 

19. 12 1:817$108 
ll.2.6W:2lô$-124 

10 I. 7 48:033$412 
10:666$267 

9 13; 166$900 

19.121:817$108 
()9 . 704:783$175 

88 o 82(3: 600$28:l 
101 .748: 033$432 
88.8Z6:600$283 

12 .!?21 :433$14'J 

f ~. d, 

2.151.204- H-6 
(},2\15.44U,- 6-H 

11.446.6:J3- 15-"3 
1.200- 0-0 

! 12.731- 5-6 

2.151 .204-. 8-6 
7,841.788- 2--J 

9.992.992-10.- 7 
11.446.653 
\UJU?.902 

l.453.ô61 

Poder-se-ha. object<Lr que osto saldo 6 de- d•~s ga,l'antin.s ás estra.rlu,s- uo "fen·u, mas partt 
·vida a.o f01oto do não ter tido n<lcossidado o JH'ov;u· qno assim nã.o <i, ou por outra., que 
Governo, em virtude d.o {urvling, elo lançar os beneficios do {urtding são os obtidos com· 
ma.o de pa.rt.e da reoeih p:tt•a. n.~tender á.s uma grnrla.ti n alta. das taxas ca.mblao$,sendo 
re:;ponsabilid.ad~s da. noss<t divida oJtterna. e ceL·to quo a a rrecadação em ouro, as eco-
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nomias elfectua.das e diminuição de deS[1eza.~ paiz, os quaes d.o cerro não pod!a.m dcsa.p
no exterior eaugmento d(l'impostos e melhor ·parecer, nem haviam de falhar, praticaria 
arrccad~ção obtiveram o r·esto, basr;a reunir uma vez pelo Goveroo uma politica. finan
a ~e salrlo a qu:1ntia total do papel moe1la m~ira. baseada. nos s.'ios e solidos pl'lncipios 
incinerado no oxercicio do 1899, converl.illo da soiencia . Eis o que ·nos ensinam i\lgaris
em dinheiro esterlino ao cam bio médio de mos que, si sã.o U.t'idos, teem todavia a Jogi-
7 3/ 8 para encontrar-se som ma que _corro- ca ·ü·resisti vel da. rcalida,lo c ~ luz;-o/Ihscau
sponde mais ou menos á emissão do {unding te da verdade. » 
l<Ja>L . 

Msim é que foram incinerados no exerci
cio de 1899 p'l.pel-moeda. 

ou .. o reis 

Injusto ainda quando, para. pôr- em duvid;t 
os saldos oxislcntes, S. !i;x. procurou lobz·i
gar· contradicÇ<'\o ·entre· o quo diz em SUil. 
mensagem o Sr .. Proaidontc d<\ Rcpllblica e o 
que diz o parecer. S. Ex. tece uma tonue o correspoodendo 

~~- .... ;. • . . • ll.8i8:833$028 1.448 .868 fragílima têa de amnha. em quo ~ó pódem 
sm· colhidos os mosqui tos. A mensagem; es· 

12 . Ç/21 :431$149 1.45:).661 cripta om fins do abr il,_ pela dernora dos ba.
- - - - - -- ----- lanços das delegacias, argurrion ül com mui- 

daoasomma do 24.800 :2136$ 177 · .2.90'2.459 tos dados prasumi,;ci3, ao põlllSD que o pare
(') A emissão rlo - · - cor, quo veio dous meZP.s _depois , já. tinb~t_ 
{undi11g foi de 25 .846:459$814 ou 2.907 .'726 muitos desses elementos reacs, e -:;e ha al· 

que- .reunidos 
aos •. . . . . .... 

O accordo de Londres operou, pois, como flUIDa cousa. a a.dmirar é a quasi nenhuma. 
um omprestimo externo, o - qu:tl; aparte differe11ça cn lre os resul tados ~ que chegou 
certas condições gravoS<~S, referentes a ex- o relatm• e as pr·cvisões do Go verno . Ia
igeocias do credor , que proouron assegurar ju.~to foi S. Ex. quando apontou a discór· 
o seu reembolso por motivos que se prcn- dancia. do saldo calc!•latlo no or~'arnento do 
tHam· mais aos OI'ros acoumulados que ha- a.nno p~ssado em um .calculo de estimativa, 
viam os praticado do que por falta de con- e o saído oncontrado este n.nno, q u11ndo o 
fiançn. nos recursos c:~:tra.orníoarios do nosso propl'io parecer chama a. atten~'ão da. Ca
p:J.iz; foi fei to, sem duvida, ·em condiçõos I!l11.l'a, mostra de onde proYt'•m a dilfo•·ença, 
va.ntajosa.s, isto é , ao pa.l' e a uma t axa de e, roctillcadQ o equi voco, vm·i!ica-se tão 
jnro quo não destoou das taxas que jó. ha.· grande a.pproxirmtção nos resu l tados quo a 
víamos acceito em condições de outra pros- lodos devia sorprentloL' o ú justo m titivo de 
peridade e de outro dcsa.fogo para o Tho- dl'sva.nocimento pura. o rol;,tor . 
souro. Suas 'Vantagens consi~tir~m om nos Desmoraliz;~.~loras do GoV<JI' llO e do crodito 
fornPCer recursos para pagar om IR99 esse puhlico, as affir·maçõo.~ do S. I~! (P1·oteslos 
milhão a mais nas nossas respoosab!lidado.~ do Sr. Custodio Coelho.) Sim, S. l•:x. a tnr·mon 
mctero·ts, e a. pormittir-nos n.!lopta[' um 'luo dividas into•·na~ Ciígi v ois uii.o o~ti'w p;t
progra.mma de llwgn.s o Slworas cconomi;ll!, gas c citou o omprcstimn Jtafxn~,11y, do Jlitil-!, 
a r esgatar mais do 115 mil conto~ de o o de 1879 o ma.i~ a. amol'tlzuç1to do em· 
papel inconversivol, produzindo " eleva- p:•osLiliiO·pa.pel l8U7. 
çã.o lenta e gJ~'-'dual da taxa cambial, valori- Ora, Sr. Pr .-·sidcntc, d.i o quo se encontra 
zan1lo o nosso meio . oírJ ul<~oto, da.nuo) M~iro no orçamento sobro o cmprestiroo do 1868,-c 
maJoras z·ecursos ao commorcio importador o qno se deu fo i o seguinte : -
p~ra. pagar os seus compromissos nas praças Os oosws emp!'cStirnos internos !ão de· 
e.;tl'!).ugoiras, erufim , para. cog itar de novas duas naturezas,juro ouro c sãi> os de 68 e 79, 
fontes do receita e adaptar uma. porceota.gern e juro papel, o.. o ultimo foi o de 1897. Em 
em ouro, quo, iJ.cceita e praticada., servisse r cl[lçii.o aos emprestimos de juro papel, d~sdo 
de um lado a constituir um fundo do ga.rao- Alves Branco cessaram as a.m:orti7.a.çües e si 
t ia e um fundo de resga-te, de outro a. coo- é exigível a do de 1897, o silo "lambem as dos 
stituir o meio seguro de haver o Thesouro outros. A quantia Diio é m;~is de lO ou 12 
os recursos precl~os para suas respoosn.bili- mil con tos. mas de 300 óu 400 mil. Foi pat'a 
d:J.des no exterior, sem viver na p raça. como attender a. essa gra-víssima falta. que . o ora
tomador de grandes quantias, a intlu ir nas dor consignou uma corta verba n~ orçamento 
osoilhçõo.~ cn.mliia.o.~. Isso está. feito, e o Go- p:l.ra o fundo de amortização, convencido 
vcrno, vao demonstral·o o parecer, esL:l como estct de que os ultimas emprcstimos in
assim habilitado a retumn.r os pag<~omentos ternos muiõo aggrava.r-<Lm a. nossa prccaria. 
mn espooie om 1001, som necessitar de no- organização ba.nca.riJ. e commorcia.l, porqtle, 
vos imposto~. sem outras pwviduncia.s que suhscr ipr,os sómente pelos b<J.ncos, esse avul
não seja.rn as ue po•·severar no caminho das tado capital foi õrenado :p;\ra. n Thcsouro, 
economias e na. p viitica. ftnanceü·a do resgate com pt·ejuizo do commercio e do descnYol
o .. papei, •ão g randes são os recursos do vimento cconomico. Si essas amortiza.ções 
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nã.o foram ha longos a.nnos feitas, a culpa é do 
congresso. que na. longos annos não vota. as 
v;~rba.s para isso. O~ governos uiLimos da mo
uarchla grande~ recursos tlver~.m. empres
timos B~lisario, .Toão Al fi'C(IO, Ouro-f'reto, e 
não o fizeram . 

Depois lla. sempre um grave ])erigo em fàzer 
aflirmaçõe~ desta. ordem. Critico notavel, 
apreciando as poe.~ia.s do Beaudelaire.- diz 
que a sociedaile é boa e generosa, ma.s que é 
qua~i sempre f;tcílmont.e illud ida. 

Dã.o-lhe t ragedia.'! vulgares e sem esty!Q, 
mas <liz~m-lhe que Col'Oeillc escreveu e clla 
vae ao tbeai;ro e applaude. Ulll pintor expõe 
urna. té)a. de do~enho du vidoso c de côr equi-

. Terminou .em 190! , ma.~ " rela1.ot• ilísse em vocn., mas dizem ao ·p ublico que é de Vero-
llCH parecet• 0 seguin t!l : ncse e elle accurnula-se e a.pplaude. Dahi o 

" t•ll 186S 

Capital .• d 

pm·igo de affirmaçõcs menos exaetas da 
t.r!bun;t da Ca.ma ra qua.mlu ~!las atfectam o 
eredito puhlico, isto é, o credito da Nação. 

~;m reis Venci· S . Elli. foi ainda inverídico quando ao re-
meM·• ferir-se á,s · provitlcnci<\3, ·. q ue offeroceu o 

relator, cif.ou apenas a. emissãp de wa1:rants, 
qu:tndo mosmo ~ohre esse assu~1pto o orarlot· · 
r·ofcre-so iamb:1m á ct•eaçào do~ arma.zens e 
ás ven tl<J.S publicas. O nobre ·Deputa.dô pelo . 
Rio do Janeiro enga nou-se a.credi ta.ndo gue · 

. CI\CÍOD&I 

Primitivo 
Amortiza-

do. · .... 
Circu l a n-

2 . !)05 . 487-H)·O !!:L07l:OOO::; 

te . .... 77!1.512-10-0 · ti.!J2!l:OOO$ 1894 0 w«rrant só ua Ingla.tet•ra tom um papel 
semelhante, e até certo pJnt() superiot·, á 
lettl'a de cambio. Na Ita lia, no Havre e em 
Hambur~to os leilões c vendas · putlicas temn 
um grande alcance e a emisslí.o e a circula
ção do.l rocibos "de mercadorias, faz- se em 
latga oscala., sendo osses·pa.pei~ verdatleir11.~ 
ctl'ettos corome:·ciaos, que augmenta.m o ct·e
dito e mobili:z<~m oJ va lores que r..Jpresen
tam . . 

H porque'! Porquo a amortização des.~e em
prcstimo foi sempre il't'egubt·. Varias vozJs 
deixou ~e :;or f<~i ta. na importa.ncia. dc \·ida, 
razão por que B~liaa.rio, em 1887, tendo alit\s 
fortes rccuJ-.~os provenientes de emprostimos 
externos, promn·ou regularizar isso c nã·> 
conseguiu. ~~m 18fi6 foru.m amortizados 472 
contos quando devia-m ser 1.446 contos. Em 
l897, apenas a.ruortizara.m-se lfl7 contos em 
vez de 1.533 contos . Pois bem, ern 1897, fins 
desse anno, o capital a amortizar or;L rio 
11 .584 contos e hoje esM com cerca dH 
6.000 contos, porque o actual Go\'Crno amor
tizou em 1899 a 1!)00 CUI'C<~ d11 4. 874 conto.~ . 
isto é, importancin. de cerca ile tl'os a quatro 
anno~ . · 

O ompres~imo de 187\1 vonccu-se em 1804 e 
no emt.a.nto o parJcet· diz isto: 

C~> pita I 
ncmtnal 

• d 

S. Ex. não fui ''intl:t foliz n;\ sua. aprocia.
oão sobr·o a crea.ciio dos arm11zen~ g<'ra.es o 
lia. venda sobre wa1·rants. M<~.uricio Blok, 
autoridade q ue nã.o liC discut<.', om uma. in
tt•oducção ao tratado tle na.maschino sobro 
o assnmpto, :~B.iim resumo as vu.otug<'.ns 
dcs;a et'u.Lcio: 1. " Servir, om ca.Ho de noccs
~itla.dc, do ent reposto da alfa.ndnga. As van
tilgons mrlada.s que pt·ocut•a a faculiladc do 
<Lilia.t· o p:~garueoto o.J.os dit·uitos siio conheci

~;rn réis Vonci- da~. 2.• Dirninuit• as despezas geracs tlo com
mento meroi <J, di~pen .l(t.ndo o negociante do ter, 

Primitivo 
Amortiza

do .. ... 
Circulao

te ..... 

!i.837.062-IU 

3. 52.'5.300 

2.3 11.7-32-11) 

5l.88i):000.~ mc~rno para. a..~ met·ca.dorias indígenas ou 
na.ciona.lizadaa pelo pagamento do~ direitos, 

31.3:16:000$ 1917 a rmazcns particulares e um ·pessua.l espe

20.549:000$ 
cial pa1•a. a. sua conservação. <l .• Facilitar a. 
circula.ç:ão dn.s merca.do1·i a..~ p >la. venda. sobro 
amostra a.uthentiC<L ou por meio d e tru.nsfo· 

E. pJrque ~ Pela. razão de que as amm·ti- rencia dos titu1os quo constatam o deposito. 
zações teem sido il•regularod. · 4•. Angmentar o credito do uogocianto." 5". 

Em !893 não ><C fe~ o da.hi em diante Multivlicar o u ;o das conta~ corrente; . 6° . 
cessaram a.s a.mortir.a(~õu;;. r:m 1899 amorti- Emfim , pnrrnittir ái! morcadoriu.8 a rmaze
:-.a.ram-se de novo l.2dO:OOO$, c, nessa. occa.- nadJ.:,; o out r'ora. immobilizadas de traba.lha.t· 
siã.o, isto é, 110 começo de 1900, sendo o como capital e 1le augmcn ta.r t11mbom a pro
capital a.morti7,a,vcl 110 22.038:000$. e~tti ducçã.o c, por con$Cguin te, o ·consumo. 
bojo reduzido a 20.500:00:J$000. O nobre Alix Siseau, em intere,·santu obr:t, nos 
Deputa.·lo, io tolligento c competcnto, não· diz «que ha. no regimen dos arma.wrts o da 
tinha. o direi to d.c insinuar arCU$aÇoão tiio venda sob~e war;-ant.ç elementos aufficiontcs 
grave á honra do a.ctual Governo sllm ter pa.ra. regenero.t• o commercio, a. indu.itr·ia o :~ 
pesado bem a gt·a.vidude de suas pa.l:wras, a.gl'icultura, e all.~im ê que os inglezo~ tc tJm 
quo atrcetam o credito o o renome do pai~. a.hi uma ocouomia. ilo !8 •;, solH'C os at•ma.-
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zens pa~·ticulares~>. E qu1ndo se pensa que nã.o póde pre>tar c~mvenien\e a-uxilio ii. 
um dos maiores ma.lcs de nosso p:1iz d a praç'l. desta capital, como pois estander esses 
rotina de nossos processos de commm•ciar, auxiliod <l.o~ E~1.a.do~ ~ Com dinheiro rio ThP.· 
quando se pensa que a uossa priuclpal ruína ~our·o? 
f\ a actual ot•ga.nização commercl<li, subtra.- Aconselhe-o o nobt•e Doputado. por•que-o 
hida. a nossct produc~ã.o á concut-rcncia, de orador não fa1·ü e nem contrilmirá p;ua es~a. 
~orte que meia. duzia de cc~p:~cul<Ldorcs fdçã.:. ~<)CÍilli~ta uo um E8tado que e.~l.á. ern 
dictanr a lei, vê-se <111;~nto s_ Ex. está aras- rli!Jiculdade~, Aldm ne quu .-:i o no·bre Depu
ta/lo da boa doutrina. t:Ldo acha ql1o; o,; sa.ldo.~ não ex:i~tern, qnc .<L 

Enga.•IOil-:le S. E:'L quando di~se quo só na sit.uação do Thc.,'louro ;j má, como obdgal-o 
Inglaterra tem produzido t'08ultado a cre:tção a despondor• o que não pódo 'I 
rlos arm~zens. Sem dnvid•1 o. ll.JVO inglez O relator, pot•ém, Sr. Pre.~idenk, foi 
comprehenrieu a creaçiio de \V:tlpole evun- adoantn na indic:tçfio do pl'ovidcncía8. 
cia.da. ]lor Colhert melhor que ninguem. Assim di,Be: 

Só Londr~s possue, fóra ;J,s docas, 5 li'g:tl «O nwcani;mo financeiro <)~tá do racto 
quays sobre o T<.~misa c 84 arm~.zens de to-- crea.rlo nesse ]llano do economias que é prec' 
lel'ancia, elevn.ndo-se a.' vorula.; sob1·e tMr .. eiso man,ar; IJe,;.~e imposto em ouro que 
t•ants â somma. anntü~l de dou.~ biliões de deve ~cr conservado ·c .destinado exclusi
ft•anco:>, ma~ a idéa p·1ssou a.o eontincnte e va.monto ao pa,gameuto do se rviço do nossa. 
na; Ita.lia, ando os factos. precederam as divida, e ti. constituição .do fundo cres· 
leis e onde em Turim se havi<L fundado em cente de gar<Lntia, de modo a exon<o· 
1867, e em i\ncona. <> Si<mne, eni ltl71, ar- rar· o Thesouro da vorh:t il<> dilfercoças do 
maze:1s ger·;ws, v<trias Jeís oxisl.em apt'o3cn- ca.m !Jio, para. o fim de dar á moeda em 
tada.s por Lanz<t em 185:), M<tnni\ em 187:~. circulaç-ão uma. garantia que evHc a sua dc
Minglleti em 1859 o du.hi. p:tr:J. c11. dia, a. dia precia.ç\to o preparo o advento da moeda 
vão tendo grande dc.~envolvimonto essas ins- conveL'.livcl á. vista c a.o portador; no res
tituições .. Nil Süis.la ha varias leis sobre o ge~t.c do papei, llUO deve conl.inuar lenta e 
:~s~um]lto e o Çmligo Uo1nmereial Suisso o o progt•cssi Vllm~Hte; IHt manutenção dos im
Codí).lo Fedora.l tlas Obrigações regulam a pnstos lle cJnsum() solwe <I p roducçã.o na, 
emissão tle1ssos títulos. Na Allerna.nha ha lei cíooal, quo devo ser criteriosa.menJ;e ampa
cspocia.l sobre a materia e o Codigo Com- rad.a para não cle;;appa.rcccr pol:~. concur-
111t'l' cütl refcr~-sa. uu al;Surup'u. O me.~mo t•eucia. tlu sirnilat· e.~hrangciru , pm &t>gido 
dá-.qe not Hollan;la. Em Fran~:a ó qno a me- pela clovaçiio cambial, e, finalmente, p or 
;lida nãp produziu o.~ re~ultados quo dovia uma, exa.c~.1~ e rigorosa arrecadação dos ím
pro<luzir, mas foi isso devido aos m<1n tlo- pos~os, 
eretos ;lo 1848, que impuz.el'a.m á traosmi~- il!a.s i;sc, niio basta, Ncccss<.~rio é consoli
são, condiçõe.l do fórm;J. o do publicidaúe dal-a e auxillar a acçã.o deosas prov idencias 
(l!Jlbaraços::\'> e nbs\:~culo~ :1. libm•dadc da.s por outras prvvidoncias, q LLC são umas 
vondas, que inLlizmcnto ~ loi tle 1858 não de c;r.l'acter cconomico e outt·as rlc cara.c tct• 
suppf'irniu, e que sã.o •lcvidltsá pt•eoccupaçã.o financeiro, poi~ 6 cct'to. que (j irnpos><ivcl 
rlo proteger o cummercio a rctaltw. Eis o,; manter e conservar ta.xas cambiao.; f. wot•a
factos que o nob1·e Depuht!o ni'io quiz ver c veis ao nos.>o paiz selll tct· um:t prorl ucção 
quo o levaram a. condemnar com cs,p:!TJtosa que nm fol'noça rem ur-so~ para. saldat• o~ dobi
lígeireza umn. providencia quo Oli ntai8 t.os da b~lanç.a mtcrnacional de nossos paga
a.deantado~ p;tizes f> oH m~ds sa.hios gover- ment,os. 
nos procuram arloptar, a.cclinu.tr o do~cn- l\n. ordem fir1ancoir<.~, entre as providen-
volver. cia,s de carac~er financoiro,estão em primeiro 

Mas o relator não se referiu sú aos war- Ioga r aquollas que podilam attrahir capi· 
t·ants; estudou a questão soh aspecto geral e taos para o nos.so paiz, capit aes que 8(1jam 
ires das medidas quo indica viu aceitas pelo empregados em obras de melhoramento.~ 
Congr(Jsso de Agricultura o algumas for.~m puhlicos, qne auxiliem o oommercio e 
incluidas na. platrtformrt do futuro Pre- oxonorom o importador do onus que car rega 
sidonte. . actu;J.lrnente com estalia~ prolongadas, 

E o nobre Deputauo o qw) prop,~z·! com avarias ft•equclltcs, com descar~a.s de
mot·adas c pesadas, o bem assim as qu e di
gam rc;poit,; á melhoria sanít arü1 1lc nossos 
princlp;~es purj;os o cirla.<lns. 

O S~t. Cus-t•ooro Com.uo rl:t um apa.rtr. _ 

O Sn. SJ,ItzJ.;uJ.;u.o ConRicA - Prupoz a 
ct•eaçi:~u llr: fili:~1\~ do B<lllCO ri:~ Rcpuhliea. 
pelo,; Esta.Llo~. M:~.~ i~~u !1 impu;;~ivcl, 1~~ 
é irrnalh•wel. Para urear íiliat~~ <l pre
ci~o ter C<lphaes c o Banco vem de um<L mo
ra.toria., tio uma ll ua.;;i liq uitla•.'iio ! Si o 13aucio 

Camar" YoJ, I' Il 

Assim, pens;~ o l'lll.ttot do prc.~onto p11orccoy 
quo o Congresso l.~udum! de vil tlcsdo .F~ cogl
ta.I· dos moius 1ln chamar· c;Lpitae ~, rp.te pol;1. 
s<>gll L'<.tnça d<L rcmuncraçfw nonltum onu~ 
trariio ao Thosou ro o poúorão sor a.pplicados 

)t 
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ao s:me:unento da cidade elo Rio 1\e Janeil'O, 
ás o\.11~!! de seu porto, e de certos portos. 
como o elo Par<L, Bahia~ Recife. ltm relação 
ao porto do Rio ([c .Jaueit•o,disse a mensagem : 

Faz este cstndo, c, dcpnis, ref~rc-sc ao S.'l.· 
neamonto da. Capital. n~ror.} ·So ainda á ois
ct'imina('JIO de rondas q uc estuda,long,lmento, 
e diz .. : · 

Uma das rnaioros necessü!a.des!la Republie.~. 
de ordem a re,:ulariza.t• a. sua t'Gceita. fiscal e 
plw..Jsa.r as footo.> de rendi\ da União, ~ a lei 
regula.mentrm•lo e interpretando os artigos 
constltucionaos, ref ,l'ontos <1 discl'iminação 
das taxa.s, qno e:tbom dentro da. jui'isdicçiio 
tud.cml e e.itadua.l o mesmo mullid p1ll. 

Os oous· que peza.m sobl'o a producçã.o do 
pai7, e sobre os generos impoeta.do~. tl ilficul
t!l.ndo o nos~o desenvo!viment•J ocono{nico e 
i ndustrial, ·e sobrecat•t•cgn.ndo de modo as.: 
phyxia.n to a vida das classes consumirlora.s e 
a nos:;a. expansão commercial, procedam 
menos dos ilnpos&os quo u Uniã.o . foi obri
gada a cstaoeiecer p:na a" tender _as · urgen·. 
cias do T!w.-orzro c á raconstl'ucq.io do nosso 
cre•iito no oxterior, cumpl'indo-.lO lealmen te 
o "cOO.tra.cto do funding loa>i e rotoma.ndo-so 
os paga.mon ~os ém ospccio, do que da. mul· 
tiplicid;~dn de ta.xa.s qno recahem. om urna. 
deploravel confuslW do at i.rib:rioõcs entt•c 

~ Estadl)4, Municlpios o União, sobre um 
mesmo genero ou sobr() ([ua.lquet· manífe.~t:\
çã.o da. a.ctivida.de ind ividu;ll ou colicctiva. 

.Depois, rcror·o-se il or,-lom economicJ. e 
lembra a. questão da. oxplorar;ã.o da.s minas, 
do povo<~mcnt•• tlo sólo o ao rcgimcn dos ar· 
mazens geracs o cla: emissão do 1.0a•·•·anl. 
E;tuda sel"iament.c a. quest5.o da croaçüo de 
um doparr.a.mcnr.o on scc~ão de ll.gl'icultul'<l 
no M'nistcrio d;_• Vi;4c;ãu, :~ semollmnça do 
que oxiste nos ~:Stu.do~ Unidos . Disso: 

•E' impossivcl dolincmr•, pat'it ser d<l prom~ 
pliJ realizado, um plano vast•J , Ess<l plano 
impodaria om ui8pOJJd!o.i avultarJos, quo não 
pMom na. hoe:L pr•esen ~c sOl' clfooturtdu~ pcl;~ 
rocei ta.. ordinaria, num por opara.I)Õos do ero· 
dito, a.tionto o rogimcn do economias que 
deve cootinulll' u ser man~ido. En t,r·e, pJ
rém, um plano vasto, que ·ontendcsse com a 
a.mpliaçã.o dn. nossa. ríhlo de cat r<l.da.s do f~t't'o, 
com a. fa.cilida.do tle credito á. la, vou r a pot' 
institutos banca rios do o~cdito hypothccario, 
fi1vorccidos pelo Governo, pot• facilidades, 
r·omuneradoras á a.a'luisiçã.o do braços, e o 
quic&ismo por parto do Governo como obser
vador frio do no~so organismo (:<JOnomico, 
om um palz onde u iniciativa. individnal ó 
fraca. c onde a. solídarieu;ulo do intor~s.scs 
COIUmuns não so faz s mtir, lttL uma. !{ran•lc 
difl·o,•onç•a.. NcssC! moio te1·rno, ha. muito quo 
lazer e devo sar roali1.u.Uo . O prcco do nos~o 
pl"iucipa.l producl.o tem oxcossivamcnto bai· 
xado, _por excesso t a.m bem do producção, 

como affirmam a.s m:~.ior(',s autoridll.des. Con
vém. pois, cru vez de uma. queima. que sória 
um· eonLrasenso e ~~ prova de tio.;sa in.c<~paoi· 
dado, tar pat'i\ cllo novos rnerca.r\os o nsses 
novos marcados só pódem ser conquistados 
p Jl' uma. p rvpaga.nda 'ltJtelligenté, const:~.nte, 
e pela 1lolit.ica commercial das convénçõ11s 
in~erna.cionaes·. 

Ha. zJnas do no$SO paiz q uc se prestam a 
cult.ur.,~. que mal ·e;;ião iniciadas, c outt'<~s 
!là.u intoira.mento descon!Jecidas. Convóm 
m·oa.r essas -culturas . pelo estudo sciontifico 
clessas zonas. pela, oll'cr ta, . gt•a.tuita. <l" aoun
rl:•nte das semontes •. por . Jlremius couforil ~os 
~ios_ productol'cs, po1• animação e recompen.;!IS 
c pelas cxposjçõcs regionaes. Fui a. is~o que. 
deveu em grando parLú ·a gean(le n:v;ão. Ame
ricana o · seu de,-envolvin1ento agríco la, que 
pudei·lJl!arnen te conc·ó!'l'eu para a sua colossa l 
riq uez \ commoroia.l. · · 
·' Nt:~>~tlll ultimas tompos o de>cn:volvimcnto 
intlustrial mereceu maill partioülarmen te a. 
v,t tenção pnblic::1 c até do legislador , Sem 
:tlxmdon_iH as ·nossas industria.'!, que já. de· 
vem ser lcva.dílS em oonh , como fru:tor irn· 
por tanto Ll.a ri(tUcza. publicil., pr ecisamos 
vult:~.r á. tcrl'a., á fecuml.a torra do . trabalho, 
cultivada com amor o sciencia. Nli.o são só
mente as riqueza~ do nosso ~olo que devo
mos oxploL•ar ; o nosso suu·solo, tã{) fecundo 
ttuasi come> aquollc, j,.z ain.da quasi inoxplo- · 
r<1úo, dc~conhecido. PrecistLmos sem -perda 
de temp:J ent reg•umo·nos á. exploração da$ 
minas quo abundam em nosso p~iz, tanto 
qtL<mto sobre o assumpto tom competencia. 
a União. Será. do ·grande vantagem regu· 
lar o nosso traba lho agric(J !~ . Substituindo o 
trab<Llllo :servil pelo Iivre,aguarda ainda . este 
o seu rogimen logal e economico. O sys
'oma do pa.rooria .iá. pratica.mento ina.ugu
t•a.do em ~ muitas razenda.s, si é rogul;\do 
pel.o vigente ildncipio de nosso direito civil , 
ospera. a sua re!iulamentação dofinit ivu. o 
pt·a.tic<~t a propt'iodade agL'icola., sem ~ter 
osper;u• no mornonto actual gra.ndos raclli.la
de$ de ct•edito, tom todavia. o. dí roíto do 
obter do legislador a sua. mo ollizaçiio p a.l 'ilo o 
creuito, <tper fe içoado assim o l'cgimen do 
decreto que tentou cn\t•c nós eshbelecer o 
sy,;toma Torrens. Ha. nesta. tarefa. quo ligei
ra monto esb.Jça.mos muito a. fazer e ·multo a 
colher com o t ampo. Parece, pois, ao re
lator quo ncccssa,rio se faz; ou ·ct·ea.r o minis" 
terio oncarregado exclusivamente da a.gri
cntt ura., ou reformar o a.ctual Ministerio (ta 
Viação do modo a dar-lhe uma secção exclu· 
sivamentc consagrau<\ ao nos::~o dcsenvolvi
·mllnto a.gl'icola, uotuda. do pessoal technico 
scientifico e dirigida por homem competcnto 
no;;~o~ a~~umpbs, que in•liquo a.o Gover no as 
1nediu:.~s praticas a. a.doptar-so , Em um pa iz 
com·1 n li<H>O onde a iniciativa innividua.l ó 
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fraca, onde a. rotina domina. a lavoura, 
necessa.ria se faz a acçã.o do Governo ani
ma.ndo e agindo ll.() sentido de dcsenvotvc
rom-so novas fontes de produc~iio . Uma 
secçã.o do Ministerio da. Via.çã.o, con >agrarla. 
eltelusi vamente ao d.esenvolvimerJto a.g1·icola 
da :'íaçã,o c ao estudo da> questõ~s que sl 
llle .prendem, ~ra.ndes SJrviços poderia. pr.Js
tar no sontido de p1·eparar para. a n<HSa 
Po.tria. ·uma prosperidade r aal e in dos íru
ctlvel.» 

E nada disso viu ó nolJL'ê D.:-pub.do s;não a. 
emis:lã.U d~ wat·rants ?- ! 

Sente, p\)is, q na seu trabalho. iã.o pouco 
merecesse dé seu ·collega; ma.i acredite S.Ex:. 
fell o que poutlo e o que lhe permitt iram ();j 

seus a.poucii.dos -cont~ecimon:tos. Apreciará. 
ag;~ro. a.s medidas de S. Ex. 

Em que consistem ellas F_ . _ 
Primeir.>. na ·rooucçã.o do; impJsbs. (Pro

tesl-<~s do Sr . Custodio Ooetlw). Bellis.llrn1 
programmo., ma.s que a.ss~ah. ma.l e;n ·uou 
estadista que acha o Tnesoura em sitU<ll{liJ 
precaria e não a.credH:J. no; s.~ldos orça.meo
hrios. 

O nobre Depatado fa.llúu em aggra.vaç.io 
do impostJS como uma das ca.usas quo estilo 
a o:Pprimir o paiz e a incrementar a cri;e. 
O orador pelo meuos o ouviu e-como o ora10L' 
a Ca.mara. 

il . Ec não acredita nos·8aldos ! ~ Tll'IS não 
blsta dizel·o. é preciso p1·oval·o _ E quo el!o;; 
exí$tom e llUe o ora•lor nã:o os f.á a mentir. e 
que o .. gover.n·1 s<~.tvou o gr~nde principio de 
uma vida. orçurneutaria regulat'izada, clara, 
provam-no a~ seguintes pag-inas do orca
meltto onde o assump ~o foi discriminado: 

«Aqui dá.<\ Cl>m_m l;$ão o saldo e!fectiva,:, 
menr~ cJCistenta em !--l)ndre> até ,junho do 
corrEmte a nno, deduzl•las da. somm<\ . toh.l 
das remessa.s e r ao -las dos consulados; todas 
as despez::t.S feíhs em oul'o. · 

E~cuLe a Camal'a e verá como, ,comptit a·· 
da9 tod \S a.q de.~peza.~. clwg \·Se, mesmo de
pois de loicia·1os os pagamentos em espC-'Cie, 
a mais do tlous milhões <lo s:ild:>, aos q uacs 
si so reunirem os kos milhões e. ta.nto _do 
cmprostimos t•e3ga.ta.dos, dosp~za. que o Go- · · 
vern1> não el',\ obl'ig.:ldo a. ra~(}l", i.Ltnpeza; com 
a q_ua.l olio _entrou o r .1la.tor no computo d~ 
~aldo que om ~iud ca.lculos M a.nno passado 
previu, ter•:sc-ha a. som1n a d,~ mais iie cinco 
rililltões. estel-linGs, o que ost<l próxirna.mou te 
d9 a.~cordo com o qne priHmniu o a.nno pas
sado . E' üt·o q_uc nií.o pó lo s~r coate~ta.U.o . . 
E' isto-a Vllrd ·llc. E contt':\ :tlga.r i~rno~ não 
valelll palavL·as o nom impre.lsionam coa
tradlctas sem b<J.se ! ! 
Na~la disso quer ver o nobre Deputado. 
Eis os a lgarismos : 

s. d. S . d, 
Em setembro de 1900 o~istia,pela. conta de nossos. 

673.595~ 16-l agentes1 o saldo de ._. . . ............. . . .. . . .. . .... ... . ... . . 

OUTUBRO 

D. ·corpo Diploma.\ioo o Consular .......... - .. - ... 
Com missão e mais de.;pezas com a. om!s:!ã.o do {tm-

ding-loan . ... .. .. . . •.. - ... - • - - . - ..... • - • -· 
Transferidos ao Banco da Republica. .. ~ . ... . . . . . . . 
Diversa.s despezas autoriz:J.d<.s . .... . . -_ . ....•. •.... 

Sa.ldo .............. .. , ....•.....•.. ..•• , .. 

Ca.mbia.es remettida.s pBlo TtJ.esouro e juro da.s a.cções 
da. Estrada. de Forro do Recife a S. Francisco 

Renda. dos Consulados ................. ......... .. 

Saldo em outubro ...... - . . .... . ·;.- ... . .. 

NOVEMBRO 

D. Corpo Diplomatico e Consular . . . .•. , ..•....• , 
D. com a. emis91i.o do (unding-loan . .. . .. ~ . . . . . _ . 
Diversas dospoza.s autorizadas . . .. . ...•• . .- . .. ... . . 

Sa.ldo ...... . .. . . . ....... .- . ••.. ....•.. _ · --
E.:;te saldo co~ a.s ca.mbia.e-s de julho elovou·se a .. 

7.450 - 0- o 

7. 376--14- 3 
90.000- 0- o 
l :L4'27- l0- 5 

205.238-18-,-- ll 
11. 250- 0- o 

7.4r>O-ú - O 
337-12- ;j 

17.095-- 1- · o 

118.251-45- 8 

555.341-11- 5 

216.488-18-ll 

771.830-10- 4 

24. 882- 14- o 
746.947-- l ô- 4 
758 .412- 4- I 
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DEZEMBRO 

D. Corpo Diplomatico e Consular ......•...••..... 
Commissão e mais despeza.s com a emissão do fun-

ding-loan-. . . . . . . . . . . . . ..........•..•...... 
.Juros do (unding-loan emittidos ...•....•.•........ 
Diveri:las despez::ts autoriMdas. . . . . . . . . . ..•...... 

Saldo ....•..........•..... · .. ············ 

Este saldo deveria se1' de l.543.8l4 ~ cJiil 
as remessas de agosto em deanto, si não fôra. o 
auxilio ao _Banco da Republica na importancia 
de 900.000 ~ de accordo com o.~ contr.:wtos de 
15 de setembro o 3l .de agosto. 

Saldo, pois, de dezembro .............. -.. 

. TANJmW D~: !90! 

D. Corpo Diplornatico e Consular •.....•.•....•.. 
Commi~são e mais despezas com a emissão 'do 

(unding-loan ·"·· ••.•.•••....•.•••.•.••.••.•••. 
Diversa3 despezas autorizadas .•........•.•.....•. 

Saldo ••...•....••...•.....•...•.••..•... 

Cambiaes remettidos eni dezembro e renda prov<t-
vel dos Consulados ....•.••••.•.••••••.•...... 

Juros de c/c com os agentes ..................... . 

Saldo em Janeiro ....•.••.•.•............ 

FEVEREIRO 

D. Corpo Diplomatico e Con.mlar ••....•......... 
Commissão e mnis · despezas com a emissão do 

(tHtdi.ng-loan. ·• ••••.•••....•..• , ••..•.•.•..•.. 
Sello inglcz nos f'unding-loan (cerca de) .•....•.... 
Sn. e ultlma p:·estação do couraçado Flm·iano •••..• 
Diversa.s d~speza.s autorizadas ...•.•.•...•.•..•• ,. 

Crtmhiaos romettidos om janeiro .••••...•••••••.. 

Saldn om fevereil'O ...•.•.••••.....••••.• 

Março: 
D. Corpo Diplomat.ico e Consular ................ . 
Commissão o mais dospezas com. a emissão do 

funding bonds ......•.....• · .....•....••... : 
Juros dos (unding-bonds emittidos ............... . 
Di versas despezas autorizadas ..................•.. 
Juro do emprestimo da Associação Commerchd .•... 

Saldo .............................. . 

Cambiaes remettidas em 12 de fevereiro o em 5 de 
março .................................... . 

Saldo em Jnarç-o ...................••• 

7.450- 0-· () 

1.061- 7- o 
90.880-15- 3 
15.205- 2- 3 

7 .450_: 0- o 
5.988- 2- 5 
4.746- 4- ;:{ 

111.275-14- 5 
10.640-18- l 

7.450-0-0 

3.965- 5-IO 
20.000- 0- o 
33.700- 0- (,) 
7.528-17-- 9 

........ .-.... 

7.450- o~ o 
3.593- 7- o 

101.467-10- 3 
10.298- 2-10 
11.400- o- o 

I 

ll4.59i- 4- r 

643.814--19- 7 

643.814-19-:- 7 

18.184- 0- ~· 

625.630-12-ll. 

l2L916-12- G 

747.547- 5- 5 

72.644- 3- 7 

-674.903- 1-10 
163.883- 7- 8 

838.786- 9- 6 

134.209~ 0- l 

704.577- 9- 5 

600.013-17- !) 

1.304.591-- 7- 2 
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Abril : 
D. Cot>po Diplomatico e Consuiar .. , .............. . 
Commissão e mais despezag com a omissão do 

fundirtg .... .... ~ ......................... . 
Di versas despezas autorizadas .................... . 

Saldo ..............................• 

JuroR das acções da Estrada. de Ferro do Racifea São 
.Francisco ................................ . . 

Ronda provável dos Consulados .................. ~ 
·Remessas em janeiro e em abril ................. , 

Salc!o em abriL ............. : ..... ~. 

Maio: 
Despezas com o Corpo DiplomaÚco e ConslÍlat> .. a 

emissão do funding e varias despezas autori-
zadas ..................................... . 

Saldo ...................... ~ ....... · 

Cambiaes de janeiro vencirlas em maio· e cambiaes 
de maio ....................... -........ : ... . 

Saldo em maio ............. . ..... · ..• 

_ JUNHO 

Despezas com o Corpo DiplJmatico e Consular, 
commissã0 do {unding-loan e juros dos{un-
ding-loan emittiJos ......... . ........... . . . 

Remessa en1 junho ............................. . 

Saldo ... · .............................. ;. 

~ s d 
7.450- 0- o 
7.123-13- o 

11.042- 0- o 

5.238-18-11 
' 11.250- 0- o 
500.3:16-15- 4 

13 

d 

25.615-14- o 
1.278.975--13---- 2 

516.835-=-14- 3 

l. 795!811-- 7- 5 

18.497--10- o 

l. 777 . .313--17- 5 

~86.140-10-13 

2.063.454~ 8-- o 

117.706-0-2 

I. 945.748-8-1 
250.000-0-0 

2.195.748-8-1 

Ao ser publicado e.3to orçamento 6 esse, segundo os dados do Thesouro, o saldo existente 
em Londres. 

O relator do presente parecer julga de seu devot· apreciae ainda aqui as despezas a 
fazer de julho do corrente anno até uezembt•o, começando no 2° ~amestre os pagamentos 
em especie, de um lado, e de outro apreciar as remessas que em média rogulam mensal
mente ::50.000 libras, afim de prever o saldo prova.vel ou quasi cm•to, à vista de meios 
segui'OS e de elementos positivo.~. no fitn do exerci cio. 

Julho--saldo em junho .................. . ....... . 
D. Corpo Consular e Diplomatico ............... . 
Juros do emprestimo e interno de 78 ............ . 
Garantia ás es~radas de ferro .................... . 
Juros do esprestimo ue 1895 ................... .. 
Commidsão aos agentes e ma i" despezas .. . ...... . 

Renda pro v <wel dos Consulados ................. . 
Ren:tessa provavel dé cambiao::; .................. . 

~ s-d 

7.450- 0-0 
26.007- 6-6 

555.113-14-0 
183.290- 0-0 

4 • 000---- 0-0 

11.250-.0-0 
250.000- 0-0 

~ s d 
2. 195. 748--'8-1 

775.921-0----6 

1.419.827--7-7 

261.250-0-0 

1.681 .077-7-7 
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AGOSTO 

Despez3. com o Corpo Consular o Diplomiüico .... . 
Juros do emprestimo ela Oeste ................... . 
Commissão de agentes e mais dospez·1s ............. . 

Cam bio.s a reme~ter .... . ..... . ........ ~ . ... . . . .. . 

Saldo em. agosto ........... :. ~ .................. . 

SETEMBRO 

Do Corpo Diplomatico e Consular ..... , .......•... 
Juros do emprestirno de 1898 ............... . ~. 
DHos idem de 1889 ..........•..................... 
Ditos· do funding-~oan ............ · .. : ..... . , .... .. 
Ditos e amortização do empre~timo da. Asaociação 

CommorciiLl , . : . ....... · ................... . 
Commissão aos agentes e ma.isdespeza.s .......... . 

Cambiaes a remetter em setembro .. . ... . . , ... .. , · 

OUTUBRO 

D. Corpo Diplomatico e Con"lulat> ............. .. 
Juros do emprestimo de 1879 . ......••• , .•..... 

J aros das acçõos· do Recife a S. Francisco .•. , 
·Ronda provavol dos Consuh1dos ......•..•..... 
Ca.mbiaes pela média . ..... : ... ~ ............. · 

Saldo em outubrv ....• , .•••••....••.•••..• 

NOVEMBRO 

D. Corpo Consular e Diplomatico .••.•••..•.... 
Juros do cmprestimo de 1883 ................. . 

Ca.mbiaas em novembro ..........• , ...•••.•. , •• 

D~;zE~lBRO 

D. Corpo Diploma.tico e Consular ........... . .. .. 
Juros c cornruissã.o do funriing-loan ..••••...•• ,. 

CJ.m bia.es desse mez •••.•.•.•...•••....••..•.•• • 

Eis, pois, o saldo no fim deste CJ!;etClmo. 

7.450- 0- o 
84.702-10- o 
1.000- 0- o 

7.450- O- o 
1 08 . 52~-' 5- o 
367.764--,- 0- o 
108.895-15-10 

25.000- 0- o 
2.000- o.:.... c 

s d 
7.450-0-0 

23.007-6-6 

5.238-18-1 1 
] 1. 2.)0--0-0 

250.000-0-0 

7.450- 0-0 
73.506-tó...:.o 

...... ~-.. -.. ~ .. 

7.450- 0-0 
108 . 8\!5--15-10 

93. 152-10- o 
1.587.924._:17- 7 

250.000- 0- o 

1.837.924--17- 7 

619 .. 634- 0-10 

1.218.290--18- 9 
250.000-- 0- o 

1.468,290-16-.9 

s d 

33 .457-6~6 

1.434.833-10-3 

266.975-18- ll 

I . 7tH . 323-9--2 

80.957-[0...;.Q 

1.620.864-19- 2 
250. 000-- O-O 

1.870.364--19-2 

138.654- 4- 2 

1.754.019- 3-4 
250. 000-- o...,. o 

---l-----
2.004.019-- 3-- 4 

A elle reuna.-se cerca de tro.> milhõos e tanto ~terlínos de ti:tulos externos resga
tados, despcz:t com a qual não cont(1U o relator nos seus calculos do aJno.passado, 
porque o Governo niio estav a ohdg;ulo a. fazcJ .o, c teriaroos mais de cinco m ilhões 
isto é, o mesmo ~aldo que previu o relator em seus culculos do a.nno passado. 
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Deanto desto resultado estupendo a que mento deBse; capitaos ou valores. Infeliz
ficará reduzida a accusação de discot•dancia mente é isso que não se dá., e dahi a provi
entre os calculos de previsão do ~anno pas- doncia que lembra do resgate das apolices 
sado e os deste anno apresim&ados pelo re- concurrentemente ao resgate do papel para 
!ator. que um certo capital ou uma. certa somma 

2. 0 S. Ex. quer que ceose a incineração. de valores seja dada aos bancos, ao cominer-
Ma.s porque ? cio, ás industrias, emflm, ao movimento~ 
, S. Ex. acha que à moeda que temos é má, comn.wrcial, economico e industrial do p:1iz. 
que é uma das causas que influem nas. osci- Da.hi, porém, a éessar a incinel'ação, dahi a 
!ações cambiaes, mas S. Ex .. ao mesmo confes-Jar que a moeda.não é ·excessi'va., dahi 
tempo cita.·opioiões de homens notaveis eni a confessar ~que o resgate não. é neces.<mrio, 
quese afirma que com tacs e ta.e.; emissões hl um abysmo. . 
o cambio não baixou, e quando baixou como Vê assim o sem nobre collega o profundo 
no caso da. emis~ão Silveira Martins, S. Ex. dis;entimento q_ue tem 'em· doutrina .com 
se apressa o in ler a opinião de.;se notavel S. Ex. 
esta.dídta de que a ba•x;t foi dev-ida a outras o· SR. CusTooro CoELHoc--A minha emenda 
causas. Poi> bem. Dê S. Ex. ao óradoi' to· consigna o resgate das apolices, · 
do.s as coodiçõus do meio quando as emissões O SR. SERZEDELLO CoRRÊL-\:-.,.Consigna como· 
não influíram sobre as taxas ou produziram a medida i~olad.a, 'ao pas.;o q_ue p:tra o oeador · 
alta, dê-lha o conhecimento de todos os e lia deve fazer systema com o resgate do 
factores e o orador tudo explicãrã-. Certo, papel. Depois já.· o orador o anno passado 
~muitas ca.u;as ha além do emi~sões .: que creou no orçamento um funno de resgate 
fazem baixar o cambio, e essas causas podem para as apoliceJ e este a.nl)o affirmou ess.a no· . 
em um momento dado contra·balançar e cessiriade no parecer ao projecto Pereira!Reis; 
superar os effoitos das emissães, e d'ahi em e tudo isso é a.nterior á. emenda do nobre 
occasiões de emissão, ~ou oscilações para alta, Depu Lado. . 
ou nenhuma alte1'ação. Os que conltocem em S. Ex. a,ffirmou ainda que taes causas exis·. 
mecanica o problema da composição das tem que contt·ibuem para. o pessimo estado 
forçrts, bem comprehendem is~o. Toda a ar· actual : 1 •, aggravaçã.o de imposto~, que 
gumentação como a foz o nobre Deputc•do, é S. Ex. quer reduzir, quando a.clta, no em
pois, -viciosa, e nada prov-a além de que a tanto, que os saldos não sã o reaes, e c1ue a 
acçao das emi~sões é seinpt·e lenta e posterior. situação do Thesouro é· a de não po"der pagar 

S. Ex. ma.nda cessar a incinet'açiio, o não dividas exigíveis ; 2•, circulação do curso 
occultJu nas l'eferencü~-'l que .fez á lei de 75, forçado, má moeda e desvalorizada e S. Ex. 
e ao acto. de~ inoivídavet ViscJnde do Rio não quer reduzil.,-a p~1ra v alorizal-a; 3>, ar,. 
Branco, que está convencido que não tomou agiotagem, especulação, e S. Ex. repelle {Jf' 
pílpel excessivo, an ;es parece crer que o re6- Cl'eação dos armazans geraes e d11 venda so· 
gate foi e é a. ca.usa dos ma.les que nos a!IU- brc wa1Tants que viria modificar a nossa. vi
gem. Aqui está o orro do S. Ex:., no peu .at• ciosa organização commerciaL 
do ouscuro orauor. Para o relator a moerul S. Ex. lembr•ou ainda a protecção â.indt'S' 
em cireulação continúa a ser exces~iva e a tria, mas por que meio 1 naturJJ.lment e pela 
retracção uctuaJ é appM·entE; e é devit.lo ao pauta aduaueim, pelo aügmento da imp or
'seu poder acquíshivo.que ainda C uaixo. tução, c S. Ex. falia em reducção de im· 

- O que ha é urna. moeda aintht desva.lorisa- po~tos, esqueci no que, si a renda~ aduanei ra 
da, c a rotracçãu é apenas devida ao facto decre~eeu, muito maior seria a reducçã.o com 
de não curre.;pondee o ~eu porler acqttisitivo, a aggravação. Do di~~urso de S. Ex. hautna 
o v;tlor qutJ adquidu a mo,!da. a quo fkúu em cou~"' t~ colheL'. S. Kt. não qum• maí~ inci
circulat;il.o ao.l valol'0d que de~a.pp<u·eceram nel'a<;ão e q_uer o rov igur.tmemo da~ lds de 
pJla indnm·ação. Hl75 e lei~ con~equ0n&es pnra a r mar o Go-

0 orador explica. No papel moaia que te- verno, atilll de a.ttender á re•racçã o. 
mos hc1 duas t"uncções di~oinc1ias: Ha a de nu- :.Ias bto é curar o mal pelo mal. S. Ex. 
IDCl'ariu e hu. a de capi..al que nelle oxls te in- acha quo preseatemente ha ret racção, qlie 
cul'purado pelo poder liberator•iq que tem, estamos ameâçados de ce~.tastl'ophe. si a. in
porque com eHe adquit•em-;e objectos de ciueração continuar: que r emedio offerece ? 
toda. ordem nas permutas internas. Não incinerar mais. 
Rotir~ndo-se, pois, O papel da. circulaçào, ao Mas isso não cura, isso não a ttende â 
me~mo tempo que se diminue a masm do situação ·da praça e do commercio. Mais 
papel diminue-.>e um certu capital. . Se a lugico .é o orador propondQ que se resgatem 
mouda quo ficasse adquirisse valur- igual ou apolicus como meio de fornecer n ão 1Ilaior 
equivateute ao capitu.l ou valores que. dosap- mas~a de papel, mas ma,ior somma de ca.pi- . 
parecem nã.o h<.~V0l"LU. retracção, e apenad ta.os á indus t.t•ia, ao commet'cio e á vida. ~ 
pequen•>s perturuações se dal'iâo pelo desloca.· baucal'ia. 
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S-. Ex. quer, porém, a lei l!e !875 para 
emittir em occasiõe.> de retl'acção, is r.o é, 
quando a moeda egt.â. desvalorizada. .S. Ex. 
quer curar o mal, aggravando o maL 

Foi para a"tcnder á rctracção <lo numo
rario que todos o3· governos emittiram e 
que cheg<ímos á. taxa de 5 3/ 8! S. Ex. quer 
quo voltemos a essa. dcsgra.,·ada sHuaçã.o 1 

O orador já defendeu a conscrvaçilo da l<'i 
de 18i5, não, pot'ém, como mcio de attendet• 
a. isso que hoje cham<1m retracção de nu· 
merario, quando o que ha é . nume1·_ario 
excessivo o depreciado e muito desva.lori· 
zado. Compreben!ie om um p~iz de circula
ção inconversivel a. lei de 1875 . pa.t•a. os 
ca~s de- cri~e monetaria, ist o é, quando peto 
desenvolvimento da. producçã.o o das trans-

- acções o riumera.rio torna-se insufficiente, 
. _ex)lctamrnte como nos pa.izes ·_de .. circulação 

mehllica os bancos alargam ou retrahem 
as suas emissões, conl'orme . as necessidades 
.das praças. Mas dessa. lei so abusou entre 
nós, e dahi o qu_ererem alguns que se emitGa 
em occa.siões como esGa; em que o numerario 
ó exce~ivo, mas profundamente desvalo
rizado e pjr isso parecendo se,• pouco; 

O seu collega c amigo terminou com uma 
ilell.a. invoca.ção, dizendo que o essencial é a 
seriedade nos que governam. Abundando 
em applausos a es,;a. affirmlção, podu li
cença para dizer que t.ambe m é preciso que 
as accus~ões amem a. verdade. Macaulay, 
a1'gnmentador, sabio o orador, era tambem, 
na phrase de Tainc, um homem do espirüo, 
e conh-no13 o seguJrHe :. «Aris >oteles, diz 

,;;:ellc, r .,fere-se á his;oria de uma. fada que, 
por uma lei mysterios_L de s ua natureza, 
fôrJ. .condemnaua a appa.reoot• HOb a forma 
de terrivel o venenosa. serpent e . Os qui) a 
mahra.t àvam eram mai~ tarde ou mais 
cedo excluídos dus s~us beneficios, ma.s os 
que a. a<ia.ril}ila. vam t inham ao lado da tran
flllil!id.>de de consciencia. a felictdade de 
VOI-a SOb a ima. fól'tUa celeS'iial, tOl'OandO-OS 
felizes nos mais ~agrados affectos, na v ida c 
na ~ociedade . » TaJ é, diz Ma .:aulay, essa 
deusa que se cham;~ Libot•dado, e que o 
oratlor sub.,titue, dizendo- tal essa deusa 
que so chama a Verdade . E' Pl'C~.isJ a ver· 
da.de em tudJ- verdade nos orça.m.en r,os, 
vel'dade na~ affirmaçõos do r..Jlator, ver
dade nos sa.ldo:l ; m1s é ta.mbem preciso 
verdade nas accusaçõcs. Só a.8 accusações 
verdadeiras matam e aoniquilam, deixando 
<tos que as f<\zem a serenidil.do de espil'i lo 
e a consciencia feliz <los que cumprem o seu 
dever . · 

Tem a inda de resp.md3l' ao seu digno 
amig •, Deputado por 8. Pilulo; St•. Cincinato 
Braga, uma. das cerebraçõ3~ mats bem orga
nizadas que possue a Repuhlica. S. ~x. co· 
meçon, para susten~r a emenda que apre-

sentou, alludindo ao sacrificio exigido do 
povo pat•a. creaçlo do fundo de garantia, e a. 
esle respeito emi ttiu as seguintes proposi
ções : l. .. O fundg de garantia é um meio de 
valorização de moeda . « Crearam-so dous 
meios em lei para isso: o resgat:e·e o fundo de 
g<trantia; duas.columnas, na phrase de S. Ex., 
á· I~roporção que o nível do liquido de uma 
subir e de outra descer, caminha.r•-se-ha para. 
um nível commurn, que é o ca mbio ao par .» 
O relatot· pede licença para di:scordar·. Em 
sua opiniã.·> o fundo de gai•antia, emquanto · 
estiver immobilizado, não tenl. quasi acção 
alguma sobre o valor da. moed • inconver
siveL Seu. papel será. semei:ha.n~ ao do ouro 
encerrado em uma. mina e sua acção só será. 
efficaz· quando elle se . mobiliza.r, isto e; 
quando o bilhete é conversível. Fórà. dahi 
a sua utilidade real <1 a de accumulo de ouro 
pará prepararmos a transição iJ.a moeda de 
curso forç;1do para a. moeda .metallica, sem 
auxilio de larga. opera()ão de credito, como 
fez a Italia. Tarnbem não é certo que ni
velado o lastro e a emissão, · o cambio ser á 
a.o par. O cambio t\O par depende das con
diçõe3 economicas do p:~.iz, depende de seus 
recursos, depende emlim do bala nço· in
ternacional de pagamentos, favorayel a. 
nós. Nas circumsta.ncias actuo.e~ do paiz, dê 
S. Ex. á. moeda em cit•culaçã.o um 1MtrQ 
ouro igual a seu ViJ,lor, nem -por .isso o 
cambio. será ao par·. Isso é evidente e não 
carece de demons&t'ação. A existencia. de 
um Jas~ro avuhado só p;>deria. influir mo· 
l'ahileme, p:>rque, si o t ivossomos, signa.l era 
qu~ prospero era o estado do Thesouro, 
que equilibrados andavam os nos.{QS or· 
çamen tos , e esse ·ctreíto· moral decet·to in
flui a soiJrc a nus:sa situação, porqtto facilita
ria a. vinda de c .~pita,es-, inspn·a.riamf)~ con
fiança. ao es trangeiro e tudo isso exerc.Jr ia 
b3nefica acçào sobro o cambio e indirect:t.
mentc sobre o valor da moeda. 

Q11er o o1·ador ·dizer (JUB o fundo· de ga· 
ran~ia sü tem uma. a~çá.o indirecta sobre 
a v ~loriuçlo do nosso meio circulántG, a o 
passo que o res;;atG exerce uma acção 
direc~a. 

2.a O Governo esbanjou osse fundo de 
ga.rantb, dando- o a um b:Lnco arruinado . A 
propo~i~.ão de seu collega. não é exacta. O 
rundo ele garantia exi~te quasi iot'll.!lto, 
apenas ue.;l'a!cado d·)s 20 mil .contos que, 
de accordo com n lei que crcou o mesmo 
fundo, d.m o Governo pa.r<J. auxi liar a praça. 

Is~o foi autorizado p3lo Congt•e.sso, e o Go
vcr•no cumpriu a lei; mas póde o ot•ador 
assegurar que das l!br•a.s emprcshdas ao 
b:.t.nco, :parte já foi rlliltituida ao Thesouro . 
1!:' cerGO quo ·o banco operou desastr:\da
monte , e que mais ta1•do, no limite dos re
cursos que t inha, podia ter alg-um tant~ r a-
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fre:J,do, e não n fez. a ospccnln.ção u.HísbL n. tn, ora osso o cnrRo n:~.tn J''' I rl"··': r. •m"·'V, "' '· 
que se rcf.,J·iu o nobre Dep utado; ma~., nfí.u ti nh.am, c nc~c:e e:tso :1 •x•w:nr renci:.1. d.•1 
Gover no foi 0..;;tran!Jo a turlo, exactamcnt.e toma\lol'o:> rca.cs em qua n i,i:L L[<O <•.vnttail:• 
})Ot' ententler quo não devia-~entrar na. espa- determinaria logo ;~ qu~tltt rio ea.mbio. o seu 

._ culação . O Tltc.~ouro nossà. occltSião não · ,.;,~ · co ticga. está, poh;, enga!) <>dn. O mo vinl•:n tt• 
scn tia ba.Btant~ forta.locidtl pa t•a oppot·- ,;e ~~ I dto alt:t foi 1lo p•:rt•o jog-l! e n.:;s;cn pol'i•>tiu a~ 
cori'cnte, c a sua u.cção podia a. ~at•re~a.r gr<l· I rcrne~s<Ls ro~tes não lul·tnn aYuLtda.-; ; 1°, 
vissimos pt·ojuizos ao Estado ; _por<[UC não havia. l otLl·as eorn a.s yua.cs O>< 

S. Ex ., pat•a - attribuir ainda. á a.ctual p o- bancos se cohl'isstlln ; 2·•, ptH'q tt<.l e;~e:l iJ:wco;; 
lit ica fint~nceira e á ac ,ã.o' do St• . Ministro não s11cca.m a !loscobot'~.o crn g·e!'a l, sinií.o ;üé 
da Fazenda a crise dos banco~ nacion<Les, das 100 ou 200 millibr,1s. 
praças da. Republica, dis.sc :· , -Como, pois, da.lli conc_luir,cJmo conç:! uiu u 

« O credito do pa.iz no exterior soffreu nollre Deputado, dizendo: 
rude gJlpo; porque ninguern _lá fór a pütlcria <tDeu-se cnr..ão fur tL;sima rc:tirud<.L de d. i .. 
depositar confiança em uma moeda cujo nheir os, não só u:1 t;: ~ix" Economic<L, com<• 
va. lor 'da.nsava; a.'lSin1 d<mdamentc. A brusca principalmcn io' dü:'> t l O'>S Ck~ lHDCJ,; n<icion;tcs, 
elevação dQ cambio de ter1niflOU a subit<l. l'Cc rlin!J.eii'O.i ÇSSCS que \H'U. l~( CUI segu\di~ lO.V&UO.:S . 

:messa pa.ra o exterior do colossaes S!Ü\lmas ,. aos bancos ost,t•angeü·os qun ·vcntliu.lri ca.m · 
em .detl'imento gravo da nossa já prec:1rja bio. 
si~uação financeü·a. Só do Est:ulo de S. Paulo No me io t!Jssa.s c ircumstv.licins,·. os lJ;J,noo~j 
cniigraram, em po_ucos dias, cerca de _quatru naciona.cs de ilopo.~ito o -dO _dnscon &o3 (rl do 

.. milhõc.'l ostcrlinós.· ' Segundo dados offici•~os , sã.a os quc·sur vcm a o commcreio interno ó ti 
os saques das )!riças ·brazileiràs sb sobt•e a hLvour<'~ elo p:lj.z) vit·<.Lm-se :ttlll' ili!tvs <:l}m 
praça de L~1ulres, o s . quaes em junho, jullto es~ms. 1H'UsC:IS rotil' ad:ts .. 1l e ll !l tliOI'a l' ios do-· 
c agosto de 189(1, ltaviarri siiio tlc ~ 5.908.7!8, tm•min<~.ndo <L cd::;e que cstumos svf(,·cndo at<l 
elevaram-se em igilaes mezos da crise offi· agot·a, l',·'!)onta.úu. om llCtombro tlo <wno pa$ .. 
c i.rü do anno pas.<ntlo á fabulosa somma do s:ldo, c da. qual l'tWJ itou ~~ snsjJcns.'io <lu pn. 
5; 15 .604.568. · . · . gammüo no~ sng-uint s osbbele~i nvm l;o~ tlt. 

O desatino do Governo, gerando a alta credito~ Banco lt nml e .Hypotheo•u ·io , ila.nco · 
brusca .c exa.ggora.da, de tt causa <L vilida do Comrucrcü\I,B:Inco da RopuiJliC<~, Bancu L,, . 
C.9tral)geir.:~ de ordens telcg<·aphicas; di<U'i::\ vonra. e Commorcio , Banco rlc Uopo;;i to~ e Dl•s. 
e i.nsis~cntemente recebidas, exigindo, não contos, Banco Italia.-Brazilo, llanco de Cr<-:d.i .. 
só remessas do valoi'es aq_ui em d<>:pos i to to Movei, Banco Imermc,lial'io, B:Lnco Mol'
nos nossos bancos, como tambem tlando ile· can m de Santos o ou1;ros diver sos tla.s pra· 
terminações ·para. a venda prompt:J. de ças l.lo Bahi<t e P<trti.. 
fundos publicos e de titulas das rendas das I8to sem fali<W tla:? ca.sa.s de commcecio,<n'
nos$as melltot•es emprczas e companbia.s, rast<trl:\s ;1 fallencia. , nem dos Ltvmdorcs l'B- · · 
para ser seu product() apurado em ouro o dnzidoci ü. })<lbt•ez;L.» . 
romettido. . O noiJl•c Doputo.do, para jn.3ti.1ic•u· a. sua. 

Ao lado disso, f~rvilha.v;tm oolono5, opo- emenda, dí7.: . 
rarios e pequenos commel'ciantes estt'u.n- «NcsS<t lli!licilllma sHuaç('w ··uc 11cm.r i;), 
goiros, remettondo seus haveres a sens pai- commct·cial o a.g ricola, o proscguilUOil GO em 
zcs ú~ origem.» . _ gt~andeJ incincr·açõcs ú n nm i m pt'U<.h.ll l•: i;L ! 

Mas, senhores , quem sa.ba qn~ o Govet•no Nau é que o ot\tuor n.~ comlcmne em <~ hso · 
adea.ntou a principio ~ 400.000 .e que foi so- luto. Ao contrM i.o, pot·que ent~nde qno: <:lia:; 
bi:'e C3Sa.s ~- 400.000 que o b<\nc& vendeu aos são, ::ité cerco ponto, uma medida bo:c; ,·~ 
bancos estrangeiros;" quo se fez tt cspocula· quo o orat!Ol' jlllgi1 quo se it ufw llovt' ri l'~ · 
ção, sa.llc tambem quo solJI·o cosa base ac t•euit;tr .com tll'!Íl\ ap plic:tç;\,n nli~ . » 
nã o se po4imo fazer as transacçõe~ avultadas · M iL·;, scnhures-, llUCIII é CillC ltlli t·ma que , ' 
que cit;\ o nobre Deputado, o, o que é mais Governo Ü <i. incinorat· todu.~ vs ;:,JlJI<).; <) '.1 11n 
tran:m.cçõcs rcaes, remessas o1l'ec~ivas do tom incinem.!lo ttnn rml nu: ni;c a l.ú :•.g., ;·:J, 1 li 
fundos l JlObrc DBpHtado mcsm<> t ·eeoa:J<J"<) j,_, o i lll 
- A vigesima parto do.;s~ c lientela a ta- possí vel, pób s:tbo q tll1 o fu ndo d : r o :;g ;t.D 
mar .cambio immediatamento -occasionaria Longo e;;Laril. do i'úr nocct• somei h~~ ~~ i;:) v::t·b 1 . 
a baixa, baix.a. que no omt<\nLO não so cleu O noktl lJC!lU, a.Cll> sab0 que :;ó tL'JHo~ l)Odido 
sinão depois de alguns dias. Em gural os incinor ltl''Qt.Jan LÜL a vulr.:.llia , porq tw o [u r11.1i r.y 
bancos cstra.ngeh•os, a não Bel' no jogo para pa.r<> iss:J nos fol·nc.!on _ recurso~; 1 1u~;; üc;so:; 
líquid~õ_es por diifercnça., não sacmun a des· recurso~ dosappareccra.m c os jul'o::; da. ui vi
coberto, sinão qu~ntia.s reia.ti vu.mcnto di· da. que pag,uuos em csp<.Jcic accro.scermu.os 
m i nutas e . estão semp~·c a cobrir-se e, das jui'ós elo funding. Não Jta , - pois, recoio do 
duas uma, ou havia lcttras pam cobri· per·Jgo.g, podendo-se acl'etli tn.t' q_ue nem m es· 
rem-se e est avam alies . agindo norma.lmen- mo o. somma. indicadu. p or S. Ex, pollorü 

C~ua Vol, Vli a 
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ser incinerada annual111cnr.e. No, emenda de laçiio com as forças ro o.cs em numeraria, r e
S. Ex. ha..dua.s parLe,;: uma, quo ma.:1d<1 fa~ 1 pre~entadas pelos cap1tae~ com que as c<~.sas 
zer a. incinet•ação scmpl'O que o cambw cs_tr- commcr·ciacs se estabeleCiam.» 
ver abaixo de 12, ce:'>->ando-so. quü.nd.o attin- Aqrri lla de tudo, a tê milsmo sciencia de 
gir essa t<LJ:a 011 llw fo1• st~porw_r; ~utra, que m:tis e incomprJhensivol. (lUso . ) 
providencia sobre a quant111 a mcmer<J.t e a. AtlC'ante S. Ex. ainda diz: 
Conversão do fundo do tesgate em fundo de · r · . 

<<Felimwnte a nova sa !'a o.nnuncra-se pro
gat•a.ntia. . · picia o a bli:Cl. cambiu.l parot' em sua ma;·cha Nus8a ~egund~t parteS. Ex •• tem o mttnto ascendente.» . 
de eyltar as o~uillaçõo> cam1na.os ~a alü _ou 
da ,bai1a cxu.geradá; masüso ost:J. Já. n~ 1m e E logo adea:nte, esqucc,ido de que a alta 
0 Governo tem o.; meios. Não, lw. poB, que ca.mbhü é que fizera · e gera.ra o.; males do 
providenciar, nem ueccssidaue de renovar Pa.!'â., osceevcn: 
essa. faculd . .ttle. i'h peimeira parte a Com- «Era certo, :pois, que a crise qne vamos 
missão declarou, pelu orgão elo relGI.tor, que Mra.ve:lBcondo tinl1a fatalmente de dar-se ; 
não coruprohen,Icu o intuito d~ ementla. P~r. inl'o!izmeute accumnla:'aru-~~ muitas outt•a s 
que res"'<~ot'al' quando o cambw e~1ia aba.JXo c.\tl:las pat·a tornal-a ainda mais séria o m:1is 
do .12 ~ não' quando e~tá _a 12 ou pouco trernc11Ja. : a b>ix<:t do camlJio, a diminuiçiLo 
acima 1 O rel:uor pensa. quo quanto mais da producção, etc. · . . 
batxo o cambio, ma.1s dolic·ado é o resgtt'Ge, Vê a Ca.rnara que o orador carece de ter
porque qua.nto mu.is b;~ixo é· o carnb~o menor min<J.r, para que não se diga que está a. fazer 
é o podot· acquisHiYo da moeda., mawP a sua. politica. 
désvalorizJ,Çào e maior ma~8a do papel é ~~ vae fazel-o. 
nccessi.l.rirJ. para lh1uiuar todas as oL'ail.~twçues Na ploiade de homens eruditos, de poeta.~. 
e e1tactua.r a; permutas. 8onha.élorcs e 8abios que ca.r"cterizara.m o pe-

Nã.a sur·rn•endo o o!•ador que o .seu coUoga l'iodo do renascimeJHo das aetes e da. scicncia. 
peio Estado do Rio ma.lsine a;;;;un a actual na. [núlate1•r•a., corroa .a. tlistoria. o nome (le 
política fiua.uceira, porqae o actual f.lovol'" l<ranc.fsco Bacon. Ddlo são es~a.s memoravois 
natlor do Para., o Dr. Augusto Monteneg1·o, palavras, quo et1cerram conceito profundo. 

· que da sabedorüt do Governo era. um con· « Como a. agua, diz clle, quoe venh a. do ar
vencido tão decidido a ponto de apresentar va.l!10 do cé0 , quo r sl1. i:J. lia~ fonGe~ da. tOJ:ra., 
projecto de lei que era cópia fiel da _mensa.- so e~vallm e ~o perde no sólo, a m enos que 
gem prosidenciat,.até no~ pontos o vu·gula.s, ella não se r 8una. em algrrm recoptacu!o ondo 
que íui leader, que fez ta.eífa~, etc., o Go- possa consei'VM-S.), rJ.zão p_or que .a indus~ 
vernador· do Pará om su<• monsa. gem ao tria. htilll<t.Ila cun~crmu bacli1s e Clstemas, 
Con"'resso Estadual, seru portugucz e som as~un ·~ ~cioncia, qneJ.' descendo do uma in· 
gl'ül~!Uatica, tliz Ulllas b:11·bar'ia.ô IJ.Ul! as.Jom- spil•aç5.1> divina, qum· br olie d:~. obser·vação 
brame tJue bem mustl'am que ha, alt~lll deiS hu1m1 n;t, pcH'ccur·ia. logo e desapp:J.rece t•ta ~o 
crise:> qlle atormcntu.m o patz, Utrti1 out;t•a.-11 0~,1uccimoJlW, si não russo conservadi!. em h-
dos homen's.. Vl'v~, n.1.s LL'J.Ilí~'õcs, na~ a;>seJubléas, nos clil· 

Escuce a Camar~\ : diz S · Ex:.: Legios, etc.» . 
« o Governo Fctlcr-~tl con:>cguiu :pôl' ordom Pois lmm : o t'llli1tor dn. reccnta csct•eveu, 

oru s~us uu,·oe ios; temos, pot·t<tn•o, acmal- 0111 lungo pa.recer, as :>Lti1 1 üldas o o ~eu jui~o 
monw o l'c~et·so d~L mctLilh:L. As u~cillaçüc.-; so!n·e 0 ac:.ual mumou ;o ; o sou escudo n:ro 
c<.Lmbiae.; no seu ~iJo da IJ;Üx<t , com u.s q_uu.es ~c p_JL'ue;·;1, de cort,J, no anniquilarnoal.o, 
o no~-su comme;·do nlaliz:wa grandes b:liiC· ]JOl'llllu vivc1·;1 nos ,\ llUliOS da C<t.lll<t.t'a, ~ on
ficius, lin·am SJÜJ$ti,ui<bs p:.Jt' os,!ill;t~•õu.; em Gào 0 l'lthlll'iJ imparel<tl !l ü·;~ Sl Cl! ll!prm ou 
sentido conccu.t·io, c !'tlrt,;u,;amentll us lucl'O.> niio 0 seu lLevm•, si liJi o u não leal, sincow 
l'uru.m em igui1L propot't,:àu ~ub,;ci~tr.ido:; pulos 0 vot•,bdtJi1·o em suas u.pmciar;õus. . _ 
prejuizos. ii<lltl capita.cs pai' a r•estst!r , sem Fol 0 l[UO pôde, e o rez: com dctl~ca.çu.o, 
csw.belecimont.o~ b~tUC~Lt'ius quo uu d.e,;i.I.;Cru com tL'<tiJaHto com 11mor a su:1 Pat r•ta e ao 
lhe ~el'Vis;um de atnpil,ro, _como _ na J!I'Osp_e- seu tleve1•• ('o o1·ador ao !er .. minar foi vi1)a~ f· 
rida.de nao ~aubcram _exercer a. sua. lutlcçau mente applaudído e {~licitado pela Camara. ) fi 
de freio.> o commot•cw sulfreu fu.talmen te,. e . 
de um m~llo extraordinario, e continuará _ a . Compat•cc.cm meu~ o~ _Srs. Ca!los, Ma~cel
suUrer se ume~ baixa razoavel d.c taxa nao hno, Alllutlueeque :::ie~oJO: I ~dlJ do Braztl, 
lhe vier ~ua\•izJl' os :prejutzos . Pur·o elfeito Luiz DoiJ!'ill~u.cs, Jos~ J!:usa ,) ~~\. ~!111.10 de 
dl) jugo d•:sonl'rcado '!UIJ ~0 faz em nu.>.>a .i.bret:, . lo~o c,a.yo.;o, -l '-'!-"CltWU} uu~, Tllo;,ni!.z 

r:wa, ]!ui; um,ra <õllll~a n;lO Ol'iL o no.;s.J :>yc>-~ i\CI)W •y , VJ ;·g tl lO B i'!:.:( ttl•>, Jr~,.o J<'P,e>, .Ll?Y pt~ 1·u·· L·'' co1 ·rlrnui·d~tl'. com c ~·,J,Litu e Lun"os de :Snctz<L, L •tmllo lln ilolla.Lttl:J, S1h,; ~Lwn, 
o .... L :.:.> . • • o ~ 1 1 , , • o ~ . • •. 1 1 ·t"l l ' ···m"I''' L· l)l'i.\"U3 CUlll intlaç:i.<> illlópt' I) 'JU I' C!On<.t·.l<~ r\e CtJ ~O <.c<J :':lllo! Z.J., ' <JI C!l ,t I.'C '"Y ,,, >~ - v"' 
neg~c·i~s, qÜo nõ.o g ,.i1~·J:;, y' tW~ ftú iÜlilllliL l '<!· i dino llanl!ei l'co, Esucio Cllnnb~:1, J)CÕl'O l~ r,r-
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namlmco. Araujo Góe,, Arroxellas Galvã.o, indulgencia para o humilde orador .que vae ... 
Raymundo de :VIíranda. Castro Rcl•ello, ocenpar t\ a.ttenç<''í.o da C<tSil., attendendo 
Neiva, ·Felix Gaspar. Eugenio Tourinho, ·á sua fal!;(J. d3 dotes ora.torios e de pratica 
Paula Guimarios, Rodrigues Lim<l , Tolcn- da trihlm<~- Só o dever, que o patriot-ismo ma 
tinõ'dos Santos, Eduardo Ramos, Galdino Lo- i 1n·1põ.o, <le <Justcnt<.Lr as minhas emendas, que .· 

·ret'), Pinhcil·o Junior, Jo~ê M:arceHino, Ire- considero de importatwia C<'\pital :pare. o ~ 
.neu Mach:~do, O~c•n~ Godoy, J\lve.~ de B1•ito; lnos;;o paiz. me ·faria·· vencer o acanhamento 
Pereira Lima, Vit'ü1to Mascarenhas, Bueno invenci-vel que della me tem conservado 
de Andrad<l, Luiz Pisa., . Alfcodo Ellis, Bcne- afas tado . · . 
dic"to de Souza, Liudolpho · Serra, Lamenha Dizia. Benjamin Franklín, o grande pa
Lins, Març~al Escob11l', Ge:·mano !Ias -;locher, tria.echa da in.lopendcncia dos Estados. 
Fr;mci:>co AlenctLStl'O, Victorino Monteiro, Unidos e companheiro de ·washington , que 
Rl vadavia. Cor rêil., Anr cilu.ho Ba.r1Joln, Al- era aliás um homem sci<mtificó, que as ft
fredo. Varella e Ca:>siano do Nascim0nto. nanças de um pah deviam an tes se·r dirigi-

'. · Dei:ta.m de compar ecer com ca!Lla partiéi- Úl\S commercialmcnte do ·que scientitica- · 
. pt\da os Ses. José Boitenx, Peilro Chel'mont, mente. Penso, Sr . .. Pt'BSidente, que a. prin- .. ·· 
· RO<iríguo> Fornandos, Clll'istino cr·ur., Gue- cipal cansil. do atr·a.zo do ·nosso paiz pro- , 

delh:t Mourã.o, Augu>to Suvoro, Mu.laquias vêm do nas qnestõcs financeims o economf-
. Gonçalves, Morei1·a AI vos, CorneJ.io da f on- cas as theorias terem sempre sobrepujado a. 
sec~\, Etpidio Figueirodo, Alfonso Co;t:J.,Tosta, pratica., t endo sido os <\ssumptos praticas · 
Vergn_e de Abreu, Paranhos ~r"ntenegro, Au-· por dotn:J.is descurados. . · · · · .;-: 
gusto de Frei tas, Marco li no Mour-a., Dionysio Influenciados pela leitura. dos economistas ~ 
cm·queira., Sampaio Fet·raz, Augusto de V a>· francezes, notatl.a.mcnte pela. desse homem 
conce-llos, 1\'fartinllo Campos, Pereira dos fatal· quo, por dosgr1in nossa, mereceu 
Santo~. Aureliano dos Santos, Ra.ngel Pa3- sempt•o a profet•cncia dos nossos esta.d.ista.s e 
t ana, Estevão Lobo, Ildefou,;o Alvím, ~vion- quo t..'l.nto mal nos t em feito pela falsa. orien
teiro d~t Silveira, Leonel Filho, Ntlcesio TD.- t \ç:lo que tem de ,julgal: <la.<; finanças dos 
vares, M<tyriul,: , Arthur . Torl'e.~ . ~1anoel Ful- paizes de niocd~~ inconvm•tivcl, u nicamente - ' 
goncio, Nugtleira. Junior, Llndolpho Cu.et<tno, pelo seu meio circul<wte, desprezando os 
Min\nda. A1;cvet1.o, Gustavo Godoy, Moroü·a vcrtladeiro<s factore; ; intlnenciado por esses 
da. Síl v a, Domingues do Castro, Oliveira econumist<\S, Sr. P 1·esidento, os nossos esta· 
Braga, Valois de Castrl), Paulino Ca.r lús, distas se esque::ia.m da que mCilidas aconse
Azevedo !liarqucs, Antonio Cintea, Ovitlio llntdaspar<t paizes velhos c jil. 1eitos nem 
Abrantc.~. Manoel Alvo.1, Xavier do Valle, sempt•e conveem I\ pa.izes novos e em for
João Ca.nt.l.ido, Ft•anci~co .Moura, Angelo Pi- ma<;-â.o, como o nosso . . 
nlloiro o Piuto da n.oclw.. Si rncdidas que diio oxcellcntc:J r esultados ,. 

em um dado p~üz ftLllw.m em outros, em · 
iolen•icas condi~~õc.~. qna.ntu m:.U:~ em patzos 
intoiro.mcnLO ú ilforcn r.o~ ~ ! P~ua dü•igü• a!J 
tlnanç;~~ do um p·dz n.'lo husb conhocl.!l' os 
cconombt 1so t~pplic :~ t·-l hos cegamo o toas loil:l. 

E sem c·ausa. os St•s . Arthm· Lemos, Anto-
. nio Bas;o.s, Lima. Filho, Jovinhmo de C;ü•va

lho, Sylvir> Romct'O, Aug-tt.~~r) Fr<L I1Çi,,)Iilton, 
Josú Mon.ja t·dim, Hvredia d ú S(t, Sü. l' reire, 
R<IUl Bill'l'OSo·, Hat' l'OS Franco .funior, AUtO· 
n ino l~ialho, Julio Sa ntos, .Toaç .tim BrJvt~~. 
J osti Boniíil.cio, l:luenu de P~dvt1, .C:tt·nc il'O t!e 
Rezuoúc, F1•anei~co s,~llos, La.rli.ounicr Godo
i'reuo, Hcnt·i.ttu:J Su.IIC$, Pa·.lm1 Ror.en.le, Fcl'
nando Pro.,tes, Adolpho Got•<.lo, Rorlolpho 
Mil'<lnda, Jo:u..tHilll .\lva1·o, gu.mnn.lo (h Fun
s ecn., C~\ja.d.o, Cincina.to I.$ ragu. o Ca.mpos 
Cartier. 

O Sr . P•·esi~leute - Continlla a 
3adiscus~ão dó pl'ojecto n. 150 C, de !901 , 
coro parecei' Sllbl'e as oroend:tS oiferecidJ.S 
em 3• discus;ão ao projecto úe le i que orça. 
a Receita Gom.l úo Republica p:~.ra. o oxorci· 
cio <.le 1902 . 

Tom a. palavra o 81·. Alves de Brito . 

O Sr. Alves d e Bl'it.o- An&cs elo 
começai', Sr. Pl'CJidon·t.e, devo solicita'! de 
V. Ex. e dos lllOlH digoos collogas toda. a. 

O estudo dos llCJllOttlis l.tts ó necess;u•iu para. . 
·fot•ntal' a b:\S(), ruas o cdtol'io scgu t•o é o 
estudo <.lo na.~s<Lrln, em t':1cc das estatísticas, 
que nos deve guta.r no futuro o o. estudo· 
cornpat•ado co 111 a.s ontr:os na.çõcs. especial
mente a.~ qn<J so :1clmm om condições idon
ticas á.;~ no:~.;af:l, ott ·mais appt:oxima.das. 

Pt•ucurar <LS cause~; 'tla ru1na. úu.s nações 
pobres pal'a evitar os c.gcolhos que as re~ 
du:dra.m â pobreza. o estudar os elementos 
quo C'lncorrera.m p:u·a a prosperidade· dà.s 
nações ricas, pa1·a adopt a.rmos esses ele
mentos com as moditica,ções exigidas pelo 
nosso meio e p elas circumstancias, eis o que 
devia.mos fa.zel' . 

Esta politica., que o mais element~r ·bom. 
sonso aconselhava, não foi, entretanto, 
já.mu.is seguida por nós. 

Obedecoado a osta. Ol'icutação , organiz<:>i, 
'pa.ra. base dos meus cstu<l.os, uma. ost.'\tistioa. 
de quo.si todos os pa.izes novos para campa. .. 
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l':J.l' os tUvm-.~os r.lenientos eorn us olenionto.~ Rnpublic::t, qn:1.orln l'oram nssa.s omi!'lsõr.~ qnr. 
corrosnon<lnnte.'! em 11osso pa.iz. Ant<~~. 11o· nol\ ~;üv;u';llll do. maü complut;t rninn., c'nno 
rúm, pClrmitta y_ Ex. que, oiJcdcc<muo n.inda. hei. de proY<\r com algarismos que não 
110 plano q11c mo tracei, f<J.ç:a um pequeno podem ser contestados. ·· · 
esLudo do passado. . Ainila. não 6 tudo, St' . Pr<~sidcntt~ . ·Mais 

A mom\rchia, como- n,lgut•m já di s.\o, foi o do que tUtlo iss·J cnncot'l'Cil pwa, o att•azo d.o 
.dcficit. De facto, llm•anw o long•1 plwíodo do OOS$0 pa.iz ter· o hnperio tlm·anto toJa a ~1111 
29 ;tnnos, que a. mini1 L éstatísti.c<L' alJt•an;:re, exis~c.nch nos traztdo jungitlos ;1 um moio. 
de lSôO a 1889, um uníco orça monto ;:;e en- r.irculo.nr.e de 14$ per capili!, mcno:'l de mc
cenou com -><Üdo.>: o d·c I 88~, o hlto po1•: Llcs- t;ntc do que tcom· O.:l paü·,Js menOs f~vore-
gl'aça. nossa, pois e~$C sn.ldo foi d0viclo ao <:hlos!. • - · 
augmento coloss<Ll da impor 1;a~,:ão nosso !\iio ha. p<tiz que se possa. desenvolver sem 
anno. os dcfícilsora.m saldados p.H' Cllll.>~õcs uinhoiro e l ll uüo morios um p;>tiz novo. Um 
ilolet t1'<Ls doThcsom•uoaueapoliccs.itt divid<> pa.iz novo, Sr. Presidente, cst;L pa.ra um. 

'p.ublica, fi~zcndo aflln ir pa.ra. os cufl·Cls pnllli - j);l\z Yn\ho como umo. fazend<t noY<t está. pár a 
cos a.s sobr;.;.s de capit<tl. que, de ·ouu•o modo, Ulllit f;;.zemlo. velha.. 
iriam dcsem·ol>eJ.' a" no.>&\ lavoura. c {~Cllll t (al' Nc-sttL . tudo cs.;á. feito c o ·. c:tpital de -quo 

·as no~as industrias, Jw.liituaudo, Jc ma-is. o precisa. 6 u.p~na .. ~ o nccc;;s..'trio para. :>eu 
._ nosso povo u.· só em_pt•cgar capital em títulos custeio o que é in;;ignific<mtc am rela.çií.o <\O 
_da 'livida. publica;. tlo (1nc tem resultado o cl\pir.al qrie exige uma.· fazenda iwni.:t>m que 
atraio d<t~ nossa~ industrh8, a falta cio ospi- ~udo e.qtJ. pot• fazet'. Sem numm•ario suffi~ 
rito ·tle ilüciativa c a. timidez, que slo hoje ciGnte c ainda. d?·enando o Go~·erilo pam o 
Ci~ra.cteristicos do nosso povo. Tbo~oueo <ts pequenas sobras de capita.Lac-

O sa . OuVlmu PwtJEIRBno _Com modo cumu[;,.<io qnc havia, a no:>Sa lavouz·a· con-
. 8erv<.~.va-~e qu;tsi est.n.cionai•ia., cvmo se ·Veri~ 

da impopülarítla.de do il11pos~o. . tic:t do poqucco augmonto da. cxpor~ação, au-. 
OSn~ ALVES DI~ BRJTo- Tem r azão o mou gmento quo sõ póLio ser a·ttribuido ao aa-

··• · .... llobr!' .. :J.migo, tem iorla, :1. ra.zão. gmcnto dá populaÇfio, e ~• no;c;sa inilnstrüt 
Os deficits consta,ntes dcts noss:ts t.J;a.ns- licou no nascedout·o, do •1ue resultou fica.rmo~ 

acçõcs intol'nilcionn,c~ pt•ovoc:wam depressões conciernnu.<los a. continn<tr eternamente t1·i· 
nas nossas t«xas cambi.-.cs o, :pll.ra mantez·· o but:\rios tlo cstrangeil'O, como ~o va <la r.s-. 
cambio nns pro:ximidarlos do P"~'• sa.ldavr.m- t n.tisti.ca. da nos~B importn,ç·ao r1uo t a.mbom 
se esses deficits ]JOI' meio de Gmpres·tímos ex- fui sempre em <1ugmemo . 
ternos, que a.ugmcntava.m cad<J. vez m<~. is os O Imperio não foi só o dificit; fQi tamb;}m 
n ossos encargos no cxteriqr . Não podia a. ineecia e reduzi li-nos <i. condição do indi-. 
lutver política mais atrophi;~dor<~- !\·las isto vitlno que, ga.sta.ndo ru:liS do quo ganba., não 

;nã.o é tudo, Sr. Presidente. O lmp::n·io é o tem capa.cidadCl 1xwa augmcuta.r a. rend<~, 
uni co rcspons;wel pei;1 t ren:ionda. crise eco- nem coragem p;u·a. red L1zit• as (lespeza:~ o 
nomica e fina.nccir<~ quo temos ::\Ma;vc;;sa.clo contra.ho todos os annos dividas p:~.;·a sup
-pela imprevidencia com que deixamm os pdt• os deflcils até qnc osr.c.; accumuladLlS .c 
snus estadistas· rle prJmovcr a. illtJ·odw~;?io ~cus j111'0S lhe a.IJsoJ'Vcln os oens c 1ica. redu
Llo tra.ualhadoJ·es para substituit' os esct'<WOS, :!.ido t~ mi.>et·iu.. J?oi o::;ta politic<t quo redu~in 
que ellcs deviam s:>i:Jer p.:lo exemplo da!; o vellto Pot•tuga.l ao) ~sto.•Io rtnasí do f<~.l· · 
·outr<LS -naçí"Jm;, que os UveJ·am, qu.e nii.o loncitL em qile se 1Lçlla., poi~ tem uma ex- · 
iraba.l!Jariam logo que ftcassom livrr~s .'iiniio pot-taç1Io :tpcn:•~ de Gü.Jl4:000$ pat'a J'aZOl' 

. o e.;tl'icta.mente preciso para não mot'l'Ot·em f;1ce aos ünc<trgos de um,l divida mt impor-
do fome. · ta.ncia de 546.51:l8:ü00.$, tendo urnu. importação 

IJocr·ctad;L n. lei do 23 de setembro do 187!, do ll ::l.3-1l:l :OUO$ ou 7l 0 / 0 maior quo 11 ex-
. 03 ·diM íla escravldi'io os~:num cont;tdos c po1•taçiio, com de(icils coiJstantcs nos ~cus 

<leviam desdo logo dar impulso á imll\ig t;a- tn'Çi1Ulcntos o. sem m.eios tle poder 1\.l.zcl-os 
çii:o. Essa irnprcvídencia. foi tanto nnis cri~ de.;<tppa.rocet•, pocque a, ca}Xtcid<Lúe tril>u t<J.~ . 

· minosa quamo não f<•ltou qncm os twisn.sso . l'ia j;í osr,á excedidu. e o povo, polire como é , 
•·. Os «Retrospectos Comrnm·cbcs• d.o Jnrnal rlo nllo pô,le ser mais sobrccaL'rc:;ad.o ;.e, fina,l

Commen:io estão cheio; de advm•tonci;ls ao 111Cllte, elevando-se a S li<1 divida (ItWSi á ri
Governo dosdo 1882, e lr:nlbt·o-me do mui!.<l.il qoez:1 cl'Crúh, calcuht<h\ 10 vezes o v;~lor dl\ 
:pnblic~~ç-.õo'l quo nosso sontitl o formn roi tas- cxporti1çü.o c com pl'oba.bilid:tlle de cxcedcl-u. 

.' llOt' cidadãos qualificatlos; rntts. o Go,·or·no (t tlc-ntro de pou eo.4 t1noos . O que vale a.inda. 
Ililda se·movi<.t o· só mente ilepoi,; quo ontr'u ao velho Pol'tuga1 s5.o as ren.~essa::; de ouro 
11ar•~ a pa.stn. ua agricultura o SJ'. conse-- qu.) vrw do nos;so pn.iz, feitas pelos sou;~ fi. 
lltcit'o Antonio Prado foi iniciada a immi- lho.> . . 
gra.ç.ão. Entretanto, querow. hojo uttribuil' St• . Presidente, as estatísticas mostrám, 
essr~ crise ás emissões de papel feims pel<.~. do modo anão deixf.l.r duvidas, quo os pai· 
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zes que sn.ccarctm !argumento sobre o futuro, dob1·o. Os balilnços de mercadorias com o cx:
qucl' contrallíorlo 'JilOl'mes dividas, quer tcrior se enccrr';Lvn.m qua.si sempre com rle· 
flt:?Clllto !a1•g:1s emissões da papel, Sãf) .. os ·(in"ts c nos ral'i'8simos.a.nnos em qnc so enccr· 
mais prosporos c ricos. Pócle-sc aHirmarque t•a.ram com s<Lldo, estes eram sempre imrí· 
a riquoZ<I dos p: 1.izc~ novos c;;tr, na razão 1H- gnitlca.ntes, ~ondo o tte 18GB apen;ts tlc 2.Gl6, 
rect~ da. import:md<J. d;ts dividas ([llll con- con·&os. 
trahJr:tm, ou tla,s rüspoos;t1Jjlidado3 ·quo a>- Os alg:u-ismos sii.o es tes : c~portação, 
sumil'ttm. :1St.:li0 contos contra i20.86t :pa.ra o Br<.LzU;. 

As colonias inglcz·,s 1h Austt>aUa,t•.;ttnidas, imprJrt:tQitn, :ns. 7!3 contr:J. iH2.l'!i pari1 o 
por ex.emplo, p<.Lea uma poptt!ação a. penas de Bmzí! ; saldo em lSGZ, )?.6!6 (no~ annos an-
4. G20. 000 halJitantcs, toem um;~ di vid~ de ·ter·io~·e~ e posteriores, dcjicits ) cont,.t•n. 
2.417.419:000$, cmqttanto quo o Br·aziL, :ns. 7lll para o Bl'aziL 
com 18.010.000 de ha!Jit.:mt.es, <epenas deve Alleg;trão que a nossa. cxportaçã~ .estú; 
l.!lô7.616:00J$, i nclusive o pa.pcl-mooda o calculacb pelo Yli.lm• actue\l da nossa mosda ; 
todos os depositas, o rruo d(~ 52:1$248 per lllits, rciluzinúo-a ao valo!' (1.:} moeu:~. a.o 
carJila pál\~ a Australia c 103$156 }XH' a cambio .•lo 27, ainda ;tssim a dill'crença. não é 
nós ;, mas, g-raça.~ a essiJ c:Jpi.b.l cmpreg:vlo scnúvot c ê preciso lembl'<Ll' quo n. n:ossa po- · 
no descnvol.vimenl.o rlo paiz. a. Austr';tlia ten1 pul<J,çã.o é úc metade do ctue C!'a a dos Estados. 
Ufllü.üX(lOrtaçã.o de 888 .459:000$, Úllll{U:Into Unido~ então. 
que nós, conz uma. populilçiiO qu:.tt~iJ vl)zes Dopo i~, os . no~sos . princip acs . producí;os 
maio1~, apDn:ts temos 1le 720. Sl14: 0008 cor- ~stão depreciados ao minímo o não é preciso. 
respondendo a l93.1kl4::l pn.r·n. ll. Austl'iüiil. c quG. ~üc[tncem pr·eços elevados; basta quo 
'10$048 pat•a. nô!l pe~· cr!pila . . obtonhn.m o médio para. dohrar·. o Y<tlor da. 

A r~quezn .Cl'oa<la ó na Australia do cxportaçií.o. 
8. 884.592:000$, 1b qu;~l. doduzinrJo.'sc a di- O p:•eço médio do ca.fé nos ultimos 40 an·. 
Yida, ,d.cixa o S<tl1lo de n.422.17.S:OOO$ cor- nos é de l·i conts. a lilm~ e actmümen~e 
rcspondento n.l:::J9l$77ô per capi!a . No poucom<tisde5e3~<1 ll<mdo . 
Bl'a.zU {\ a. ri(juez:1 ct'C<lrla. de 7.208.618:000$, Nã.rJ tenho ainda es tatísticas da rlivida dos 
da qual,. dcrluzindo a di vida, fica o s:tldo de gsta..tos Unidos, a.ntol'ioros a 1869 ; p osso, 
5.3~! .o:l2:000$,col'l'eSJlOUdente a· 2Dô$724 por pol'ém, affirmar· que en• pequcnil., muit~ 
habl~antc. peqnell<J. mesmo. 

Apczar d<t Inghttm•t':t uã.o ter f:worecido O p1·ogrcs>o assomb:·oso dos Estados Unidos 
muito G· dc.>envJlvimcnto da induskia n:t da!;a da guerra da sece~&Lo . A cxpol'tação, 
Austl'<J.lia, por• nilo querm• perucr mcréttdü que so conservou estacionaria qmtsi dul'àntG 
tito impot•tantc, o sahlo do ual<tn•;o eommer- mm~ longa sm•ie de a.nnos a.n tes d.<.L g!wrr·11t, 
cial de mcrcn.dori<l.B ü de 3(i2$~33 pet· c•~- doh;·ou em cinco annos contados Llo inicio 
Jl :la, emqun.nto que o nosso om nm anno chi. gum•ra, e apezal' da, gWJl'l'~l, elevando-se 
t':tvoravd CiJIHO o actua[ é apenas de 21$o:J9. ·~ 8159 .G24 ooni;o:; em 1865 contr<t 381.340 
Turbt~ as cJlonüL~ da Ans~,·ulia teem en- contos em l::J6·2 o indo e m um const<l.nto 
cm·t·;wo o;; seus orçamento~ com saldo e crcMcendo <~td cheg:w á inact•edit u.vel 
tecm ]lago pon&utdmonto, nf(o só. u.~ juroc~ , so.mm(\ tlo 2 .454.410 contos em 189:} •. 
como :t nrnortizn...}i(o tlc Sll<tS Ltivühs. Vcl'- A impol't:tçiio augmcntoll t u.mbem sensi
Ü;t~lo é quo a tl'ibnt;L,;i'i.o (!lã mai~ oloY;1d:t, vel111cnto pola onormo ímpor t:J.ç.ã.o dtl td
seJldo do 7:)$ 147 par WJlila, ollllllÚ~IÜO rp1o lhos c mu.tcdal p a t•;t e;ka,1ht s de fetTo, 
para nós é apen:\~ de 20.?4G6; ma,.~ é muHo m:1cliinas pa.l'<t f<J.1JL' ica.s, otc ., que tut!o então 
lll<Lis fu.cíl u.o il)(!ividtto quo tem 1 :3Ul$77G, o p:\iz import;~va, pt•op<n•anrlo o torvono 
pag;.Lr ?:J$1,17 q11o n qtlc trJ IH apenas 206:)724 par.J, se libcrtn.r mais t (Ll'de da dcp cmdencia 
pagar 20$465. E note-se qnc ;1 Austt-:1lia estâ do cskmgciro ; mtiS <Linua. a~sim, Sr. Pro
muito mais longo.dos nwrca.do8 consumido- sident(}, a importi\çiio nã.o augmontou na · 
ros do que nós; qlic é sujeita a sccca.s pu rio- mosmit propo1·ção quo a cxiJor taç,.'i.o, pois foi 
dicas c quo a~ua producção ú, cxcopto o omlSGOdc697 .7l8 contoseontl'a. :378.7l3em 
ouro, de gonoros qnü s<'í.o pr.l!luziüo~ em !S62. O anno de 1873 enccl'l'ou com o ultimo 
JHtizes de s:tlal'io lJaixo, deficit no balanoo commet·ciat do lUOl'C<J,· 
· Passcmus agorn. aos paizes que crearam dot'Ü1S, inicianuo o ele 1874 o l'egimen dos 
rir1uez;~ C!)m o tã,o mal~ina.dn p<qJDl-mo~da. salüos, fccll:lndo o rlCl !898 com o <J.ssombeoso 

Pr·irleipietnos pulos i!:stacio;; Unitlos o cltu.- s:tldo clu 1.2::>0.862 contos ! . 
mo a at1;enç.ão r!Cl. V. Ex. e da Cama.m pal'<~ A que devemos 11ttribnil' o a.tr o.zo l'eln.tiYo 
estes dado~ fjUO s1o cloqueutissimos. :tos Estu.tlos Uuitlos anted du. gtLot·rn. e o ~cu . 

Antes d<~ guerra, o sou pr·ogrcsso não foi .pt•fJgrosso assombroso depois da. gum•ru. o 
aprecüwel. A su.t~ exporü1ç~[~o er<t muito me- IWlS!llo durante a gncr t'u, ~ 
no r• do que <J. nossa, -com uma import<J.çiio Não foi por certo, a · gum·r::t com to<lns os . 
lU<t1or ; .isto com uma popula.ção lle (1 uasi o males quo ell11 traz comsigo, o · que soria . 
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ocioso ànt1merar, males tanto maiores por
que era uma guerra civil, que deu este ro
su1tad.o: 

Não foram tampouco entrt'ldas de capHaes, 
porque estes só começamm a alfluir depois 
da guerra.. 

.. A c;.usa, Si' . Presidente, ahi esti clar~\, 
· . . patente, visível, · ntts enot·mos · emi~i'íes el e 
· papel quo as n'3ce:-;sida.dcs ela gnena., obri

garam o governo americano a faz.et', emis
sões que se olevaram dm·a.nte a gnet•rn.. e 

·até algum tempo depois, ú. enorme cifrct etc 
4.22i.212 cr>ntos, sendo 1. :~01.500 co;Los de 
'notas do govdt•no o ·dos banc:J~ mtcl:J:1"e.3, 
198.500 em·mctal que ci r·culava]Jarc\ 1J;1.g;1-

. monto dvs dit•eitl)s· de importação e 61 3 .6!l6 
con~os de títulos de divida a quo o govct·no 
.deu_ CO!IlO · força.ilo e qne circut:tvam como 
moetla; corrcspondendo esses 4 . 227 .. '212 con
tos a 134.520 p er capitd. on a cinco vezes . o 
valor da. importtwão c cxpo1•ta.ção reutli1bs !' 

Antes da guert·n. o pa.iz viveu mna.rradci <~ 
uma circulação t] UC nriou entre !:1$ c 20.~. 
per capíla, e por isso não podia. S<l dcscnl'ol
ver, tendo menos do que o va.tor d<\ smt im-
portação e oxpor taç,'io l'Ounidas. · 

A guerra, elevando a cirenlaçiio ~~o· quitl· 
tu:plo da im,portaçã.o c exportação c a oito 
vezes a quota por habitante. forneceu ao 
paiz os elementos p;wa. prep:mJ.l·o para. 
o progres~o que está. assombrandll o mundo 
inteiro. 
:Parecia que a guer·r a., ·llle foi a Ji1 :Li~c·rucnta 

e dosastrosa do sc~tu lo pa.ssa.do, dr. vi c.~. deixar 
o paiz ::t.l'l'tÜou.tlo pox muitos annz,~ ; ma.>, ao 
cont!'ario,levou-o á gr·1.1lllez<\ c á p1 •spel'idarlll 
e isto unicamente J'lot·q ue vciu 1~c st!'ar aos 
americanos que o pa.pel-móoda não er<t tão 
feio como o pi ntavam. 

A' força, do so repetir que o papel-moeda. 
ora um mt\l, tinham medo do emittir e o>so 

. medo t razia o pa.iz int•dl':unentn pl)auo. 
Comnosco den-so o mc.'Hno facto, emhot•a 

·
1
om osc;:~la. menor, porqno o ;~ngmcnLo <h\ 

· emissão foi t.;lmhcm rolativamon~o pequeno. 
··. No quinquennio d.e 1860 i\ l'il•35, anterior ~~ 

guerra do Pal'agua.y, a matli <~ da n OS:j<t ex
portação foi de :r. 14. 0~3. 557 c · no q uin · 
quenuio de. l87 l a 1876 foi !lo~ 20.042 . :16!J 

Nos saldos, a diiforença é <ünd[l. muit.o 
maior, sendo a média dos saldos do r1uinquetl· 
nio de 1860· a 1865 de .C 1.092.71 1 o ' o tio 
quinquennio de 1871 a 1876 uo ~ 3 .585.518, 

· mais do triplo ! 
Chamo a a ttenção da Gam,u•a. p :J.l'<L e.'lles 

c algarismo3. Não podendo nós a.ttl'ibuit· 1;sto 
.. · progre.;.~o e'~<idcnto á guot•ra, e não tontlo, 

por outro lado, luwido entratla do capil;<lOS 
: :no pah, nã•> se pódo <.!e b:)a fé contestar t]UO 
,. devemos este :pL·ogre~~o ao a.ngmet1to d<1 
·, circulação c niio menos ao Cillllltio b:J.ixo, 
. desenvolvendo a. nossa producção ostituuladu. 

pelo a.ugniento do immerario e pela alta do 
pre~.os, con~cqucncia da baixa de ca.inbio, dé 
que resultou augmcnto da exp •rtação; e pol' 
ontro lnU.o promovendo ilOV::\.:'1 culturas o 
desolivoh•endo lt.'l inilustrias jti. cxistenteJ o 
creando unt.rag, <h.ndo esao result:~do a dimi
nuição d<t importação. 

D;;qui •• ]lOuco proviU'oi quo for:tm as 
emi:ii!lío> de 1890 e 1891, c o cam uio baixo que 
tomos t ido quo no,s xalvat'am du. ruína com- · 
plcr.a de fJ UO estivemo~ amençados pela rle:;.
ot•ganizrtç,'ío do teahallw que a .··monarchia 
pela su;t imprcvidcncia no: legou . 

VoltalldO uo o~twlo de cstn.tl$tictt compa
ra•la quo vinha í'az~ndo, Sr. Presidente, 
pa8:;o á Repubtica. Arg:mtina. . Esta Rcpuhlica 
tem, para: uma popttl<tçil.o !lu.4.600.000 habi~ 
t:.tntes, uma. divitla: tot;d, incl tt$iv.c o pap el-· 
rnoc!ln., de l . 5 ~H .72S : OOO$. cmqtianto que 
nós, com uma popt1laçã.o q ua.tt~o vezes m<1ior 
<io i'Omüs a.pc0;\8 l.:S67.úW: OOO$, corro
spondcnuo a divida per capila a :>43.~85:: 
par~ a Argentio;o e [!. 101P56 para nós; 
mas gr:tç.as a essa divida o a um meio cir
cula nte quo se elova a 5:!0.331 :0•)0$ ou 
tro.~ P 1noir~ vezes m~ti~ !lo quo o qno te111os 
por habit:.nto, o que G do muito ~upceio t· '~" 
va.\or• <h1 importaçã.ll e cxpor t.~çii.o 1·enn idn.s, 
conseguiram e levar a sua cxport<~çiio a. 
80$398 per capita, cmqua.nto CllHl a noss <.~. é 
apona.s de 40$048 d iminuindo ao mesmo 
tempo a impor tação pelo desenvolvimento 
da sua lavout•a e ela~ s1.1as ínrl ustría .. ~ c con
snguiodo um salito no seu commet•cio intel'· 
n;wional de m crcadoi'ias de 2\1_;;59-t contt·a 
21$0:19 para. nó;. . 

g note V. Ex . que estou f<tZelHlo :1 com 
p:u·a çiio com um a nno muito feliz pa: a. nós, 
como o <tctut~l. · 

A r iqueza. Ct'oada. pela. ArgcmLim~ 6 no 
:\.o~s .:r>ll:OOO$, da . qual. llotluzii1•1•> :h ulvil la 
tot:.ü , tic:1 um ~ttldo de 2.! l6 .G~.:!:OOO . .:; cut'l'<!
spondentc a ·11i08l ::r; pot' htdJit<hnte,etiH!llalltiJ 
quo !l ()S su tomos 29G.)i.~4. 

A tt•ilm\.<~í;.~,() (I tio ::4$2iH per capil <l pa.r;.~ 
~~ Argon tin~\ e 2:l$27~; p:LL'<t nós; m<IS é muito 
ma.is facil :10 individuo q u~ t rm 450$135 
p ~ga.t· 34$~0·1 do qno 23.;';278 a.o c1ue tem ape
nas 29!1$724. 

Fazenctu-sl) um estudo compa.ra.tí v o entt'o 
a Au;;tl'a.Iia, quo formou a. ~ua. riqncm exclu
~ivu.montn com ouro, c os Esta.dos Unidos o a · 
Argenti na. que <t lornmru.m qlias! que oxclu
ú v;trnento com cmis~ões do papc1-moed.1, . 
not<~-sc o sPguiote : · 

A riquez;L ca.l cutatla pela producçKo cx:
l)Ol'f.aua ú incomparavelmente m <LiOL' n<J. 
Aust1•a.lia. do que nos Es tados Unidos e 11:1 
AL'gl)ntiaa; mn.~,s1 ob.>crvarmo~ com attl'n\)ã.o 
a.s o >t;l.iistil.:<IS, veri!lc;n•rmos que , e rnqnanto 
o oxc;J.>so 11<\ expor·ta.ç•'io solJre a impof'\<>ç;:"ío é 
no.; Jo.'llt<~.!lOS U!lidos ttr 61 °/u c ue 58 °/o U<\ 
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Argentina, .na Australia é ap~na.'> do 21 •/o, lerei em seg-uida o saldo da.· rÚpicza,' isto é, 
o quo demonstra quo a accumulação da ri- o valm· de doz vezes a exportação, deduzida 
queza. se está fazendo muito mais r:tpida- a divül<\ t ota l. 
mente nos Es tn.dos Unidos o na At•gentina do . Vl'm em primefro l ogar a Australia com 
que na Australia. No estudo da est atística uma divida de 532$991 pe}' capit'a, segue·se a 
não dr1'emos comput ar sómente q~ factores Argentina com 343$850, depois o Uruguay 
que C'Stãó á vista; devcmos procut•ar tamhcm com 287$051, o Bràzil com 1!)8$928, Costa. 
os· f11.ctores invisíveL~. que a liás as _proprías Rica com Btl$109, o Chile com 83$100, o P a
ostatist icas denunciam, medi<inte acurada ragua.y com 57$'208, o Pet•tl ·com 55$197, Ni-

.. ob~ervaçiio dos factos . · ·caragua com 1'\2$419, Gna;temala. com 5~038, 
E5ta. despt•opurção Qntre a importação e a o Mexico com 30$517, Venezuela com 30$4il, 

export~ção da Australia. e dos Estados Uni- a Colombia com 28$920, S. Sal vador com 
dos .~ da. Argentina se explica pelo des.envo1- 2.8$07! , o E:1uador com 8$854 e a Bolivia. com 
vimento da;industriu. nestes dous p ai?:es, in- 7$312 .. · · 
dustria que1:li~tr :•l).e g t•a.nde numero de lm:t- N<t ordem d t\ riqueza. por cap:ta occupa o 
ços para prorlucção t1e gonerus que s3o eon- primeiro logal' a Austrn.lia com 1: 'l91$776, o 
sumidos no·· IJroprio paiz, do quo res.ulta ~eg~ndo o Ut'Uil'll<~Y com 525$607, dopois a·Ar
dim i nuição n a nxporta(:ão; ma.s tambem cU-. gentina com 460$1 %, a Bolivta. com 413$608, 
m inuição na importaç.'ío·. · o Chiln. com 35:.1$787, o Bra.zil com 296$774, 

A Anstl'alin., não tendo q uasi indust!'ia fu.· N icart.gua com 280$030, o Equadol' . com · 
bril, importa t udo o· que nccessitlt pa1•a Stlll 229.$801 , costa Ric(l, con1 231$9:;'2, S . Sal

. consumo o pódc expol'ta.r mais, porque todos vador com t:·H3$047, Venezuela oon1 70$955, 
os ~ou~ bl'aços slío empL·r.gados m~ protlucção o Maxico com 6!J$55'1,a. Cólombh~ com 56S214, 
de goneros p ara. oxporta.ção. ·o Pet•ú com l2_~t J32 o a. _Guatemala. com 4$S72. 

A indus trü~ fabril exige capital e ·t>ste não 
sendo computado na riqueza. calculada pr.l:1 Fazem excepç.ão á regra a Bolivia. , pela. 
exportação, a riqueza re:ü dos Estados Uni- g r ande riqueza natural q ue b m nos depo
dos e d:~ Argentina é de facto muito maior sitos Je ,;;.~litl'e; S. SalVItdor, por ser um 
do qrw a quo ctü culei. rmiz muito pequeno e de população conden-

A d ivid:~ da Austr;tlia sendo de mais de .sa da, temlo demais um commet•cio impor
quasi o do lot·o da rl<~ Al'I!OOt ina e onze vezes tH.ntc de fructos com os Estados Unidos,f!nal
mn.ior do q ue a do~ Es f.adiís Unid•J!:' per ca· m<mtc, o Eouu.dor e Nicaragua, por est(l.rem 
pita, ba.~tôl. sobrevi t' ttlguma crL!O por socca com su as div.idas muito l'eduzidas por abati
ou por guerr11. ou por out1•o ctualqucr mor,ivo, mcni;os consitleraveis fl:litos pelos credor es . 
q11o csla.nqne a.s su:t;; fonte~ do pl'odncçã.o ERtes elementos não são basta.ntes; para. 
po t· a lg uns au!IOS ll:tra. arr•uinal-a, tão pe- não roubar , porém, muito tompo á Camam, . 
sa.rlu (J o sm·viçu do sua. diY·ida, o quo nã.o li mitar-mo-hoi a. elles, podendo os meus no
suceclllcr<l com a Ar,!(cnLina. e com os Estado> hres collcgu.~ . que quizer<lm estudar o as
Unidos ospor.ialmente. · ~umpto, proctu·ar os outros nesto quadt•o que 

A \~m dis.~o. estes P'Lizcs j;l produzem cu peço a V. Ex. de m~ndM' publicar com 
grando pm·to dll quo neco.;sitam J.>:~r:• seu o meu di-:curso . 
con:mmo o nã.•J estão ta.nto na dc].Jendencia Nã.o inclui os Estados Unidos, não só 
do ostt•angciro. porque a. sua riqueza foi or oada m ais o uro 

Tudo consülcr <tdo, chogo á cooolt.isã.o de a.~ laJ•g-u.scmissõc.> de pttpel-mornla do que 
quo é mellJOr, econfnníctuncntc fJ.il:>rilfo,a si · com dinheiro tomado por emprestlmos, cotuo 
tuaç.ão da Ar guntina e muito especialmente ]lOl'fJIIC tom redt1iido consideravelmente a 
dos Estados Unidos ú. da Au:;tr-a.lia,c,por tanio, sua dlvidtl. . 
queusp<Üzl'S q ue formaram a sua riqueza com · Volt:mdo- a. r elata.t' os factos <b nossa. v ida 
pa.pol-mocda. estão em m elhor situaçã.o do economi~a. cu dizia. que a éausa principa l uo 
quo os que a fol'maram com ouro. J~ isto nosoo a.trazo foi t er o Imperio nos tt';\t.irl o 
tem explicação lJO facto ele não pagarem Jungidos <~ um meio circulante insuffici<:-nte. 
ju•·os sobre o capital, e de não olJedcccr o Creio te l-o provado á sacied:•de com factos 
papel a influencias estranhas ao pa iz . t iradós da. nossa histor ia e da de outros 

Estudemos agora, Sr. Presillente, as con- pôl.izes . 
. <liçõe.> economica~ dps paizes novos qne se- Ma.s, Sr. President e, para convencer o 

gu irnm a politica. pequenina, rotineira e ma.is incredulo ba~ta assignalar um f<H'i to : 
acauhada do velho Portugal, a. que já me No longo periO(tO de 29 t\nnos tlccarridos de 
referi, com medo de se ondivüla.L' ou de 18G2 <I 1889 o Imperio não conseguiu au
ornittir papel. gmcntar a no,;sa exportação de 50 •1. ~iquer. 

Vou ler :\penas a. impOt·tanci~ ilo que pois a mtld ia 1lo qu inquennio de 1860 a. 1865 
cada um deve, a principia1· pulo que ma.is foi <lo ~ 14.023.573 c a do ull.imo quinquen
deve c a. termimn· pelo que inenos deve, o nio do Impcl'io, 1884 a HlSD, tt ~ 21.024. DU6 , 
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No mo.~mo vorio<lo o~ E;ta.do.> Unidos quasi 
• lccuplicaraJú a sua o a Argentinrl, o Chile 
1! o Urugnay mais que decuplicm•a.m, con
vin!lo not:1r qu3 os ~~~ta1los Unillbs, tendo 
do.~unvulvi rlo onormomcmte a Rua indnstrüt 
,;.t. hl'il,consom~ gl'a.ndc )Jartc de sua prudu
~~ção no pr.Jpri•> paiz, do conteario a sua. ox
poi·tação seria muito maior. 

Vci•Ia RepulJlica, Se. Pt•esidcntc, e o Sr. 
o:unsclhcieo Ruy Barbosa com o seu talento 
gl•nia.l compl't'hendeu a situa.<;·ão o abriu 
Jtovos horizontes ao paiz decretando o au
gmcnto dct ci l'culação, Não concordei com 
•lS pt·ocessos empregados pot• S. Ex~ Eu fui 
11cmpre infenso ti.s CJnis;;õc.~ bancarias o on
tonrlo que as emissões devem ser feitas pelo 
Estado e por meio do l'usga.tc do apolices, 
porq ne o lucro dos banem; ftca.t•h para o 
Estado, que dcb:aria de p<\gat' juros sobre as 
apoliccs resgatadas e o vendedor da apo
licc havia. do procurar erQ.pi·cgo seguro pal'a 
1> seu ca.pit,~l. D('pois, as emi&!ões deviam ter 
sido feitas paulatinamente e di:ltribuidas 
pelo paiz todo, na proporção do movimento 
•.!ommercial rl.ns E:;tn.dos. Pelos decretos que 
formTJ publicados, uns altal'ando disposiçõ3s 
,!on·Ud~nos outros, vê-se que o Sr. conselllei
l'o Ruy Barbosa foi desviado do seu pl'imitivo 
]Jla.uo e deixon·so suggestionar por outros. 
Fossem porém, quacs fossem os pt•ejuizoR 
quo as emissõm,; causa.ram pelo modo por 
•tuo furam feitas, favol'eccndo recursos para 

·a continuação do jogo da bolsd. c a.coroco:mdo 
a formaçlo de comp:tn4ia.s phantasticas, 
:thram tacs os serviços que clla.!i prestaram 
ao pa.iz que não se tlevi.:l. fa.ll;~r mais em taes 
]Jl'Cl,ÍUi7IOS. . 

Os ro11ultados do angmonto da circulação 
a.hi estão claros, patontes, visíveis c não 
podem ser contcstadüs, no augmonto da nos
l:la exportação a muito mais tio du-plo, no 
desenvolvimento da8 noss<J.s industriaa, d<J.s 
nossa.s cidades, etc. Ba.qta. compa.r,~r. Sr. 
Pt•csiclcnte, as cidad"es do Rio de Janeiro, 
S. P;tulo, Om·o Preto, .Juiz <~o Fó1'11 o quasi 
tudat~ as dd<tdes do B!'azil 01n 1889 c actua.l-

_entc. 
A monarclli<t não conSC[!1ÜU em 29 annos 

IJleval' <~ exportação de 50 °/o si<!ltOr c a 
Repuhlica em 10 anno3 mais que duplicou-~. 
Durante o Imperio •~ importn.ção foi em um 
cre;:;cendo con~tiJ.Il_te, c a. Republica conseguiu 
pelo desenvolvimento da .sua industt'i<t di
minuil-a., a.pew.1· do u.ugmcnto d:.~ populll.ç.'to, 
a.ccrescida com a grande imm igracão q uc 
tivemos, pois a nossa importacão osto anno 
é inferior, já não digo á de 1888, em qu(' o 
·tr<.~.b<J.lliO j<í. ostn.vu. desorganizado, mas . á de 
l~S7. 

Não foi por corto á simplos mudn.nca de 
rogimen quo devemos este.~ milagres, mas ao 
·augmcnto do nosso meio cireul(tnto.· 

Os monarchist·:~.s, Sr. Pl'~i:iidente, accusam
nos constantemente de t3rmos - iniciado as 
especulações de -Bolsa no nosso pa.íz. Como o 
nosso povo não-tom momori~Jt.. vou lor alguns 
trechos quo cxtrahi dos «Retrospectos Com
merciaes» do Jornal do Commercio, cuja opi
nião nã.o póde ser avorbrulu. do su;;pPita, pois 
é facto sabido quo o Jornal do Commercio 
apoia. v a todos o J govet•nos n :1qu 1Jla. époc;~. 

Do «Retl'mpCict.o de 1888»: · 
«Não podemos deixar de mencionat•o movi

monto extraordina.!'io .que se notou na - nossa 
bolsa de julho em doantc o durante o qun.l 
houve semana em quo o numoro de acções 
nl'gocia.das correspondeu a mais do duplo 
do capital de certas as~ociações. Este movi
mPnto causou a. alguns admii·ação o até dcs· 
pertou apprehan~ões, mas não fui mu.i~ do 
que um incidente commum nos jogos do 
bolsa. » 

Do «Rotl'ospecto de 1889 » : 
«Nem deixamos opportunamente de chamar 

a àttonçlo para. os pt•ejniws que em futuro 
não remoto se nos afigul'avam como r.o.ml
tados inFll.!liveis da temeriuade com que · se 
organizavam diariamente -omprezas, cujos 
títulos eram logo negociados com premio 
sempre crescente . . 

As vozes e co1~selhos da prudencia não 
(omm ouvidos ; na. Bolsa só so oscutwa o 
altisono pl'ti.gão das acções quo subiam com 
a rapidez e leveza dos. balões e na impron~a 
discutia-se com calor sob1·e unidado e plura
lidade bancarias, etc. 

.•• Manifestaram-se, entt•otanto, já. om ou
tubro (a Republica. -foi p1•oclamada a · 15 de 
novembro) as inevitaveü; consequoncias das 
tomet•ar ias organizações de cmprezas quo ti
nham de satisfazer as necossidados mais ou 
menos roaes e urgentes, bem como os efleitos 
tlo jogo inf1·one no mercado tlc fundos e 
a.cçõJs. _ · 

A liquida~.ão do fim de outubro fez-so 
com difficuldadc, que a.ugm('ntou nos dous 
mezes seguintes,dando..:se em dezembro gran· 
(les peojuizos avaliadt)S em 4.000:000$000.» 

E j<i. que ostou com o <Rctro~p·ecto Com
rr:ercial» do Jornal· do C01mne1·cio á$ voltas, 
deixem-me lót• outros trechos dos mesmos 
«Retrospectos» para.o.povo ver que nem tudo 
ora côr de rosa no rcgimen extincto, c.>mo os 
St•s. mona.rchistas querem fazer crer : 

Do «Retrospecto do 1882»: 
<<No a.nno de 1882 o nosso commorcio nã? 

prospero.u; ao contral'io, acccntuau-se rieste 
p3riodo o máu estar j:i. observado no an
terior e que nos 'induziu a dizer h:\ um anno 
neste mesmo logar que parechmos caminhar 
par'~ uma liquidação. . . 

•... Não menos concorre para. esse clfeito 
o estado da. fazenda pubHca. O deficit m11.is 
ou monos disfa.r.;-tulo tornou-se habitual nos 
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nossos orçamentos; p:wa sn.lllal-o.; levanta- S. Ex. dowja para ~aU.-;f~çno do sou amor 
mos um empl'r:stimo, ora interno, ora extar- proprio !" 
no, cuJos ,juro.l a.cct·cscidos üs úosp~z:1s s~rn- N5.o ila quem tenha o mais li.•tciJ'O conll c
prt; OH! augmonto, originam nova o rnaior cimento <le.~te.:: a:<stunpt os, Sr. Prc:::illt>ntc, 
tleficicncla que (, cohed<J. do me.~mu modo. que nii" saj]n q ne, j:t não 1lirci o exce.sso, 

Temos as~im canünha1h :.t1.é """'>t·a·; ma~ rnas a a.bundancia do numnrario c: úen tm
c·mhece so rtllC já. nilo· pudcr-emotrclo. mos- ciad:~ lr•go poh f:l.cili• ladQ 1l<1; i;ran:>acçõe~. 
mo goito :~tr·;n·e~ :ar o:J ~ccUl<!S futuros.» p~h al !,a de~ toüo.; os titulo~ o P''h l'eilncçiio 
. D.! «H.ctrosprcto ue 1883»: . lia~ t .x I' LlO llc-:con w . 
«l~mqwuito o 'tempo 1le.~lisa · lcn to, m:1s Ma:, o I!UC vemos ê cxactamcnte o oppo.'!to. 

ioces~ante, a situar;ão da. nogsro, fazcntla. pu- Ni•) h<l <Lc.-;con~o nem p:u·a u.s 1Úelhores 
])lica. peiora. · firmas uo~t:1 _praç:.t. C<1sn do primciP;,, ordem 

Astlcspczas nect:ssari:w,iml.oclin<tveis,nunca lut-am com difficnl,iatlcc; atú pa.t·a levant <lr 
ccssa.m, mas ás vezes a.ngmontam e po: •;u- o dinheiro necess<~rio p:wa pagar aos seus 
tro hdo a. receita dilficílnunt~i p.Jrlm•á s~r mnpreg,,,,ios no fim do mez. 
nlevada sem;; qrca.~ão on a.r<gr:lvat;ão de im. No intoriot', :.1~ tl':w~~er;õos j:í. so lazam rol' 
postos quo estaquem <\S Ju11tes rle prouucção permuta de . .gennrm c ~~ sit11ação .é a.ngus· 
ou o C$ca.sso cupital·uc que dispomos.:» tio.'Lsima. · 

Do «Rot!•ospccto de 1884»: · . As Jabdca.~ o~tão se fcchariilo uma.~ apó> 
«i~ntre incortcz~\S o àpp\·eh~nsõe~ cot'T'S.LL o <ut.ras c até as fuln·ic.:\s ue tc:citlo,;, (llle teem 

· anno de 1884.» L'Cl.,istiilo a todas as crise~, o.~tã.o tnmhcm se 
D:) «Ret.rospecto lle ·1885»: fechando·. 
« O historiado L' futueo do co.mmcrcio do Tint!os o~ mais acredi tado:> ü ga,rantiilo.~, 

Rio de Janeiro, si quizcr, benevolo, exprimir- eomo, por e~emplo, os de1Jel1fw·as (tO cü.os de 
em rc~umida phrase o caracter d;~ qmtüra Santo~. est.ãomuilo i\baixo do p<:tr. 
que pnrcol'l'em~:s, ·tora que qualificat• o anno Mn.s, Sr·. Prcsí<lcntc, quer V. l~x- uma 
de 1885 como unto. longa p;wsa !la n.ctivi- pl'oV<\ ma i.-~ e<thal da falt.a J.o rncio circulan ~e 
d:tdc desta.. importante praça._. Si. porém, tio que "' tlcproéiaçfi.o dos titnlo~ 1la. divida, 
ma.is severo no ~:Jn julgamento, di1•à que publica? Jo};t,~s titn!os, <dt llh h11 l) UlW O , 

chegamn~ a um pol'iodo cz·itíco, a esse mó- qnando o ca.mhio o;,;t<~Y:~ :t 7 o em que a si· 
monto fat;.t.l orn que uma. ~ltua,ção , h<lvcndu tunçã.o üo Tltcsouro em reconlmchlamcnte 
atGingido a maxima gravidad!l, tem ncceSBa· m:1, o.->t.nv;lm c:-:Jtados ;wim 1 do paz·. 
r iamonte de rcsulvcr-se : tem de tnl'nar·so H".ic cpíc sa.llimos,lu l'<'g ilt1CI1 tl:t n1ot'tltor•ia. 
peior· ou melhor; mas não pó.lo continuar com honz•a pa. 1·;~ a naçli•.J, qno os oz·ç;J mon tos 
11 SOl' a mesma.. , s~ onocn:1m com sa l1lo, quo o cambio cst<l. 
A~ minha~ c•sper:wças indüzit·-nos-lüam á quasi a 12 e <1110 a ~ilua.~:hu do 1miz c n~pe

pl'imoil·a dnstas :~pmciaçõcs si não l'UCoÍ<iS&c- cia.lmonte do Tllc~ouru 6 a.u;;picios isüma, 
rnus que pt•ovenh;\Jll gr:wucs pc1·igos par~. a e~O\üS ütulus estâ•l com utnt~ <leiH·cciar;ão uo 
nnssa patria do~se onga.nu tl"a.Jma, cc~u. ma8 ''0 ot t 
nã.'> leuo, em q11e temos ]JOI'did' longos an- - H(to ;li:ls, um noguciank desb cirlauo, no
no.~. A situaçã.o em IJIIC nos :tchallw~ ê cxlrll- co:>.~ibmlo t1o 35:0'10.~ p _,l'~l utn<L tlCc r :,; si,l:tr~e 
nta.HHmtn tl1Vu1•avol, qu;dquct• q ~ ll) ;;oj:t :1 rlc m1>rnnntu, tcnt· u lov.a.nr.:u• c~sa rpnn101a 
fn-cn por .I} li C a. enc. trcmo~. oconomica., ,,r1m- nus IJn.neos, ~ob C<t uç~1 o i!n lit) apolíee~. Niio 
nwl'cia.l e fin:IUIH>ir-a >>... u conscg-uitlllo, !,evt; de roeut'l '<·r n. um agiJ !,<J. 

O papo! cmíi,ti(IO, SI'. Pt·esitlr~ntc, tlevois H rio sujoltar -sc n.~ ,juro~ de fi "/o ao mm~ . 
de sc1·vit· :i; loucuras do jogo tl:l. Bolsa, Pl'O· Slii <tur) lw. quo1n cs~pj,\ ompeesL:.Inilo di-
curou o sou destino natur;Ll. Com cllü p!n.n· nldro ao jnro llo 20 % <l O mer. ! 
t:rram-sc contonas dü milhões de c<L!'eeiro;,l, , Su umtt c la.s;;o so sento bem ncgt:.t quatll'a: 
fundaram-se f<tlJricas do todo o gcncr•o, ex- a dos agiotas. , 
plorar-a.m-~<.~ novas inrlust1·ias, ol,u. Este.> es -~u no p~r<t.ÍS I I. 

To<lo oSsJ papel rcpr•esonta. capitnl rpw fui O nos.;o paiz nunca al; r'!"'rs~o n u1na crise 
c.cstfL eiTccl;ivamentc emprega.dn c a, r eti- c llllu esta. !1izcm l'elhm; nt•goci<\iltes que<\ 
rada do parto dollo tia cil'culaçii.rl, s ~~ll1 ~o r tão Call<trla c1·i.~n tltl 1 ~o I !'oi lllll Ll' i l l<:o, cont
Jll'eenchillrJ o v acuo por ou t1~:~ moed.<l, va,c [HU'all<t <;Oll! :1 ndu<tl. 
ful'Íl' p l'ofunrbmonto os intm-.~sscs ue toda a E o Sr . .11-linisko d:.l F ;IZ<IllfLi , ef.IJtl,ittlí ;~ ~~ 
communltão, nito j<L mt proporção d<L pn,ttc inei tiCl'at' papel ! 
quo fui retiratla, mas em jJroporçiio mui:.o S' r:t :po~,;ivel f[UO nlio cltPgnn a l.ú ~. K". 
c muito maiue. o clê~tnor qu:1 ge lr:1mnr;-~ du t,IJdo~ os (Jtlll t"~ 

Qoe rl quo ir11luz o Sr. Mini.~tro 1.la Fu- do p~ÜI. 'I A<m~dit.o quu ~i 111, poi:l CJII n:·w 
zond<L <t crer que lt:t cx.;o:;.~o de mei > cl'oio qnn. gi S, Ex . ~oulwsse do que V<\t' pm• 
cil·cuh~nto c que ú esse cxccssl) que c~tá. i m-l ali i ele rlcsgrar,:n..'l , por.-ü~t i~so n u~St.l ]lL'O
poJindo o cambio de subil' tanto quu.uto· posito f<J.,al cum nm<~ ob~tim1çiio que s,j ~Q 

c._m~ra V.ol. VII ~ 
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pôde explicar pelo desconhccimt>nto dos 1.053.01 I contos, temos apenas 699.631 ou 
fa,ctos: menos 35 °/ o! 

Dizem que !ta muito dinheit•o, c·qno a Vô V. T•:x. por estes d;Ldos quo pe\' qu~l-
criso deve ser ;tttribnidn. <i fa.lta rleconfia.nça.. quer lad o C[ll.Q se cnc:~rc a (luost.ã•J , se vel'i

Pútlo lmvcr falta de coníhnça p:1rn. Olll- fic:1. que n~.o tomos numet'<H'io sufficientc . 
prestimos com c;wç;i .o de-apolice~. com liy· Despt·ozcmos a circult~</?i o por ea.pitaes, c 
potheoa de prcdios c com todas as g;wantias? tomemo:> u. c irculação sr,gundo o· movimento 

A l'C\'O:!a.;·ã.o da lei de 1895 foi um c:•ro, commorcia.l . Adophdo este cl'ite~:io , as 
pois essa lei el'a uma valvula pat·a occa~iões . nossa~ ncc<\s.-\iiladcs devem ser .i guaos em 
desta.~ . .. A sua rcvog<~ção concut·reu pal'<~ a igualdatló de circumstancias, ma~ . si atton
retracção do crcrlito, porque os bancos, po- dimnos a outras circum.~tancias que v ou 
dcndo levantar dinhflit·odo Thcsouro em qn;ll· expor ;i. Ct1mara., veremos que nccessitamo·s 
quor croergcncia sobre os tit.ulos du. divida de muito mais: · -
publica q11e possuíam, emprestavam quasi O sy.>tcma bancario tl nos Estados Unidos 
todo o dinheiro qm~ ti nlmm clisponi\'OL lfo,je, completo, pm·!'cit.o. _ H;1 nos R;ta.dos Unidos 
faltando-l hes este recurso, sã.o . forç<v1os a cerca. rio 12 . O:JU hancos, não 1'a.Uamlo em 
reter grandes quantif.l,S em c;•íxa.. para. ga~ innumera.,q· .. <•geneir~s o caixas fili,tes, c no~ 
rantil-os dos r iscos de corridas e fica., por pa.rt.ic11l<:tre~. quo f<Lzorn operações btmcar ías, 
i.sso, o commercio p r ivado dcs . .;o poderoso o·;p;.ühada·; por torlo o p ;1iz, não havendo . lo
auxilio. · · I!<~T·pjo rp10 não ten lia. seu banco·on agencia. 

Não ha, Sr . Presi,l:'nte, uin só pllenomeno tl.c b;mco. O p:1vo cstõl ha.lJituado l.~ doposi i«u' 
que denuncio almndaocia do numer:n·io, pois seu dinheiro nos lJancos c o dinheiro c.-tL 
até OS encaixO:; dos bancOS toem ditninuirlo . ~emp!'e em Cil'CU!ar)'\0, JlUl'()l.le OS ba.nC<.lS n:lo 

Si compararmos a. n oss'l. cir culação perca- deixam fic:w em cart cit-a. o rlinbeit'o que re
pila com a de outros pa.izes que c;;t.'ío em cchmn e o empre4a.m a outros . ncwido {I 
franca. prosperidade, verificamos quo rom.o.l Bxistencia de tão elevado nnmoro <le. bane >s, 
muito menos numPrario do que cllos. Ern- ~rt·amle parte das opot•ações commerciaes nos 
quanto os Estados Unidos, poi· exemplo, tcern L;;stados Unidos se fazem por meio de ci te~ 
67$778 e a Ar gentina tanto conto 128$333 ques o de cal'ta~ de credito, SC!Il o drsern· 
pcH' habitante, nós temos apenas 3R$868, bolso de um só chllar de mocd<l . Não !ta 
pouco mn.is dn. metade dos Jt:~taclos Unidos c americano de cert<L Ol'dom fJUO não ando 
q11asi tre.'3 vezes e meia. menos do qne a Ar· com o seu livro de cheque.; no bolso e quo 
gen1;ina. nã•> liq uiuo com cheques :ts su;~s trans:1cções 

E' vet•d:'ldc quo nã.o. temos o movimento de mais vnlto. 
commercial desses dous paizes. mas é isso 1-;s.qc:~ cltCti ues sio oncon Lr:~dos nns c7ea
mesmo rlcvitlo a niio teritw;; t ido numm•ario ring-hoHses cmn chuqne> tlo ont1•o.> bancos c 
sufficien te para tlo.~cm:olve!' a nossa l:woura só as diffcr enças sã.o pagas li dinheiro, . 
e as nosiN~ imlusi;!'ias : :>i o ti vc~somo.~ ·ti• lo A~ tmnsacçiio.; de u m ponto a outro do 
ostal'iarnus hoje pelo menos em condições paiz são foi~as ptn• meio tl.o mu·taf,\ do ct·c-
iguacs a. Argentio·1, pois ternos sohrn cs~a dit r>. . 
n ão pr..quona.." v :Lnt:1gons, tendo nos nflo s!i o Muit11 gontc via.ju. nos li::;tõtdo~ Unitlos Síl ll l 
qua.si monopolio rlc dou~ I(OllOJ'OS dos rlc tlinhei t·o o apena.~ com um:~ cat•tn. de cl'ediLu, 
m <tiot· impol'tancirt comtnc•rciu.l no rnunrlo, quo lhe pol'Htitt c levantar dinheiro om qu;ll· 
sendo domai ., , u m rlt\SSCS gcncro~ rle inrlu;t l'ia qunr p:u•to <Hn <p<o so aclla.r. 
extractiva. o, portanto, tlo pequcn•> custo. rln Vej<.~.mos agor11 eomo se pa~8am as cous:1s 
producç:ão- a borracha, o u.Liás, de preço ele· no rws~o p;üz. Não havondo ba.ncos no itt
varlo, c não tend() concutT<m tcs P'LL'a. a nassa. tertot• em que o llOVO doposite o sea di
producção sinã.o pa.izes de sala.rio clovado; nhciru, est.u vae p:n•a os fU!tdos das C<lixa.s <i 
ao passo que a pr•Jtlucção da A!'gent.ina. r\ ti o fic:t lü ra. tlll. circular,:iío . . 
gcneros que ~ão prudllzidos em rmizo.) ile Niio h;:~vcndo um l:iy~tcma. bu.nC ~Il'iO que; 
salario btlixo. nos hu.bilito ;,L 110.' ~rn· vir de~so.~ dou!i potl.c-

. Ma.~. ainda. pelo lu.dó elo m ovimento com· ro~os inSGrlunen to~ dõJ. pcrmut.t~: o cheque 
mcreial , Sr. Pro~iden tc, vcriiica-su quo t<J. c a~ cat·tas de cJ•odito, temos de pagar toit~~ 
mos menos numerar i o de quo os 1-:sta.tlo.~ Uni· a,.; no:;sas t[';,n,;acl;:iic,; <L <linhc.iro á vista o, 
U.o;; e do <J IHl ;1 Argent ina. AssiJtl ·Ú quc os Es· ~i att.endurrno.~ ;~ vu.s~ilUi.ü do nus~o p<.~.iz o 
ta.rlos Unidos, par<t um cornmoreio interna· am rliHtcc is muii!S de commtulicaçíio ([U\l 
cional do •1.441 AO'.J contos, tem 4.85~.45J do tcmos,po<lcmos imagln;d até que ponto crcs
moio circul<•ntc ou m:1is lJ 0 / n c a At·gentina, cem as nossas ncco<siuadcs de numorar'io 
pa.r;L um cornmc:rcio internacional de eo::.53ü com a l'al ta das ca.rtas (\ll cretlito. 
cunt•JS, tom 500 .3:ii 011 menos, pouco mai~ F i~IH'ol lll úS uma tL·<u!sacção fdta nus l~"l· 
do 2 °/0 apcn ;IH, OllHJuotn1;o fJ.IJ C nó~. pnr; ~ tatl.os Unidos o :1qui lXIl':J. melhor compr;c
IuovimouLm• um conunet·cio inteJ·naciolla.l do Jwn~ão do u.s.>umpto: 

• 
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·um j ndividuo de Nova. York vae ao movimento commercial de mais de 200.000 
Far-west cl1)S Estados Unidos fazer uma com- conto~ . só tem um banco oro J uiz do Fóra o 
pra. de gado para abastecer aquella ciuu.do. esse elo capital muito peCJ.uono e ele trans-
Elle lava uma. c rta. de credito de seu ba.n- a.cções muito limitadas . . 
queira em Nova-York par a outm banqueiro E' inacr edita.vel ! 
nu Fa1·-wcst c ahi chegando, faz a sua Pretendem alguns que o nosso .numeraria 
compra., paga. com lf-IH cheque. embarca. o é excessivo, estabelecendo o confronto en tre 

· seu gado na. · ostJ·a<h de ferro o em qna.tro o quo temos o o qne tínhamos durante o 
oa cin co dia.~ está com a sua tmn.w.cçâo Iiqu í- lrnpcrio. nõ,o tendo a. popuiaçiu augmentado 
dada. com a venda ou com o córto do gado. proporcionalnwnt,). 

Atlmit ta.mos que, em vez de P<tg<~r ao vén- l~m pl'imeit•o Jogar .eu pei do provar que 
clcdor do gado com um cltc1J.ue, clle tivesse foi clovido á oxig u'idade elo nosso meio cir
lcvantltdo o dinheiro no banco o pago a enta nto dur:wte o Im1•crio que o nosso pa.iz 
clinhoiro . Ainda as;,dm, o rlinhefro não c+ não progrediu · 
teve J'ôra da cirCtlla.çã.o um só dh~. p orque E' preciso sel'-so of'.go para· nio so vm• a 
o vend edor do gado ou r ocolheu-o de novo transformaç.:'\o que soffreu o nossJ systcma 
ao banco, ou fez sens pagamentos. do trabalho. · · 

.Em todo o ca .. -,o. i1 tr<!-O:>acçã.o toda se faz . Dtiranto o lmperio nuo .tinh:LmOS S: .~la.rios a 
em menos do cincodias. . · pag<lr, nom tinham.;s colonos p<.wa-rotirar 

Vcj:unus agora a.s· cou~a.~ como se pass:tm cen tenas de milhares de contos da circulaç:io 
aq ui. O gauo pttru. o i1ba~tecimonto dest1 pwu. os fundos .de sua~ caixll.s, e .porturbll.r 
c iclade vem do centro de Mlmi.S c atú 1le assim a êircuhtç.:~o. · 
Goyaz. N5.o havia nossa poputilção ele consumi· 

O inclividuo quo quiZCI' comprar gado tl'Jres au){mcnta.clo de qua.si um milhão, re
p:~r~t <~bater aq11i tem do {()var o d!.nheiro pl'csenta1to pelos Jihol'tos , que não consu· 
ll<L mala, c, na hypothese m:ti.> pt',>vavol. sú miam c · que pa.ss.w~~m a consurnhlores. Foi 
em :lo dia~ clle ontrar;í. de novo no emhols•J .uma felicidade par<~ esto paiz, Sr. Pre.>i
do dinhei ro . Portt~.nto, com o mesmo· di- rlente, que <t Rcpubti.crt tivesso vindo, pois, 
nhciro com que aqui so raz uma operaçiío, si continuasse a monarchia com <1 política 
nos L<:stíl.dos Unidos so fazem sch. Logo, l'StC'oita dos seus C.itu.uisi.all de não augmon· 
nc~te caso, a necessidade .tio numoral'io ó taL' a circulação com r eceio de fJ.zor baixar o 
sois vazes maior• aqui tio quo lá. cambio, estaríamos irremediavelmente per· 

De todas as ·t;·a.ns.'1cçi)os üo pa.iz a q uc <lidos. 
ma.is av ulta é o sa.h\l'io. Os elfeitos não so fizeram sentil' om 1888 e 

·Não ha.vemlo La.n cios no iutet·iot•,os pa.tt•ões 1880, p ola gt•ande en traila. do out·o úosse.~ 
tcom de ma.nuar vir dos granrles centJ·os annos, quo vciu supprir a f<~lh do papel, mas 
commorches digheiro com antccedencia pil. ra o ouro se esco:.ria , como se e;;coou, e fica
pagai-os e, como não lhes convém rna.ndar riamos som recursos para. debellar a. crise. 
vir· a.o~ poucos, pedem-no U to1a. v oz p or mez Para so ver como a nocessida.dc de m eio 
c ficam com clle gu .. rdudo })i1l'U. ir fazendo d rcnla.nto augmontou, basta cita.r um facto 
os pagame ntos serna oat>s, ficando part<l do quo se deu commigo .~ gu administravu u ma 
dinheiro parto do me;r, fót'<t da circulação . ruzewla 1le minha propr·ieda.ue e do mous 

J.•:' preciso se attcndcr a estas rcü·c:' rn · ü·mãos. EssJ. fa.zond;\ era uma das mi!.iS im-
stu.ncias touas. porta.ntos !lo Eshuo do Min<.Ls c tinha colhei· 

o SR . . PRESIDEN'l'E - Lembro ao nobro 
Deputado quo está finda. a. hora·. 

() SR. ALVES DE Btt l TO ...:.. Peço 11 V. l!:x. 
quo me conceda <llguna rninnto:> ma.is P:l.l'a 
concluir o mou raciocínio. 

Nos JMa.dos Unhl.os, Sr. Pr()sidcn&o, a tê os 
sollos do cor'l'<.lio teorn o curso da moeria. 

Comparemos ll~ora as nos->.:\s noce,;sidados 
com a.s da Argcmlna , que <i urn. pa.iz mui ~is 
simo menor do que o nos~>o, com urn sy~tomtL 
b:wcario muito melhor, corn moto~ ele com
m unica.ção muito mais l'acois, toncl<.J a. Ar·gtJrt
tioa. para um p:~.iz muito tncnoz• uma r odo do 
cs ;rad:\s ele fere· o maior . 
Es~amos tão utr11zatl.o.i, Sr. Presidente, 

que o E~tado do Minas, com u ma populu.ção 
de mais de 4.000.000 de habitantes o com um 

ta.s domai.:; de 40.000 arrobas lle c:aré. O mo. 
vimento do c;~ÍX<L de.;s:~ Cazonda, como vi 
ainrla. lw, poucos dias nos seus livro:::, que 
ai11da conservo, et•a. em roéuia do 500$ a 
GOO.) por mcz. Parece iocrivcl, mu.s é a veL'· 
da. lo, nõ.o é isso de admitar, attoollendo :\ 
C!UC quasi todas as transacçõCl> du. t:tzent.ia 
er;tm feittL~ corn esta. pea~a c liquiuo.d.<\S poJ" 
trwio c:.lo sa.q uo11, 

'l'tllllpo.; ll\~pois 'ur·uoi-mu pr·opt·in t:Lt'ÍO du 
out.t·a tazi!ntla com unm pr·oducÇlã.'J d1~ rnnno~ 
1lu rnnl;arle, o o movimonto ua eiLÍlm or•a do 
5:000$ a 0:000~ JlOl' mcz. 

Hasta c.Hh<H' para. a cir culaçio c:.ln ni.cl(cl, · 
Sr . Presidente. Durant(:l o lmperio as emls
sõos de nick.ol n·iio fu ra.m alêm de tres mil e 
l<Lntos contos e h:~vht atJundll.ltcia. de t ickol. 
Uojo, com uma cüculação do dezenas o 
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dez~ nas <lr. mill1:tr0s rio conl;os, son te-se 
ain~Ja. g ·an,le f'iJ..H· ·J tlo nickell sô ~n cncon
tJ'J,nilo •·nt :l.!tiul<bnci:t n:'~ ;.p·:wtlt•s ci,J,tdc~. 

S1•. r>ro:h\;nt.e·,·co,k,ll a.-<c qnc:-·o t'm"''· ' ' 
Pan!o e:ü;r.nm no f:11;J.J <h~ e:•,h::t; ü ,,, <:<>· 
\.Oftr)). M'.';~h-J..l~.~·h1~' l '-. .:. dt1 C:-Stt':l,t i.f.t~ dü f'i_~:TO , 
11:.$ !itl);oic:•.s, ~ \; c . , \H!ll fo• ll11:Ú,; <[<~ JO:),I)[)!):OllCI:;. 
Jü. tunluJ dsto ca.L·nl •"' de 2J<I .O :O: fiOO;:;,iO. I. 

J\<ltnil,ti :I<Í <\1 Jhln,:.n, u CJ.J..: ,do mai-; t;ctln
zidu Jc ! OO.I:IJ:J:,HIÜ~ e · ·llb'f).~ lO!l.IJO!l:üilO.; 
p:n•:t·o dinheir,J gu:ct·•Lilc pelo .. ; eolunoB r: t.l'J.· 
balh:,,l"t'e::> tlc tu .. iu. o l'O>LO du f![tiz, 'tcl!lus 
2UO.OOO:O:I0$0 .. 0. 

Em·3o de jmtlto os l.~u.ncos n:~cionacs c c~
t1'étnguir >S <lC :u p1·:rç:t t i nlut> tl em c.~1x a. 
cerca, <lo JO:'U !OO:OOfJ$, e :~tlnli,U11rlo se olltl'Os 
lOO.OOO: il()lj:)pLl':' os ln ncos •lu.t•.,;,;to do p:dz, 
tomo:; 201/JOO:OOri.~,q,;o. enm os 2oO.OO:!:OIIil$ 
gwu·,büo,;. p:·lu:; coi<ll liJ~ , pct· r:,.r, 'lil!J . IJUO:.O :)!J~. 
SL :tdclici,m:tr·;n,;s t~ isi;o ''·' ~ald usexbkn~t::J :i·o 
TI\CoO>Il'O N:tcinn:tl, nas ;,ltc -:'OI!L'arb~, a ll, tn
J.cg-:rs, caix:t..- eeonomie:\-; tl:t U li áo () ([o,: E:-:
tu.llo~, (•.te .• c rrrw ll[o p:1dcm an!lar em mono~ 
de HHI OliO:CJGOS.vcmos que se a.ei1am f'M:.t da. 
circ it!al;hu m:ús de::il) !.OO<J:IJOO.t. !ic:tn•lu nwnu~ 
tlc 20' J . UuO:OfiO.~ p:u :1 mo\·i IJH:ntal' o enrnrnm·· 
d o rle um p >iz Y.t~1; ' cu mo c.J.e eenH]tle to la,; 
iiS T,J'" II.<tlC<;uc . .; BC l'a,zOIH C(J IIl dillill.' it'O , E. 
S1·. l'ro<itlcn LO. (>n f'<t•;>o o c:dc\llo co1uO ,;i cxi:l
ii ss:;m o~ l.i~ID.G:i : :1!0 J.~ ; mas ntiu p()<)o ••xiSÜJ' 
t·d qu:mt,i:L Olll CÜ'Citla<:~cJ, pois pat·te d~:!t:t 
fui •ltV~' > I':rda. 111'! ,,_; inct•ntlio3, p;;Jo,.; n:wf,·;t
gío;.Jl: ~h dii:J·' ' '·l'lv;i:o ott l Jf't·•liL •l:ts not; t~ c 
ain•h Jl'l1' out.r·o~ rnolivOR. 

Aill<l'> l1:t puut':o :.nn rpo 111n c oi<Jn•J lllDII 
por'Ltou um con Lo e t,'lnt!l ''lll um i ll<~cndio 
IJIIt' tlu \'01'011 :L :; n:t e:Ui11!Ja. 

Um <~.Llli ~o 111<.~\l p :•t·doil 110 ln:tf.t , , cnr um: t 
c:t<;:i·la, •lnzcntu,.; t' L:ml.n~ ll1Íl1·,'i.; <JILU nunc~t 
lll : ~b .<l l !'ii.<J t~llt:O I!I.t•;tll<J.~. 

No ; l·:., i :Hl"~ U11i'l ' :s Lum-s<: ca.klll;t<lo sm• [L 

pel'd:t 1lc I u/u pa l'tt as nu li~u dn ;L•Tandu Yt1lo1· 
e 2 'J/ .. pa ra a.t' d1~ püqueno va.lnl' '" u l 1 /'~ 0/ IJ 
IW, LliÜ.J.h . Atllllithlllll,; , }lll l'l'lll , 11110 :\ pet·
d:t ~ c.Ja ap:l llCIS de I 0 /u, 0 <J!lf: cor·r·o;pondü 
u. S ,OOIJ:OI)tl.S put· <~11110 lH t H:-l.OOO:I.J(ld~ pat·u, 
os ll :1 nnos docot'J'i,lo.> de W!Hl pam c:l , 
não !':1 lando .j:í n<.~ per<l:.• ~oht·u :t8 cmi:>sõos 
t1o llllJ ";r'itJ. 

ll• •antc rle~t< JS . fit d<JS, i'i :: .• - Pi·o.>id,! tl i,e, 
ai n,la p1'Di'.t~ n • l r~- "·:; r•. illíni.,t,r·o d:i l'• •~e 111la 
lliiO t e JJl OX !1!1D_I 0 !':tl'in dn flt:d,..; ~ 

o S1i. li1U C IO I•'JI.IIO - - ,1·: · ]l Jt'L'jlll\ IÚil llll! 
f:t~. J'idt;l.. 

0 S rt . Ai.VI:S r~~o: Hl:I'I'<J- A !Jilli :tl;tt'ibtltt 
S. J•;x., IJJl t;:·Lo , a. C l'i ~o p :LVUI'n.··," 'P"' t·~ litm•;s 
<tt l iLVI !S;a/HJu! 

() n• :ln·n 'rela t;or :1 Hr i IJUe [ L a lC:< do can11Jio 
: ·i~ i neiJ11 t J',II/i!l~ 1.l ll p:!.]JHI. 

r 1 i:> 1~ . l 'RI·:~[ 1' 1·;~ '1'1·:-V. E~ . rnr; íle,,c ul Jl:•, t'l l 
intlll'l'!i lll]W l·ll, lll:.t.S 1J~O é liOS:>i.vol eunt.inu<~t· 
o ~eu d 1.'!1.11 l l'.~ r;, 

O Stt. ALVES me Bm·ro--:'\este caso poço a 
V. Ex:. rnc t'OSI!l' VO a p;1 l: t VL'<~ p :Lri1 con ti· 
nu:U-o nn. ·prox i ma 8C:c~:ão. {M uito IJem; muito 
lwm . O orador d nw·ilo cum]n·imcnlado .) 

Fk:c :t dbens.>0ro a·li<Ltla p >h hol'a . 

l•:' illl ilUilCi:V J \ a CU!ÜÍillllLÇãO ih 2a l]is
(: li'J•fí .<.l Llu pl'oj ,·d.o n. 2Hi A , do l!JOI, c:; m 
par·nr:e1• .o;oiJl'ü i c~ Qll1Clnda~ para z~ J.i.~ÇLIS:iÜ,O 
;/o p;·oj.~r<to n. 2i ti A . que fixa <t dospllzv. !lo 
\l í<listurio 1.b .\Iarin il<.~ }ll\l':' o oxer dcio do 
l\IU2. 

O Sr. Preside'nte_;,_Tcm a p:•l:.J.vra. 
o S1·. liostl.nn~tlt do Oliveir:1. 

·O §r,llo~.-!~lnn.ah deOiivcit•a
:\Til> Pilllida a tiaLtvra, ~ i não lüni a. ne :c sôi
<l:ule •lo c.o Jnlnt ~: t' o IJ(l.t'ecot· qne solJr;J suas. 
lllllC.IHhts tlcn a ill u~tr·o Commis~iio de OrÇJ~~-· 
tl:l!Jn'.o, prosidí1l<1 p elo St·. Pauln. Gu i m;<rlíe~, 
:~ qncin ~·) t'eí'<Jre CJill. louvot'P;Ú ) do quo !1.tz 
p;tdn o seu i ll u~ t,rc euntcrranco, sem tlu vitla 
um •l•l:) \JI'Ilitrnenb~ d;L C.trna nt c do roucs 
~ :ll·vi1;.os I\1'(\f\t lLdos a.o ·paiz , o Sr. Set·zo.lc llo 
CiJI'l'(\l,:t quont ospor-;L vor a S<H.I ladu um <lia, 
qnanlio c.Jn \·cmcillo tlo · IJ llC o p<tl'Cülo a. 
<ltt : p:Jt•ionee o o!·::t,lol' no son K;Lado é o 
unico cap:tz de t1 tzc~ 1· a rcllcidMlo <le sua 
terta, lJm;t vez que não rli.vcrgcm qu(l.n'tJ 
<l p ,Jit.kn. rc IGJ':tl. l!;nt P:J.n<.b n o :1 -;~u 111ptli , 
tliver•gü (\n cllncoitt> 1lc quo os Dcput;~,tlog 
ru,lent ·~ ' seji\ 111 Dcpubd..J~ th Unii'i.o; ent,cndo 
que eoin o s~Pnm olo 'tos para o Cong;t·c sso 
.\lu.d nnal nlo dovem o .qnocc1• os i ntc t·osses 
,[,,s ~~~·.~vlo.~ q rw rcpt•oseoturn . Ap1·t~S< l l l~a r·a. 
lllJU CliltHHI:t U<lttipat·adtll':J, da~ tlia r tas d us 
' 'll <~ J' ii. t'ius du A •·.~:1n:\l !lo l.'a t'{t à:l üus opc
l'.\i'iu,; <lu ;\ t·sün:\l des ta Capit:\l. t:. t•p ul,:t e~sa 
emenda j11~ L l. o I!IJ~I io: t t i mo all'ectu. :1 :1·tes tW 
iiHlll'c~se d:t Utu <w do t [UU ao >' l •Ll B"tatl'b . 

11. l) '1-(Hntl ~ cnw nd;t re l'tl t' fH!l a"~ p lt:t t•tim 
do GIH'11tJY 1.'. T<etllór:n,. lm pllgna a 11wdi lica· 
•:•J. J pt''Jl'D"t" 1rol;t illtl~t. l'e CommL-:s~\u t[( 
Orçamon I, o c su~~ont:.L a su:t o p iniáo do 
scr;:von•lo o local undc estão a~~c n t<.~thls o: 
plJM'Ól'S oxi stilllto;.; e tlon1on~ tean ilo quo pu.r< 
ev i 1.<Lr cons!,llintes n:wft·a.gio~ é mi.-:t ot• a cul 
l.>ca~fí o doA 1+ha.1·6os tl.JS pJntos que i nüic< 
"~H<t umond a. 

O <JI'ltol ll l' ti dos •['no aeha.rn q uo s e n~(o tlnv 
:Hl);llii\:J1.:t1' dJ :~pcr.:~', m:\,i :.t ·munf:a.gcm •la 
pl!:t:t•• 'lf•.s ka.z ee<l! IUli iÍ'L p:t.J'a. :L Uniil.o JHlf'!J ill 
:; ,) no :wnu pas~a.do , so per. lm·.Llll trcs n:w i o; 
•:nJ•s Hwrc ,,d .. 1·hs n;'J,<l nntJ·an1lo p:.n •;t :L A 
.litn<lug•< dimin!Li l't'lrl :1 sua. 1'c n< !:t . 

Lô um t opico <h> l 'Di:ctol'io do Sr . Minis l;r 
1h Marinl1a, nu sen tido de pr.J V:t t' tlUG S . E~ 
nesse Üil(~ Ltnl nnt,,,. t <tm hmn l >crli u . "' CJ'O:t<:ii 
d •·~ pll"t'<'lns. 

Cu111 t:ficito, o govc1•no <l •J Parú. compr·, 
.rnotteu-su a nw.ntm· cs~e.> pharócs, mu.s nil.u 
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n~ 7. c]ev id rJ ;i 1\rh:c P JI' qno t!.~Wt ~t LI ';t\'Oll'l:ln •l o Põ!S>!õtlldo õt tl':l.r.:l .l' rhs olll'::tS ti os fll l)llif,ll '(!s 
o l•:st.:-~rlo. A Hll:l. nmcwla. lí1i. ;tp•·c,;r:nbd:l pt.•.la P•JI'>W>Hiiue<J e M·n·•tllfL<ío, pPrl() YnJ·!.:I. p: o. r :~ a, 
cxigencia tla navega~:w. concln,(io de u rn do!le8 , qu·; rJsf;í. f[ 11:1' i l>J.'Oll\· 

.Pa!'ece-!.lw quo o''phar ol da Tatuóca é \].o )Jto, f;1lt:~nuo só lll cntc recnl.<Ci' a c.Jlll':.\~:a, as 
muito mnis v :1 ntag-cm do que os de l\.fu.cllu:- m:tdlinil.s eu. a n illl:1l'Í :I .. Nc,;;c p:Hno nftu se 
dinho o 'ilha li: s Fll~d1as 1: , pot· bso, !>C ilS:1 1lcvo !';.Lzc:· cc,onoll l i<t >: . 
que o de um t]estcs pontos pouia .soe coll<)- V;.1.c lli11Tar nm J'actn que prova qu,J, ;,i.s 
ca1lo n;t Tatllóc<t, mor ment.e n5.o osbnilo vozes, a oconomla li de,;pel'd iciu . 1\ei'e i'C·S: 
1ünr.!.<L inici:.tdn o sct•viço (h montagc:n, si <VJ eonP. w i;o n:.t pu•·LI, du dlttuo gt·:wde d•J 
IJ()m q ue os ph:ú ·óJs, rJI!'ereeimeu to ll<J .l::.,;t;~<l o, ·A t ·~cn:d rle \la.t·inli;t de.;t:J. Capiud. (j Lh~ :dn rli.1 
já u.;tcjam cnmtlratlo3. não foi Ü!ito, o <illl) olJI'ig·:~ os n:tvius da 

O.l!:.'!tatlo 1lo •':trá tcrn sempre um;:.· vot·lJ;t nossa o:;qua .. Jra a 1\:cvr· ;·m·i.l·m a dit1tte> pat'· 
pal'a. scryiços com <1 Un ião. l~stes: sor vit·os, r.icula r·es, onde os Y<tpur es pa}i::tm dial'in.· 
po l'ém, já. cxcedct·am muito á vci·b:L • mon té cpta11lüc con; idct•:t l·el. Acct·csec ai11tb, 

Par·;_t 1ir·m:n' .o quo :.LC:~ba. do dizOt', lê mn r1uo os ú iqHes p<trticula.rc,;sã.o verlltenos p::tra 
t recho da men.><~gqm llo illu.~t eo St•. Vt·. Pau.. rcccb<) t' os no.<<os co u raç-~dü!: . . 
rle Uat·v<>lho, apt•uscnt:vlili tw Con:;rcss > Es· l>.: log i •~ a Gommiss;'\.o p •H' Wl' ac.l:.:ita<l o :1 
tadual, ondo S . Ex. diz c!liC não S;} 11úrlo tr:\- o:nonu<J. a; t~Ll ;·e~pcito <LJll'Osenta1a pelo Sr. 
balhM· isola.<bmcnto o sim p .,lo cngt':\n<lc- Bricio Li'ii!Jo. . · · . · 
cimento <la Uoião. - . . A lca.nçon o flm a rp1c se Ili'OJill '1lü ·riÜa.nrto, 

Vac mostrae '' ut ilidade da~ pharóes que om nomn do in;crcs~~c pul)lieo, p:~ lin que ·.o 
. pt•opõo . · ph<J.r ul destinado :1 i\f:whadinho f,J:;so · collo-· 

Ha tompos us vil.pot•cs quo se dcotin:~v;tm ao c:\d o na Tatuó.c~L . e r1n:tnclo 11•:di•: o a ugmo;lt.<J 
gst<1do dti AmazcJn~~ p:L~sav;.~,rn pelo Po iti"$1L tlíl di:u·ia pi~rJ. oc~ U !l f! t' il l'irJ~ <1' ar·,;•Jn:d rlc 
suhi'O 0 11jus bah:ios cnc •Jlt;wam, ai.t';!Z:Lllfl <> ~uú. tcrt'<L ,. . . , _ 
bast:Liltc as suas viagens . Collucou-se o ph:t,· Assigna.la que o Ai·s; .. :n;tl rlu · P:u·;í, p0rle 
rui ncs~c pon to e üitr·ari te rn :l.L> de um " nno pr·c~t;n• . mnitos sc tTiçc>~ ;t Uni:io , pol 'CJU , ~ no 
niío lwuvo enc;d he de espe.~ i () ;t!g uma. seu Es:;udq lm n:lo puucos na v i os •tu I.'. l"'' ~·Cl · 

Cit ~ • o encalho do vapor MIMtâos,q nc kvo.n\ ,;:~rrt de conccl'tos, que )JOI!em mt· lbil.os no 
em )leu boruo Cf.ll 'C<I de l.QOO }H:f;:;o:~s·, d<.wi•lu Ar.,on:1l tlc Mu.l'inl1:t, uude !1:~ muit:t nm· 
á n~Ita do phar , l da. 1'<ttu6ca. . · dcil'a. -

O quo qner !-! ;~lJCiltts um;~ ·mwhnça tlo O angmant.'J 1las cliari<J$ t.ruz - economia 
ph:ll'O!. p:u·a os cof'1·us pLrhl icos e ti d.D vun~;a.~l!ll\ 

(O .''11· . Paula Guimtti'r1es, em rtJ>rwte, rlc- [l<J.I'[t iL U ni:i.o. 
c/.ant que, si o que ljW!I' o omrloJ' ri apcrws Si !IH! fosse urH·m iti.i<lo l'alh l' :l.i11d.:.t i'l)k•l 
uma mw.lrm ça de 11hm·ol, nc•se .~en t i(lO f.t)li'C!- a OJSS:.t ll i<Ll'illl~a. · po:liria, lnmiJJ•;tndo <tS J l<~
scrtle crrumúa rin 3'• cliscusstTo,) . la Vt'i.LS do Sr . l.ag.leu, o :~t t;.;mcnl u l!l'tlfltt· 

A' vi~t;~ rio 'JllO diz o iil ustt•;J r,~Jatot• da IÍ\'o, dü :wno pam :tnno, do~ na vius de 
Commis;;ão, ~ogu it·;L o sr:tt cu~ Isdltu , <wr·escn- rwss:L ;~:>mail<' , apuzar <te t l\11101' rtne s .·j<l01 
t:tnr.l.u um~~ cmend,~ na. 3' discu~sã.o do pw - l>lles ventll.lo.~. cumu ttcont<:ccu co111 o .<l!.•r cH 
jcct.u. e 11 Anw;oncts. 

Pu.s:la a tra.t;u,r <la ou tra emenda flU :J teve Tem :tgot·a o Hr:L?.íl rnni tos ami~o.<, m;~.;; 
:1. honru. de :tp i'C~IlÍõt r . . rlc I' C dcsc;JI Ifii~ t· c III'P.]Hl'oll'·~e P<ll':l n:\o Su!:.. 

Affil'rnct quo cst.L ~U<L omcn;Ja, :t•siin con- !'t'O!', como a, lh ;pan h;t, o rlulri:·,)}I:J < l o:s;.:o'~Lo 
cabida. : «licMn oquipa,ratlos o> vcncimtHt tr)~ dlJ ver totlõl. .'ll<1 <lt'tn:td;,t JcsLl'ni tl:t <~m l i Ulil ' IS 
ou rliar·i;;~ do.; OpCl';).l'iOS do Ars~na! de MO(- .lu 40 nli:: utos . ~;i.o Sltbc si o Hrnr.il <lltcL 
rin ha. do P ará aos d:t CJ.pi hl Flltlcr•n.!», c ·•t d. pi'Cp:tt·ado p<n ·:t r o;i,;t.il' a Lt lll :ttal[th: o!:t i\ I'· 
rló accurd.u como qne diz o Si·. Mi.nht.l'o u:r. gontina, da vo!l t;l l<:u <'tlpa on dos ·Es i;vi<JS 
M:ll'in!m em ~~~u rol;t t ()l'ÍO, 1\)COt.dwcuntl l.l :1 üni•lrJS. 
Í lllJ101't:LUCia. do A r· . .;·ln;d th Pa!':1.1 I ( I) JIOÍ ~ 1la . () i 1l'OjWI'Í il ti::i!TIO Y<)l! GC pm· i.o•h p: ~J 'I,f.l O il$ 
cxtlncç:io dus da IJdtb e P r.·rn;uubuco. vn ilt<ts rw . ..,.)es fJUtH'() :II nova:; t;) !:)ni:Ls ! 

W (J pr .. pr·io Rt•.. l\li nis !;l'O 'l'IOin l'ecla.tn' '· LcrniJt·:t r1ue o ll llL I'O ÍJIJ[lut· un;e pj.tp::l <h 
oat,a t:.b:J! l:t tl.n q •tt: eo~gi i;:L "· Kot:\ f.liiH.\I l<h. no:-;m :tt'HI<«.b ó a pp r ox i'lnat· os Es t.udo8 d<.t 
(1.8 um Ln:clw du ,.ct,,.l iJI'ifl do 81· . .lfill i.,·/.ro l.;niiw, crit<.tnill.l ~~'sim f(llt) c !lns p1·ocut·cm 
dtt t1{m·inhc& .) -;u stl l"'' '' '• ~'· A$ c:<JU:.t.d t'<>> dc1·cm ~ i ngt•:u· :.t.S 

1'llnrlo o St· . P:utl:.t C:u lrniLI':il:s •l il.11; Olll :J ;ru:L,; do pai~ do nu1·i;·.: :t s•• l, :tfim (!O eo npor-· 
n.p~rto, 11110 o OI'J.Utll' tem t•azito, m:ts rJtW :t l't) .' p tti':J. ;t lig:tç:fio cLs L•;;mclos . 
sua urrwmla devo format' uín pt·o,jocto, u.o.;.~c- Tul'Jlliua rmü•n.!o Cf!lO o r;ovonw Dl hc p:tl':t 
guL'a que opportunanwnt.c tiJfll<U'á cst·.~ r uso- a arm:L<Iu. ou. tor•nn a prím ;il·:t d:t Amcr·ic .l . 
luçli.o c apresentar:\, u m pr,.jcct:J qu.c au· rlo Su l, para. a g:u·anü • 11<: Stl<b lH\t ;·ia , 'l ltll 
gmonto as dia.rias de a.ccordo com o quo ta.ntu ama. (Jlfuü" bem; muito be111. O o•·ttdul' 
quer o Sr , Ministro da. Marinha., é cumpl'imentado.) 
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.ANNAES DA CAMA.ii.A 

Fica a discussão adiada pela. lJorn,. 
Passa-se á hom. destinada ao expediente. 

O Sr. N eiva (se?'t':·;_ldo de fo 8eae• 
ta1·io) :pro~edc á ieitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios : 
Do Ministerio da Fazenda., do hoje, sa

tisfazendo a requbição desta Camara. no 
offlcio n. 228, de 10 do mnz proximo passado. 
-A quem foz a. requish,:ão. (A' Commi~são 
de Or·çamento.) 

Da Assoc;iação Commet·chl de S. Paulo, 
representando contra o art. 3° do pt·ojecr.o 
d:J. Reccit(l. em dcba,te.-A' Commissão de 
Orçameuto. 

E' enviado á Commissã.o de Constituição, 
Legislação e JtBtiça o projecto do Sr. Gome~ 
de Mat.tos, relativo ô.os bancos de Pernam
buco, o quú tinha sido eüviado á Com missão 
de Orçamllnto. 

O Sr. Presideot,e- Lembro u,os 
nobres Deputados que llojo tm·minam os 
cinco llías ma.rca1lo~ pat·a serem l'ccobídas 
emendas ao Orç.arnento d;~ Via,ção, cts quues 
teem de ser estudadas pela Me8a e sez·em 
depois enviadas ã. Ca.mara. 

Tem a pahtvl'a o Sr. Irineu Machado. 

O Sr. Irineu !\I achado - Sr. 
Pre~idente, JHt lei do orçamento do Minis
terlo da Via.~,iio, para o oxot·cicio de 1900, foi 
incluidü. uma a.utol'ÍZ<wão ao Potlor Executi· 
v o pat·a organ ÍZ<Il' os quctd l'<JS tlo pc~soa.! ·e 
s erviço da. Repartição dos Col'l'Cio8 da Ropu
blica. 

Entre as med íd<tS consign<J.das no.ssn. l1Uto
riza<}ão csti~ UID<1 quo pol'!Uitte ao Govnmo 
manda.r- facll:\r a~ <.Hl:nini,;wa(;ÕD$, sub-allmi
ni~tmçõe:; e agencias do Cotroio ao meio
dia dos domingus e dia~ fol'i;tdos. Como, 

-IPrém, o Governu não se utllizoll', nem se 
utiliza. de~sa. au~orizaç;io geral, succ:~de ![UCJ 
es.>a parte da ;.mtorizaçii.o csr.á pt·cjudi
cada. 

De;;to modo, pm·a. que a mr:dida. se tome 
eifectiva, envio <Í. Mesa o seguinte prujccto 
do lei: 

Fica sobre a mesa, até ulterior delibcr·açã.o, 
o seguinte 

poderão ser foitas as e;;:pediçíies e distri· 
hnições J'P.gulares, c sendo o publico :preve
nido com <~ dcviila. antecodench. 

Art. 2. 0 llcvogam-se as di~pu8içõcs em con
trario. 

S'1la das sessões, l de novembro de !901.
D·ineu ];fachada.- JYel son de Vasconcellos.-~ 
Hmwiqtw Lagde~t.- Btwno de Andrada,
B-ricio Pilho.-Thomaz Cawlcanti. 

o Sr. AJrr·edo 'rarella- Um 
ele nos~o~ em:penhuo mais !irmos ao termos 
enktda nesta Casa., fo i e é o de· suscitar uma· 
corrente de opinião contraria. (t quo es tá 
tlenconstiiuíndo a gloriosa obra de 1822 c 
1889 : <\ que ÜLZ '[ll'U.Ç~L do desrespeito á. loi, 
objecto de fervente culto em ouu·o tempo, 
verdadeira. religiãó sincera para. nossos 
maior·o.;; 

. Não que nos haja sobresalktdo a tendencia. 
<tnarchista, vivodoura. ntt alma dos p~Jvos 
depois dos grandes n.balos politico~. ma.;; a 
quo logrou usurpar e.ste recinto que antes 
elw.mavam o s:mctu:~.rio 1.h\.~ lClis, ost~ntosa 
nos sacl'ilegios e pr·ofan<t1;ões dos r itos repu
blicanos. l!:nferrnid;J.de, c;ujl\ cla~ificação se
Yera, cuja Msographía exacti.l. deixamos aos 
i.loutores do amanltã, mais f<tmiliarizãdos 
com as.doutl'inas c methotlos aind•t hoj11 um 
tanto ob.>cut'vs da p:J.t. llOlog ia social, - pel'· 
YCl-te a. consc;iencia juritlica dv paiz : ffi(l.ni
festo sou abastar(lamcnto aos o lhos menos 
pcl'spicazcs, jii nos patentes syroptomas de 
uma degcnercsccncia. !.la.~ fibras in ti mas do 
cat·acter, Jti. nas altcrél.ções do sonso com
mur.n, do nivel cada !lia mais inferior, j<i. no 
de~:prezo dos princípios, 11ue cntl·ou '~ con.~í 
dl!rar-sc urngoso üo Ono r equinto em cm·to 
epicurismo, hoje do· ext:·a<)l'dinar b voga. 
Tenh<t isto <H'lgeJU na..~ pt•o('uml ~.:Z<lS ignoNdll.~ 
11u nosso lmmanu sm· uu provenh<l ú:ts desor
dens intt•intiecu.s msultantos tb pur~istonto 
hypno~(~ dtl alg·um modemo Cagliustro, é in
tluiJltu.vol quo a Nação po t·dcu sua a.ntiga., 
Lot·llwsissima integrhl<tdo moral, e o.>S[J on
tri >tcccdor e11tado de dect~Jeucia em pa.rce 
nenhuma se mostl'<t mais son~ivd do que no 
seio !lo Congresso bl'a.ziloüo. 

Veje~-se um exemplo_ 
A Con$tiLuição ü em t o..lo o pa.iz v•~lido a 

arca. mlxGica, o tabct·nac lllo 8ag1•ado, o Sl).n
cta. sa.nctorum, alvo do respeito gera,!. Lei 
das lois, ella ú o padrão sublime em que se 

l'ROJEC:ro afere d<Llegitimidadc de todas as ou~ras, an-
. . tos do serem inc!uida::; no corpo da.s que re-

. O Congresso Nac10nal decreta : gcm o g~·emio. Commu m medida de t udo no 
Art. l. • O Governo fica autorizado a munU.o temporal, é mi~ter seja. cxtl'omost~

mandar f'ecllal' as admin istruções, sub·admi-~ mente ze.lada a sua. ínteiroz'~, porque alte
nhtmçõcs c agencias dos Correios a.o meio- ranil o-~c, fúlocem·nos os meios d.c manter 
dia, nos domingos o dias fc>l'iadus, s:üvos <JS harmonicas n .. q proporçõos entre as varias 
casos Ul'gentos a ex•r,t,ordinar ios em qua pa1•tos d<.~ construcção politic<~., 
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Nossos antepa;;sados a ssim o comprehen
diam ; o a.c 1ta.meo tu á. Constit uiçilo era. nel
les energico fetichismo: apago.r - llte uma 
dispensa v oi vi l'gula. siq_ ucr p· 1$~a v::~. a. o.; olho~ 
dos cren tos como um·.• gt·~t Vij JUu t ihtç.ã.o 
poccaminosJ.. Foi este molindrosissinw amo1' 
quo l'cz. a. força. do YilllU rcgimen; quJ.ndo 
desappareccu, declinou rapidamente o Im
IJCrio para a ruina c. o desmaro11amento. 
Aq ucllu. gloriosa. goraçao que podot110s deno
minar a. geração regcncial, .port[UO foi nessa. 
quadra. que começou a r üsplandecor, j ulg<~r
se-ia. dcsllolll'ada., sempre que no t t·atluz.it• o 
pensamento cons•ituciona.l so inclin<\Ssc a fa
zel·o, tol'cenclo·o ao sabor elas collvenioncias 
do 'occaslii.o. ~mpenlsavam-se rel'l•eg,•s parla
mentares intensis.,ümas, nunca para o tr'ium
pho de tal ou t:ll modo de ver que melhor 
convinha. a uma pa.t·cialidade ou o.os inan
dões; sim pa.t•a apur;ar, sublimamlo a exege
se, o sei:l titio a.IJsolutamen ~;e histolieo do 
texto contt'OVOl'tido.-Gontrat•iava. o r<:si.Ílta-

. do aos in teresse.; do inomento ~ Isso et';J. in
di.ffel'onte: quoria.~se é que ficasse <l.otet·mina
u<\ à. primor· a verdade const iGUcionu.t. Tiio 
dign;~ attitude col'l'esponclia ú. rigorosa o!Jser· 
va.ucia. da vetusta regra sa.l utarissima: D~owa 
lefC, sed teo;. 
· A get•a.ção presento desconhece es5es fe

cundos e.scr•upulos que fi.zer:u11 claquclla um 
modelo e uru exemplo. E' a. este respeito de 
uma lamont avol condcsccndencü~ .. . P<~s><u 
por cima. do. lei, a.tropella.l·a, pisa l-a , uegl':L· 
d<ll-a., .fu.coo diMío o cuJ.il.csin lto que <t nín
gu~;m mais espanta. ! 

Feliz aq_uollo tluo a imh p ratica incon
sc ien te a i11digna. pl.·oliuta~;iio. A maior ia o 
faz de ea.sll ponsaclo, ~empt·o que :se tt·attt. de 
vantagclll P<ll'a. s: ou pa.t·a ouworn a. c1uem 
quer ~ol'Vi r·, com um CSLluecimcntü a.IJsuluto 
de lJ.Ue jurou marHCl' incugras, impolluttid, 
in tangíveis, u.s TaiJu;ts da 1ci! ... 

Quan i o, outL-'ura., ~o Pl'Ojuct" va ue·finit· m:~.is 
pt•ecisa ruontc um ino;titu to (1110 a. CMta. 
~Up l'O:JlJ. uuline:.t.t'a, pe t·gun.tttV[I.Ill OS 110S· 
sos avó,;: Es~ará. C.JitfOL'JUo a.o p.~tlrã.o funtla
monta.l1 !!: nós po t·gun &amos: Con vir -nu::;-ha 
assim 'I - Ahi se cxlübem duas ú{JOCa.s , dr,n,; 
crlter·ios, uu<tS consci~;ncia~ jut·iu iea.~, o nin
gucm dirá., suppomo.>, que dominante:; as 
inclioa.çõos Lia segumh, o!Jteuham esGa bill
dado, sa.;ut·ança, ~oll.dcz, .!Ol'tttlez;J., consis· 
toncia, as insti\uiçõ~s de um pa.iz. 

Recorde-se, entre (Jutt·a.:> couda.s, o que 
succedeu a va.l'ia.s cmentlas noss<~'> t\o Codigo 
Ci ví~ ora em estudo. ,).s lH'i ncipac;; t inham 
a unJ.Ca , a. motlcsta. pro ',<:nçiiv cru all'eiçoar 
algUIId de suus d iS,[n .;iú I ' O.> <W mvldo C.Jns~i
tucioual. 
~ <l.o l cl'Ci~ no~ pu.reccr-;).:; dos jnlga<inres 

(),IH.l iW:;i:' i. II tCI'IH'i' ~' ~';·i.>J ilaj•• sifl.,l j,,Jl.d ... Ott 
VOS u.iZUill qLIU Ü il!OPjlUl.'Lllll<t a U.l!PllC<tçã.o 

da doutrina, ou imprudente, ou perigosa. Os 
gua.r(h\s da. lo~ docla.ram francamente quo 
mais ta.t•clo, sim, muito ma.is tarde, talvez 
convenha praticttt' 03 dictames que procla
mamos vm·d<tdcir·os, o.~ dictames da. · lei que 
nossos m ;1iore.; QUlüificavam de rJ.zão su
pol'ior a tudo U<1 ordem jurídica, ora.culo a. 
que todos se submett iam oorn a mais abso
luta. r evel'encia ! 

Um facto vae deixar transparente o est a- · 
do mental do nossos legisladorrs. 

Considere-se o que d iz a respeitQ de uma 
ques~o gravi~sima, que · se relaciona com a 
CI}OllOtnia. publica, e interes>a intimamente 
á. fa.milia. beaúlDiL'il. e á liberdacle dos cicJa
dãos, o ill.ustt·o representante do P <wá, 
cuja competencia é conlwcida . Note-se a. 
indecisão c inool'teza do pronunciiiiUento, em 
rnateri:t positiva qu-:~ tem de ser mui to. l'igo
rosa..mente U.etl.nida. .•. E:>ct•eve S. l!:x.: «Sem 
lha ropugmt.r o prinCipio liberal quo a emen
da con;agra., sen te a.. commissáo ·não lh6 
poder dat' o · seu as.;entimento. Seria, TAL
vEz, perigoso no estado actua~ da. Sociedade 
Brazilei1·a, pormittit· a libeeda.de testa.men
tal'ia. tão ampla. o r.ã.o completa quanto n. 
quel'em c a de.~ejam os ~igna.tal'ios da. 
emenda.» 

l~' a opinião pc;;soal do Deputado. E a 
doutrina implicit<t. na Loi das leis 1 

Porventura a mesma 'l-Sobre este ponto, 
que ti o que ma.is nos imporUI., ~ ilencio com
pleto!,, . 

.i\Ius, niio insistamo:>. Estudemos á. ligetra. 
o q tto ~c passou com uma outra. emenda, a 
quel'o.;taura. o -titulo ao pot•tador, estr a nha
mente dcsligtu'a.tlo no pl'vjucto. 

t)ubmettitla ao juizo tl.c um Dcputado,mem
bt·o u<1 Uas,.t, quo ttllia a bollo.l dutus de ospi
ritv umit. oloyatla culwt·a, ni'io teve melhor 
sol'&l) . Ainda que o distincto collcga, ttio 
gunct•uso comno~co, rovola. muita iodepco.
uencia de ,julga.meut:>, não tl'iumphott dos 
prcconceüos ac~uaes e muito monos daquofle 
ponúor que, dissemos, vac inclinando os ho
metts ontt·o nós ao desvir&uamonto· continuo 
tlo g s!J.It\ltO Rcpttblicano. 

Eis como se manifesta. ácerca da elimi- , 
naç:'i.o, quo· propuzomos, dos vexames que 
annultam no l:lJ.'azil aquello papel úe cr·o· 
dito: 

« Convirá, porém, tolher aos particular es 
a li lieruade d~ emiss1io destes tüu los ~ Esta. é 
outra c1uo:>tão a. ser ventilada. N(1o n os pa
rece I'RUDENTg, po1· cmquanto, rovoga.r OtlSO. 

pl'Ohibiçiio, pot•quo, sonU.o actua.lmente o 
meio circulante nacional o pa.pel-moecla, 
otc.» 

Outra opinião poraollalis.g.im~~. ctuo ainda. 
n'i•l n''' dtHVIJI'lll;, o p~·incipio cx:lrado n<\ 
~:;.tda ,te fovcrdl'o, o p::irfoito o fiel ponsu.-
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iw:nl.o <:" n~t.i tndona.l. no ll'ltl eoilet~l'IH~ :to a.s
~,,n,pí:i). -

Niio rruct•omo.{ <Lnaly~a. t· o pt·oco;.;o in toe
pr()t:~r.i n1 que lit> popui<lt'ÍZ:t <lgora; a. um 
pnnto, comtndo, .iulg:t_mo.s convcnüJnt.<J opp\H' 
i 1)1JUI)UÍ i.ltoS l'()jJ:Il'IJ<. 

A Clll'ÍOSCI ~Íilli.hJZ ,],).; !'tJpublicJ.i\J.': ;t.; ) f;t•a
tw;:nl •l"~n !'Jcllni.l<l lil.JC\'(hdn, c;lH!':.l.~t:l 

•com t\ d n.'p,·nuc<·u:>:t<;~ . .l tlo u;u !los nt :li> tlllli
ilc nt.,s cJt,; ['e,; tl<1 e~cob 1. c ·m;;e.·1·:u lu,·:1 do l ll l -
p ct·io, o viscon,lc de ! r,abiH':dty , · 

''Na !llgiatcr!'a, d izi:1 o n ow.vcl c~t:tui.,h, 
a C:lnta r·a. sn.l to molhortlo qui\ Ctt. as so<::ic
da·.lc,; llll!l'can~is não esti o stijLJita j :1 rcgt·;,t~ 
a ignm11~, todos poilem a.:;s 1ciar- ;o como I.Jcm 
ont!.'ntlclWll, p<tr:t o qtte lho; convic;·, mas 
cnm uu1<1 c;Jn:liçã.o c.;;encirdh~ima, a, .quo não 
t o.}rn d:vlo a.ttençio <J.' tucllo.; {j UC p:ociarn<tnl 
ent.l'c nó.; o syst!:lm<L h glcz, c vem a. ~Ct' que 
c<tdiL um dos socio3 ó solida.l'io c indofiniua· 
n1ont1Hc>pvn~;wcl pJr qu;tlqucr divíd:l. quo 
S::J~ CtJIJLI'illtí<la p~la, S<JCÍOlic.t.d<:>. lic fJUC faz 
}n•rt <l, o isto emuura. nKo tenlliL inllucncin. na 
dil'ec:;Jw da, 'oclr.il:tdc, nem 1l imi t :.J si~li'io a 
lnct·os cot·t·c.wondont;•s ;L su~• cntt·a.d:.t. 

Sr: a ?nesma coa . ..:iz se pret:Jnrle anb·tJ ruJ;;, 
l~ JSSI.J PEil.WTTllJO A TUilO <J MUNDO ; 11. Ll·:G!S
J,.\Ç,\0 N!cM DEC!ti,TO ALGUlll !Jr) GOVI::R:\'0 O 
I NI!m l·; A 1\'li\GUI:M, comtanl.o que $l!jam QS 
SOCÍiiS lodo~ responsaveís sQ/irlariamente ]leio.~ 
ma!cs que /Lerem, {leias divirüts qtte lrws so
r;ied ades contl·aMrcm JH!rl! com n pu',l iC.II» , 
JJ:J. l;tVI'a~ cst:t<; Cll'l IJ HO Í lll]Jlicit ~llllJil ·te Sll 

cuntc!ll o pr:n.>a.numt,o 1lc !Jilll o noi.Jt' •l vh
c" ntlr) era.]J;tJ•r.idari rJ dn uwd o d :1 VIH' quo 
sc>guimu.~ , pob; ii'' u ;.~ cxig.!rtci:t c:tpi r. :Ll p:tl':l 
c ! lo~:~ l'os:Jons:Lililiila<l t! illilnitad:t do ctnís
siw, l:d qual ,·,ntnnolcllru; rH)>. 

O r·:~, ~ i O' .'l'l li!Ji!!':tl is ; irna tlon ; r·intt s nslcn ta 
nm l"'Ji;k<J tl;t \ll'thn t du H:d.>u!'<.~. lly , ""t 
mci<ulus du secnlo 'Jllíl uxpÍ l'•JII . li<J s.:io tlc 
11111 lJal'f;unen t." l llOll : ~t·ehic<J n sob ;t t·cgcnei:t 
de) lll11 Jll'ÍII ci pr: ;d;,;oJ'VOil LC,é UP: J'o.\CGO }Ja '{ ll!OSO 
iJII!J, em pluno r. •gimcn novo, se OIISI: tlll
mi tLir, :L p l'c:c.'ttn de imaginarias pt:t•igo:;, 
J'e,;tl·icç,ícs i nde i.Ji ;u.s na <~cç ~o in di vitluu.l, 
qun.ndo :L Lei ~upr·r~ma :>Ó :~s tolerou exp;·cs.~• t..~ 
o el:u·:J.mHn t.n clcll n i tl::r.~ . como tliz ostr, canon: 

«.\ ('Spn~ifi 'açií.!l da.B g:~l'antia~ c direi t.us 
cxpt'.) <.~os n;t Cunst.it.uiçiio :;i\ o ~>xcr.ur:: Ol.i'l'J tAS 
OAHANT IA S ~~ 1>JH.:~J'I'(IH l'iÃO E:\'.VME!t,\f>rJK, 
11t:lS rc,;ul \an r,os rla f'ul'm:l do g·ove t•no q 11o 
nlla ()Stilb;;lcéo c dos prind!)ioa q<IC cu ;J
sig na..» 

Nilo l1a fngi <'. Snji;itc ·"(1 a flucs',ão :~o Cl'i
íot•io das z·cgt·a~ in ~cl'prutat i vas do npnlonto 
!JJ. Id'tnwnio jurídico quo nos legou Romo., do 
qnc ll íH'rla.mo; do Portugal no p rccio.,o 
leg:Ltlo da.<; Ordenações, 011 :tos prccuitos do 
Cot.ligo ltopublicn.no, a. sen tença. dos dou h~ 
~er<i. ~arnpt''' fil.vo.~avcl á. liberdade que 
J.>l'econ;zamos. 

· co~Pl c~te mesmo rn·wnito aos rlictamcs '' ' ~ 
L- 'i d a~ lei.,;, ""i;:mdmnlls lil-m;\l' ;;. liven dis · 
po.>içào d::H bcn; por via. testn.meni.a.t·üL, I'Hn
!bnrlo o i ncontL\.>t:tvcl ilit't'iT.o no ::u•t. 7:!.0 , 

·~ 17", <LI Con.;tituit;ão de 24 do fe vereiro , 
o ar i; . I '79", ~ 22'', 1 !:~ 1\o 23 tlc março, 
a.i <lllil ''~ repudiaram quaesquel' .li mitaçõc s 
ou t·cst:·icç;õ :s ao tlit•oito da propl'iCdú.de, 
cum a <<U :-itC,\ excEPÇÃo»da «desuppi·upt'bçiio 
p•.•l' n .:cQ.,;:>tthdc e u tH l•bde puulic<t-1>> , 

ImlJilgnou o relui.or eu lcz J.e t'úr·ma que, 
rlála ·venia , o us:1mus dizer que é l'calmcnto· 
~ingn lar . . . 

Convém reproduzi!• as a.llegações dJ illus
tra.do org[ :) da Commis&ío do Codigo. 

«Aff!rmi' .. t', d iz e llc, que o i ns tituto da o 

quoh cl L~poni vcl é · i nadmissíve l om nooso 
1lit'C i tv. p .Jr·qne na sccç.ão q u c 'crn pu r epi
gr·a.llhtl Declm:açlio de direitos, a. Cons&ituiçã.o 
d;t Rcpu!Jiiea firmuu (art. 72 § 17) o ~olcmno 
cvmpromis;;o tlc m<Ln tcr o diroito tlc propt·ie
da.(LO em .t od<L a su<L plen itudc, sal v o dos· 
apl'opria~~'io pol' ncccsütl:ule ou utilida.ile 
pitl,lic:L, mcrli<tntc [H'cVÜL indnmnis;Lção - u 
lev<1 t' muli;<J lo!Jgc '' in torpret<l~õào extonsiva 
de>.'>O tilxl;o lcg<J.l, int.cr·pr·et!Lç.ã.o da. qual l'C
snlt:u•i:t o 1losmurona.monto tlc to,!o o edificio 
d<J 1lil'oito civH p:1triu.>> 

g accrn.scent.a : 
« (~uc ü o t!iteito - no·nna agendi

.sin<i,o nm:L l'<)~tricção da li bcl'dade i ndivit.!ua.l 
dentro tios limites teaça.úo~ pelo j tzsto c pel o 
honesto ? Si a dotm•mina(:ã:> da <J.Uotn. cti.;po
llivel 1\ urn a.tterit aúo :1 cs.n libo t•dade, 
•arniJ<lm osor·ão : a moJ.alidatlc do.! aottJS ju-· 
t•i,Jitlus ; as dispu:;ições que l'cgern as doações 
iuicr vioós ; o rcgirnen dus bons no casa.
mcnto ; os dil'ci&os o <lovercs (Jntrc os conju
go.~. A succossio não é um neto do usm•pa.
ç:"w ; (, iLll~c5 un1 rlos m:.~tlus de adquil'ir o 
dl)min io (:u· t. 6.2•1, projnc1u) ; a. mor•tc llc u mn. 
p!:ssoa. es.tí ngnc n~lla. scuil diroitos tlo 11\
milia., Jll:t~, q uanto aos direi tos ~<Jbro os SOtl.i 
I.Jcns, e !los su tmnsmi ttcrn em g<!ra.l :~ un tt•a.s 
pn;;,~o a.s. Ass im tem i ntcr·p r·ctad•> o I'e3oJviclo 
to1l:Ls as lcgi::;laç,ões, sem embargo de di spo
síçõ<JS illun ttc:u; .ás Llo nosso codigo pol Hicl).~ 
- l'U.t'8CC L' do Dl'. Alfr·edo Pinto, Diario Otfi
cial , dll 26 de scterniJro. 

E:mminemos as es tra.r!ll'ls <tffit•ma.çõcs ci· 
t;vhls . 1\::;signulc-so ante l de tudo y uan to 
p·ilcm cllas à nt'< u immcns:J. gravilla.do do 
m:~l CJ.i.IC donunci:lmo.~ se <t lasLI'U e carcome 
o •H·ganisnvl }>Olitico d.l) Bra.zil : o descaso 
pela Lei rn<~gna. . O illustt·e D3pu,ado niineiro, 
or·.nu.mcnto destit CiL~, alarnn-se com a. 
i1léa. , com o suppo;l;o ri::Jco quíl se lhe :J.n tolha. 
possi vcl, de a r ;·uinar-se o corpo in toil'o de 
nu&~<L lcgis l.l.\M; si in tentarmos a.11'cil/t•a.t -a 
aos IJrincipios do l~stat ttto Funda.rnen t,ut. • • 
Mas, pcrdoc,rros S. Ex.. ; l;l isso so ú ésso, n. 
culpa não seria. do interprete, aim do il.na.-
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ch~onismo da dita. leg·i~lar;?io : .esta.nilo em 
des:tecOl'(lo com a Loi Si!pl'Oll1.a, sen l'OVoga
mento inllvHa.vcl, rnuito embm·;t totaL Sup
põe. po1· aec:J,~o,qun org:tnisarno~ 1.hr·oit,o novo 
p<tra. 111W \'Ígor>e o an1'i~<J '! lrmt,I!:Íili.L qnt~ o~ 
insti i.nt.os e i vi:; pos .. <J.Irt tm• feitio flil'ei'so ;co 
que ficon bvr~u}n no morle!o lJor l[lLC Sll h:\.o 
do todos f'ol'llW.l' ?-Ab~tmlo ! Todas ;_t~ leis 
::tntor·iorcs, con r.r:.u·bs :.\. Ld-typo, tenlnm tt 
irli;.dc de nm <lia ou :1 do s~Jculo,;, ficararn ::;em 
effclto 1lc.;rlo a xolcmnc pt·omulg-n.çilo (b
q uolltt que é a mtttriz de todas :t~ outras. 

Allcgou o digno relator·, :1 qHc f<•,%emos re
fc\roncia, que nossa intet'pi·ctx.tç:-to 'é e.'l;ten· 
siw. :!)IAS SI ESTE lÍ O CHITERIO CO:-ISTITUCIO
NAI,, E M TUDO QU8 lllGA HESPEUO A J.,l JJJm
llADE, como ·s() ovirlcnci:~ do j:i cit<ulo ar
tigo 78! ! . . . Depois. lido con10 (~, o intelli
gontn parlamontll.r be-m ~nbc <Jllrl a atti
tude ntcnt:d, ímpostn, poe esse Jll'eceito d;,, 
C::wt:\ de ~"l de nwcrci:·o, 6 ;:~ me:;m:1 M:on
selharla nas sniJlimcs norm:1~ rom<tnas,como 
vt~ cn1 C<.d us, tibro ytdnto ad e(l?"efton 'prol.:-in
cialc : LinFR'l'AS u:.J:'\IJrm: nrmus 1-'A voitAll1-
LTOR ES'l', <J orn M::J.rceltu:;, liúm 'V~cc11s:'mo 
nono díg,;JI.pnAm: IN nn JJIJIHA lllê:"IC;:'\IIllt!·:'r 
IN1'El~l'HETATI<ll'>DI SEQl,;l NON !>lll'o:Ui; .JUS· 

TITJS lcST QUAM TOTIUS. 
Allegou. ainà::>: «O qne é o direito - norma 

agemU- senã.o um<t rostrit:çllo da libe!'darlc 
in ui vi,Jual tl.enti'O do; limiws tlo jt1sto c 
do honesto .» La!Jo!'a em erro o douto 
colleg:1: os limito::; êt quo :•.linde, Hiio 
são traçatlo.; pelo ,ju8t<J c ltonnwo, ~i.rnples
mentc pel:J. Con~titui~l.o, c cst:t ~ •.bo•JlttS o 
quo diz n:) !ibern.lis;irno dispQ.~i r,ivo cnm I[Un 
assegurou a noss.~ al!'ord:~.: toda~ ::.o> J 'o !~tl'i
cçõus ~~ li liCl'clad.c i n1l!v i.! u;~ t ex is l.l!lli.IJ' n:~,; 
leis uo p:tiz, ddxara!n_,l,\ vigot•at• :t[l uS :L as
sign•tt ur<J. do Codig-o puliti.·o. 

«Si a do1.ct·min:u;.ii:, <l:t IJrroL:o di"puni '>lll, 
insi:>to S. Ex., é LIIH :1I.Lcnt<1·lu a es~:L liiJel·
darlc, t:•.111b1:rn o ~t:r·üo: a rnu• 1:•,lid:tdl: dros 
actus jnt'ilUt:.J~, as dHpusil/)o.·: 11u.: l'í'g't'lll a.s 
doações inlct· t•ivns , o rt:girnen dos IJ:•ns !ltl 

cas:1monto, o:; dir-:Jilo; u d.cveJ'J' onr. t·,~ us 
conjugo.,;. » A conl'u~iio t\ rn:wif,~st:.~! No~ 

- eXCillplos que ]Jl'Oi.lllz, o I-;~taAn lii\Ü•I impuo. 
Qu:1.nto 110.> acto., ,j:u·Hico.>, roguln. :tp HJ:J.S, 

·s:tl v o attnraç.õe.> >mellildat·ia .. .;, o que od co-:
turncs flzcl'.\lll Si.u:gi.t· c rr ;:io o :•l'l•iti'io go
vemativo: nutla,J to:l:>..;; ~11:t,.: exic;·nnei:l:·; a.n
tagollieas r:om os p:·ineipios con.,Ct'tu·~iilrlit(H. 
Quanto Ú3 doaçõc:i ... í'lle.·1· ui ·~.; n:=:, o Jt·gÍ·htd~;r
c ,:~abelci~O Hrn cedn Jll'l\Cc;w p~u·;t in.-;ti·.uil
:L~, o qn .·\ nho qu,w di:r.c•:·, em· bua dGiltl'inn, 
l'()[JulJJ:c.cna, 'JIIn IIIV<tlioh "~ rpu: tnj'tm sitlu 
feita~ dlJill.rrl du rJIII,J·a.~ r.o .. diç,'í l\ ~ : o'!í!r()': l~ 
um typu !Jat'll. o e:1 o do do:u!o:• nr(o llcfinit• 
<:r>rno 'LS pr·of'oru l i.r~clJ'. Qu :tnto a'> rngi I! H' r. 
tius bmB no ca~l\Tllt\!lto o direi los tl u ovo · 
re~ entre os conjuges, o Poder Publico nem· 

l·amarn Y o!. · II 

l'orç:t os cidudílos a fix:11'Gm a snrto do p;1tri
lllOnio de-;\o on daquclle mr.do, sim reco
nlwcc systoma;;;, com t.~c~ on t :HJS en.:.·aetc
r·e3, r1uc us mcrnlH:·o.-; tl:t ,•.nnH•lHnid:.Jilc po· 
tl(n!l ().-;colher, morlífic;u·, Htil>,titnü• p(H' ou
t.J'OS, o as~ím hmb.~rn nu que\ re"pnit·t <LtJS 
dirl\ito:;; n<leverr"·' ent1·e eSJWS0.>,-n5.o _potlnn
tlo s.:r <ti.lmittidas ou tr;ts l'.cstric(;õcs que não 
scj;•m "g cxp.t•oss:uncnto conú;,:;nada~ na Lei 
~f<tgna ou as oriundas da economi,.l HniYtll'• 
sal, cujo n.rraoj) nuo nos é dado alter<w, no 
mínimo. . 

Affirm::ttiYa ainda rlc mcnol' valia se nos 
afi;;nra c~sa, crn quo o rc tn.'tor escusa. 
:l inobserv:.tnch da Gons t.ituíçio eom o se
guinte urgumentn: " Assim te.m imcrpm
taJo t) resol vidv todttS as lcgbla.ç t)e :; , scru 
cmb:1rg-o de lli~posir;Õ'$ úle11ticr(s ús <lo nosso 
Cotlígo· P"litico.» :\'U.o lw, taL Vamos evi:... 
dencia.l·o, exhibintlo tcx t.os CDITC>pon[lo nt<l:l 
;is gat·antias da pl' . .tlll'icdad e>, <lm 'JlJti·os 
paize8. 

« Ninguo:n pride ,;er príVit.llo do su" ' pro· 
pl'ierl:tdc sin.':o por u tilidatlo pr1blica , morli
:tnto justa ini.lcmnizaçií.o d e. ( i ~on~t i 1:uiÇ<1o 
Ju Ilelgie \, al't. ll).» " \'inguGm pude ser 
[JJ.'tvado tle sna lll'opt•icda<lc, siaão p:n· uma 
der:laração pr(JVi:t tla lei de qne :t n i;ilirla•lo 
pn!Jticét exige a. des:qn·opri:r.ç:'to e dop.Jis do , 
votttda 1\ p:.tga nma in•lt~H lll i z,l<;-l'i.o (d :c llollitn- " 
t!u. :u·t. L-> I). » « i\. ~Jrupt'i::dad (l ü inviolavel. 
:\ dc,;;tpt'opl'iu,!ií.O pa1·ci;Ll nn tot._l sei po1lo 
tot• Loga.t• jl;Jt' mo ti v o 1l<l ut i I i:lad o publica, 
rnurl i:tni.C ind r:m ni z:tr;i'w e tc . (•h Pt·u~sit~ , 
~ L 1"' 1i , ! ' ) , » 

" O Estatlo g;tran tr\ :\. i;.J,lu o I ta l>i L<t ntc n. 
olll!-(lll'~LIIÇi~ d•\ SUi!, Jt('S>'rtl\, d() SJI :t. )li'Oi)fir olitLlC. 
Nillg'lll\lll pú1l0 Slll' ol1ri~ :r.t l'' :t Ctld C L' sua Pl'O
[JI'll:d:vln !Jl'iVatla., llit'SI IiO j liLI'i t 11 111 lilJl da 
ntí I íd:ulo ]II!IJli<:a, ~t'lll u1n:t pr,·:v i.:J, \nrle
mnit.iL<;:'i,J (ll:cvitJI'a, ;LL·t. t;,)•· 

« _\. LH'o~pl'illtl:uln na li!Jlll'< l:.ule ind ii'Ítlu:d 
de ·j;or lil ~ tiS haden~u.: fitJ:t!ll Su b a .n lv~tg l t:bl'd ;f· 
<l:.\ U<lllo>Git.llit;(to (de llat!c , a.l'i;. J:)) .>, 

<< A 1H'•J]ll'iedltth: ,·: inviol av"l . A dc.s.qwu
JWiac;ãu sú póilo set· t'eil:.t. nos ttll'nw.; tl:t lei 
( <l:t A ustl'i<t, :trt. 5} . » 

« 'l'otl;l'' a ,; propríerlarlr;~ ~nm nenluun:1. ex
crp</lo sii.o inviolavoi~. (Jn:w do o in l.er•os~o 
publico o oxil;e, pôd o~ s:J de.,a.pl'OJH·i :.l.l- as 
lued.iante jwü.a. illtlllll'ílliz,t.ç<i.o (d ;~ H .. tli:t, 
al't,. :~9). » 

" Ningn0.n1 11orlet•:i ~01' ]Wi vado de: ,;n :t pm· 
pl'indadc ~iniJO por· nlilirh do pu ll:ica f ) nwdi .. 
:1nte inJomnizaç:io (í.lo í C;sp::.nlm, a r-t .. 10) .» 

«A pt·opl'iedad:; t': in vlolavr\l. Ning- ucm 
pú:lc sm· con'i"&l':tn .c:itlo :1 Cl.'ol.rl r w;J, Jl l',;lll'ic· 
rlnclr~. a 11:'1u 8Ci' p iH' li l.ili1hd r: Jll! l ol i ca e me· 
dbnte indcmniza~:flu (d a llinct.Jilitl'CiL, 
lll't. })2) .» 

« A pl'O]Jl'iCtLiílo do Lodlt c r1uu.lqnm• es
pecio é su.gra.da. c inviol:wcl. Sú ~o l'úllc ser 

:) 
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·ex:PrOPI'lado della por utilidade publicê. c «i\ Con~tituiç'ãu ga.t•antc :1 inviola.uilid:tdc 
depois f!e indemnizadu (<la. Rnm:.wia., nrt. l 9; das tn•opliodadns (elo H o. ioy, ar~. 23) .» 
Sllrvia, art. 16) . >> «0 dil·cito do p l'op;·i mladc é .~:~g i·ad ). o in· 

« Nlngnem p6ile ser prtvr~.do de sua pro· vLk wnl : ni nguom púdo sot' pl'iv<ttlo dctln. 
priedadc, :.t não ser por mot ivo de utilirhvlo sinã<J m1 conf.itmidJ.d.o d:ts ioi.> (elo Ut·ug u :t y, 
public.a, mediante indemniz·oç.fío (r.la Grccia , :.t:·t . l.JA) .>> 
art. l_i ·'> . , , . .- . , . ·, . A propl'iJdad <~ é inviolrlvcl., Tml<w ia, a l ei 

~( Nwgu~n~ lJó<l e. ~et P: ;ndo <k. s_nn. pr .) I pódo cx ig ii·, no mtcres$e do E.;t a tlo, a ex pro· 
p~1edade s.1?a~ por ~u?1·~',o d~ utJ.Iul.~ttl~ pu~ PI'!:tçãu, peévhll1cnte mdt\mnwttlo o lll' J· 
1Jl1ca e ptcn.tmcntv Iodcmmzatlo (t.nxom p n cta.t'lO (Lln Gea<> lJ!'a)•> . 
. burgo , art . 16) .» · . ·. 1 ·n t l 

« Ni ng-uern póde sm· forç:t·ln a c;nrlet• a su:t Ve-sl! qr ~;t n to anua cn,!!<lO<L< o o 1 11~ .ro ~o .. -
propl'i cd:ide aü E.;taJo ou a um:t cor[.hH'll•;~w. Ioga,_ tnMgll~a.n~ · ? ~derúuW.des Ll u~ 11a. J Oxl~
a não sor em vinude de unt<t uccla r;\ç:ão do ton1, pa.l'~~ J U~trllcat•, com o_ m:.L<J pru?etlt: 
necessidacie, pl'onuncütda pel;\ auto l"idade IUJUt.v es,r(tnlw, o ateúpello lD<lig<:m~ a l úl 
compet.cnte, c p ;o-amcn to de uma ju;;&a "in- funt.la.m~n tal. ·· 
demmzaç:ão (do \Vut•t>emberg, ar t. 30)». A uniea. que c.Jn.>agrou «llispo.3iç.ã.o identi<}a» 

« A propriorlade é invioi<\Ycl o nenhum ha.· <L nossa do 23· de m:~.t·ço foi a Consti&uição 
bitantc da Repuhlic:~ pódc. ser ]w ivar!J lle Pot·wgal (ar t. 1·15, §21). }.~as nem esse 
dellrL, sioã.o em vi l' tudo de sontonça l'undatla exemplo colhe, porque no ~lo nos:> r ctno, _o 
em lei . A ox;>Npr iação po1·· motivJ tlc uti li- nwog:1mcnto do que a ·respclt:) <.la. IU<~tc t·ra 
d:1do p uhlic:L deve ser est:ttit id:L em pt'6ria. controvor titla. llispunllc\ a Ordenaçlio ficou de· 
e com a. nece3mriu inclomnizaçio· (elo Pura- pnndcmtc de nrn pos r.clrior processo tle In tor
gtlay , ~u·t. lO) .» pl'oh(Ko. a in<la. n ão fei to aHi, ao P<lS$0 quo 

<(A pNprio hde é inviobvcl, scj:\ m::ttol'i :.t.l, Mn nosso !J:.dz tutl·J ficou pel'fcita.mon"o claro 
intollcdual, liW3<"ari:.t ou ani , tic tt, ni ngucm tle.;tli1 que o lcgbhdor, tlcpoi.>, IM C;u· ta d o 
pórlc se r dell:t privado ~inii.o pot• mnLivo tlu :?. L de l'<Jv ereiro, a.l't . 7...:• , quo temiJ~ t<~nto 

. miJirlallc pnhlic:t. prov;,t,d.a. log;tlmen t.c é citado o a.in:la r epcHimos, _U.etel'mioia !'i~or·o· 
, ajn~tada uma. pt·évb indomniz:t~::w (tlo Perü, s:~mcnte LJUO «a c.Jpeciiicaç:w das g:Lt'at1t. t:Ls c 

art . 26) .» . tlirni&os cX!)I'C :S:J .. l na Con~cimiçilo N Ão cx-
(<Níngucm pó:.LJ S()L' p t•iv:tdo de ~l.l :J. ]WO- Cl,Ug OUTRAS GAlt,\:\T!AS E llllll"l'l'ü8 :-;,\o 

!Jl' iorladr!, ou dii·oito qno a oll~t tenh.1, ~i n1í.u EN!: MEI.L\DOS, ma.s t·c -u !Gt~n te .; d:t f'úrma. uo 
em virtttde de scn Lonçtt jutlicinl, .~:.d ~·ú casJ .''''ve r· no que oll' <J~t:•behleu o do,; [Hinci pios 
em quo ;L ut ili d.a.-lcpublic<.~., e Le. (do E<lllêLU<!l', ~ne ~<l ll~ign·a», p t·•xl:it .• J <:ste r .•p;·udut.i· lo cl" 
art. 113) .» Gon;; ti .; 11i r,•:"w tiOI' ~f!-:unt! t· ic 11n. pa iz on:lu <L 

<<A peopriedJ.do é in v iol;wcl: si) pt.IL' mo ti"" Lni ord i na i'i tt, r e,:peiL:uHio u.s !'I':Lfllll l ias Li:t 
ele io t.m•o ,;~n pu h!ico loga hiH:ntB compi'o l·a.,[u, ll!i i$11Jll'i)tn:L, rc .~on!H:cnn '' li l' t '~ dbpos i•::"io 
p ódo rlcct:et:l.l'-se a r:xprv1H'i:t.<;:"t<J ( rle ( iua l•J· ol us lu•n:>, quet· p;u ·:t dnr:w l.tl a 1·hla, <Jl!CI' 
mala , a.r··t. 2!:l) » p:u•a depilis d:t nwt·te . 
· «W g<U'.1.1l!.ida a };rvp l' iC<I:~tl c<, nil•l p •dt:IHlu 1·," t:<Jl' !.O ' ll lU ,J, ,II.; ontt•n . .; p:tiz.os int t•.,dnzi-
ser pt•i v:t•IO della u : d<\;t.ii~o~. s l 1ü.-, pn :- Jll)ll ;~ r·a tlllluS <C: It.:<ns~:,wt.o.ipnJuBi· I.o i;.:Hal,a :\r·;;uu · 
ou cuntl'ilmiçiw gc t·al, e tc., (ti:L l:u i'>IIIbi:t, l.itm n llnlivi a , :t~si111 l' <~<ligirlo: •< As ded:l· 
a J•t. rí; n . 5) » J':L•;ií ,., di rei tos e ;.:ar-aHt ia .. ..; ')Hl! :~ GonsLiLtw;a<> 

«A' i'/ ; v;iin~:ll':tll~t \ :IJ!I'' 'Jll' icrl:ulo cvrn LOtiOs cnn me::1 n:'í.o rl.:v •:m :ll!l' t:ult si<.l:: t·;vlus eu 1110 
seus ri it · r~ito.> : e~r.a lic;t s ;,j oita nnic:wwnl•!. ;\s ;t neg-: 1.1;itrJ inuirl!ct;l'le ont1·o~ dit·citu::; e g " 
cont r iln ir;'íüs, ús de•:i:<<!os jur l id;~cs. nu ;~ SIJI' t'<tnti ,~ ; nr( , Ctlll ltt er·adu~ , m:os co H tu nascell úo 
apruvc!t ,,Ih p :lt':L o bt•as pu hii ·~:l;l , h;J.vcnílo ,1,,,. p~·i n·:i pi., d:l .-;,> IJ::mn !:~ d.u pov<J o Ü:L 1'ÓI'Il1<.L 
pet'via. in!lo:nniz tlt,:5.•J (llO Ven czu:,la, iLI':; . H, ro!):thlieiJ.tt;l do i;uvecnu»; e, eu~!'!)tt~It Lo ,cn : rc 
n. 2). » no .;~o:'l v i.,;lnlt••stlü·-sn-<1 nií:> vi ngou a !ibut•dtv lo 

(tA lJPOJJc> i ~cJ ; LdC, de Cjn:drlli<:i' IHtlll'fl7.:'1. 'Jll~ d.ú t CSI,(tl' .lb, p or,)lll, nmit•) llllO Uisr.i ng u it· 
seja, ú in v iDbvcl ; a•lmitt i<l> : .~ ex v i'<>Pt<;•r,::i.o ncst('"usJ .Pr·im.:it•o,u pt·inr:iplu llii,•) Llll p~~t·u. a 
1)01' motivo ue u~:lH.htle pnblic:t, etc . ( ue t)SPêCÍC ,_. mo~mu rurç:,, e vig.JI' lilJot•alizu.ute 
l:l. S:.Liv<tdot', .ar·G. 4\J).J> do ~ :m <lnalogo em o Godigo lJra.ziiLlit•o; 

(<A Con$títniçãu asseg11n a. inviolahilid.a.U.o segundo, o i c it;o relaLivo ás ga.mutia.~ U.u. 
d".PrOPl' Íc<I:Ld(), .se_m (lllC ~ingucrn pos.;: ~ sot· pt•op t·ieüatle fit•m:1-a menos ab.;olutarnente 
:prti':I(J.O uu!h, .;tnao t:ll1 Vtl'tut!e de ~entcnçllo <.lo quo o ll0 3.)0 i1t't. 179, § 22, d;J. C;u•ta. de 
JUdicia.l 011 pot· mo:. ivo do u ~ ilir.lade publica, 2.5 úc ma,t·ço, complemento do tu ·t . 72, ~ 17•, 
etc. (de :\'icar :tg.m, :l!'t . iU).·» Ju. Ca.rL:\ l'<!lJ ubliua.n:t , itl' ' i•' O aq uc lle CJ.Lil.l do-

« A Jlt'OJ.ll' ioJ;tdo ú i nviola vol : níngnc>m chtr;l sulomncmente ct ual ~L UNl CA. EXCEPÇÃO 
pódc sot· vl'ivauo J : ~ quo Hw l 'edoncc, slnão a.d mi.;sivol no Bt'a.zil ao dil'ei Lo do proprio· 
IJOl' mot_lvu do u tilidade pllblic;J., otc . (do da.tlc ( ;1 úcsapropl'iaçã.o p or neccssidilu l.l o 
Cost<~. R1ea., a.r·t. ~O).» utilidade p ublica.) , ao :PU:>do que a Lei orga~ 
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nica argentina sa limita a dizer simples
mente (.ona.loga a uccla.ra ção boliviana) : 

« A pt'OPI'iedad~ é iaviolavel e nP.nhum 
habitante da R\!publica póU.c set· despojado 
dcLla., sin:lio em virtude de uma sentença 
fundrtda em lei. A expeopri<~çã.o pot· motivo 
de utilidade publica duYe 8eL' <m iurizada por 
lei c precedida de inuemniz:1çiio .» 

Ha. uma dilrcrenç:a que dispensa common
brius ... Só o nussc~ commum tlcspt•ezo do 
Estatuto supremo deixaria de per•cebel-o ! 

J<.:' urgente r·cagir contr<~ e:;sa inclinação 
crirninosissima. A cs&l'ada. que seguintos ter
mina nas confusões da. aJlq.rclüa.. De;presti
giada a autol'idaue Pttblica,, si os mem!)rJS da 
communllão guaruam ai.udt\ certo acatamento 
pela Lei , n ão csti tndo p:>rJido.; dcm.ppa.Pc
cendo elle, (luae.s freios os contocm ?. ~utl'c
guc a si mesma. a 8ocied.a.de, de!Ja.t~-sc p;)r 
algum tempJ na rniscl'ia do desgoverno, até 
que um<.~. potente mão lhe impõe o jugo
quem sa.be á cnomt de Cl1lO comliç:ões l 

J<.: sujam bt'<tnda~ ou dm·as, o~to o de$focho 
fa.t a.l, inüüliv.:Jl, ina.rt\}davd, quant•J lugico, 
pr eci.-;o o ncecs~~Lriu ,}Jor·q uc sJcio.h~de alguma. 
vive s~111 governo c clle se cstei<l nu r<:Sp<~ it.J 
aos mõ.~.ndJ.mon tos h~gu.c:;. . 

}{ing-t.telll :;J illud.a; u. pcl'il.UI'<trcm as mtLs 
tcndOI!Cia.S tlc.;u:LOS, Imra. qae l'CliOl'llSrjLI.Ill 
c;>~ls g;Lrantias da. bo.1 ur.lc m sodal, é for
ço;o l'el"azernw,; no > ~<L cU.u.caçáo c i vic<k, l'Cin
trouuzindo os antigo:; habit o:> de subo t•d in • ~· 
Ç<iu, cualoo..:end:J o culto dos thn ' et·es 
que nos i ncumb:.Hn no grentio n;u:ional, po
pulal'i.za.ndo <tS instituic;üe:> p:Ltt·i:ts,- o tLUO 
~ó tit: telU con~egtthlo na lli ,;tut·i;o sou :\ egi•l e 
pa<:iliua.llor:t dos granllus lwmcns do E~&tLllo, 
ju.,to.;, 111a.s muiw oiJ,•<icduo~. lJ i;:,tm ouk;L 
CUU~l~ 0:-l itluoluguS, i~! li l'ITI: t111US IIÚS \j U\l a SU· 

joiçitO é <\ e!!C Jl<L u ;t libj l'J tttlc. 
Ma . .->. •• convem in,i:;tlt· em um p•mtu. Vol

l.elllu.,; n.o titulo ;10 p ot• t :tÚOJ'. A s ittta <;iiv t io 
p:dz exig..: 'liW-l:le l'<Jd<LlllO l!lais a.t~>r"<.td :~':lll ll'· 
di&a<;Üus, a.ntu.; ul! 'olll.ol'lllu.> Ulll., .th~lini•ii' <L 
ue l iiJ\Jl"iloljtll) . 

A longa esc r a v iJ.5.o em íi llCl sD no.; tom 
mmHido com u i n&romct ;imentu Jo E;t;Hlu 
ern ncgudu.; ceua Jauco; eomplcmJu oJltu 
l~ llleio:> á sut~ e •phur.L pt·oprb de a::tivhla•le, 
dou ~oJus os fl'Ueto~ p:H·rliciusJS •JU0 p.ltli;t 
da.l'; u.lti t J!llvs du:ru~.J Jo, olltJ; o qu:1llro Jc 
no:-Jm lH'<JS~n'e a.uj.lct,:ào ! ... 

_[!; (jlll.l l' - ~e !Jl: i' ~ÍSLH' CJJl JHH'igos;1 ~llOo.lU (j ttC 
nos u.n-•~•uu u. os;.; <1'-L u.,;i a :tuluibtllCHt•' un1 
q Ui.l uu:> vuutus! - i.J it'-:ld·h ia •pie ex~canho po · 
d .JL' ma.wa em nú.-; ;ts ron ~ :j.~ .la Uvt•e inicia
tiva, l'J(Iuzu t.lo- ll u~ :.L Lll tl bsLimo~u utt&Ollla· 
t Í $11111: SO ti;.t.U~lllU ; l'.Zlll" O gll;tu q ttO fl •JS Íltl
petlil'Uill ;,t, pruduzit·. (~Ltanolo opp:.a·~uno 
d<J.L' um ll~~~~o quo n:to S3j 1 id on l i co ao 
que Jomo,; hoje, lwntem, In um anno, h<L 
sessen t<J., o ti tore resisto c repote lll<J.Cllincü· 

mente o que antes fazia. A acção, em -vez 
de resu ltado intelligente do alvedrio e ;cla
t'ecido e con.<Jequcncia espontanea. do movi
mento, é como que o elfeito da inercia: 
só púdc ser o que havia começado a ser, ou 
onüo absolutamente não ser. 

A intervençlo ofll.cial no jogo de erooito 
repre3entudo pGla.s notas promissoras, que 
se quel' manter -no projecto rlo Codigo Civil, · 
acabou estancando-o, desp••estigiado de todo 
a.quelle maravilhoso proc~sso auxiliar da. 
formação uos ca.pitaes. A isso princip:tlmen
te devemos o abatimento, visinho da morte, 
em quo jaz pro3trada a economia pub:ica, de
pois das exlmmtivas agltações de um verda
doi L'O Oi'g;\ llÍ StuO. 0 f.octO é CViriente; tentai•, 
po1·ém, I'Cagit·,subtrai ndo a. nacionalidade ao 
tleleteri.o estado, l'es~.ura.ndo-lhe o organis
mo por uma volta. promp~a ás condições 
ilormaes da vida, para sempre despr ezada a 
<~rtifioin;lissim;~ cxistencia. om que se con
sumia e e>.tiobva. -é prn•n. os nossos diro
ctot·cs politicos obra do perdição . Til'ar a 
plant::~.qu íl d.cfi nha de uum atmosphora de 
cav<L, de toca., do ~nbterraneo, c t•econduzil-a 
•i luz, ao at' pm·o, •10 oxygcnio, qne lhe rc.~ti
~ui r;·t a vi~<~lid:uie , a cue, a an imação, a lou
ç:~nia, é pt~t·a. cs~~ts ·~rc:.tturas o m:d, e o bem 
o deix.;t•-so que continno a marcha. lenta., mas 
,;egura,p:~.ra u. decornpv.;içào,para o in visivel 
tlo;;ltbrttmcJntu,p:.tt•a o ucculto dcsa.ggrcg;uo de 
mulecul<L~, a. tli '-!UO d teg-uo <L hot·a de apourc
cct• á..~ cl<mts o <Lcab.Lt' ! 

Tan to s:l lmbituat•am com a. htzeil'a. quo já 
.,n assttst.:nn com os •·c.lteoli o~ lie.;Linauos a. 
oxting1Li l-a. A!ti ~:st<L l i;Lt';L pt•ov;t a gritl 
con T.J'<~ o l'Csgo. te ... 

Nã.o dizem que :t mn•licln:t ô inc llllplcta, 
l'CCU$<bll1 tO IÜ~ C q tt<t lQlltll' l llt ~Lii CÍII a. l'ilCÍOII:l.f, 
o só lhor parece a.ccoita.vcl u J.li'Ocess('l tle 
cut'<L que ~c rcs~riug..: < ~ MttJnolel' a.os syrnjli.O· 
J JL;~s m:lis a. lal'lll:ln~,·s. ;t, nda t!UC ~l~j : L :t cu:;ça 
.!o aggt·a.I'<:Lllteni,n rio tlst:~<lu g •! t'<d, cujo tl'a.
~<L ill c! ltto $Ll :Li.>;J.111 l•illiL. 

Ag-ot· .~ o tlllO imp!'e~siona 6 a f;t lta. de 
numet'.Ll'lO c br:\tl:w1 quo isso, pt•ccis:\Otcnte 
bs '• · urgi! l'UIUOJi:tr, ltn.ja. o que houver, 
Htnitu cmlJora. so p~rc L, ,;c n.nuino toJo o 
t;•a.lnlho :.t. tl&cr-ior, t'..:a.lizado com gt'<tndes sa
,; t·i t!cio.~. Jl<Lt'a. l'econdtitttir-se uru r cgimen 
<;O!l VC il it:fl t.-.1 O S:.tÜL><J.l'. 

,\íú.·l p1'llVil':ti11•;S·cum <) l' tl.pirlo rc;,g ,~tc, sem 
•> p;tll ialivo da lei de 1875, a f<~.lta. m omtmta.
IL: i1 tl.:: numcr·a.t•iu que ot•a. I\.~ I:~ gura.nJ.J vet'
tla.,Leit'O pa.nico, e eis turm 1las t•a.ziies pol' que 
nu.-; <LPI'Uô$.LIIIOS 1L ofl'Ot'Oúól' lllll l'XUrs.) oifi
C,IZ com o pt·njocto n .l8 l, de l:JUO . }fi nguem, 
entt·eta,nto , viu ns1.a vantagem tb nos.->a. mo· 
desta. iniciu.ti V<L. Si et'<L s:tit· do l'<tmorrão .•• 

E todavia a vo t·tl tt•le ~ r1uo, dall:J. a cscas· 
S3..: d~~ mooJa , moto uu todos os tliscursos o 
<Hcripto; de hoje, o unico succed-u.neo ra.. 
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zo<oVel c pos~inl tlo }J:q:e.lJ·ü~g'ai;aüo serh c errr.onrlido~ a qn;l.l iücal-o do r!.~:cussi-vo no qur, 
1'\ a not;~. ao portadot·~ n;~:; co il<li\•i)os qur; !'osp:1ita :i lihoJ·dadc, e ele t' idoso u ph:.t t'ÍS<tis
ima.ginamo~.-omttttaJt!.o :1 sit.ua.çii.o tlo p:d~ rn" tl:t{ inl:ül'pt·e:.o~ illf.,,l'O"'oiro,;. 
fM a que(>. Ni"i.n nos :d>al<lm i';tes .ini zo~: (, nos~a. 

PoeigostJ o l't>mcdio, :tlleg~.m Jllli', porq1t<" condcç?t,n mui to !11~ 1\l l,;uh qun rc:pl'e cnkt 
os abUS,JS mni;;sol'io;; nos ;tlT.ts:;:1V<HH ln•r.,·u este·" pens:clllllllto do le;;isl-t.dot· e as mais 
a. un1~1 c1·be ·ttto g1~a ve on 111ais aintl.:.t do qnB ~';i. : tlleor·i;~s~. 
e~t:t qne intent:tHliJô rnodi(\c-:n· c••rit o res- Si ü Clwb qnG :t ·falsa doll',rin ~t do ! dou
gatc, inunda udo igual111cnte o nos,o müio tot·cs em vog:t se n s most t' <t. arrog<m· 
com uma superalmndantc ciL·cu!uçào. /.L! c· temente m1bgonica, S<1iba-~c 11ue nKo nos 
gu,m ouürs que n1io reme.:leüt causa <Li- pJrün·lta o dc:;Llem rlesautH·izado ·~ em sei
gama, porque t;ll papel do et•ediGo niio C:l'<\ onda <•co nomica, corno em politica, tlc;pro
reC8bido por ningucm,-o note-s~ rlc pa:>· z tmós o fl'ctgil salx·r do cego . .; devotos tlos 
se~gmn, como se con tt·adizem :•bsi!lttbmcnw manuacsinhus cof'rcntos. A ostr'icta. o ll~et·
c~t<J.:> duas opiniões rle n0ssos doutores na vaçio dos li.tctos, guiacb. por um metlwdo 
ma teria. <1IÍlba~ supcl'flciaes e sem o minimo t•igurosamontc po.<itivu, nos ol'ienttl.l'lt sem 
fnnda.mento. duvida melhor do que '"S tenclJl'osa.s conco· 

Respontl,•mos Jqucllcs,quca.dmihir pnssa.m pçõc•s economíco-financciras tbs auttJJ"idadcs 
tllll!t emi::<são convcrsivol dar o l'l'~nltado er- conlempM·anr?CT,'I 1.p10 o vulgo hrazilcit·o CJS
r :Mla.mcnt:: prcvi:o;to, é mosHa pittcntis,;\nl<~. !.uma inceJHU'. 
tle q 11e .,o llosconhece o mecani~mo ües:,c go- Não só mantemos nosso a n ;cdoJ' modo de 
nero de Ullüt'[).(;Õe;.;. lt.s.'JÍm corno não se púdc vm· o ]Wublcml~, como, e ntendendo que a 
tlissuln~t om um liqttidu sinão cm·k~ IJII~~~Hi- libcr·dade cmi~~ori~. ins : i l. t!ida na. Lei Magna 
rla.Jlu •lo uma. snL~t;tnci;t, <pJCe diznr, lm llllt tieon ainda, incomplctamcnt-J a.s~og:m•:td:t <'tn 
intPanspQIIivcl ponto do s;üui'af,'ilO, :1.s>im no~so pr·:)jccto 11. lBl, d.c WOll, susci tamos o 
t :tmlx'.l1l ~e não pú1lo inc1;rpor·ar na c:iecuia- segt•mt•' sui•stitu ti v o, que uo3 ll:J.rccc mais 
çilo ri c Hm mcrc;Hlo m:tior l[tmntict. de moeda- lidmcnto intc:·pt•er.ct.l'"' lJi1 L'a qun s:J étbea 
p~.pol do lltH! ():ht cnmport:1: ctttingido o 11111 ft•;_wco tlldMte, elo modo :t irnpi?dir 
limitLl,<L ~ul.lsi:1ncÜL inassimilct.dit se tlepo~itct,, inclw1 o Codig,, as inconstitucionacs d i~p~si
o da mesm:t üirm~t a$ noGao-i, que voH:un im- •.'õ ~ ,; CJU'J o enfda.rn, t•olativ:ts ao; títulos ao 
melliatamente <í. caixa matriz. Rrspon<lc- portatlor·, o p el'Sistam os entraves que os 
mus :w~ .':icgundo~ . que ~i ncnlwma pos~ibili- e mb:u ·avtm 1le Pl'JpJrd ün:wcm seguro dcri
d<L,lc vêm Je tp1c 110s~a g;•,nhar dircii.os de v:tt,ivo :is drfficuidades de;ta c de outras 
cidn.tle entJ·o nód o 1mpcl crn quc.~G~o, é c ~so pt"L'"1~ 
de lhe nfw torcm medo c de se lho Júo op- Í·;i·~·> ·nDmc, pois, dos bon~ princípios, d::t 
porem. Jlet·rncticamnntQ l'ochatlo nm J"e.ci- vonhtdo co no; ti tu :iunal, <h~\ muis (\Jtas cou
pienw, r1unm pmde tmnpo em phun •a~iar vcnicucias nacwnu.es <: tlapu L'oZ;1 da pl·opriu 
moi o; dn vcd<~r ~cu inturiÓI' ü.s cmu.mwões do Ci)di!ic:tçii.o CJUC inr.untamus, vimos solicitar 

- -mundo ex Ler no? · ' pPom11to pat•ecur ~o br•o mate1·i:1 mgentissim:t, 
Mttitu ao contrario di! quo se pensa., si conw (~ a. 110 que ~:: tl'::tt n,, 111~0 111pta dcLibc: 

Jussc: oiJsen'ad;~, quat 'PJ'o!)uzemo~. a li- L''~9ito dtt C;~s;~ soiJJ·c 1J magnu assumpto . 
'herdade cuustituciuBal de u;;;u• smn pdas Stm:lllOS dt:.,wuvi,Jus 'I _ 
t!u pmprio erocllto, IIffi h<\nco s;··rio, co1 no Vbiou:IJ'Ü>.o<, nos clmma.m os inct·ctlnlos que 
o do Ccnnmcrcio, por excmpi•J, qne re- contemplam utna Olllpt'O/a ao vm• dc llcs som, 
sistin hmvamcntc ~~ crbe ultilna, c ür·rn;L llülllll.llll t'l'SI.il t.:tdo rmll,ico... N:To i nlpOl't<~! 
ropnt<~lh;; da 1Jl".V~'i1, lH~vcri:nn <L~ : ud.i<Ll aoss !·;m dias :;,m:l.l'gus, e OillO o~ de hujo, quo 
:tperto.; dccorL'Cntc .; da í':df.a de nuttwr:u·io, mclii•Jl' con;;nlo tlo fJUC csqnccm· a~ ml· 
ülliHt;indo 'IJ. IS not:L~ j)l'Ollli SStll'i:t~, '.!111~, ~Cl'ÍtiS !l:.t actua.lidD,ll O, l:lll doce l11Í l'ilg'f>l ll 
mui to lung.~ de fic:~.l 'Jlln em cs f,:~gnac,::,.o no ;d.t t·ah,,n tll'! A l'itdi<lS:L v is~io 1l:J unh lt!,pu · 
nw~ca.tlo, r .. /lllit·ianl p:tL':t ,,q Cili<l' t)Jtti,,S,.J· IJlkn. in teg,T.,, , qu;Ll, ao men o,;, o rí.,co de 
soJ·;c;;, Sltpt: rad:.ts as lli'ei.·,;,;itla,Jc,; "· ljltl\ Yie,;- IHUl, lloru·alt:w:eti\C ex c:euLado. Rcp ublic;J, 
:K~Hl atü~.nder , j;i l)~~~.a. \co Jt,iL tlu .~ e.·q,ii~ ·H\) vXLI 'C~ :1e ~l:: v~:.xl~Jl1C. 4 c p~·i vH ·gi:Js, eon se1·va.~ 
Ott\lH'Pg'tHl us tl:l S<tÍI' :t do 11 •;1' \f.: , ;;i a w.,.,,,,_ •k-ra ' jll:.lllt.lt p '· ·' 'iv(•.l, nus :w lll'.'s :no t empo 
~u:t, t~>tll ll ltk'llll t.~tl!.., n,;"l· ea.tt·,:t, j:i. [I :lo lilll:l'i\ l, Ji"iill"r· d,•. O!'de nt c) ígu:tlll'lon t.o cl'e 
r.~~tua. c i n JI:t1ll! ~ ll 'dJ d<;:-l pl'll(,·u:} c.ur n u HUJttt~l ·al'ili pl.'o~{t\ .. ~:-:. :--~1), zulusid.-,iHI<l. Uo lH'Ciunt,e e f.io 
l't:~ i rict.o )Ji•Jas lllt~ilida. :; guv nrn<llttt:tH:tl!:,, ~i pvt'l'il' d;~ P<1~1· i ' ~ 
l.t.~ Jn p!J!.' e:~otu:;.:t o l1 l ~~gatu. Fie~1 .. -íuht'l} ;1. lll<!•·~.a a1.11 n!l1 ~.t 'ÜH' d nlilu~l'll l)tl.d 

i'!iú> J'o . ..:sc u uvi'h~nto cnnt·\~ a!l\üJJiJr> ri o c; :;r ~ .. ~·;~illt :~ lii'Oj.~c t ·.J: 
U<in ;.tt'PS.;q ~~ ilonn·l'<tlnu.; on~ahdu o ''Y~Ltllllil <J Uu n;; t·IJ;<,;o Naciotr:ll l'n;.-.olV t\: 
tpto SllggLJ!'Ítno< no a11no lindo. C• J ttllc<~CIItloJ, 1 At•t. 1." E' VLld :ttl ;.\ :l Un iiliJ , eo tHü :; o.~ J.:~-
p 11.· tllll<L oppot·~IHJ<L cxpe!'icllcia, ~u:.~ v,,n· tatlus, a l)l: lis~;·w de bi llwt~s ou nu1:1A ao J.lú L'
Io,.;ens un tll's vu.ut·.q;cn$ . Liruitu.l'U.Ju-.lC os tõtllul', de cul'so fol'Çlvlo, 
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Art. 2.• Podet•ão cmi t tit• bilhetes a.o por- ga-so: 30 t r•a ha.lhadoros com a. dia.r ia. de 
ta.dot• OS b:mcos qno >lO f'unc.J.n.t'OIU com i\U- 3$5'~0-37:800$000. 
tori:?a.çi\o do Cong:t•csso Nac ional. . Sala das sessões l de noverob1•o de 1901. 

Pt\l'ttgJ' <Lpho lll~tcv . Qualquer pc.;soa .• _com- - Celso dos Reis.- 's em·ique Lagdcn . . 
m ercumtc ou nao .. s.Ji.J a l'üsp·Jm:tbll.td :u!e I 
de s ::u nome in di vid.u:Ll u su.j~ir.o às rlispJsi- Ao art. lo n. 4 accJ·ewcnte-sc : 
çõt•s c l)CIÜiid<tdcJ& da Pt'C.>cn te lei. poolc I '"i , ' t ,. • 1 d ' d . t" 
emittü· os titnlos J.. r~ Cl·Jd.itr) ltUO cntcml.IH'., . i' ?n. o.~'~vcrno_ m~ . . ?l lZ.tl o a. . C>IJ~n e: a.". 
inclusive os de qtte tr:\:.:.t 1Bto a.rtigo. .. a. qn:~nt~.~ \ ) - ~~}.:OOJ~ com D: co nst1 uc~a.? lle 

Al't. 3." _.0~. bii_Itetes ao podauor .oOI'UO IHU }. '<H~,Il t JlO.,l:tpii~.:?-fl.l.lO hgt!O ~~ Cl~a~c:~ 
convet•.; tvcls tt Ytstu., 11<\ llluodJ. que de- I u: S.Hl~ '\~?~ .. c ,\car.ti,LL a. <lc Sobi ,d, fi) E~ 
clarmn. . . . I ta.Uo !lo C\J,tJ ,L. . 

condtçõos d·o az·t,go antCl'lOI',. do um bilhete 1lo l 901 . - Agaptlo dos Santos. · . 
•· A:r~. 4·.• Pcl<tJalta. de. p~a.monto: .n.nsl ~ ·R.- S<~l<~: d<\Ss·c·ssõ~s, l do novembro 

apl'C.SC!Ul.dO a. 'tl'uC.J , ÍllCOl'l'Ol'lL em fu.llon- · 
0 

. . 

cit~ 0 oriÍi$SOL', .sendo J5<J.n co ou c:1sa com· Art . 1 , n. 4 (Telcgraphos) - Pcs.lotll das 
morcial. Não o sendo, ineo,·ret·<1 ntt sa1w;ii.v l i nhas : · · 

· do <l.l't. ::1~~6 , § I.", d.ó Coi\igo Pcm :.il , na Conservo-se o ·quo está. nn. lJi'Oposta do Go· 
fót·ma que dispõe o· twt. 5.• <l o>t::t. lei. O vcJ•no, ao accol'do com a leí. n. 746, do 29 do 
juiz C\)mpotcn 1:c, ü<\tcja on,lc'<•sti vcl' e s"j;t dozcmbl'Jtle 10:)0, visto li.Llt.ar competencia á. 
a que hom~ lo L'. :1. l'O tuerimeuto il•.l pt1L'te I Cornmiss1io de Ot'ÇQmo:nt.n pl.t•;,~. cr•ca.r e suppri-

. in to t•çssad<t, m<l.:J tla:·<i. i ncon í. inenti in tim;w rnir ()!ll pl'cgos (p:tl•:tgrapho uni co do .a.rt. ·1·32 
o réo sn.t i:sfa.çn. a prumos~a. do llillw t·e , sub. ·tloRegimonto) c 11ão .t :::r o Cong1·csso n.utori• . 
peo:-.. de prisão, olfoctu:~.ndo-so o:;tu. em z<ttlo tu.os SUJY[H'<'Hsões. . 
qualquer caso, si não se cump:·ü· a. obt'i- (Art. 22; n. 3 drL lei n. 7.!6) 2. ill8 :680$000 
gu.çõ.o ~entro em 21 hot·n.s, que coi•rcrã o om S;\l:t das ~ssões, 1 do novembro do 1001.-
ca.L·toJ•Jo. Pau( a. l~mnas. 

§ l. o O· l'úo IJ1io pócic om ·c .. tso <llgnm ~Ct' 
ouvido, som o eJroctivo deposito do IH!ni
V<tlonte. 

§ 2.• Feito o deposito, n rúo, no tor:no d.B 
5 dia', porJo1'Ú. tio siJmentu oppm· cmbal'go,; 
allcgn.nrlo l'al~idariCJ . 

Art. 1•, n. 4 (Pe~Ho:ll tlas osta.:õos): 
l~on .iO I'Ve·sn o qno _rgtü n:t pt'flp(Js';;t rlo Uo-· 

Yill'llO, d.e , •. ccrH·do com i\ Joi 11. 7:10, de :.m tio 
dozcrniJL•o do 10011, visto fa ltm· ()·JJnputeucb 
,~ Cornm i..,.~ã•J do Oro;arn r:1i to pu.r·:• <:J•,:at· e 
~11\1\Wím ir nmp;·ego~ (pat·a.~t·a.plio HHiC(f t\IJ 
ar L. 13'2 do ll.t!gimont.o) o n:'i,o t!!t' o C11ngt·c:;so 
autori ~: Ltlo tao~ ,;nppL·e;~.:;õo; . 

(~. :J,[o <~t·r.. 2~ da loi n. 7'L!i). 
~<th tias so~,;õr~s, 1 Llo novemlli'O U.c UJ{)t.--

l'mtla U ll?ll.llS, · 

A1·t. 5.' A-8 penas tio ai'Li~o 3:\G Ü•> Co1li:,:o 
fJenaL sol'iio oluv:vlas ao ti'CSLl(•IJJ'ô;'tllaullo a 
f<tll enci:t !'ot• de bane •s omi.-; .. uu•,:s ou coln
uwt•ciantc~ tio qno ru:.; : ~ o ;\t' t i gü 2", Jl : l,l'a~l'<t· 
piLO 1111 ÍCO .[!;' ()),:tllllilÍ V~L <t OSdr!S COllll llCi'CÍ:m
t(IS,aOS directot·c~, chet.'o.-; (1 gc~·nn 'c$ dl1 esr.:t· 
bcl.Jcimentus üllli~so t·•:~ !1. pL·n:>tll np•;.:'i.u <lo 
Éi 3·• do citu.dl) a:·~ig-o 3:ll3 . Arldil;ivo: 

~rt, o.~ Os .aeCÍIJI.Iistas de ll<tllC~~ en ri.l~lll'..lci ('o i' lll'Lill em l' i"O l' as •lispnsi<-õo, con-
S()l'<W :;o lular·ta.mcnl,.-: t'n~p· JII !'l<LI"CI~ e •~ r. t:1- . , . 1~ ~ 1

11'
11 • 1'1., 1 1 1 1 .r'r1 .,1, , 99 li ·• lr·'1· 11 '7"16 

1. d ·' d lJ t . I . 'LI .t, ~~~ '· ' . u ,, " · - - " .. . ' r .u. .. o . o. seus . e1:s p t'Oit.lll ·::~s !'1~sponr em 1, •>!J r1 . l•~ombro do 1000. 
polt\S <hvHbiliolnl;tLiiutoa.qnc pnr b ncMmu. 1 0 - ,,t e. _ . . 
Na hypot/Jc~e do IJ IICbi·n. ft•;,wduknta, S:tlu. <l:~~ .s )SSOU3, l <lo novcmht•o llll l. HIH --· . 
ro ,pondorilo pelas tli Las dividas, · bn~o o.{ Ptu.~la Uamos. 
uo1H p rosenb.:, como ru&ut·os, do Sui\ d i- A r·t. to, u . 15 ( tlsco.liza.ção ) : 
roctol'iu.. · · 

Aet. 7 .0 Revogam-se,qun.nto tws in~titutoi Substitun.-~e « Estr<t•hl de Ferro Gorcov~tdo~ 
cmissrH'e :, its di~lJo ; i çõr:s do tt l.'tigo 1·'-', <.h ll:i c Feno Cal'I'JL do ltag~<lhy ~. pelo segUin te: 
n. \($4. ÜO li do j<.(ll<!il'U tlc 18~)(), <: tJ L ti~ 1·,·~ Clll. ~~~ ~l'< l~ln .•lo Fet'l'O COI'COYI\UO 6 estn.hstíca. 
Colltl'U.l'iO.-ilífi·etlu \/ccrel~t. - lfctrbos« L inw . da VI<\ÇiLO ltlrrea: , 

Ful':~.m apt·c~ccl t.L<hts n:t .~e~<io tk I rle rlf.)- Eog-\lulteiro- liscal. • • • . • . B :60G$000 
VOlllll i.'' '• iW pt·ojl}d.u n. 2 17, uu IVlJ I , lix~11 111.ú· l~x:puJieut.u ... ·... ..••.• 50$000 
n. tlespe:w 1lo \ linistllt' ÍO ll<\ lntiustt·i<l, Vi:tc;:lo 
c Obt·n.ll Pui.Jlicas, lla.l'<L o exercício d.c 1902, 
us s :\gnintcs 

BMI·!N IJAS 

A' n:r·lm 5"- l'llSSu<ll 1lo ,Ja.L'Jlim Hútttnicil , 
O!ldC di r. : :JO Lr•aiJaHi:.t~lur·u~-~7 :000$000-tli· 

. 8:650$000 
Fel'l'O Carril de !l!!gu ahy : 

Eogenhoiro fiscal .. • ,. ,.. 3:600$000 
F.x pedi~nto ... . . . • . . . . . . . 50$000 

3 :(150$000 
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{de nccordÕ com a clausula III do decreto 
~ n. 3570, de 23 rle janeiro de I 900 ). 

S;tla das ses~ões, 1 de novembro de 1901 .
Paula Ramos. 

Art. l ·, n. 4 ( Telegraphos}: 
Na rubr·ica- No v as !in lias -acerescente· se: 

Fica ro;tabelecida a autorização n. lX do 
art. 22 lei n. 745, de 29 de dezembro do 
HJ ... o. 

Sala dos scssõe.>, l rle novmnb1•o do 1001.
.4.. Vm·ella. 

A' verba 13•-0ln·as Publicas da Capital 
Fcdoral-Aforição do l1ydromctros. 
· Di~a· se : cinco tiscacs D. . SS lli:Lrios em 
:::00 d ÜLS-12: 000$000, • 

E a constt·ucção da. linha para Campos-Novos 
passan.olo poJ' CorytitJD.llPb, em Santa· Catha
rina, 30:000$0 :o. 

Sala das.scssões,l de novem!Jro de 1901.
Sn.la das sessões, l de novembro de 1001. Jn:neu :Machado.-Nâson de Vasconcellos. 

- f'aul!t Ramos. 

A,rt. lo, n. 11 (Obras feueraes nos Es-
tados): · 

F) Açude doQuixarht- Supprima-se, visto 
não estar contemplada a verta de 99:600~ 
na lei citada e nem ter sido incluida na pro~ 
posta do Governo. 

Sala das s•'Sôões, I de novembro de l\101. 
- Paula Ramos. 

A' verba 5•- Pessoal do Jaruim Botanico: 
Onde se diz: 

Um porteiro- 1:080$- Diga-se: l :800$000. 
Sala das s~soes, l de novembro de 1901.~ 

Henrique Lagden.- Celso dos keís. 

Accrescente-se onde convier: 
Art. E' o Governo autorizado a ml\ndar 

executar as obras mais nrgontes para o me
lhoramento dos portos de I'aranaguá, Anto
nina e Guaratuba, no Estado' do Paraná 
abrindo para isw os creditos.necessarios. ' 

Sala das sessões, l de novembro de I 901. 
- rile,;ccw Guima1·iíes.- Cat'!o.~ Caualoanti, 
Lamenha Lins. · 

Accrescen te-se onde convier: 
Art. Fica o Poder Executivo antori: 

z3.do a restabelecer a estação telegraphica 
de Guaratuba, _Estado do Paraná.· ' 

Sala das sessões de l ·de novembro de HJOI. 
- Carlos Cavalcanti.- Alenca~· Guimaraes. 
.::.. Lamenha Lins. 

Onde cônvier : 
Fica o Governo autorizado a estabele~er 

ramaes da linha telegr<tphica terrestre p~.ra 
as cidades de Maracanã, Marapanim . Otli
vela.s, Vigia e S. Miguel do Gua.m<t, to'das no 
Estado do Pará . 

Sala (las sessões, 1 de novembro de 1901.
Fiosannah de Oliveira.-lndio do Rra::il.
Arthtw Lemos. -Antonio Bastos .-Carlos do 
NoMes. 

Ao art. 3° <1Ccrcscente-se o seguinte: 
Fica o Governo au torizado a adoptat• o 

alvikc que julgar ma i;; cmwenion te parêL 
concluir o prolongamento .da I<:strada de 
Ferro ele C<Lcequy a Uruguayana c o ramal 
de Sant'Anna tlo Livramento. -

Sa 1 rt (1<\s scs ;õcs, l de novembro de l 00 I . -
Rivu.do:!Jút Corrêa. 

Seja mantida ;1, dispo~icão n. '1 do art . 22 
de\ lei n. 746, do 29 de dezembro de l 000, até 
"s P'"laVl'Uil~nu .Estado de Pet·nmnhuco (in-
clusive). • 

Satt d:ts scs,;ões, l elo novoml)ro de 1901.- ' 
Bticio Fillw.-.TO!io Vieira.-Pcreira de Lyra. 
-Julio de Mello. 

Onde conviCl·: 
AL"t. Fic<t o Governo <mtor izado a incluü· 

nas víe~gcns do Lloyd o pot·to (.[;~ Tutoya.no J~s
taclo do ~Ja.t·<tnl1ã.o, n:ts mcsmu.s condições em 
<piO ct·:tm f••.it:ts as vi: 1.gcn~ <WJlOl'to da Am .. r· 
rM;ho. O Governo u se~.n\ dcst.t au tm·iz tçã.o 
logo qun e~toJ" o mesmo yu1·to collocado nas 
condições exigirhLs pat•a essa n< Lvegação,m;n·· 
c:uJd•J, de accordo com " companhia, o an
coradout·o dos vapores, confo t·mc JU<IÍS con
vier ;w lntcl·csse JlUblico e do m<wcim quo 
~ej:tm igu<~lmente servido3 por ess:., naveg~~
ção o~ Est"dos do M;.~ranllão o Piauhy. 

S. R. Sal<l. d<tS ~essões, 1 do novembro de 
WOl-Lttiz Dominguas.-Guedelha 11-four110 .
Josd Euzebio.- Bricio Filho.- C•mha Ma:r
tins.-Pedro Plwnambuco.-1'eixeira de Sd . 
~Eslacio Coimbra. 

Ao n. 8 do at·t. 1°: 
Em vez (lQ 7. 984:935$194 o um, diga-se:-

9. 865:330$638, ma.ntidas as Ve1·has p:u•a. ga
l'imtb de ju1·os das e.~tralh3 do í'oet"<) Recife 
ao Limoeü·o, RecifiJ ao S. Fl-arlcisco u llaltiu 
aS. Francisco. 

Sala d;~s sessões, l do novomb1·o do 1001. 
~Francigco Sd. 
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--~------------------------------------~---------------
Accrescentc-se onde con vier1 : 

« Fica. o Govcr·no ;w i;ol'izarlo a p1·omga.r p.Jr 
dous a.nn us u pt·azo pa.t·a. :.L conclusão dus cem 
pl'imeieos J;:ilomet1·us d;1 Est.rad,L de F'el'l·u de 
Catalão a Palmas, de \tlle é conce;siuna.t•ia a 
Comp;1nh ia. E.;trada de Fe t'l'O Alto Tocantins. » 

Carnar:< dus Depu tallos, 31 de outu br·( de 
1901.-Theo]Jhilo Ollo;1i. 

Ao n. 3 do art. to (Col'reio)-acct•cscen tc-se 
na sub-consignação « Uten~i !ius »: pudcndv 
dest.in::w-:;rl llÍé 30:000$ (tl'in ·a cont.:,s de réis} 
pai·a cstabolecer-~e ü l'echt:lmento do valo!'es 
e malas pe lo systema d•J empl'egado Alfl'edu 
M:wqne.;; 1le SJuza., sem elevaçã.u de vot·ba. 

C:.1mam d os Deputatbs, 1 rln hovc>mbt·o de 
190! .-JOt7o Gayo,;o.- lleariqtte Lagdcn . 

N. ! ! F, Açude do Qu ixadá.: 
E levc-.:e a verba a 29~): 60()$. 

C;una.1·a elos Dej:mtallu>, l tle novcmbt•u 1.\e 
1\lO!. -Nog11eí~·a ilccioly. - - Gonç(t lo /301,Llo.
Sergio Sa.bnía'../ .·Thoma:; ,\c<:ioly.- Vir g itio 
B-rigido.-F'!~éam-ico JJo,·;te~.-.To<io Lnpes .:..... 
Agapito dos Sanlos.- 'l'homaz Cavdwnli. 

AccrescontC·SC onue CODVÍlll': 
Fica. man Lida. a :wtr·r iz;\çã.o r.onccd i<h\ no 

n. Vll do éuot. :22 da lei n. 652, tle 23 do no
vcmbt'J do lS!>!l. 

. Sala da.s ses>õcs, 1 de lltlVombr·o <I c l\JO l.
Ilcm·iq,te Lagden . 

A' vc t·ba -1•- Tl~ l e:;rap!Hl$ ·- n ;~. ~: ,tiJ-con~ 
gna~:ã.o-~uvas lin has-:tcer·0~cenLe-se : 

Inclusivo }l:Lt·a. ;t linha. 'LIIC lig ue ;L !:itJ.;ul ll 
tio S. Benedicto, no Ce:tl'it, <LO ponto Jll (\~ 
convonielltO <hdinlt;t go1·al. • 

Sa!;t dtt» sr:s~õ:l:>, l do novomln·o do I~JO l.-
1'hmna:: Ccroatcan!i. 

Ma.ntonha.-so 11 verba. pal':l. o ser·vü;o lia na
vegação tia, hojo sncçfl.o do Lloyd, const.:.Latc 
do.'! Orçamentos atll 1900, o quo <.~ttende a. 
nccesid:\dos do comruercio o in,Ju~trias de 
divorso~ E.~tados. 

S<tla das se .soes, 31 d e ou tubro de 1901. 
- J . A. NeiV11 .-/1dalberto Guima>·L7es.-S,M
I!f1'0 Dias.-l•'. Sod1·é.-Eduar do Uamos.-To
lentino .santos. 

Accresccnto·se onde convier 
Al't. Fie;~ o Presidente d.a Republlca au· 

toriz;1.do a. ahrit· ao i\linistorio rb Industrtu., 
Vi;~.;·iio o OI•L'<t.~ Public;•s o c.t•orlito de Oü: 000$ 
partt uceot·t·or á;.; duspem.'l d;~ répt•csont.<.u;-.ã.u 

dos pl'oductos 1Jrazileiros na. exposição P:l.D• 
Amcricana. de BuliU. lo . 

Sala das sCQsõcs, l de novetn bró de 1901. 
-1~'-,·aHcisoo Sú. . 

Ya.e a imprimir o 8oguinte 

PROJECTO 

N. 206 B - HlOl 

Redacçiio pa1·a a 8"' disct-t.Ssc1o do· p1·ojeclo 
n . 200, des'e amw, que -fixa a dB.~pe;::a do 
.Minislel'io da Justiça e Negocivs Interio1·es 
)mra o exercício de 1902 

O Pres.idente da Repuhlica ó autorizado a. 
d.eSJlcncler :pelas ropartlçõe8 do Ministorio !la. 
.Justiça e Ncgocios In\etiores e com os sct·
viços d\i:;igna!lo.; na~ :;oguintes VCi'l:Ht~ a qua.t'l· 
tia de W.2G6:2il$-')38 . 

1. Snbsidio do Prr.~i<lentc 
da, Repnhtica .......... . 

2. SHIJ.sidio tlo Vicc:Prcsi
dcn te da Rcp ublica. ... . 

3. Dcspcza com u pa.lado 
ela. Pt•esideacia. da. Re-
puhlica . ...... ... . .. . . 

4 . Gabinete (lo Presidente 
d e~ Republica . · . . .... . . 

5 . Subsid io dos Sen11rlures. 
6. Sccret~tria uo SemLdo.; 
7 . Subsidio du~ Deputados. 
8. S!~crct;wi; t da. C:J.m:u•;L 

· rios Deput;ttlo,; - t·oclu
duzich nn pessoal de 
~; IIOll.'), venc ime ntos de 
um P'Jt•t,<d l·o, rp te !'id lo· 
e() li , (! l~llg llllHl l.it<i;L t!IJ 
:! 1 :20:~$. scnclu: li:OUO$ 
pa.t•a p<L~<LlDClltu •le V OI!· 
ciuw ntus <ll.llll ch!lt'u do 
sm:c;iLtl irtCitllli.Ji!lo d.a. 
Bi!Jliof,hc)ca da C:•1nu.ra. 
dos Doput11.tl os o a tllll 
CIJO:-lOl'VUI\Ol' cb lJ j lJJio
í lteca, nomeac.los por úe
liberaçiio li~. Ca.mara., u 
pl'imeiro com o venci
mento an nu:.>l tlc U:UOO.j; 
c ·o ~e)(unclo CJm o de 
5:000$; o 7:200$ para 
pagamen~o de venci~ 
mentos a um otficial 
db-pensa.do. do se t·viço. 

9. Ajuda...;; do custo aos 
memiJros do Oong1'CSSO 
N<tcional ..... ..... ... . 

lO. Secretw.I'ia de Est ado
Augmentacla no m~tc
rial do ü:OOO$ part~. p:t
gu.mento do tólegram-

Pnpel · · 

!20:000$000 

36: 000.$000 

lO!: 4<10$000 

33 : 600.~000 
567 :000$000 
324 ;532$118 

1 . nog: OOO$OOO 

44.7:068$!!8 

00:000$000 
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mas ofltciacs p:.tr<L o cx-
tcrlo;• . . ~ ............. . 

ll .• r ustiç<\ Feilct':tl-Rcdu
zitla rle 300.~ pr.l:t snp
_pre.,s'\1> ün um. officb.l· 
de ,justiça do .!11 izo Sec
cional d() Cnant, c;u·go 

·-incluído no Ot'ça:nento 
s:~m ;lisposiç-ã:J leg:ü 
(i uo o ti \'C~sc: c ;·c:•J.u ... 

12. Ju,t iç:t ;lo Di$trícw Fo-
dcr:d ................. . 

13. Ajudas do custo a ma· 
gi:;l-t':ldúS ............. , 

U. Polieia. do Distl'.lc"o Fc-

ANNAES DA CAMARA 

3ô2:80:J$ll8 

82G:SH~ll8 
29. 

:338: G 70.~059 
30~ 

G:ü00$000 
:n . 

•1i t•cetor, 100:'; ao secre
tnrio, 508 aO c,>crivão, 
50$ <t nm inspcctol',scr· 
vindorl;; am~niwnsc, 5$ 
dLnios ans ll.n:.;: ilbrc.; c 
;:$ ll.OS SCl'YOn tOS q u ll 
scrvit·cm no;; mesmos 
mw.mes . . ............. . 
Esciht Nétciona,],lo Bel-
las Art;,),:, ............ . 
l!lstimt.o i\acioria1 {ie 
Music<t ............. . ; .. 
lns,;i i.uto Benj;tmin Con-
~t:LUt .......... . ...... . 
In,otituí:o dos Sut•düs-

rlm.·ai ............•... 2.92ii:22D;';7:í4 ll!nrlos .... : . .......... · 

505 ; 488$"154. 

171 :94 i $3Jô 

1'27:032$l l8 

205;418$ 118 

1!7: SG:l$1 l8 
1 85:31~$1 1 8 
HB :Ci:l$118 

15. C;ú;:t de Coáceçi'io .... . 
lú. Gn o:·u:~ '\acil;nal. sem a 

J·e~n·ienãn 1h tal)•~! la .. . 
17. Junta êo;ninln'r.i:Ll. ... . 
18. Archiro P11blicu ...... . 
rg. AssL;tcnci:t ;t AI icnndos 
20. Dirccl;ol'ia Üor:\1 de S;tU· 

do PnhliCC1,-/I.ugmentiL
dct de 4:GOO$ pot· ser 
eluvad:1 a. IO:OniJ.'; :t ru
brica gt•<ttificaçf\Ó, G~t:.t.
Íielcd;h no n_t·t.. (',5 do 
r egubmr.nto 1\~:>p•~cti-
YO .. ...... ......... .. 

21. l•';~culd;~de tk l>ireilo 
de S. l'a.tdo ......... .. 

~ J•'<teHl<Ltt1n th! ll it·;;i to do 
J ~ (~e-i 1'1 ~ . . . • . . . . . . . . . ••. 

~3. F:tCitld:u!e d;• ,\[l:•lie itl:t 
til• ]{jo rl!! .l;ttJUÍt"lJ ..... 

21. FaClJldad~; d•: \Jndíein:r 
d.a. ll;ti!Í:I .... . ....... , , 

~;1. J;:sr~ul:~ J'(1lvte(~llllica .. ~
:2(i. J!: ,r:•d ; ~ d<] • \li11:1s~,\u-. 

g"Jili~lll,;tih dt~ :cl :filt08iil)íl 
J.l a J' :t :~t·al,ilie:u.::"t o :.t 
t.L•u.:; IonL::s, a. l'azão •.lll 
I :200;-; :t ea•.l:t. 11111. poe 
I,J"<l.IJa lil tt~ dr\ gabino•e 
Oltla lJfll"ii,I.Oi' ÍI) •..•• •• .• 

27. Uymnasio · Naeion \1 ~ 
- SUl)PJ"ittlida a r es l;d
c.;ào-sómcnto rlut•anto 
qu:ttl'o rnczes- e.~t<tbe-

. 1oeill:t, tli1 :tpplie;;t.çiio 1la 
-itnpol't:HlCia Üt\Stinaua 

ás despt•Z:t;, eum u~ ex:t
mcs dt: prc]J:tt·atur-iu.> c 
OXJ>cdientt! tlos tlll Jn:L 
durezi.i., indusiv;: p:\g:.t
ltlontu m;;n;;al <lu pe$
~o;.tl indispc nsa.vel <t 
esse scrriço c o~ l'eS]Je
ctivos :.uxiliarc~. ::t 1":1-

zilo de 20U8 pr;r mcz u.o 
dil·octor, l 5U$ ao viec-

218:2.0$939 3il Bibliothoca N:wion u. l .. . 
:t;. l\I1t~Clt ~;wiunal ...... . 

::15: 000$000 34. S:]l'VCI'ltllltl' Í >S do CuHo 
:~1: :~46$ 118 C:11.holico ......... , ...• 
70:516$!18 :15. Su c'COl'l"O.> pnblicos .... 

66:3 :565$-~98 3G . E>cola Quinw de No
vumbt•o- I'i:ol'a mn.nn
tont;Ií.o até n ma~ imo de 
00 m0not·e~ orpliãos, 
cxi.,tenGcs OUllUC fornm 
1\~cobido.-;, á. r azão 1le 
700.$ Cittla um, de ac-. 
cor-ilo com o n. V tio 
:trt. 8" 1b lei 11. 746, 
do ~f! de dczernbt•o d 1J 

21;~: li00$000 

~!)t); ,1108000 

li37>: 1)110$000 
,11)(): J:-JJ:j;ll t: 

··~ .) I ~ 

:~s . 
30 . 

40. 

!900 . ... ...... . . ... . . . . 
Ol>I>ct> ~ De;;tina th~s '~~ 
i m p o t' i; _:t n c i :L s : tlc 
200: OOO;B p:lt'a ft 1 n<htr;:iu 
ou :Mhptaí·iíu · do tJ U\ 

edifício pu.m :1 m<d;et'lli· 
~l:uh~ o us.:ol't prulis.-üoc 
nal de eninr·nwi\·: 1.~ !l:t 
Ca}Jil.<d l~tulm·a l , d e , ~, :-
cordu <:"lll O rn·oj< ·<~ LO d:1 
Gtnllrni ~.-l~o 1lu Uong t ·ü~
so ~Jeil i co; nde 2UO : IIIJU$ 
p<Ll':l., apt•,yqit:wdo as 
obJ•n.s !'e i t<lil fl lll T:tm:uJ
dart':, ~~~l;:~b(Üecer all i 
Hm:t eRtaç:í o s:onH:wi:1 
iJ O la Cl:l.S8 i ........... . 
C•.JI')JO de Bomboil'OS .. . 
1Ju.gistrados em tli~po-
nibilidatle . .. . ........ . 
Evontti<.tes •. • ..••.. ..• 

182:260$000' 
1 00 : 000$00 ~) 

4Z:OIJO$!JOO 

f:i'í0:000$00() 
'777: 418$050 

400 : O:ll/$000 
!OO: OOO:j;OOO 

Ad. E' o p;"Je 1· K-..,•cutivo <nd.ol"iz:.tJo a 
p;tg ;u a<~ IH·. IJlt.JV is 13evilacttta o p t•omio de c 

:3:51JU:), eunqni.;tu.:Jo corn ~~ su:.t obro, Dí,·aito 
das Sttcçessües, c m:tis a q_uail tüt do 4:(i1J I)~ , 
C(iJnO indem.niz<V;lio du. imp1·essào il.c l .OfJ:J 
exnmpliu·es <..1 :1 obr:.t. mcncion:t<la, :tiJl"intln 
Jl:~l': •. i~to os necessa!'ios c!'edir.os. 

At·t. O Governo tmnsfurie[t ci, As~ociaçiiu 
du. Policlinica úct Cu,pitu.J Fodol'u.l, rosenlldo 
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SESSÃO EM 1 DE NOVEMBRO DE 1901 .41· 

pal'n. a União o riomin io dit'O:!to, o odificio l do pois de n.nnulludas as resp3~ti vas J'l;lfbr-
cm c•mstt•ncção exi~tonto na.. praia, i! a. La}1a mas; · 
e qu.) se r\?stion.v;~ para. a Ma.tor~i r\:t· lo. · 2• ~iscu !São do p!'OjJc~o n: 131 , de _JOOJ, 

Al' t. E conceJttla. uma. mtltt•tctlla gt' ;\- a.u ,m.'lzando o Pod.ct' li:x3cuttvo a abr1r ao 
tui f.:t no In t;nr n:v.o do Gyn'\n;ts1o :\'acinn;ü Ministcr-iu ria F<~zerida. o cNdito extl·aordi na.
om favm• cl? p~c que tive!' trc;; filh,Js:alun~- rio U.e .l: ~ ~~~-5. p •t·a. pagamento a di vor~os 
no3 c?nt,rdJLttntP,;<, no lllO.>mo cst:\!Jtllecl- optmu·ios (h Ca>a da MoJdê\ j 
mcntq. 3;,_-di~cu.>siio do JWnjncto n. 232 A, de i900, 

Sa.l-'.1. r1as Commissõ~. 1 do nO\'cmlJro úc com o p;wecci• n . 22, de HJOI , au-torizando o' 
1 901.-Pa·~l{t Gtrimal· ,res, prcsiíhmto. - N ilo Potlor Executivo a t l'aasfot•rnat• a.s l\ 2• c 3• 
P eçanlw, rcratoi·.-Serza,/cUo c.,?é(1.- Cas- turmas tb Sub-Director·iu dos Correios em 
si-:tno do Nascimento .- Frcmci~co (te Si!. - tn, 2~ c, 3• sccçõ:Js 1n Directol'in. Ger<~.l , -pu.s
Fmncisco Ytiga . ~ando os chefe~ de t urmas ::t cllef~~s ue secyã.r), 

O St·. Preside nte-Não h:wendo 
nada mais a. · trat'l.!', de.~lgno p;ll'<t SOJ!'i.tnu:t
feü·a., 4 do c.Jl'I'Jnb , :1 ~cguioto _oTumn üo 
di(l. . 

Pl'imcit·::t. pl\etc (até á> S horas ou <~ntos) : 
Continu.~çiio ela 3~ discussão d ) pr·o,joc;o 

n. !50 ·c, rle !90.1. com p:wccc1' sobec as 
emendas o11\•J•ccidas em 3~ <li•cu.Jsilo ao pr.;· 
jccto de lot que or ça. a Rr.cen<t Gomt d<l 
Republica. para o exrwcici<J do HJ02 ; 

2" discussfl,, do pr·ojecéJ n. 255, do 1901, 
a utorizando o Porl()r Ell: r..cuti VLI a abr il' 110 
1\-Iini.,J,el'io ll<~ GltDrt':\ o cre~Hto dCJ 73!3: •124$, 
supplemont•tr .á. voeb·t 10' «EtrtpaS>> uo art. 15 
da. !oi n . 746, de 29 ú<J rlezernbL'•) de JU()(J : 

1 .. r!i:-:cussilu d .1 JH'ojocto n. 130 A. elo 1001, 
e>t<lbnkcnn(l ,, que ns etapM; dos offici <.~.e.<: d.J 
exm~ i ~o o rh ;u·m:.td:t nunca. SC1'5ú i nferirn•cs 
a l$-100, qua1 rgwr quo ~c,ja a guaruiçiio n. 
que prwtonçarn, sa\V<) n.s l'.xccpç:Õ,)~ <1:.• lei; 

3• tliscnss1irJ tlv rit•ojcct;o n. 127, tl<) lOOI, 
.. r! i :pondo $1ibl'l.l <L conhgc1n da :ln tig-tdtlade do 
11o;to tio.~ ol!li:iacs 1\o cxot•cit.o a que HO ro1'c
l'Om o~ :M·~~ . l 'J o 2" thL lu i n. :0U, do !:.1 Llc 
dot.em hi'O d rJ l H!Xí; 

:~~ rliscu.;s.'i•.J rlo p!·o,jnotu n. 21l4, de l fHI:J, 
aut,>J·izn.ndll I) Govorno :1 P I'O I'og :w o vr:wJ 
conectli,!o :i Socioda1l:l Mun1.cpio llt>l':•l ri o 
li:c;lnornía do.; ~er·vírhJI'C~ Jol•:st:ldo p;~t·a in
demniza e ao · Thosoui'o J?orlot\ll th qu;~n ti";L de 
que llt.os 6 tlt:vr:rh>t':l,'tt !i quu o~s:t ínstit uição 
r{lgula.t•ize ~WL sitn ·.çii.o,purlondo rncsiuo l'Oie
val-à do p lg"<Llllentn th importa.ncia. om r1uo 
·ficou :~1cançrLd:l no anno do lô~<!J: 
. aa discuss'w do r>t·o_joctl> n. l :12, d(} I :JOI, 

anloríz;tndo o Poilm• li:xoetltivo :t aln·it· iW 
Mlnisi.<H'Í '-l ~a Mal'inlla o ct·edii.<J Jc lOO:OOU$. 

· supplcmc·tt:LI" ao <W~. 8", IL 21-0bt'<l'> ~tla 
lei o./.!(), de i-:!J Jedc:zo,nbvu·do IWO; 

2• tl.i:;cu ~:~:sii-1 do projecto n. :us, r1e U:JO l ' 
t\utori·l :~ndo o Podel' J~xeculivu <\ aln·it· ao 
Ministerio da MMinlla o credito de 5:121$70 I, 
Sllj>plomcnt.a.l' it Vcl'ba 8~ UO art. 8° da lei 
n. 7'10, 1l0 20 jle llezomlH'<.> ilo lODO, para. pa
gil-111\ltlt<, d<l :i•.>hlo.i que cvmpotcm u.o.~ o(fi
ciael tl'<Ln-~ liwidos p:tt'a. o rtua.r.lro da re.:ICl'VIL 

CAtnara Yol. VU 

([csdc que P!'eenchl\lU as condiçõe> rcguh\· 
m(!nta:l'e.s, o dand; outra.s providon.:htS. 

Sngttoda •xwte (á,.; 3 h o L' .I.S o~~; a.n tes) : 

Contitmo.çãQ. da 2~ discus...'<ã.o do projecto 
11. 216 A, do 190 l, c'J m pill'0Ccr :;o 1m:J a ,; 
emenrlag p;trn. 2' discus$:'b do projecto · 
n. 216 A, quJ ftx:1 a cb~poz:t do Min i~tedo 
ua: Ma,t•inlt;l pal'J, o CX()l'CÍC io dB Hl02 i 

Con tilwaçli.o da 3• discussií.o · do projccto 
n . 121, do 1901, a.u~ori?.<lildo o Pode1' !~x
ecuti v o a aht·ü· ao Minís ~erio da Justi ça. e 
Negocios Intor iore.> o credito rio 100:000$, 
supplententar ao n. 14 <lo a.r·t. 2° d::t !oi 
n. 7<15, rle ~9 de dezembro do 1900 ; 

Continuação d::t 3• tlhous~ão do projccto 
n. r3:l R, dü 1001, qun au to l'i7.<L o Po!lm· l~lt· 
o:mtivo :• abrir ao !\·Iinh tm· io da. Ju:sHç<l. o 
Negocius Intcrior õ.-; o et·odit•l · do 1!:20()$, 
supplomcnl.a.1' ;í. vcl'lm ~~~ tio :u·t. 2" dt1 lei 
n. 74G, do 2(} úo dczurnbl'O ([I! I!JOO; 

~2a J[SCU.Hãtt I]IJ lJ <'OjCC:t f! Jl , 10 ~. c\IJ J\)1)1 1 

1\lU.I'CiiJHI () IIS c:L,-;o~ e a ÍÜl'l"ll'l. r.Ja t'eVÍSt\l) da.s 
condem n;tçõe.;; 

2' discu;;.'STI.o do pt•ojflcto n. 222, rln 1001 • 
dctermitmud\) qno os o!fich\t:S tLo cxot·ci to, 
:.ll'Hlil. tbl () c (<\ {..;(H ri. II I ICJX:ts, l'() f'()t'lll:t.tfO~ OU 

!JHC so vnnham a l'c l'ut·mar rl e acCOJJ'du com 
~~~ dt~crct 1o> n~. 108 A, tlu :10 rlo ti(IZtHn b t•o 
do l88!J, o J!J:l A, rio :~o do ,jrwoiro do IHOO, 
volun tu.l'ia. uu Ci!IUpul.>rlr'iMnent.o, tt:cm di· 
t·uito ás va.ut:Lgcn:; ex:1mrlas no <Llvarâ do !f) 
de dczt:mbt·o tlc 1700 e l'OSú lu~'.ão do 20 de 
d )ZCIIl ])L 'O _ri c 180 I ; 

l" •tis~nssiio llo p.·ojccb o. H6 A, de IVO 1, 
institu indo regl':ts p:u ·J. o C J~ ·.t bolocimonto rlo 
('lllJWCZ<H r.tc a.rm:tzens ~Ct' :ltlS, dilteemin:.~nrlo · 
os 1l i t·ui t<J.~ c a.~ ohl'ig-~tçõos doss<~.s em prezas; 

l" di~cu~&'i.u dupJ·o,jccto n . "11>2 A, de !DOI• 
disponsaud:J a. l~azeod:L Municipal do adean tal' 
o pagamento do gcl!o nas cuusas em q ue lol' 
a.uturtt üLt l'é. pot'an ~e a justiçu. luc••l do Dis· . 
wido . l?cueral, e dá ou ~t·as p rovidcnciM' 
com emenda. da Commis~ão ; 

ta tlis'JttHlio do pt>ojooto n . 20~ A, de HlOl, 
autorizando· o Governo a despender toM a. 

6 
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qu~nti•L de 50:000$ para auxiliar as ilespezas 
do ln~to.Uaçã <) o o~ t.ra.l•[Ühos do Congrc~w 
Agdcola. · ·· 

Lovanta-se <I ~oõsã0 ás 4 hora!! da tarde. 

13()a SESSÃO mt ' [ rm NOYDJJ;lW JJE l!JOl 

Pr(lsiclcnc·:·a d o S7· . r,,~ de Mello 

Ao meio·\lÚt pt·occ•lc-sn ;\. ch;tmada, a que 
rc8pondcm os Srs . Vaz de Mello, Car•los de 
No:v<~.cs, Angola Neto. ,\ g:=t}lifo dos Santàs, 
Lu 1z Gu<Lli.Jcrto, Ca rlos ~larcoll ino, Gau:·id 
Sa,lga ,lo. ,\n tonió 1\ast.us. Cunh;\ :1-l artin~, 
Ruymundo ArthtH', I\'og ueil'<L .\ cei oly, Fran· 
ei>co Sá, Frcder·ico Boi·gu~. EJoy de Souza , 

.Julio Santos, Pereira dos S11ntos . Anreliano 
dos St\ntos, R<~.ngcl Pc~t;u!a, E~tovão Lobo, 
Vir Í<LtCo Ma,:;cal'(;il lnts, 11-lun:.oii'O do na.n os; 
lnJ<:fun ;o A! v im , Peniolo Filho, lVfuntciro da 
fiilvei!'a, Lconul Fi!lto, Ncccsio ·~·avaJ·c~ . ,\r
thlll' Torre<, Nogut:ira .Junior. LindulJ)ho 
ClLeto.no, Ma.nocl Falgendco. Mir; mU.<~. Azc
ve<l". 1\rorcir:.\ rliL ::.i!vu:,Domingucs de Ca,;wo, 
OlivP.il·a Bra.:.ra. V aluis de Cas~ro, Pau li no 
C:11·los, Azevedo Marques, Antonio Cint l'l\, 
Ovidio ,\bt·antcs ,. Ma,nuel _,\ lves, Xa\·icl' <lo 
VaJlr!, .J.,üo Candirlo. r.rar·ç<Ll Escobar, Fmn
·ciscJ MoUI·a, Ail::r:1 lo Pi 11hciro, Victorino 
Montei ro c Piuto d :t n oclm. 

E sem c.ans" os St·s. Albuquerque Scrojo, 
S<~ . Polxoto, . Hrs:.~nmLh de Olivr irQ. , lndlo d<J 
Bt·~.zil, Sm::wdollu CoLT(!a, Jos~ Euzc bio, Ani
zio de "\ ht·cu . . João G::tyoso, .J<>[tqniril Pires, 
Th<ii llrt.Z i\c.doly, Vii·gilio Brig-id o, Tlwmaz 
Canw::anti, Sl' t'gio Saboya, Gllnçalo Süüto , 
Linm Fi lho, Cimlillo de Hollamla, Celso' de 
Sou:r.._, Gome:; dú Mal.tos, Po1·uira de L~'l\1, 
Pctli'O Pct·nam low~:l , Eparninonrlas Gra.cindo, 
AI'al.lj() GCic~. M•t•oxe 'las CialYão, Sylvio Ho
m oi'O. Augu~to Ft·a11Ça . .Edua1·rlu Rll.mos. Jos(\ 
;<.htl'!'Cili no. Jr ineu ~-ta.c~haclo, Ndson de Vns
c: llcollos, O~cM Go.:loy, Sá Fl'eit·o, . Bar·ros 
F1·anco Juniot•, Dooclociauo de Souza, Lou
I'ünço l'h pti.,ta, Silva c a.stro, POJ'Oi ra Lirna, 
OliYoi ra Fig ueiret1ó, Jusê Bonifacio, João 
Luiz, Franci,;co S;.d~es, Lamounicr Godofredo, 
Antonio Zac:tri~s, Henr ique S:dlGs, Landul
pho de M<tgalhã.es, P~tdua RezenllH, FornanJo 
Pre~~c~. Co::> ta .Jtw ior, A<lo lpho Gor<lo, Ro
llolplto Mi1·a.uda, Joaquim Alnu·.J, Edmundo 
da. Fonseca, Luiz Pisa , Cuj:vlo. Cinei naé<J 
Br aga, · Henctl ict.o do SoUZ<l, Linrlulpho Set·r:t, 
Alenca1· Guim:.u·ft·,s, Lamcnh~L Lins, Harhosa 
Lin>a, So:ll'OS dus S1mto:'\, All"•·ctlo V<wclhl o 
Campo.; Ca1•tic t·. 

Abt·0·8C 11 SO.:'S,'\o. 

·Tavares de Lyra, .POl\JiJ·a Hei.<, ~om·c;,: :\'ohra 
Silva. Ma t·iz. Jo:rmirio Cout inho. TcixPi t\t d~ 
Sá, BT'icio Fill10 . João Vit~ i i·a, Io:w.aciu Cui\1\
hra, Haymnnrlo do rofit·;wda, .Joviniano de 
C<tl'Va.lhu, l{tl li t·igues Dor i<l, F<tLLS!o Cardo.>o. 
Sca.lJra.. Fra ncisco Sod r(·, 1\lnnocl · C.wt.ano, 
Vorgne de . :\l.Hut, S:Ltyro Ili;.LS, Alve,; llal'· 
bosa, Adalbcrw Guimariic~ , Tolcn'iino dos 
Santos, G<lldino l.oreto, Pinheiro Junio t· 
Het•e,l ia du Sei, Henrique La.gdi)Jl, Ranl Bal': 
r ooo, Nilo Poçanhn, A!Ycs de Brito. Cu;todio 
Coell10 , ~Iart ins Toixeira, ThcophiÍo Ottonl 
Fr~tncisco Veiga. Gas tilo da Cunlm, E~pct·i: 
dw.o, Bueno de Paiva, Alfredo Pint;; Cnr
n c it'O de RcZ.)lHlc, Adalberto Fer 1·a.z', :.\la y
rinl~, Cil.rl~s Ot.tonl, Eduar1lo Pimentel, Ole
g<.~rw Mi,tr! ICÜ , l<odolpho Paixão, Lamartinc 
Gus ~uvo Godoy, Di11 0 Bur~no, fl ncno (le An: 
tleaila, All'redo r; lli~, l lt·rmencgildo de !vio· 
racs, Teixci1·a lk a nolãu, Carlo., Cavalca nti, 
Paula Ramos, Ft•ancisco Tolcntino·, Germano 
Hassloclwr. Ft•;mciscu Alonr:astro, Hivad;.lVht 
Cm•rêa, Aut•e!ía rw llarbosa, Vcspasi<tno de E' l ida c scrn deba/c approvarla a <WU~ thL 
AI buq nerq ue, CassLLno do Nu.sci111rm to 0 scs.-lãc• a.ntccl'ucntc . · · 
Diogo Fod una • 

. . I?cixam·de comparecer, com c ,n,;a pal'· O Sr. Silo Peocanha. ( mo'Vime11 to 
t!C:pada, os Srs . Ur·L•~no Santos, .José r/(l at/ençrTo)-Sr·. Pt·osidf:nto, venho rccli1· 
Bcltcux, P edro Clwrmont, Arthtn' Lemos. mar d;1 C:nnat·;;rlos Dnput; t,lnl:l um<\ tlcmon. 
Lulz Domi ng~tcs, Rodrigues Fcr nan<Lc.< :;traç·ão de pcsa.r }>elo passamen to llO Sr. 
Ch ristin :) Cruz,Guectdh:l. Mom·ãu, J•. ão Lopes,· consolltoir'O P<tu lin u de 8ouz;l. · 
,Augu.,;to Seve;-o. Trin!hdc. Malaqni<.~s Gon- Ropublic:Lno tht lll'Opt~g-ancl:t , sou ilos (JitC 
ça.lvos, :Morel!'a. Alves, E$ffillJ 'a ldino Han- entendem, cn t J·o.:<tn to. que a civilizar:1i.o br;t
deirl1, Cot•nclio da FonsC<'a, Ju lio do Mell , ziloiPu .. não d;tta ele' 15 do nuvem li~ o Íle 1889· 
Elpidio Fig uch·odo, .'\ft'onso Costa,.Júsd Dnarte: iL sua histuri a se JWOndc ao pitssadu c as 
C<tstro Robello, Noiva, Mitton, To.;ta, l~í.'lb 'i ci ·:s itmle~ dos holllPl1 S qno, St\L'vindo em
G:tl:lpar, J•;ug~ni~ Tour·inho, Pu,ula l!ttiraal'ií.c .;, i.lot·n " um I'OginH;n diil'l!ronto do :~ctn;d, 
Augu.;to de hatt;;.~1 Itodrtg-~ws Ltllla , f>aJ·.l· oncarn;~r·arn n;i.o :.ó as u. >p lr açõos o os ido~Lcs 
nhos Mom lcn_cgr·o. Ma rcolmo MUU l'<~. lHo- oh S ll<t é]JOCa, (;(.!1111:1 CUlltl'i l;uÍ I'i~Ul ]Ji.!l'i~ il 
nys10 Cerr\IICI.l'i\, .Josú Monj<Ll'dim, Celso dos I gi·: ~ndc•z ;; a ~>!UI· ia c <IS t.r·<t t; ie..tics intel
Reis, S:tmpaio Fc~·~·;Lz , August~ du Va~con- loct.n,.os 'thL n~,:s;~ p:ttrht. (iljwia(los: muito 
celto:s, Anton mu l' tallw, l\fal'tJOI!O Cmnpos, úem.) 
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A Repubtica, governu aberto a toilas as 
compC>tcncias,uão teve do omincute estadista 
que agora desil.ppareco um só acto de h<isti
lid<tde siqum·. (Apoú!dos, 1m~ito bem.) S. Ex. 
trouxe pa,1·a clla <t lcalthrlo, <t moderação, a 
pureza de ca.J'ac/;cr· c., u.lta. cLtltur:t politica, 
quo tanto lust.l'O dor·am ao seu nome, no~ 
dias dtL mona.rchia, e que lh<1 :LSsegura.ram, 
com <I pt·osillencia da Camat•a e do Sowtdo 
Imperial, uma Y'LStissimct . influencia na po
litica do 1)aiz. (JW.úto bem.) 

E nestes tempos, St·. Presidente, quo se 
assigntLlam por um:.t tüo deplot'<tvel incon
stanci;t do opiniões, o pot• unm ttLl VOI'S!l.ti
lidudo de sentimentos, no seio da politica, 

·cumpre que l'etld<tmos homenagem ao ho
mem, ao ominonto. nstadista quo, J.pezar do 
resi~tit· err,tdtLtuente a.o espírito Uhor<Ll do 
sou pcrio(lu, corno o foz. na. sglu~ão du 
pr•oblenm do elemento servil, f'a.züt-o com a 
coragem, '' nolll'(:z<~ c a altivez das propl'i<~S 
convicções ! (lvftâto úem. muito bem.) 

S. J~x. foi um furto do :;eu tomp:). (Apoia
dos.) 

O Estado do Rio do Jttnoiro pelo mnH 
ob~CUi'O 01·gão (nc7o apoiados) }JOdo à Cama
l'tt, não só que- faç11 consignar na su:t, t~ct:t 
um voto de pezat· sincot•o, com 1 que se sus
pend<t ;; sessão de hojo pBlo pa.ss<l.mcnto do 
no ta. vcl o venerando so evidor da mtção, o 
Sr . conselheiro Paulino de Souz~. quo tn,nto 
honrou neste l'Ocinto o patriotismo c ~ ~ ollJ
qucncia parlamentar do noss~s maiores. 
(Muito bem ; mttito bem. O orado1· e cumpr·i· 
mentado.) · 

O Sr. Presj<leut.e-0 Sr. Deput<'l.do 
Nllo PeçantJa requer <i Cam;mL que ,;e insir<t 
um voto de pezar na acttL de hoje pelo falte
cimento do Con~elheh·o Pa.ulino Josê Sou.res 
de Souz~~ c que seju em seguida levantada a. 
se~sã,o. 

Consultada. a Camara, é :tppi"Ovado unn.ni
mcmoute o l'equcl'imeLJto. do Sr. Nilo Pc
çanha. 

O Sr. Presidente- Não havendo 
u:1lla mais a tratar, designo para amanhã. a 
mesma ordem do ditL de hoje, is~o !Í : 

Primei~·a. parte (até [ts 3 hbi·as ou <tnlos) : 

Continuação da 3• discussão do projocto 
n. 150 C, de lVOl, com parecer· sobre a~ 
emendas oHcrechl<IS em ;.;o. discus~ão ao pro
jacto de lei que orça a Receita Geral da 
RepulJlica p~Lra o exercicio .de 1902 ; 

2• discu;são do projecto n. 255, de l!KH, 
autorizando o Podet• Executivo :t abrir· ao 
MüiistPrio da Guerra o credito de 736:424$, 
supplemontar á verba 10• «Etapas>> dtl 
art . 15 da lei u. 746, de 29 de dez(Jmbro de 
1900; 

I s discussão do projecto n. 139 A, de 1901· 
estabnlecendo qne as ctapns elos officiil.ns ([!J 

exercito" c da a.emad:1 Ullnca sc·rão infer ior01 
a 1$400, qualqnet' q\~C ~eja a g:narnição a 
que pertençam, salvo as excepções dn. lei ; 

;.;n diSCilSSão do projr:cto n . 127, de 1901, 
<lisvomlo snbl'O a cont<~ gem da an tiguidade 
do posto rlos officiaes do cxe;rcito a qun se re-
ferem os ar·t. 1° c_2• d<t lei n. 350, do 9 do 
dezembro de 1895; 

3" (1Véuss1lo. do JH'njecto n . 264, de JDQO, 
autorizando o Governo prol'Ogar o prazo con
cedido á Socierla:de Montepio Gora.l de Eco
nomi<t dos Servidores do Estado pa1'a indcm
nizal' <tO Thesauro.Fedeml da quantia de qno 

.lhe(: devedora, at(\ que o.%a inst itu ição rn · 
guhtl'ize sn<t situação. podendo mesmo r eln·. 
v<tl-<t ·do pagamento da impcwtancia em q uo 
ficou alcançàd:t no a.nno de 1899; 

3• discuss"tto do proj<!cto n. Vl2, \le l 901, 
antoriz<tndo o Poclr.r Executivo :.t abrir no 
Ministe1·io da :~farinha o Ci'Odito de 100:000.'3, 
~upplernenta1· ao art. 8°, n. 24-0beas:......thl 
lei n. 746, do 20 elo dezembro <lo I 000 ; · 

2• rliscu~siío do projocto n. 218, de l 90 1, 
antori~nnrlo o Podrw Exccn!.ivo a. ahrir ao 
Mini~terio da. i\bl'inha o cJ•r.rlito de 6:1 21 $70 1, 
supplemonb.r á verba s• do art. So dét lei 
n. 746, de :..'D do dPzemhro do 1900, par a Pll· 
;ra.mento r!o soldos quo competem a os offl
ciaes trMsfcri,los :para o quadro da. rcser vn 
depois de annulladas as l'Gspcctivas r cfOI'mn.s; 

2• d i~cussão do projecto n . la!, de 1901 , 
auto1·izando o Poder Exocu t.ivn lt a.l•rir ao 
Ministerio d :t Fazeoda o cred ito oxtraordi· 
na rio de l: l3i'$ para pagamento a. diverHos 
opera.rios da Casa dlt Mocdlt ; 

3• discussão do projocto n. 23\:' A, do 10:10, 
com o parecer n. 22, de HlOl, au tor i?.and o o 
Poder Executivo a transformar as l", 2a () 
3~ Lurmas d;L Suh·Dimctoriu. dos Correios em 
la, 2.• e 3a secções na. Directm•ia Geral , p :lS
sando os chefes de t ut·mus a chefes de scc~,·ão, 
desde que prehencharn as condições r ogula.
mentares, e daudo outr-u.s provillenci!L~. 

Segunda -parto (á.s 3 horas ou antes) : 
Contimmção da 2a discussã o do pl'njco to 

a. 2 1() A, de I 90 I; com p11recor sobr•o as 
emendas · pv,ra 2a discussão do projer:to 
n. 216 A, quo fixa a. despeza do Minísté'L·io 
da .Marinha par o exercício de 1902; 

Cuntinuaçã.o da 3a discussão do p t•ojecto 
n. 121, de 1901, autorizando o Poder gx
ocutivo a abrir no Ministorio da Justiça e 
Negocias Interiores o credito de 100: OU(J$, 
supplement<1r ao n. 14 do art. 2° da !oi 
n. 746, do 29 de dezembr·o de HlOll; 

Co ntinuação dtt 3a discussã.o Jo projccto 
n. 133 B, de l 00 l , que u utoriza o Podet' Ex
ecutivo a. abrir. ao Ministcrio da. Ju>tíç~~ e 
Negocias In tcriorcs o credito do ll :200$, 
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supplmnentar á. verba. G• do nrt. 2° d :.t lei 
n. 746, de; 2D tb dezembro de !DOU; 

-3a rli.>cussã.o do projocto n. 10:1, de HJOI, 
marcando os casos c o. fUnna da rev ísã,o dn.s 
condernnações.; 

2·' discnssã.o do projecto n. r222, de 190 1, 
determinando qae os oflicia-es do C:<{Crcito, 
a.J·nn-l;t e cl;;,s~os anno~as, rüf.H•m:ulo.> : .. u 
rprc se vc-nlnm ~. rof'orrnar de ac·~unl.o com 
os decl\)~Ó~ Jl$. JO'i .\,de :30 de U.:;•.crn\JJ'U do 
l8i9, C 193 /1., de :lO de j•tnCil'O 110 !S:JO, VO · 
luu &arh1 ou con:pulsori<emen te, Goém dil'Cito 
tlS vant:tgcns ex:m1das no n.lvará de 16 de 
dczcmbt•o de I 700 c i·csoltH;ão llc 2 J tle de
zembro d.J 1811 l ; 

t~> dis .~iísslio do projccto n. 146 A, de 1901, 
Íl1$Gltuindo t·egl'~cs p1ra. o c~tahelccinwi1to de 
empt\'íl<t' Úll armazens lfül'<tC$, (lct<Jl'minando 
os dir•nito$ e as ui.Jl'igc\0Õâ dt~ssas cmpt·cztts ;. 

J.n discuss.o'io dv pl'ojr-cto n. lti2 A, du 1\JUI, 
disp2Ji~ando a l."awn<la Municipal de adca11· 
hl' o p.J.gJ.monto do scllo nas c:\IWLS em que 
t'oL' aur.o1·;t ou rtl, perante [L jtBtiç<t local tio 
Districto ]<'cdel'al, c tlá out.ras p1·ovldencüls, 
com emenda. de> Cbmmissã.o; 

I" discu~si'io do projocto 11. 202 A, do 1001, 
autor-iz;111do o Go·>cl'no · a despender <J.i,é <.t 
q U<tn ti:~ de f,O: OUO$ pat·a · auxi!iu.r as des pll· 
zas de insttülação o os tt·aballws do Con-
gt·esso Agricola. · 

L cvan t:t-Sl) <t 8e;Jsão ;is 12 ll1Jl'U.~ c 30 mi
nutu~ ÚiL t;ml.e. 

T'resúlenâa do-'' S··s.l"•<o r/,J J.fullo (l'r,,sid ellic), 
Lui; Uttallierlo (4·• SC(:!'i!f to·io), Saly1·o lJ ias 
(2" Yic"·l';·c.<irleHtc) e C:ro-/os de Nuvaes 
(1> SrJCI'Clal'io) . 

Ao meio di<\ )lJ'Oec:lc-so :i clmm;~·b, a que 
respondera os S1·s. V:v. de J\Icllo, S:tty t•o 
Dias, Cal'lus :lc N.Jv:ws, Angelo Neto, Ao·n· 
pito tlus S;tnt·J ~. Luiz Gu;db.!rto, <l:.llwiol S~tl· 
garlo, !\.rtlnu· Lemo~. I!IJS<LJJ:Jail :lc Olivcim, 
Antonto Bas t.o~. Ci illli~ i't'f:~!'tins , Nogti:;ÍJ'a 
Aceioly, Fr·uderieo lhwges, Gvn<;al•; ~ullli:J, 
l•:loy do S.Juw, 'l'<tVal't!S dt ~ Lvra, p,,J'OÍI 'a 
Rei.>. S .mt·e.> i'ú:i l':t. 'l'l'intl :.d e ," C;~:nill•J du 
Holland<t, Sil.v<t !\Ia rir., J•;rulil'in Cou!.inllo 
Bricio Fil!w. J .,[io Vieint, Pm•cít'.L de Lyra: 
E;taclu Coimbra, Araujo Uócs , Jovini<wo de 
C:u·valtw, Fausw C:.n·Jo.>o , Scu.bnt, Frtt.11cisco 
So:lré, Felix Ga~pat·, Mttnool C;tcta.no, Paula 
Guimar•ã.cs, AI ves Barbosa, A;lalbcrto Gui
ma.r:\eg,T Aeutítn rios Santos, Paranlto3 Mon
~oocgro, Pinheil'O Junior, IIercdi<\ -'lJ Sã., 

Ra.nl Banoso, Doocl.ocia.no 1lo Souza, Nilo 
Pcçanha., AI ves do Bt·ito, Martins Teixeira, 
ThcJphi lo Ottoni, Bueno d e Pa.iva, Carneiro 
do· ltnzcnrlo, Antonio Z•tcltarias , Ma.y rinl~. 
Cilirlos Ot.hni, Etl.!Ja. rdo Pimentel, Olegario 
11acini, Gustavo Gotluy, Domingue.; de C<.ts· 
tt·o. Di no lllicm ->, Cos t.a. Ju nior , Luiz Pisa., 
Alfl'Gd 1 l<Jlis, Hermcncgilll() de Morae:J, Tei
xoüa Bl•<J.t1CU,j, Ca.do$ Ca.valu;mti, Pa.ul..t lta-
11108, FJ·;wcíscC> T<Jl•Jntiu o, Soa :·e3 dos S;tntoJ; 
Alf1•etlo Varella, Cas~iano do Nascimento o 
Diogo l'o1·tu11<~. · 

A brc-se a ses3iin. 
E' litb· c posta em discu$~5.o a act.a. 

O Sr. Fausto C:lrdoso - Sr. 
Prcsitlentr, sou portador do seguinte l'oquc
ri.mcn to á Canl<.l.l'a !lOS Deputados : (I li;. . 

N3.u prccigo dize,· mais tlu. que isto pam 
jusWicar es~e rcctuurimcnto : oste homem 
mol'l'GÜ o, morrendo, mátou o asS<issínat o 
politico, cst b planta veneno~a que acttbi1va 
de, ou ia. rcbClntal' 1lo ~olo tia nosia. llistol"ia. 
(Muito /!em, mu-ito úem . ) 

Vem t1 Mo.sa, é lido e apNvado, o s.oguintc 

Requeiro llU :J a C;Únara dos' Depuhtlo~, 
interpr·etando a opinião nacional, resolva 
l<t~l<,~n· n<.t acta. - de seus trilbi\lhos um 
voGo 1le profundo pczar pelo 4" a.nnivor.mrio 
do fa.lleéímont.o do mal'ecba.l Bit tencom·t, um 
tio,; nuLiores murtos :l:t nuss:\ h istol'ia. poli-
1.[c~~. •~ gl':~n:le victi 1na do uuver civ 'co c da. 
honnt militar. 

Sala ll<•s sos~õcs , 5 do novem bl'o Lle WOl. 
- Fausto Gai'rioso . 

Em soguid<J. ü ·unauímomonGo appt·ovado o 
rnlbrido l'ClJ.UOl'iment:> do Sr . Fausto · Car
tlozci. 

O sr·. Marttns Teixeira -Sr. 
Pre~idcni;c, o mJtt c.Jllo:;a .Jo·tquim Brevos 
incumbiu-me do communicar a V. Ex. quo, 
pnl' m otivo 1lc molestia, n<lo tem compar•e
eido o ain ht faltcwit por <tlguns dias ús ms
sõos d.a. C<ttn•L Pit. 

O f> JL l'tu·:~w:·: NTJ·: - A Musa fle a. intoi
t•ad<t. 

E:u seguidu 1: approvt:ula a a cta da sosllào 
;uüucedettt:,. 

() Sr. Presidenlf.' .- Commun ico 
<L Ca1nara qu~ fica sobr.J a mesa, po1• espaço 
de trc.> se.>su<Js uiur nn.s, a co nila.r do hojo, o 
projccto n.20G, do 190!, redigido pal'a s~ dis· 
cu.';~ii.o, fix;m:.lo a despesa do Min is torlo da 
Justiç:J.. parJ. o exercício de !802, 
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Fíéu. i gualmento sobw 11. n'Ío&?., por e 1paço 
de cinco sessü.JS, p:Lra r ecelrcr a,:; emendas 
quoporvcntui·a. ten h<~m de .-;et• ;tprcsen ta,Jas, 
o pt•ojecto n. 2tl:l; <lo lOOl, fixando as tle:\· 
pozas d o MiuisterioAa. Gu.Ol' I'a J?:Lra. o cxot·
cicio de 1902. 

PIUMgiRA PARTE DA ORDE.M DO DIA 

E' annunciada o. continu~ão da. 3' d i~· 
cussão do projocto n. 150 C, do 1901, com pa.
rccer sobro as emendas .otrr.rocida.s om :1 ~ 
di8cussão ao projec;o de I oi _quo orçil a Ro
ceit<J. GoraU la Ropuulic<J. pu,ra o cxct•cicív 

. de 1002. ·. · · 

. o Sr. Presi~~ntc- Tem a pata.
vra. o··sr. Alvc\_s ele Brito: .. · . · 

. . 
O Sr. Alves de Di~ito-Sr . P re

sitlllnte, o nobl'e rel:1tor do · Ol'çarücntó' dn. 
Receita,, apoiado na.s suas thoorias, afUrm<~· 
qu_e foram as cr.;issões do papel quo detor
numwam ·a. eoor·mc dep t•ossào nas taxas rio 
~autbio que ~ivcmos at<l 1899, c que a alta. 
que so manifestou do então p:tra: c:t ·é eonso
qucncia di incineração; c cu vou prov<.Lr com 
a evidencia do::! fact·jS ctue. S. Ex . cstii. em 
erro. 

A quantidade de papel-moeda, Sr. Pre.~i
dente, dosdo quo não soja dcma.~ra.damento 
oxcc.'lSi v a, como no caso dos assignat~ eiu 
Fr(tnça., não pólio influir sobre o cambio 
si não p or me.los . indircctos, favorecendo a 
subida do ouro p elo augrnentod<~ i mportação, 
c:Jmo dura.nto o período do jJgo d<1 Bols:~ 
com a importação de C<trr·o~ o cava llos, 
objoctos da luxo, etc., c mesmo peta mt\ÍOI' 
consumo do povo em époc:~-: elo pr.~spcrid:dc 
quo a abunda.ncia de numeraria p t•omovc; 
mr~s is to em tiio pequena escala em rr.iltt-
9ã'o á ma.~sa ·de tn~nsacçõcs do pt~iz c:•.1e niio 
Influe mu1 to no l'esultarlo geral. , 

E, Sr. PL·esiuentc, si t~ abundtmcia -il() nu
mor<.u·io fa,•orecc a importação dos ;1rtigos 
de luxo, l'avor·ecc t<tmbom a do t r-ilho, d i.i. 
locomotiva, du.s machim~s piJ.ra. !alH'icas, e tc. 
q ue, ;~ctua.ndo so!JI·o o c:mll1io na occ:\sião, 
peta exportação de om·o ! JUC a compra des
ses ohjecr.o:> acarNtu., JH'épat':1 !'. cntt'ct;u1t.u, 
o tot'l'eno p:wa. íuzJt· o r::.Linbio subiL' m:.t.i~ 
tardo poto e:.~, minlt.J natm·;tl do n.ugmo1üo rla 
oxpot·tação o d iminui~,o U<L itttpot·f;ttçil.o, o 
isto nos compensa, m1 r-az;.'io ele LIJO 11.1.t'<L um, 
os p1·ejuizos que nos !J:>ssa.m provir da. impor· 
taçil.o de artigos .do ·luxo. . 

Si a qnuntidu.do ib p ;J.pcl inf!uis>c sobre. o 
cu.mbio, o Pa.t·aguay, tcn .lo 27. 0:-iô r(iis )1111' 
capita, devia tot· calll bio mellwt· quo nós quo 
ternos 38. 858. gntt•eta.nto, o <tgio d 1 our,J é 

· no Pa.r<lguay de 740 • f o, cmqua.nto que a.qni 
é a.pena.s de 170 % , 

Na Guatomttla '' cit•eula.ç"io q ~Lpcna.~ 1l:L 
misor;J.vcl qnantiõJ. 1k 7. fJ2l ré is o o agio d•) 
ouro s'úlJ;, u. 4~0 oy, . 

'N;d~olurn lJ i t~ a circnlaçT~o c do 17 .777 e o 
agio do ouro ll.e 3~"> ;; · 

· Em Ni~:Ll'agu<\,com uma eiL•ctiln.ç:ão apenas 
de 8 . 72fi, o agio do ouro ó de 140 % . 

R\ Boli via., circulação 17.777, agio f! v 
ouro: 118 % . · · 

g até no Mexi co, S1·. P t·<>sidoil to, que tem 
lima cireubçi'i.o apcna.~ de 15.3QO de p t•a ta, o 
ag io do oLu·o sobre a p r at<L c de 100 % • 

Por outro lo.do, n<~ Argenti na, com um 
meio circulante t t•es vews c meio maior do 
que nós, poi~ quo 'tom 128 . :~1)3 réis pe1· 
capita , quamlo nó 1 -t~mos apenas 38 ,861l, o 
a.gio do ouro ó somente lle 1:10 % , quando no 
ousso p:.Liz ó de 1·70 o I o. . · 

Pass<J.ndo aos Esta1Los Un idos, vemos qu('i 
durante a g uot'I' a. d(l. sece.;s:i.n, as emissões 
so clev<n;am ú. inacrcditu.vel cifra de 
4.227 ,2!2 contoJ;, co t'l\)Sp'lntlontc a. !34 . 520 
pe1, co,pila , c o max:imo a q_ue attingiu o agio 
'do our.J foi H!5 •f., c isto dut·autc pouco 
tcmp.t em 1864, Sündo a média des.>c· anno 
do 118 1/, •f., omquaoto que entr..J nó.•, com 
um maximo de omi,são quo ·nãtJ foi n.lém do 
7\:1\J. DQ:J contos, cot·ecspond:mtc a 4:J.:;st pet· 
c'.!pila, o agio Jo · c uro $Ublu ~ 3d0 % om 
IHDd, scnuoa rrtMia.<lcs.~e <lnno dJ 295 "/o, de 
modo que, cóm 'uma circuh·Lç:iio monos de 
tl'es vezes menot', tivemos uma dept•eciaçã.o 
de mais do dobr·o. 

Não mo detenho, ·Sr. P1·esidente, a citar os 
inmü11et·os e<J.S0S om quo to.n to no nosso paiz 
como no csr.rangeiro as em issões tio papot 
tccm coincidido r~om a al'<L do cambio c a.~ 
rct trad:~s tlc tH.HIHJI'i.l!'_io cJm u. lJaíxa., por-quo 
SOl' Li\ ropotu· o que já. !.Jt provado pOl' m eu 
illusi.t'e :~migu Sr. Custodio Cool!w, nos !lCU.i 
ultirnos :li"<:ll l'SOS. c polo S1·. Dl'. Vich·a- Sou~o 
na notavel couferonci <~ r1uo fez ultima
mon~e. 

Protcndoe afllt•ma~·, Sr . Pt•osillento, do ,nto 
de:>r.<t~ pt•uvu.~ o dosccs ulgadsnws, <r uo é 
o papel-mocd:L q uo tem influíd<J sobt·c as 
t:L:-w .. ~ c:~mhíao~ . é quer·ot• m!g:.Lt' ·~ eviucnci:~ 
dos facto :. 

Y·m mo :tl'ar n.got•a. ao n.ol.H'O rola tur da 
I~C'<1ei::i ond e o.;U o ga to . 

No pr.t•itJd) t[c 2d l /2 annos , rl(•cm·rído do 
18(jU a 18~~ . o.~- srLl•.lus do no~s<J C<J llllllO i'Ci'O 

i ntorn:\'~:oll<t l de mor•t1<1110t' i ; ~s ~01nmaram 
i 02.G4.6 contos , da ntlo a m6dia de 24.G54 
con to::: pol' a nno . IJcd nzindo dessa r1uan tia 
de 702.<HG contos :1. de 478.421:1 con tos, do 
11cmos.u~ f.;itas pr~lo- Govorno p:J.r <\ Londres, 
par·a fazm· J\.Lc:e <ns n us$u~ })a.gn.mentos no 
oxtm·iol', fica. o S1\ltl.o do 224 . 167 con tos, cor
rc.~pondc•nd' (I 7. 865 contus pot' o.nno; ma.s, 
si deduzirmos ma.i-> a. importa.noia. COL'l'espon· -
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dente aosannos c>m que o Governo deixou do .C 1.500.000 as necess idades dos :particulare!! 
fazer rc>mGssa.s, ou em que fez; remessJ.s nessa pcriodo. 
muito i'tll'cdorcs á~ nos~as necessidades no A lei de 13 de maio de 1888 oporou 
extorio1·, por ter dinh(Ül'O em Londres pro· uma tt·ansfol'mação completa e radical em 
vonicnte do ernprestilllL•S externos que con- no~:Hl. vidJ. cconumi ca . 
tr<.~!tirJ. ou de crot.litos quo llto foram abertüs Dous factoro~ n ovos entraram em sceri.ã. : 
pot· nossos !);w,lueü·os em Londres, verilica- o abandono d,~ cultgra de cereaes, coo~e
so que esse ~alüo não só des<.~pppl'ece, como qucncia d;~ desorganizaçiio do t.!'a b LlJ10, que 
que não é suflicients. deu em rcsulta.do um augmento notn.vel na 

Por a.hi se y(J que os SJ.ldos do niislo ba- importação, e a subst ituição J o t eabalho n a
lanço cJrnrner'cial de mot'Cil.dorias com 0 cion;J.l pelo trab.tlho eslru.ngoiro; que estalJe
extorior· mtü cltega.vam, si chegavam, para leceu unmnovil. corrente de sabida de ouro. 
cobrir as l'Cn1essas uu Governo. A médh• da importàção nó quinquenni.o do 

Ficava a, totalidade das reniessas dos par- J882-l8t:l3 a lt:l86-l887 foi de S Hi.537.3!ü, 
ticularos a descober·to, isto é, das campa- e logo elll 1888 subiu a ~ 27.459.100, ac
nllia.s o6trang:eil'as aqui estabelecidas com u~ cusando um augmento do e 10.9.~1.760.. . 
remessas d~ stms renrlas; dJ.ô PI'OYincias e Não pude obtur es&atisticas da importação, 
compo.nltias nacionae~ com o:~ juros e amor- Ih' !88\:1 para Ci~, m:1s p elos dados que til'eí 
tiza.çao de ompresoilno~ C<JfiLl'<lllit.los no e;;- d.os-"-lfetJ·ospectos com mercíaes do Jor nal do 

CommeJ·ciat se vê que a impor tação fo i em 
tr<1ngt.:iro; dos brazileiros e estrangeiros augroento constant e até 1894, começando a 
domiciliados no c.,;trangeiro com capitaos dcclinaJ.' c[e lS\15 pal'a. cá. Admittamos, p o
empl·ogados aqui, com a remessa do rcncli- t•êm, quo n·ão tivesse havido tal augmento 
monto d.e~cs capita.es; dos estrangeiros aqui d · 
domiciliados, com a remessa de toJo o ~eu o demos pa.ra <l.\ tgmcn&o <J. Importação 

d. d · · . apcnlts ·~ 11.000. 00U. . 
ren · 11ncrrto; os estt'<lng-etr·os que se rctr- V<J.mus a.goriL á. questão do "trab.'l.lho. 
ravam c,nn a t•emcss<J. do todos os seu.,; ca- Por dados collüdo:l na. minha fitzonda e na 
püacs; dos tt"<li>allmJorcs cum saC]_ues pc- J.e meus visiolws e por infot·ma.ções que 
y_uenos, lllliS <tos millte~re~, coe., etu., tuuo tenho obtido de 1avrJ.dores d'e ou tros Es
isto a. pe,;:~r na lla.la.uça cuntra o camuio. 

Gadll~, c:>pedalmento do ctu S. P<.~.ulo , fiz um 
O equllibrio, Sr. Presitlen&e. m·a feito calculo muito bai;íO, aliás, que m oscru. quo só 

pelos Ctuprestünos exGet'nus. · 0 ouro remet>ido do no~so paiz para o ex
. A' medilhl que o ouro, pr•oveniente de t aes tm·ior pelos tra.ballw.dorcs estrangeü'os , a n
emprestuuu~ ou do algllm ca.pitalque ontrava. nualmente, bobo á impol'tante cif <·a de 
no pa.iz, se e.;uoava., o cambio baixav <t atú S.: 4.000.000, isto n o m ínimo. 
de:sCl'l' <l tu.xa ern que o Go vot·no julgav<~ con- Rouniodo-so e~ o <ltl 5:: 4. 000 .000 ás , ~ 
veniente cs t<lbelccer· do nu v o C!1Uili1Jr io por U.OUO .OJO do a ugmcnf.o d<1 i mpo!' tação, 
outro cmJH·esLinw cxtei·no e as::>im )JUI' Q m;üs a ·1:?. 1.50(). 000 ue dotlci& que nos v eiu 
de::.n~e. da mon;u·clüa c, fin a lmon Go, á ~ 1.500 .000, 

Os empl'Ostimos conh' ahülos de J8GO a. qtw é o menos em quo póuom_:-;er computa-
1?87 sommlim i: :!-7.i'i!U.\JU() üs quao~ a!ltlt- úos osjlll'OS o a.ll lül't iz: v;il.u ti<t~ '5::.27.l l ::J . OUO 
cwua.nuo-:>c ·~ 3 .:JJ u. uuu umrauu~ em ltJtlô lJ uc CJHl'<tt'<>Lll om lt!clll a 1tlüü , inclus ivo os 
peb Yuri da du. K>trarlJ. de Ferro do Urà.u lUO.UlJU 1)0111,os do Olll i'l'e~ Litno iu tot·no do 
l:'<.~r:i c llllr enlpt·estimo.> cuiiLl'~c!Ji,los put· ltJ:S'J, (JUC ~o covnott oxton w vot·quc foi- sa 
v"rüt.' cmpn:zu.:-; pmí:1z ~ ::lu .::->20 . UIJU quo cu!lucar quéi.~i touu no c.>trangeit·u; r ounin
pa.t·ucu, á J.!l'iuHHL'a vist<L, l'i~pru;:;cmat' a nc- t.lu:-se totlu.~ cst<~.s vet·iJ<~'• vê -se quo sommam 
c~.»irl;ulc d.u~ Jl<tl'LH.:ulares, lUl~ S 'tlHJ J <:J facw i: 1::->.uuu.uuu, c1uo l'eprc.;en :.:~ l n u Ul)fic ic an
na.u l'éJH·e.;crlca, put·qtmuto u empt·usülno du Illl<ll cb todu.:,; <~) no~~as t t-<LilS<tC!;uos curn o 
l::>t>G IIU,.J Ccllld0gum OlUYiL!' <i Ci Litl' li-J iLO 1Ji11', CS"l'J.ilgoirO l1U .PJt'iut.lO do l t>t>V <1 H:iiH, CJ il
~Ó tCliUú j;to ~Í•IO UU!l.>llg uit.lu c .!/i t ú l)Jll· tl'J. ;\; 1.5\JiJ.ÜliJ i>ó!l 1::;;:!7 , CUl' r'CSf!Ollli.UllllO 
Pl'C.il.illlcJ Je 1t>t:ii e com as uu"ra•l:ts tle uuto ü cllto.,SJ.l illlpui·mnci<~ t.l e ·i:- 12o.OOU .OUO 
provuuiuur.eo de eiU.lJ l'C.::itiJllüS \JIJ!Hr<J.id iuS pu r· p:.u·:~ os :;uto l\!11\US dccut••·iJ.,s de lti8·~ a 
vu.rm~ eutpr.;zas uu~se u.uno, c pül'LJU.J 11c\.o l.-J\!4. Pa t·u. equilibl'J.l' ~io e s&uJJendo t.loti
cstá induid<J. a. en t,·;•,d :~ elo otu•opt'JVCtlicuto ci t , JJ ós ~ó t ivemos onku.J,Ls de o nt'\1 nova
ílc Otnp,·e.:>trmus feitos nos.,c purwdo :t.va.l'ia.s lu!' uc ·~ IJ.7UU.UO:J, sc.nt!o i: 3.700.000 ílo 
empt·ezJ.s cuuJO "'LOOjJUl!linu. à can.1.ng ola e omJH"CStimo d.:1 Oesto do Minas urn l t>l.l3 e 
out1·u.~ e tJUO não inclui por nâu tor en- 5:: 6.0 <Jü.OOO d.o etnpt·osGimu extGl'llO U.e 1895, 
con~rado us dados pcecí.sos. · 'luo, dividit.lo~ paios sote tmnos, d.á. ~ 

As ~ 30. t>~U.OUU, divillidu.g pelo& 27 1/ 2 l.iJt:l5. 714 :por J.ono. 
anrws , dito pi!I\.t eu.da. anno a. médLa do On, si a mon<1rclüa. não conseguia equi
-s::, 1.1~0 .888 ; a.s;im, Cl'eio que n.io po~.'lo SOL' liumL' IJom o sou pequeno deficit do ~ 
ZJ.Verbauo de oxo.ggorado caJcularHlo emll.500.000 com~ !.120.888, com o é que a 
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Ropuhlica havia de oquilibi'at' S 18.000.000 
com ~ 1.385.714? 

Nest:1s condjçõ]s, Sr. Pl'-!SÍllcn to, o rtne 
seria p:1m a<lmít·ai' é qnc o cambiq_n:io des
cesse ás t:tlGlS iniimé~J ;1, quG o vimos baix<tr 
em l89L 

A intcnsidttde mesma d.:t cri~c fui o renw
dio pat·a o ·mal. 

A importação, por offcib.üa alta conside
ra.vel <los preços. om ·consoqucncia úa b:tixa 
do cctmbio, r.Jstriitgin-8n extraordinaria-
ment:J. • 

A cultura do cere:ic;s, a crcaçii.o o cng-,wd<e 
de porco3 etc., que h:1viarn sid.u alxtn!lonad<LS 
pelos lavl'adoi·.e.~, llor não poderem com o 
tt·abalho má J c c:U'J do que dispunham pt·o
duZir polo.> p:eç.;s pol'qurr ar[lli c1!0g<1vam os 
gol)cros cstr<J.ngcit'os ao cam:lio Llc 27, vol-
taram a set' explor;úhs. . 

Dcsonvolvct·a.m-se a;; industPias, son•lo quo 
muit•~g dclh>, como as u13 frtbricaçio de cal· 
çido, do pi1oSphbi'OS, UC Velas, de CCl'V«ja, 
de 1üassas e :1tnrla dJ outros c\rtigJs cxpelli
ra.m a producção estl'ang<lira Llos DO$SO.J mct'· 
caüus. 

A in1lustrin. do tocin.o, tDmott tal rli]Scnvol· 
vimonto que a impormção que se elevou em 
18ü2 a 89.693 ce~.ixas, só pelo pJrCo do Riu de 
Ja,nciro, ca.hiu a 25.42j c:1ix<1s o aono pas
sado. 

Crcal'am-se muitas industt•bs novas e en
tre elbs a de fabl'ieaçio do m wtciga, que 
tem tomado gt•anilB da :envolvimcn Co. 

Por t>utro lado, a ex ,lot·tação augmJnton 
consideravolmlJnte, sentl•J ret'ol'çaLla com a 
sahül:.~ d(J novos PL'Oiittcbs como <t mica, o 
m:.mg;1.nez, m:1doiras, etc. Até ~~..~ cs&mdas 
de fct•ro c.mcorremm com o .sou C•llltin~;cnta 
p:tt'<> a tUminniç1io da irnpoi' ;aç~'i.o, não só 
í'<tbdcn.ndo ll.illÜ muito maLrinl que ante.:; 
import<~Yam, como suhHi &uin<lo o carv:lo 
QUO empregavam, como CJmbustivel, pJliJ. 
lcnlu. 

Fic,.n·a.m lw.sta.n :o rorluzitlas tarnbom <Ls 
remessas dJ rlinlwir·o pM':.~ o extut'iOt', fuit.as 
pot• cuhHw~, ti'aiJalh:uiut·us de o>tt\tuil.s de 
ft)t'rQ,' o!,c., poertuc a. t'OrHh liqni<!a d::s;;o.> 
trn.lmllütdo t· ,~~ ficuu mnitJ t·J.ittúÜ;t, nfto ;;1i 
pela baix.\ tl•l ,;;.Ü<l.l'iu , pn· o:r ito th baix:\ rlo 
caf,', cotno pela, el.:v:~ç~w Jo :. ])l"'C~u ; du qnc 
comp:·aY<Hll pal'a sua; despczas . Fin<J.ll!lentc, 
Sr. PrcsitletHe, o Uovet·nJ, de lc>\JcJ paea cJ.. 
·deixou do fu.zee rcme.;sa.s p:u·t; Luncit•es na 
imporLttnci<L de ccrcu. de f: 8.000.000 po1' 
anno. . , 

VamoJ agot'a á prova CJm os alg <Wismos. 
A m ',dia da cxporHção elo quinquennio de 
1882-83 t~ b 86-87 foi do ·!:: 1 tl. :163 . 1 00 o 11 

d a importaçiío de i'. 19.809.066, deixando um 
saldo de ,s::, 554.040. 

Pelos datlo.> que me t'oram fornecidos peh~ 
estatística commer~ii.ü refereu tcs ao 1 a sG-

mestre, ;1 exportação deste ano.) não póde 
ser calculada em mtinos tie ~ 34.541.'!00 c a 
imp.Jeta.çfio em m:tis tlc~ ! 6 .él94.540, dei· 
.unrlrJ o c olos3~tl saltlo r! e ·S:.: lfl. 146. >)60, saldo 
superior aos S:J.ldos reun idos dos ultimas dez 
annos do lrnperio. . 

Est~s d:1dos só padem ser mod ifica.dJs a 
om.'W fa.v,Jl', pois a cx:11ort<l.~ãü do n.Jsso prin
cipal producto tem s ido rn ·rito m ttiot· no 
2• scme,;tr0 do que foi n o primei ro c o preço 
ouro snbiu G a impor·tação nãJ tem t ido au· 
gmcnto relctti v o. 

Tendo as remessas de valores para. o ex. 
tel'ior Lliminuido, com um sa.ldo no no3So 
balanp commol'ChLl de m ercadorias de 
S ltl. HG .sno, poderemos pag<w t oJos os 
nossos compromi.>sos no e:de t•iot' e fic w ainda 
eom um sa.ldo a.vult:ulo. 

)l"e~t:Ls c mdiçõ3s, Si•. Presidente, o qu~ (j 
p"ll':1 udmirt~l' 6 quo o cambio n~,o huja, attíll
gid•) ,j:i. it taxi.IS muito mais olevMI<~S. 

Ct•do, ·Sr, ProJidcnte, tc1' (lemonstl'ado 
eorn os f<tc;03 o com ~• log ica dos alga:·ismos 
c1uc não foi o p.qwl-moeda q ue influi u para. 
:t b<J.b:[J,, nürn p:tra <t a lt:1 do cambio. As 
c:ws<tS f'o1'a1n mnito ou tl-as. 

O ouro· c o p:lp,)l. SP. P l'esidcnte, giram 
em orbitas tlilfet·cntco: ·o ou t·o :;ervo P<lra o 
gyro de t10$S:Ls trJ.nsacçüe3 e ,nn o cxte:·ior e 
o pap~l p:J.t':.l o das tra.u.;acções donko d:J 
paiz. 

O p ode e acquisitiv J tla. nossé\ m oeda a.u· 
gmcnt.a com 11 u.ltt\ do c:1 m bio pa.Pn. os gcno
ro; imJJOl't· r,dJ~, c por isso infl ue nos g;?not' OS 
de pl'~ducçito naciorul, q ue" ob3deccm m uito 
mais :i. lei tltt oíl'et't i1 c Lla. p:·ocu r·a do que ao 
camlJio, s:ÜY!J quanclo a <llt<t ú granrl c o 
pennaaenle pci<J. concurrencia dJs guneros 
cstrangoil'J S cujtl impot•t :L<}ão , f,IVorece, m a s 
ctn prejuízo Lltt nos~<J. protlucção. 

Uo kltlas a; tJ';w~<1CÇÕt::s l'L' itas n l! pa.iz a 
qu(Y mais ti vnltu; é a d'J s:1.bl'io o o ~0 11 prJço 
tHtoc:tfoi reg1lla.rlo pelo c<tm bio. 

As.;im é itrto 9111 1804 com o ca. nth io a 
lO :l/3~ os salal'ios Ol'am muito mtüs eleva· 
do~ ·do q lte em L8ü8 o 180\J cJm o camuio 
;t!) l /2 . 

Si o porlet' :~cquisitivo ti<t moell :1 t ivo>s .•. o 
valul' qu e liw qnut' o<~l lJ L'<)St<tl' o nulJl'u l'Ol<L· 
toe, nó;·dcv itltllos. !';tw r ho.io com o c a,rn bio 
r1 u:.tsi t~ 12, c ! m l: UOD,? a lllC>ma des peza 
que l'az i.U:mos em 18U1:lquand o o C<lmbio JcS· 
ceu a. 6 com 2: 0UO$; mt~s h it t~ lgum rlos meus 
collcgtts quo sojct capuz de l'<~Z !)r c~te m i
l:J.<reo 'I 

N1io, Sr·. Presi•,entc, nio ha nem pótle ha· 
ver, porque o 11ue esttí. n:J. can.;c icnc iu. do 
ror!Js ó quo us de~po'"as con~or va.m-se as 
me;;mas : os alnguei~ do crl$aS, as p:1ssagens 
Llc l.Jonds ou de c;;tradas de ferro, os crea.dos, 
os jamaos, quasi tudo emfim; o si algumas 
cou~as temn ~olfL•ido l'educcão nosproços, es to. 
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corre mais por conta 1ht cdsc IJilf> csbtmos 1 C:dJo-me :.J.rtni ]Wrgnnhtr: A flHP,ln apPn 
a.traves.3<tnfto do quc .. do cambio . í W!i t;.. <I ala do ca.mbh ? A quem a proveita. 

· Conieço llOl' cmüc:>f.<tt' a .tfi.o ap1·~g0<1<h~ a ba.h;t 'I . 
dep1•ecíação da. JJOSêa. moda . . J A a.Hn. do C<1111l!io apt•ove i 1.:1. :ws pcn :ionis_-

0 papel.-moed:.l ~endo a nos;~~-..:metlHia rlo '.tas, n.o~ nmpt•ogtulus :tss:l.l.-1'1 dos , ao,; ca.p t· 
valor;~s não HC póJo dopreeür. E' o out G que! t;JJistls tpre nào tlt!\'em; aos estra.ngc•iro.; qnc 
se valoeiza, olJ()decenrlo ;i. lei da oiliwta o tla.! toem de Jaznt' romc.~s:t' de di ubo il'o ptU'1.l o 
procura.. · I exterior; ao., bt•;Lzilc irqs o est.r<\ngeir·os rel!i-

Natut·almcntc, qu·1nlo os nos~os paga- dente; na Europa que vivem 1lo romlimcnto 
mentos em om•o oxcc.lcm aus recebimentos, ~c capü:tes r1ue tc~m :J.Illli; aos cst_ra.ngciros 
a procura tl~ our_o .augmcntu. c com olla o j que. rcm.cttcm capt ~acs ga.1~hos aqm p:n·a se. 
s.m PL'cço c vwo-vorsa. . rem mnprcg<ldos no exterior; as em prezas 

Is'o p:trecc á pl'imeíra vist ', não tm· ím- estrang.Jit•:1s que rcmcl.tt>m seu~ r endirr:en
por~ancia,-m:Ls tom-n'.a., ·razenuo-nos de;;vi.ar I tos; ;w.; colonos c trabalhadores cs trat~gCJros 
do vcrd<~deíro caminho. que remettcm os salcios do ~o tH sa larws. 

Sr· p <"d t , 1 1 · _ 1In.s o luct'o dc:;sas cl:J.ssos é n~uíto mcnot' 
. - rq .. 1 en c, quem, CJll.tc~ont 0 os 111 do qne o-eralmcnte ~c suppõ ' na.o só porque 

cx~ott~YC!SI'ocursos do nos~o ya_r.z.' com u~!l'~ 0 podc/'ttcquiiGivo '(ta mocd~· 0ií_0 ;~ug 1nenta 
co.,t-1. u1~ensa, com uma 1n •1n.t la.üc do 110s na -r:tz[,> <Iü•ccta da nh<t tlo · en.m1J i1) 0 est{L 
na.vcgavc1~, C?m um solo ubcrnmo, e~m um , · · ·t lo crr• 11· , , · . 
sub-solo rJqmssJmo, tcntlo totlos os c I unas 0 mos;~u. mta •0 

1 
• n" ' /~~o. 0~1~0 _.P01 !J. llC o 

t •oclo t"tlo dtu·~n· t" n ~s1· t l·• , s· ~ 0. ; t" 1 ·. ttne ,n.nlMm p n um la 1o com,, ~d.ta tl o can~
c . t . .. v 'lu.. OI •.• ,, •. lw x.s vl Cla I pc•l'd "11 p ' lt "'l' • n • ·n~ t ' I· "'1 

11s v:tnbgcns do trahullw escravo qüc sobr•e ;w , , m . '" ' 1
: 

0 t 1 ·~s ~ d 
0~. 1 

· '· 
0 1

. 
ser mai:l regular, o seu lH'Odit.~to ficava. todo se r_1u3 a a~t,t do_ c,ml JU 11,'0 ' 0 0•1 0 ~1 .. todos 
rio p:liz,tra.h.dho osso C111C cnr·iqucceu a todas :•tlw,?, n.~o f,llt_.tudo no,? t t '',7~ do - p.t~z q u_e 
as na~-0 ., ClU, dol', ·c tt'"t'l'" r· 1 . · · t· •t_tudns fo . o. QIMnto -es.ao p,~r tlendo us c. tpt-

' y ":S v ,t, ' " lZ•I .1Jn, li.LJa VIS a t. ]" t l ' ] ' tl '· 
CulJ:I, qtlil fui tt n:tçào ttue mais protluzi11 nu : 18 <LS

2 
a.ctua me:1uc com a xux;~ os Sel!S 

mundo om relaçã.u á sua popu!açfio, pro- t!tu lo~ : _ _ . . , . . , ~ ,. 
duc'.'ã.o u(J quo infelizmente não se u.prüVQÍ- ".~ b.ll~a.. _dv ~~:1~~0 ,tp.! o'l.~lL a ,.lavom ,~ ~ 
tal'a.m o~ cuiJ3.nos, purque <t Hespanha o a.s ctS ~ntl.~~tr, l,\S --~1 ., ~ao <1~ cla,sr.s _P · O,l~uctolaS 
guc:·ras civis tudo d.ovora.Pam . quem S . por cxcel cncl<t, que pro n:ovcm ,\ ~tqueza. e 
Pr·esíuentc conhecendo e-··ns L'e~ur .0 , ~ 11

1 ~ u engrandecu:10nto do p:llz; .51UC dau t rabc\
pal'a as no~c.s csto.tistic,;:;,"' não d~i~~rá. 

1j 0 llto_<IO ~~<.'l'Ul'lu;~que .~orn~cc!n a o Tlle~ouro 
reconhecer quJ temos Sido um dos paizcs o dtnh.cii? prcc~~o, p .ll a ~.ao~: aos ~c~sr? ntS· 
mal· , 1-0.,,.,t"ITl"nle "O''C"U' d· s d 11 d tas o lunccwna.uo~ e lla t,l ,~~ ouüa, dcospe -

, ~ """ ~ ~ ' " ' ~ a u 0 1 u n ° · zas do E~ t:1d o. 
A qu : deve111os atl,ribuir este facto ~ Si a intervenção do Governo tivesse t.le ~o 
A O$SO maldit:J cambio. fazer scntil' nu cambio, dovüL ser <1ntcs no 

Dorninados pc•la prCIJCC!upação lll)ica. ele ele
var o camb!f) e convencidos p:Jr Sltggc~tão 
dos CCt•illltllJ;>tas CLil'ilpliUS, 01Jf.1t1l<IHICJHC de 
Mt·. Lét'oy Beaulieu de (jltO o papoJ QL'a a 
causa eL1 l.iuixa do c:w1uin, os 1ws.~os (J~t.:Hiis
t:ts j:•mais se Jomhl':tratn do vor·ificar qu:1!. :L 
(JWtntitlatlo de llleio ctn:ul:CIHC de quo noces
sítr,varuos, c, co111 <.1 di t. iot,~ú se pr·cuccuJmvarn 
com :1 :Llt<L do c::.~ml>iJ, desprezando os Vül' · 
tbtcit'US r'"c~,O!'O: da fornw.Çíl.O da l'iqUPZ;t O, 
pot·hnto, o:; vurdatlciros inteJ'C.'Hcs do vai7.. 

() fun principa l () l':J. CCOIWillÍZi\l' p Ll'!l O 
Thesuu:u os prejttil.IIS pot· dHJ'el'l~nça.s de 
cambio; o j)<H<l. Jhze t· ü Thesonm ganh:LL' al
guma s centenas de contos, fazi:.t-se o vai?. 
pN·tlcr rnilha!•c; c punham um cr:.Lvu na 
r·oda. cl l sou dc>CIII'IJ!Vimcnh . ·E rtuc.nt:ts 
vezes niía foz o Govez·no c lovut· o c<tmbio (L 

cu.;ta àaqllcllus mc.>mns q_tw oram mab 
prejudíc;Ldos com a alw. : os coJüt·ibu intes? 
Pa.1·ed a q_ue tinha mos ~ah ldo dcs ~a pol i l; icn. 
estrci ta., cujo.~ I'<):-:ulta.do8 tdt i cstil.o pa teu trs , 
ma,.~ o Se. 11ini;;tl•o da Fazond l nos Jez vol-
ta.r a. ella., · 

sentido de fitzd-o b<üx,tr do c1ue d.J faze l-o 
subir. 

Nãu q tl úl'o com ioto d izer IJt!C o 11ovm•no 
dcv<t l':l:wl' l1ai x<tl' o l'O.IIlll io . .Nilo, :1 ltlin il<t 
opiai:lo é qne o l_l, ,ym•ao nfiu S cl devo aiJ~olu- _ 
t:unc:Jtc pt•euc .. :t t[J<Lr com o c:wl l, io . 

!la ca;;os, po!'llm, e n1 l[tm é n:,cn,s:wío 
irnpc1lit' a altrt tlo c.1111hio. Von d:u· um 
GXOi)fplo. 

S i t:lll 188(), flll<111UO o C:tllllJiO .bai XOil <t 
17 1) 2, o cun8r~lll ~it·o Boli~:wio, do NatHius:t 
lllclllOl'h, não l,ive>sc eunscg-uit!u lcvanht' o 
om prcstimo do !::G. OOO. IJOI) e ~i. n:io t i ves~em 
tãu· p.Jll~O os S: ·s. con~ll lheiros .J uã.o A!!h:do 
c viscrm•lo ele Ouro Pl'eto ncg:oci:ulo o . .; em
twcst,imos do 1.881:1 o Hl8U, · CHlllt'dst itno~ e,;so,, 
clue clcvn.mm o ca ;n!J io :trti fieütlBHllltn <LO 
par, augrne·nr. LIHlo os nossos cnc :u ·go~ no ox
torio:·, o Cltmbio ter·i:1 <:on r.-i nu;tdo na sn~~ 
ma-rclm i.J.e,;c:cn ler! L<~ c cheg:tri:t em l S88 
mais utt Jl!Cll üS u, l!j, :t.jui !-(<U'. pcl:t lm ixu elos 
:1n nos a.ntcl'iores. 

Os I:LVradoros i.cl'ia.m preço~ m muner·:t
dor-m p<1ra os sGus l)l'O<luutos e não a lm.ndo
llil.l'ÍO.lll u. cultunt. do cereu.es, creaçlío e on-
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gorda. de porcos, etc., e que desrirez'ara.m verno inglez <lemonetizava a prata ·na India. 
unicamente porque, com o. traba lho de~orgu.- e os Srs. Rotschildd faziu.m trabalho para. 
nizado ct•moseachava.,não podiam concorrer valorizar a moeda na Argentina. . 
com .os similaresd~strangeiros importados ao Já não é segredo para niaguero, Sr. Pre-
cambio de 27. · · s.idente, a ca.ropanha que fazem os judeus na. 

O trabalhador estrangeiro teria recebido Europa, dirigidos pelos Srs. Rotschílds, 
monos ouro pelo seu traba.lho, portanto, re- pa.ra augmentar cada vez mais o valor do 
mette1•ia menos ouro para fó.ra do pa iz,' a ouro. Não os devemos censurar por isso; por- -
export<~ção augmentaria, a importacao não que assim como nós procuramos fazer a pro· 
avultaria tanto e nã.o te riamos aggt•avado paganda. do nosso café para augmen-tar-lllc o 
os nossos encargos no exterior com mais valor pelo a.ugmento do consumo, _fazem elles 
~ 1 . .500.000 . · · com o ouro, que estâ. para elles como o café 

O cambio de 15 om 1888 faria ·o effeito. para. nós. O augmento extra.ordinario da pro· 
do um freio.e impedlr-ia que descesSe á in- ducçã.o do ouro 3S3ustava-os d não podendo 
acredítavel taxa da · 5 5/B-em 1898: reduzir a. producção como estão fazendó cóm 

Eis o rosultado de se ·queror caminhar da- os diamantes no cabo, procuram alargar o 
;pressa do mais. . . . . eç>nsumo faz~ndo entrar para. o regimen -:da. 

A lavoura. e as industriasc estão soffrendo circulaQão · ouro ·os paizes que a inda. nãq . 
as consequencias de doús males ao ·mesmo o adoptaram . . · . · · ·' 
témpo: a· faltá do . numerat' io e a: a l ta do Depois de·fazereni entrar para. este regi· 
cambio. meu a Allemanha e outros paizes da ]j:uropa, 
· Imagine-se que ~érie de desastres se da- pa.s.~l'am para a India. e ··depois }la.ra os · 

.· rão si o cambio subir a. 18, o que não acho pa.izes novos. O primeiro foi os :Estadõs· 
nada. difficil,attendendo ao augment() extr:aor- Unidos, e seguiram-se as Republica.s da. . 

· dinario da exportação e g1·a.nde diminuição 'Aroer-ica Ceot1·al a do Pacifico que estão 
da importação de mercadorias e exportação qua~i todas em crise por falta de numeraria. · 
de valores. . · , · ·veíu depois o Chile que tem lutado e . conti~ · · 

A producção nacional baixará a. preços nuará a. lutar com difiiouldades, apezar de 
misera.veis. as lavouras serão em grande ter sobre nós a grande vantagem de ser · Ci .. 
p'l.rte <~bandonadas. a maior parte das fabri- seu tranalho todo nacional. A Argentina · 

· cas fecharão e a miseria e a ruína cobrirão e o Brazil estão sendo preparados para 
todo c pa.íz. . · entrar no regimen. A producção do oUl'O; 

Per-deremos todo o terreno cooquhtado tendo diminuido por se ter esgotado o 
de 1899 para cá e teremos de começar ouro da ::;uperficie do Klondike e por causa. 
de novo, porque nem a. lavoura nom as 'da guerra. do Transwaal, elles afrouxaram 
1ndustrias tiveram tempo de se consolidar um pouco, mas logo que forem e~ncluidas 
par-a resistir a duas cl'ises de tal gr avida- as obras para a exploração oo sub-solo do 
do ao mesmo tempo. . Klondike e que S3 termine a ·guerra do 

Sr. Presidente, só o cambio baixo por Transwaal, a produçfu> do oul'o augmentarâ 
alguns annos nos pótle da.r cambio par pet•- consitlera.velmente e a. campanha recome- _ 
manonto,porque só um período relativamente ça.rá. . · 
longo do cambio baixo poderá conso1.idar a Ouça a Camara .o que diz a Commissão do · 
no:lsa Iavou1 ·~ e as nossas industrias, e em- Congresso Americano nomeada para estudar 
quanto não conguíremos isto, não poderemos a questão moneta.ria.no _seu rela.torio sobre o 
contar com cambio par pet·manente. .. ·assumpto: «A convite de Che.va1ier e outros, 

E quanto mais baixo fôr o cu.mbio, ma.is . a lgumas nações da Europa, notaclamenie a 
depressa chegal'emos ao cambio par. Allemanba e a Austria em 1859 demoneti-

Sr. Presidente, em 1886, o pal'lamento zaram o ouro. ]!;' provavel que este movi
inglez elegeu uma commissão par1~ estudar mel)to se tivesse tornado geral na Europa si 
as causas da. depressão da agricultura. c a. não fosse a resistencia opposta pela Fl'ança . 
Inglo.teJ·ra. e indicar os meios de removei-a. Logo depois, em 1865, novo movimento se 

· E~ta commissão funecionou duran te dous operou, mas desta vez para d~monetização · 
annos, ouviu as o]:lioiões n.s mais abalisadas. da prata; . . · 
dent1•o e fóra. do paiz e concluiu declarando Na convenção de 1865 em que foi formada 
que a causa principal da crise provinha da. a União Latina, a Belgica, a ItaUa o a. Suissa. 
cQncupt•encia. que os pa.izes da moeda · dept•e- íusisliram vigorosamente para que fosse 
cía!la l'a.ziam ao,~ agricultores inglezes e que instituído o padrão de ouro, mas foram ven ... _ 
só depois da. moeda desses pai,x.c.> so valo- cidas pela França. Esta questão de demono
rizar, . p:Jderiam os lavradoros inglazes os- ti1.ação da prata era mais de fórma. do que de 
perar· melhores pt•eços para seus productos. snbstancia. O fim visado por ambas era fazf'l' 
A commissão citou ontt•e outros palzes a desappn.r ecer uma das moed~. afim do t.or
India e a Argentina.. Pouco depois o go- nar a outra mais escassa e assim prot&ger 

Comau, Vol. Vll 7 
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. as classes ct•eadoras e us que toom r endas 
·fixas cJn~ra. uma baixa no va lor da moeda e 
Consequonto a lta nos PI'cÇós gcracs . Eis o 

. Objectivo de todas as discu~sões mo notarias 
dos ultimos 25 annos.» 
· Ouç<1 ainda a opinião insusp)ita do gt'andll 
Gladstono,um dos rar.;s o>tadi st:.ls que jamais 
sacriftcai•am a verdade ás coo voníencias p::>· 
liticas. «A Inglaten·a não poderá. jamais cclll
cordar éom o bimetalismo pois cil<t é a nação 
grande credora do globo, o mundo intcll'o úo· 
y e-lhc e é ol1rigaclo a pag<lr-lhe centc)Qa.i de 
Diilhõc~ do lib1·a.s annua.lmento·de j uros e o' 

. ohjcctivo lia Inghtcrr,\ deve SJ I' fazer com 
. que a moeda em que e;séil juros dev em ser 
pag >s seja a mais c:tra quo pos.,a ser oncon· 
trada, do moJo quo co m a mesmr~ qnantidaúe 
liê clinhciro elli pos~a compra. e m<1ts tr·igo, 
a lgodão, lã, milho, gado, fumo etc, das ou
t ras ·nações a preço~ 08 m ais r eduzidos pos;i
veis . E lia poder;Ldestc . modo fornecer .a seu 
povo pela m etade dos pt·eç.>s .» 

A lng la.t ·:rra é unu nação credorn. e nós 
.somos e seremos ainda. por muito tempo uma. 
nação devedora : os n >ssos in teresses o ;t·ã.o , 
pois, em opposiç.'i.o aos delta , pelo que não 
devemos ter tanto einpenho e m . api'CSJar a 
circulaç,ão met.allica, Oeroai~ , o out•o t<im· 
bem est a sujeito a mu lança~ de vrllor, e com 
o pa.pelflcamos sujei tos a influ.cncii1 do noss J 
meio apcnn.·:, ao piisso qui:' com o ouro fica· 
ccmos soiJ a influencia das cr ises não só do 
nosso pai;\, cvmo dos demais. 

Vcja.moM a opinião ele:' alg uns homens da 
scicocia.- Humboldt diz. : c O ou1'o c a prata 
om circulação no 18• scculo õ ki nt.1. vezes 
ma.i~ do que cr;~ no 15• :;('cu!o; entretanto, o 
seu vttlor ou poder a cquisi tivo é dOZl' vezes 
menor do que cr·a <>n ão.~ 

O economista. Yvons. Jonto de economia 
politicit cli~ Univrrshlu.r!c rlo O w<.'n, af!irnm 

. que do 17HO n. 1800 o ouro b:tixou 45 °/ • c quo 
dt~ 1809 a. 1840 subiu 145 •(". 

A Cornmissiio Mone \;lri:1 Americana a que 
ha. pouco mo rcfm•i d iz no seu relatorio : «A 
longa e:-.pePieneia tla lngla~crra tem prova.·lo 
sPr o ouro um dos mcio3 circ ula ntes 1müs 
iostlvois , mais J>Cdhlos c mais perigosos 
ju.mai.; idéa.dos .,. 

Como vê V. E~., o ouro nli.o é mna mo orla, 
tão perfeib que mor(l\:a que sJ.criftquomos 
toçlo o í'utut·o du. no.Jstt patria para obtol-a. 

A mudança do v:1lor elo ou ro niio ~e par
cebe, porque não ha outra moeda. pe~ra me-
dil-o . . 
Qut~ntlo cllc a.bun tla., sobem os prc~.os de 

tudo o quando csea.SS:!ia descem, mas nin· 
gucm a.t t1•ibuo ~sa. a.lta ou baixa de preços 
a.o ailgmcnto ou diminu iço"lo do va lor do ouro, 
mas do Vi1lor dos r,wne,•os, t:~ l e Qllld cori1o 
succoJe comnosco com relação ao cu.mhiil, 
que qunmlo bai~tt o5.o dizemos quG fui o ouro 

que a.ug mcntou tle valor. mai~ que fui o 
papel quo so depreciou o vice-vcl'~a.. 

Não c:>mprchendo, Sr. Prcsicl c n te, essa 
guci.'I':t Btlm tregua.s quB se ft~z ao papel
moeda, ao . qual devemos turlo o· que temos. 

Pa.ra. o elfoito de instruro~n to de permuta 
dentro do p;tiz, elle vale t anto corno o 
ouro. 

E sinão, ouça. a Camara a definição que 
cncont r•ei n:\ Encyclopedia. aroericllona para a 
palavra « dinheiro » : . 

« Dinh~iro. O meio c il•culante do paiz·: O 
~adrão elo pagamento, quer seja do metal, do 
papél oti do qualctnct• outra subs ta ncia. Qual
quer cous:~. quo circllle de mão em mão como 
instrumen to de pm·muta garalmento aceuito 
comu ta.lcm qualquer• pair., e, em tal paiz, 
clinhcir.>,mesmo quando .· dcix;t de · sol-o, ou 
quando perde o va.lor passando p a ra outro 
paiz . Em uma .pala vra, qu:dqucr ~ubotlncia 

· de>Cinada. a Sélrvh · de úinheiL'.i pelo desorn.po
nho qu3 clla der a em·ta.s fuocçõos .scm olhar 
p ara. a .sutt fôrma. ou substa.ncia. » 

Ouça. agora o que diz o ocoooinis b Tilfa-
noy ; · 

«Muito se tem falla.do sobre pap.cl moeda, 
ou r(}, prata e cobre, mas t.udo isto é illusorio. 

Não ha cl>us 1 que lega lmente se possa 
chamar dinheiro . om our·o, e em pra~a ou 
dinileit·o om papel. · 

O dinheiro, comomedida.de prGr.o ou valor, 
é a autoridade soberana esh.mpad.~ e ligada 
á.quillo que é capaz de tomar e reter a im· 
•pressão daquolla a.utor·idadt>. 

E' a presença obrigatoria do SOb)rano no 
mercado c na CÔl'te, applicando 11. modida. o 
determinando a igualdade de permutas entro 
subdito o suhdito, enke C!l.mpooez e prin
cip~ e entre a corôa e o povo.» . 

Como fiz vor ll 1 pJuco á Cam:·Lra, os dire· 
c~oros da campo.nh:~ da valorização do ouro 
são os Srs. Rot~chUds, qu3 teem sido virtual· 
mente os directoros das noss'.l.S finanças. 

Não admi ra., p >is, q ue toúos 0 3 nossos Mi· 
ni3tros rla. J?;~zenda tanto trabã lhem para. 
l'a.zer cnlra t• o nosso p.~iz no r egimen da 

·circulação mo tallioo. 
P<L~so agora a sustentar as minhas emen

das, com~çando pela qlle· autoriza o Governo 
a emit tir mais papel; mas, antes do comJçar, 
peço licença ao nobro l'elaior par~ lho f'a.zer 
uma pergunta: V. Ex. jà. vol'iflcou qual a 
quan t idade de meio circulante do quo neccs
sioa o nosso paiz para.' o gyro Úr3 suas t rans· 
acçõos? 

O S1t . SimZEDELT.o CoRltÊA-Não. 

O Sn . A1.vi~ or. BmTo-Como pódc V. Ex. 
cntiio aflh•nun· que o meio ch·cul:mte é de
masiado c ruconunenda. a incinct•a.ção? 

Fr·ancamcnto, não compt•ehendo. 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 21105/2015 10:02+ Página 8 de 47 

SESSÃO EM 5 DE NOVEMBRO DE 1901 51 

O SR. SEitzEDELLo CORRÊA - Eu já tenho 
dito tn.ntas vezes da tribuna a razão pol" qne 
jttlgo que o meio circnbnte é excessivo q11c 
11J:C p:t reei a escusado e ;tw a rope ti r. 

0 SR. Al.VES DE BRIT() - V. Ex. poderil 
me dizer qual é o crlterio pelo qual avalia 
a quantida.tle do meio circulante de que ne
cessitamos 1 

O SR. SF::RzEDELLO CoRRÊA- O Cl'itario 
que todos os economistu.s apontam- o ne
nhum valor da moeda, a desvalol'ização. 

0 SR.. ALVES DE BRITO- V. Ex .• acccita o 
· criterio estabelecido pela formula do Sr. Mi
nbtro da Fazenda ? Está. de acco1•do com essa 
tbrmula 1 

O SR. SERZEDELLO CortrtfuA- Conec>rdo .e 
já a deremli até. 

0 SR.. ALvE.> DE BRITO - Deploro que 
V. Ex. tenha esta opinião, porque o menos 
que se póde dizer dosta formula é qu:J é ex· 
travaga.nte. Nom· se póde dize!' outra. cousa 
do uma formula que pretende quo o preço do 
nosso papel deva ser representarlo pelo 

_quociente da nossa exportação eru din hoiro 
esterli~o dividido pela quantidade de papel· 
moeda em circuhi.ção. Na exposição QIIC de 
iill:t formula faz o Sr. Ministro da. Faz!:lnda 
u~. sou I'!)Jatorio de 1899, diz S. Ex : «Aos 
24,5 nulhàe~ esterlinos offel'ecidos peloa ex· 
portador'os ou s:~u~ int.ermedbrios, a,presen· 
tam-se 7;15.000:000:~, valor dt\ nos.>a circula
ção em papel-moeda.» Isto é absurdo. 

Do~de (JUC a fórmula desproza os dou; fa· 
ctoJ.'•iS print:ip:Lc~:~: a impo1·tação do merc.Jdu· 
rias, q11c t,HHto~ do pagar• em ouro, e a cx
portu.çàú de v:tlores, não pótle regular. 

Eu já disse, Sr. Presidente, c nã.o mo can
sarei ,!e r·ep(!tic•, q1tc o c:\mbio depcn(!o uni
camente do todas a~nos.~as transa.cções CJm 
o extoriur; dt~ um latlv <L exportação de mor· 
cadurias e<\ int[JOI'~:.o;:ao !le valol'CS c do ou
tr,o la/lo a. importaç;rro de merc.<tUOI'Íll.ll. c e)(:-
portu.ciio de vai o 1'H~. , 

li mais n:1d:t. l!:u dCI me a•i trabaluo de 
c~\lcular qual do via ser o cambio que rlrlvin.
m·os ter .p.3la fórmula e vou mu:striLI' quf' 
nem a coincidcncia quo 1hf' quCl'em e~<~pr(J,;.· 
ta.r elb torn, . . . 

No quadro mesmo publicado pelo St·. Mi· 
ni~tro da .l<'azentla no sou l'Ulatorio de 1899 a 
fls. IX, cncunt.l'ei •~s SClguinto; ul!!'cL·cnças: 
Em 1~89, pela. fórmula, devb SC'I' de 3.S !3; 16 
foi (lo 27 l/2, om 18tH, devin. sorde 13 l.S/16 
e foi de !6 11/32, orn 1Bll2. de O 9/ 3~ o foi do 
li l5/!6;·om l894,úe8 15/ IGe ft.ti de 103(32; 
em 1895, de 10 23/32 e fui de 9 1:3/ JO; em 
18!17, dl' 9 19/54 c fo i dC' 7.23/3~. Em l8lJO, 
1893, lK95 e li:l9J approx.imou-.:;o. 

Vou da.r mais a.lguns exemplos do pcriodo 
do 1866 a. 1889, Nossa período o cambb ver· 

darleii\> ·~ó coincidiu com a fórmula em 1880 
P l88l~dous a.nnos em 23 e so approximou 
em mais tres ou qua.ko annos. 

l~ór·a. dl'sscs, as dilferença& s.'io ··grandes, 
salientando ou as sc>guint•Js: do 1866, em que 
pela fórmula. devia ser• do 18 19/ :12 e foi en· 
tretanto de 24; ~o 1867, que devia ser dE' 
29 3/32 o foi do 22 1/ 16; ('m 1870, que devia 
Sei' do 15 45(64 e foi de 22 l / 16. 

.<.s ou tl'as d i.fferenças sã.o q uasi t odas de 
mais do 4 d. Mu.~ o que eu quero saliGntar O 
que ora a diff!!rença é paro. mais, ora para 
mt>nos, como põr exemp!o em 1856 o 1867. 

Em 1865 a fórmula dou.IS 17/ 32 contra 24 
e oin !867 21J 3/32 contra 22 1/ Hl, · naquelle 
ailno menos 5 15/ 32 e neste m u.b 7 1/3~. Isto 
basta. para m<~.tar a fórmulik, mas ou con
tim1o. 

Em 1866, o ca.mbio fvi ·mai.~ bai~o do que 
o d.e 1837 a•penas 1 15/ 16, quan rlo pela f Jt'· 
mula devia sc1· ma.is alto l O !8/ ::12 .. 

A m:par:ação !'oi maior em 1867 do que· 
em 186ô dD 2D.OCJO:OOO$ o a omissão foi redu
zida. O divi(lendo augmen tou, o d ivisor dimi
nuiu e tanto bastou para dar· com a. fórmula 
po•· terra.. A coincidencia da ndo-sa uma vez 
é muito thcil de ·so r ep:ltir. A nossa expor
tação tendo augmontadJ c a quanti~a.do de 
pn.pel diminuído, é clal'o que augmentando 
o dividondo e diminuindo o divisor, a.u'
gmenta u quocien te. 
SupponhanN~ agor a quo a importação 

tivesse angrncntado muito e quo tivesscmos 
grn.nllO~ satlida~ do ourJ que neutralizassem 
os ctrdtos do augmento da. expo rbçào, o 
ca.mbio mantinha-se <is mesm:~s t a:tas e a 
fórmula. mentia a. inda nma vez. 

Snpponilu.mo~· ainda que a expot'tação di
minuhL muito, mas que a dilforença rra 
compensada por gt·amles en&l'adas de ouL'J e 
p::n· gt·ande diminuição na impOL•taçã.o, o 
cambio mant~r-se·tli a ás mesmas t axas, mas 
pel<t formula seria muito menor. 

Emllm, Sr·. Pce~ iden to, f•~züt· dcp'lndor o 
cambio u nicamcn ~o Lh ox.portaçoã.o c da q uan
tl:lue do p:~.pel é um con tmste . 

O que deploro, St•. Presiden te, como bra· 
ziloiro, é quo houvoi!se quem tivesse a. in
t'eliz lcmbt•a.nça de no.,;. o1por ao ridículo, 
consultamlu cçvnomistas europeus sobre est<h 
formula, declarando quo cra c llu. do Ministro 
d:.b Fa.z.mda. do Brazll. ü nobr J r 0!ator estâ 
de aCC-l,l'do com a lo l'mu!a. P ois bem, cu 
I'epto S. Ex. pam o julgamento de um ·tri
buno.[ de economist;~.s U:Jtaveis do Bra.zil e do 
cstraogcir•o. S. Ex, faL•á umo. exposição 
úotemlcndo ·a form ula e c u fJ.rci o utra 
comoatondo·a. Si o julgamon ;o fo1· em favor 
da formula, eu me compr·omct to a dar a 
(!Uu.ntia que S. Ex, .n.rb itl'a.r pu.ra umn. insti
tuiçiio de cariJade. Si lór co1Hra a l'ol'rnu la, 
S. Ex. pagara i gu~l quant ia . Accoita ~ . 
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O Sn.. SER.ZEPELLO Con.a~"- - Nessa. ·nã.o do papel, como meio de valoriza.l·O, diz : 
caio cu. «Mas é factiJ de const>.tnto observação que 

o Sn. . A LvEs DE "BmTo _E é por uma em certas épocas do anno o numeraria toe_
formula destas, Sr. Presidente, que sãodiri· n<.t-sc esc~\SSO na nossa praça. A coutra.cção 

motivada pelo resgate pódc scz· elo gr·a.vos 
gidas a:> nossas finanças 1 · conscquencias em taes circumstanc,ias . O 

Como já mostrei no meu ultimo discurso, meio de 1,wita.l-a.~ S('Jrii\ pôr· de novo em vigor 
um paiz não se póde desenvolver sem num e- a lei n. 2_555, de 2g de maio do 1875, etc .'> 
ra.eio sufficiente c· sobretudo um paiz novo 0 rctrosrJccto de 1883,- diz 0 SC!!uin to : 
corno o nos~o. em que tmlo est:l. pm· fazn·. --

. Como mui to lmm.disse a Commissã•) Mo- «Ainda vimús no anno fi ndo que a dc.->locação 
lJetaria do Congr('S.'lO Americano: «o llioheim ternpora.ria. .de uma._ som ma. rHat iva.mcntc 
é o grande instrumento da a.~sociaç.'io, a dimiuuta (l:i.OOO:OOO$) mandada para. as 
fibra mesmo do organismo social , •~ força vi- p1·ovincius, afim de alli movot• as. safras, 
t.al da iodustria, 0 pror.oplu.sma. da. civili- detct'rninou •~ retra.cçã.o_ no merr..a.<lo do !lcs
za.ção e é tão cssencii~l:i sua cxist.Onci:J. como -contos c adean ta.mentos e grande clevn.çiio 
o oxygonio á viria. anima.!. das taxas.» . 

Sem di nheir•,, a civilização não podia ter No retro~pccto do i889, so lê: <~A l)ituaçlio 
'd · · · · t do nosso mercado monetado despertou por 

t1 o um prlnCl[iltl " f\Offi IOU suppr1men o re- a!gilm tempo· sérias appt·, hun·soes·. Já nos 
duzido ella terá d•, •!etinhar c . u,lê de pe- ultimO$ mêzcs de ·1886 Stll•·, t< ~ se corto malt 
recer , si não IOr socr;ornda.» 

Em sua men.-;a.gem ao Qon:sres;;o Americano estar proveniente da diltt-~,J: .. adc do obtet· 
em 1893,- diz 0 Presidente nrRnt. : . emprestimos e adea.nta.m(w t.u~, escassr.ando o 

numerar·io. P arecia., p01·ürn, quo ial t>.Stado 
« Para a ngmenta.r :\ nc~ .<.'1. oxportar~o . é era apenas a. r~petiç.io ·d a. (lrise pcriodica. 

necessa.z·io dinMiJ·o-suffictcnte para conservar quCl se observa. nesta pra•;:( aos fins 1os se
todas a.~ inllustria.s do piLiZ em plena ~~~t i vi- mest res c quando grande.~ ;:J~nma.s são m;m
da.do. Sem isto, deve-se e~pHra.r a. b;~oca.rrota daJ.a.s pa.ro: a.s provincía.-1 lim de O:lli move-
tanto individual como naciona .» rem as safras. 

O Sr. Min istro da Fazenda. c 1~a O}Jiniões do Prolo ngou~so, porém, esta. ditflcultlade 
· ministros 1lo Irnperiu sobre a necesü1ade de polos primoiros mezes ilu Lnno e aggravou
sc redt1zir c) mci<J circulante para valorizal·o. so c rn fios de junho, qur1uúo a ta:xa. do dos-

Si é verdade que os estadistas da. monar- conto pat•a as melhores firmas subiu a 10 
cbià., domintLdos pelo cspit·ito de rotina da 0 12 •;.. , 
época., t inham o~sa. opin ião, não é menos Rc.ncLtcr<J.m-sc para o nol'te 12.894:000$ 
verdade que muitos dellcs c aliás dos ma is e para. 0 sul 6.829:000$, total !9.723:000$000. 
i !lustres nã.o occultaram os offeUos das crtscs Tendo subido tanto, como acabamo.'l do 
determinadas pela. f•1lta do meio circulaute. ver, o preç:1 drJ dinheiro, deu-sCl em nos.~a. 

·Em se11 rola.torio de 1875, ·,liz o viscúarh~ pr<~ç<> quéda geru.l dos valoi'Od dos fundos 
do Rio Br·aoco : publicas, acçõc.i de companhias c titulo~ de 

.<~Nas m:~i::; ímpor·ta.ntos prllça.s eomrn<!r- tofli;L a cspecie, tornaiHlo-se ta.mbom limi· 
ciues do lmpcrio, do norte ~~ sul, mato'· tado o numf.lro e a. importanc la das traos
fest <Hlü f;dt•~ do nurno1·a.rio. Este far;to aer;õos na b:>lsa o nos bancos. Não- vomos ra.
quo a principiu p:\rW!o loca.! o t i',lnsitot•ic., zã.o par a., como se pretf.l ndia, 11.ttribuir esta 
"tem- ~o rcpr·od11:Z.hl o ne~tcs ultimas tem pos on' situação á. ret.jradlL de poqu~Jna. somma llll 
certo:; JKII'iodos ll r1 anno, ospecialmen~o p n· papel-moeda. cJl'ectua.da · pelo Thcsout·o Na
occa~i~o d:tl! ::;;lfi'<LS c das liq uid:,çõc.~ scme~- cional. 
tr;~cs orn ~orlo~ m; centros do nos ;o m lVimcJt.c> Corn c licito, não menos do 8.000:000$ fo
commerr:ial ·e fimmceiro. Algung chcli.':s de ra.m r 1rnccidos de.<!de janeiro atô junho. pelo 
r epa.nições tiscaes att.ribu:1111 :lqncll:.~. c .• 1111a. Thesouro ao B:mco <lo Bl'azil , do a.ccol'do 
o decrescimonr.o da l'C!nd:l public:.~. pela inllu- com a.~ disposir;õc,; da; lei de 1885, otc. » 
enoia. que alterco em tortas i.L8 oper:v,:êJ.cs do Si durante o lmpcrio, om que não h:.~.viu a 
mundo commcecial ' demorando·as e re~r.rin- enorme verba de sala rios a pagar, om quo 
gindo- as.:. . as transa,cçõe.~ da lavuul'll com us cr:nLrus 

. O Sr. conscl!Jciro João A!J'J·cdo em sou commorciao,; twam qnltSi _to1la.s feitas por 
r el;ttorio de il:l89, diz : «A i rnpoH!toeia., ll.·J· meio de ~a.llU\)8, em •.rue nii.o Ciuhamol! quasi 
r~m. que circula. parece insutHc iontcJ pa.t•a índu:lLL'Ías c em qu<' os habitua 1l.L )lopula.<:ilo 
auxiliar as t r:tnsa.cçi)es do .commct·cio o da Cl'l110 muit.o maü . mode:-~tos, 200.0IJIJ eouws 
iodu~Lr1a. em um !l<Liz como o nos,;o tão eJ.- de numera.r-io provocavam ct•ist•s como U.tl 

tonso e de centros populosos tão afastados que t•cferem as · opiniões que acabo do ·ler, 
uns dos outros.:. como aclmi t~ir-se que com uma. produe<,·iio 

O I'Ctrospecto corumercia.l do Jol'nr.ll do tripllca.d<t, com um~ Vlll'ba. enorme de SiL

Commcrci() , depois de a.consolha.r o ro,;gate la.rios a. pagar em dinheiro do contado, com 
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os habitas du. população complota.monte 
transformados, com a. industria. con$idcra
velmento a11gmcntada o para sobro carg"a 
com grande parte desse numeral'io fóra. da 
circulação, no fundo das caixas dos tr<\balha
dores, 800.000 contos sejam demais? A nossa 
producção não triplicou de valor, devitlo 1\ 
grande baixa dos preços dos nossos produ
ctos, ma.s tl>iplicou de volume, e a. neces;i
dade do meio circulante está na razão di· 
recta do volume da producção c não do preço, 
porque o productor quasi tanto despenclo 
para produzir"uma mesma quantidade quan
do o genei·o está baixo, como quando está 
alto. Isto é facto que não póde ser contes
tado. 

Os meu; primeiros passos em procura do 
criterio _pelo qual se devia avaliar a quanti
dade <lo meio circulante necessarío ao mo
vimento das nossas transacções ·f<lram no 
scniiuo da circulação per r:apita. Vi logo, 
porém, que andava caminho et'J•ado pch.l. 
enorme depreciação que notei do meio cir
culante de alguns paizes, espeátlmente do 
Paraguay e da Columbia., que não estava em 
retação com a. pequena circulação quo ti
nham, estando o papel no Paragua.y com 
um:1 <lepreciaç)ío de 740 "/o, tendo apenas 
29.!156 pe>' capítae na Columbia com uma 
d0precia.ção do 355 "/<>, tendo, entretanto, a 
insignificante quantia de 7.624 do numeraria 
pe,· capita; fui proc1lr.J.r as causas desta <Lno
malia e d<>paroi logo com a causa na insigoi· 
ftc<.~.nt~ producção dessespaizes, q ucú d~ 8.514 
para a. Columbia. e do 5.774 p:~ra, o Paraguay 
per cap1:trt, qu<~.ndo para o Hril.zil ó de 40.048 
o para a Argentíria de 80.398. 

Comprehondo-so á primeira. vista. que um 
paiz necessita de tanto mais capital qu;mi;u 
mais avulin.rlas forem aa suas tr:ms<Lcçõe~. 

Si fo~semos a medir a. quantidade de meio 
drcul<~onto que dovi<l.tn08 ter, a.<Iopt;lndo o 
crit.erio per c;apitr.. pol<~ Argontin:~ c pelos 
Estados Unidos, uevi:~mo~ ter fOl.JOCtivrL· 
mente 3. 3011:904$ o I.OG:~:Oll$. Si l'ossemos, 
por outro lado, arlopt~ntlo o rn<:~mo credito, 
modil·a pol<L Columbia, deví:unos ter ótponu.s 
137.304:000$000. 

Não me detoroi a expor :1 Camu.ra o segui· 
monto dos me1u estudos ; basta dizet• quo 
cheguei á conclusão do que um paíz ncces· 
sit11 do um~ quaniid<J.do de meio círculu.nto 
'igual ao valot· ria sua importacão e expor· 
taçfio reunidas, com as modificaÇões- exigidas 
pelo sou meio, pela ~ua. e:densiio, peloa seus 
meios do communicação, pelo desenvolvi
mento d<J.s suas industrias, pela especio de 
Bua principal industria, etc., e·te. 

O SR. SEazEDEI,LO CoRR~A -Essa. expor· 
to.ção é em ouro ou em papel~ 

0 SR. AtNE~ DE BRITO-Em P<Lpol. 

O SR. S"RzEDELLO CoRRiiA-A r1110 cambio ? 

0 Sn. ALVF.S nE BRITO-Não tem nada que 
ver com o cambio. 

0 SR. SERZF.DELT.O CORRi1:A.-A nossa expor
tação e importação é em ouro. Para. saber a. 
somma papel ó preciso firmal' um criterio. 

0 SR. ALvES DE BRlTO-Si as estatísticas 
U.a importação e da e~portação são feit"aS só· 
mente em ouro, ne~tc caso deve-se fazer a 
rcd ucção para. o pa pc l. 

0 SR. SERZEDgLLD Coa'Ríi:A. - M:ts isto ao 
cambio de 27? 

O Sa. Avno:s DE BRITo-Não; ao actual. 
o. SR. SEnzP-nELLo Conn~A- Mas este é 

varia.vel, é hoje de 10, amanhã póde ser 
do 11. . . . · 

0 SR. ALVJo:S DI~ BRITO - 0 criterio deve 
ser o cambio m(:clio do anno. Meu collega, 
nc~w ponto estou e~ Kcntido rliamctral
mentc oppilsto~ a V. Ell', Eu positivamente 
não l11ço questao elo ouro . Par:1 mim. o ouro 
é uma. rnllrcadoria. como outra qualquer, 
que só serve pm·a liquidarmos as nossas 
nast.racções com o exterior. 

Daqui a pouco V. E){. t erá. occasiã.o de ver 
quo vou chegar onde V. E:c quer, embora 
pot• caminho clilferen te. 

A Argentin:1, senuo um paiz principa!men&e 
pastoril, iudustria .e.;ta que e::~:igo menos 
capital do que a agrico!a, sendo um paiz 
muito menos vasto do quo o nosso, de popu· 
la.ção mais condensada e tendo um systema 
banca.rio muito mai~ perfeito do que nós c 
moios mais rapídos d~ comrnunica.çã o, ne· 
ces10ita pol' toilos este~ mot.lvos do muito 
menus meio circulante do que nós. :rem, 
entretanto, 5D0 .3:ll con to~ <lo Pf\pel-moeda 
pura um commorcb "intcma,cit;nal de ü03.536 
contos. Proporeionu.lmcnt e ricviamoB ter 
1.030. 75:~ contos. Ternos, on kc t<Lnto, monos 
do 700.000 cuntos e aincün.elmm que é de· 
1U<1HÍU.(l0. 

Os Estudos Unidos, por um lado, precisam 
m:~is do que nós, porque jll prMuzem quasi 
tudo o quo neco.;.sitam e toem, por .ísso, uma, 
exp(ll·taçã.o c importação rcla.tivamcntll me
nores, lJr.l'Cisando, pot• 0sse motivo, do rmLis 
capital p<Lra rnovimBntar as sm~s ind ustrias. 
Precisam do m:J.is, t.a rnbern, p orque t~ po
pul:lção om gcr<Ll tem habito~ do con
forto quo a noss<J. não tem CJ gasta. mais . 
Mas, por outro bdo, preci~am menos por 
te!' um systoma bu.nca.riu completo, por ter 
por tal modo descnvolviuos outros instrn- · 
montas do per·mut: ~ como os choques o as 
cartas do credito, e pódo mover o seu com· 
mercio com muito menos numerat•io, c, 
finalmente, pelos seu~ meios rapidos d.o 
communicação. 
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Tudo considerado, creio não ftcar longe I metallica, do que dar valor à emissão, pois 
da verdado medindo as noi"sas necc~si- para mim o credito do BrazU tem mais valor 
dades d.e meio circulante pelas dos Eshdos do qnc o ouro. A maior vantagem desta. 
Unidos. idéa é, a meu ver, habilitn.r o Governo a 

Os EstJ.dos Unidos tecm uma circulação impedir, peln. compra de ouro, altu.s intem
de 4.858.420 contos ·pn.ra. um commercio pestivas do camuio em peejuizo do paiz. 

· inte_rnaci0nal de 4.441 .409. Nc~ta pr·opor<;·ão ·Por este processo chegaremos com o 
devmmos ter l. 162A.819., . tempo a ter um lastro igual á. emissão. Em 
Por~dtes ~lados ve V. Ex., St·,. Presulente, todo 0 caso, ello virá mais certo por este 

que_ nao fm e~aliera_do na _minha m~enda caminho do que pc:o da ~ncir~et•ação. 
~levanrlo a em1ssay .<t 1.063.011 con?_s .0 Aemenua(lueautorizaoGov,ernoucobrar 
1st? para _se~ emlttt~o <toS pouco~ e drs~~l- impo.-:;tos . em vuro visa acabar com o jogo 
buulo. por todo -o palz · em quunti<~: nu a de cambio transformando-o de comprador 
supe~10r a 10.000 cont~s P0\ mez, pots tenho em ~endedor de ouro c ao mesmo tempo au- · 

' qmtSl tanto medo dos elfeltos das geande~ u 1 , .- ' '< ·• . de 
dor•l'amas do diiihGiro na cieculação como da t:>~:enta~. 0 ~t I_Uei ar 10 co~ ~ ?~no que ha 
rctracçã.o. As emis;:;ões serão feitas pelo Go- VII par<~ pugu..mento, dos dnert?s. . 
vcrno segundo as n~cessiclades 'do commercio, P r este m?IO os Estados. U:nd.os t1veram 
da lavoura e da industt'h, confor·me <1. _ fu.lta dmantc o pcrwd~ de ca211b10 ba1xo ao l<~;do 
de numerario que houvm~; mas na melhor da. su~ enorme. ctrcula<:ao papel, uma ctr
hypothese a emissão não ftcar~L completa culuçao met<1llLca de 198.500 contos. · 
si não no firi1 de tres annos. · Graças a essa-medida os Estados Unidos, 
.· A emenda tem, atiás, muitos pontos de apezar de uma circ'ulaçã.opapel do 4.227.213 
contacto com as idéas do Sr. Ministt·o da Fa- cont•Js, correspondentes a. J:i4.520 pe1· capita, 
zenda, pois,dC'tcrminando que seja a emi~são o a quasi cinco vezes o valol' da sua exporta
igual ao valor da expor~açã.o c importu.çã.o ção e impol'tação reunidas, que eram então 
reunidas. si o cambio subir, diminue o valm· a:pemts de 900.000 contos; apeza.r dos deficits 
da exportação c importa.çã.o, o, port:Lnto, n. enormes tanto no seu commercio interna
quantidade de papel, e tal seju. a alta do ci:Jnr1.l como nos sons orçamentos ; apezar 
cambio, que tel'á o Governo de rer\uzir a das grandes ~ahidas do ourv e de estarem a 
emissão em voz de augmental-a. Suppo- braço~ com uma guerra medonha, nunca 
nhamos t)Ue o cambio ::;uba a 24. O valor th·eram o seu ouro depreciado de mais de 185 
do no . .;so commercio internacional bnixurá. a. por conto, ·o isto durante pouco tQmpo, em 
531.505 contos e o Governo, em voz de crmt- 1864 tendo sido a média desse anno de 
tir, terá do recolher papel. 118 °/ 0

, emqua.nto que nós chegamos a re· 
A emenda attendf', port.ant.o, ao :~ugmento gistra.r o rLgio de 380 °/o em l8Y8, sendo a 

do poder acquisitivo da. moeda. média dosse armo de 295 °/o· Achando-se os 
Chegaremos ao mosmo .fim, ernlJora. por Est.ados Unhlos em condições muito · peiores 

caminhos dill'erontes. O que· a omendu. tem do que nós, a quo .podoremos attribuir este 
principalmente em vista é pôr a emissão result<Ldo,::;inão c~ ser o Governo o regulador 
de accordo com u.s nossas nccc sldu.tles. do cambio '? A Argentina, l•)go que passou 
Si ai nossas tra.ns:1eções augment.arem, so a cobrar a, totalidi\de dos direitos do im
reflectem logo na exportação c impol'tação portilção em ouro, viu o seu c ;~mbio melhorn.r 
e tt emis:;ã.o será augmenta.da. Si dimi- ra.pidamente e, o que é melhor·, tornar-se 
nuirem, será reduzida. a emissão para· não muito mais (>Stavel. 
haver suporabundancia. Não é isto melhor Com estas duas emendas o Governo fica 
do que termo~ nm<L E-missão arbitraria, ora. com as redeas tlo cambio na mão e bast11 que 
superior, ora inff'rior ás nossas neco.;sicludos ~ os jogadoro3 saibam que o Governo póde fa· 

A emenda ma.ndu. empregar a. omissão na zer subir ou baixar o cainbio á vontade, 
comprll. de apolices. Deste modo, u.lém do V(!Ddendo ou comprando ouro, para não se 
Governo ficar impedido do despender o pro- at.r verem mais a · joga.r. Preciso declarar. 
dueto da emissão na.s dcspC'zas ordínarLs do que o omo a. quo se rcfel'e a emenda é ouro 
orçamento, substitue a nova divida qu<' con- fim ntoeda c não cambiaes. 
trahe por out.l·a,com a. di!I"er-ença qm~ substi- A tl't·ccir•a emenda. <i consequoncía da se
tue uma. divid<~ de> que pu.ga ju1·os puroutz·a. g_!.llllht. P;~ssu.ndo os dil'oitos do importação 
que não }JU.ga. A posiçã.o doseredoPos do E~- a ser colmulos em om•o na sua totalida.de, 
tado não muda, antes melho:·a com a-gu.r<Lrt- necL•ssiwio sel'it l'Cduzir os direitos pr·opJrcio
tia do ouro em que serão empregados os nalmonto. 
juros. A quarta emenda, mandando applicar os 

A idéa. do lastro em . ouro tem mais por fundos de garantia, resgate, etc., nu. compra 
fim s:üisfazcr os desejos dos q_ue querem de apolie(>s pu.l'a ta.stro (la, emilssão, obod~ce· 
uma. circulação ouro, ou de papel com base ao mesmo plano. 
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A quinta emenda autoriza o Governo a que-~ reira, etc., mas os factos me vieram dar 
b~ar o padrão monetario para 4$500 por razã(). Não, Sr. Presidente, não sou propheta, \ 
o1tava de ouro. Nessa emenda houve um apenas em vez rle deter-me deante de theo- ' 
erro de calculo, que me <J.pre.sso em corrigir. rbs, estudo os factos em face \ das estatisti
Quando fiz o calculo não mP lembrei que cas; por isso, raras v·czes me engano. E .. 
o valor da libra ao cambio do 27 era 8$888 e assim como previ os:; os factos, Sr. Pre
mais afl'acção decimalperiudicn, 8 o fiz o ca.l- sidente, prevejo,p~1.ra muito breve, dias mais . 
cu~o pelos 8$888 c:;rtos. Conferindo o calculo felizes _para no.:;~a J?atria. Leio nestas esta
det pelo engano, e pelo novo calculo que fiz tisticas que a nossa exportação augmenta. 

·verifiquei que o valor da oitava de ouro ao muito e que a importação diminue ainda 
cambio de 24 é exactamente de 4$5)0, sem a mais. 
fr~cção. E:.;ta idé:t não é novJ., Sr. P_residentc, As tão malsino.da':l emissõBs ~e papclmoeda 
e Já o conselheiro Belisario a advogava com da Rcpublica. est:'í.o produzindo os ::;cus fru
calor quaqdo o cambio não estava longe do ct•)s.Os saldos de nosso balanço commel'cial 
par e era uma idéa vencedora naquella ép ::>- se avolumam. Os no3sos orçamentos se 

- ca, que teria ~ido levada a elfeito, si nã•J ti- encen·am com saldos. 
V.esso cabido o ministerio de quofc~zia · paete As reme.;;..;as de ouro tendem a diminuir; . 

- aquclle illustre brazileiro. Admira-me que porque grande parte elos colonos que tinham 
com o cambio abaixo de 12 o nobre relator de volbr pr~ra l:mas patrias já regres~n.ram e 
impugne e.3sa emenrla,reclamada por todos grande numero dos qne existem já se fixaram 
para a facilidade do calculo de quasi todas definitivamente no p:.~iz. Não fo.~se a. crise 
as moedas estrangeiras, sendo d.c lO$ o teemenda que estn.mos atr<.wêssanclo,devida á 
valor da ~. de 500 réis o de schiling, de ~$ o falta de meio circulante produzida pela inci
do dollar, de 400 réis o rto franco e da lira., neração do papel moed ·., e a nossa situação 
e:c., a cs.-lo. cambio. A emenda , viria além seria auspiciosis.~ima. . 
diS.::;o reduza· de.l2 l/2 °/o grande p:tl'tc dos Comparo-a á dos Estados Unidos em 1874 
pagamentos qu~3 temos de fazei' em oueo. o, como ht, teremos o cambio ao par dentro 

A sexta emenda, finalmente. mandarotira.r de> cinco armos, si não fôr perturbada a mar- · 
do orçamento a prohibição de se utilizar o cha regular do paiz por altas · artificiaes e . . 
Governo do papel moeda nas operações do int ':lmpe::;tivas dü cambio ou pela conti
credito. nuaçã.o da. política fatal das incinerações. 

Sr. Presidente, não mo illudo nem nun- Gloria ao Sr. con:;C'lheiro Ruy Barbosa a 
ca me illudi sobre a sorte das minhas emen- quem devemos em pl'imeiro logar e;ta phase 
das. · de prospeddacle em que o nosso p:üz vae en

.Provavelmcnte terão apJnas o meu voto, tt·ar·.GLoria ao conselheiro Antonio P1·ado,que 
mas a semente ahi fica o tenho fé em que uepoi::; delle fui quem mais concorreu para 
ella. ha do germinar algum dia. este ln·ilhante result<~do, pois foi quem ini-

Na luta que va.e tr;wada no mundo pola. ciou a immigraçã.o. E glorit~ ao Sr. general 
supremacia da pl'oducçã.o, hão de sahir ven- Glvce1•io como continuador da obrit dl) Se. 
cedaras as naçõrs que SC' não deix:ar·om J.is- conselhcirv Antonio P1wlo, sendo do lasti
tanciar, o ai daquellas que f rem vencidas. mar que o seu geandio.~o plano de bur·gos 
Serão fêl.talniontc absorvidas pelas mais agricolas não "ti vosso si<lo lt:>vt~do a. elfeito 
fortes. Mas tenho fé,Sr.Presidence,(Jue a nossa pelus seus succes~oros, pois ha.vi<~ de con
querida Patria. encontPará algiJm dia um co,'l'l'l' pa.ra que a nossa sLuação fosse ainda. 
homem que a faça abandonar a, rotina. c molhor. 
seguir pelo verdadeiro caminho d<1 sua gran · l·~ ainda ha, Sr. Presidente, quem procure 
deza o da sua felicida.de. attrib•ir ao Si'. conselheiro Ruy Barbosa. 

Os meus a)nigos me chamam de propheta todas as noss<ts deí1graças, a começa1· pela 
porque em 1889, qu:mdo vi os colonos da b:üxa .. do cambio o tel'mintl.ndo na con
minha fazenda passando tudo quanto ganha.- vc!'sã.o das apoliccs papel para apol~ces 
vam pa.r·a _sun,s p<J.trias, depoi:-~ <l~ tm· vü;to our·o. Creio ter dcm::mstrado as vcrdaderras 
pelo retrospecto commercial do Jm·nc,l do cau::;us da baixa do camhio com algarismos 
~Jomme,·cio de lR88 o augmcnto colossal de que nãJ podem ser contestados. · Qmmto á. 
Importa~ão, pr·evi a baixa gmnue de caml.Jío conversão, que cnlpa tem S. Ex. do que lho 
que tivemos. _ tivessem destruido o plano '? 

Provi :t baixa do café com quat1·o annos de S. Ex. seguiu êl. orientação dos Estados 
antccedencia. Previ a crise financeira (lo Unidos,quc nunca cobraram os direitos de im
meu E:;tatlo, tanto que conjurei o Governo portaçà.o,nem pagaram os juros de sua divida 
a fazot' provisão durante o periodo do vacca3 sinão em out'<.J. O resnl&êl.do foi estabelecer 
gord •• s que ostavamos atrave~sando para o no }Jaiz um:.!. circulação ouro pa1·a es~es 

-período de vaccas magras quo se ia seguir. effeítos, que, sobre augmcn·tar o numerarw, 
Oh.tmaram-me do pes~imi~ta, de ave agou- servia de freio á especulação. O GovernQ 
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fazendo voltar o pagamento dos direitos 
em papel, destruiu o plano pela base e fel-o 
fracassar. Sou insuspeito para fazer essa 
defesa de S. Ex., qu~ aliás não precisa dclla, 
porque não tQnho a honra de conhecer S. Ex:. 
pessoalmente. 

Voltando a tratar da criso, Sr·. Presidente, 
devo accrescentar que as classes produ
etoras do paiz não pódem resistir aos cf
feitos de duas c·rit:\es operando simultanea
mente par.a. destruil-as : a baixa dos preços 
dos productos pela alta do cambio e. a fal~a 
de nurnerario. A . falta de numerarw pod1a 

_ ser attenuada pela alta de preços e a baixa 
dos preços pelo capi~al abundante c. barato 
e consequente 1•educçao nas taxas do JUro. 

Com capital abundante e barato o la
vrador podia,. demais, explorar outras 
fontes de producção, como a cultura de 
cereaes, e'tc. 

Mas, ás duas crises raros serão os que po
derão resistir. 

E' preciso que o Sr. Ministro da Faz(lnda 
·abandone essa sua politicade incinera1• papel, 
do contrario perderemos, como disse ha 
pouco, todo o terreno conquistu.do e teremos 
de voltar, dia mais dia. menos, á situação em 
que nos achavamos em 1898 para começar 

, de novo. Provei com os factos e com a lo
. gica dos aigarismo~ que não foram as inciJ?e

rações que determmaram a alta do cambiO. 

Altas transitarias do cambio não nos con
veem ; o que nos convém é alta permanente 
e-esta só se póde obter pelos meios naturaes 
da augmento da exportação e diminuição da 
importação e isto s.ó com dinh~iro . pode
remos conseguir. Foi deste modo que os Es
tados Unidos conseguiram voltar aos paga
mentos em especie: peja accumulu.ção de 
saldos. Porque não havemos de imitar esse 
grande paiz ? 

Antes de concluir, Sr. Presidente, devo 
fazer ao Sr. Ministro da Fazenda a justiça a 
que elle·tem direito. Comquanto fuudarnen
talmente contrario á orientação- financeira 
de S. Ex. na parte que se refere ao papel
moeda, não por5so deixar de reconhecer que 
S. Ex. prestou ao nosso paiz dous serviços 
qué o recomrnendam á gratidão de todos os 
brazileiros = o de ter inaugurado o regimen 
dos saldos nos nossos orÇamentos e o de o 
dotar . com um serviço de estatística com
marcial. 

Não preciso encarecer o primeiro, porque 
se impõe a · sua importancia até ao juizo .dos 
menos esclarecidos·. Quanto ao segundo, basta 
dizer que dirigir as finanças de um paiz sem 
estatisLíea é o mesmo que -governar um 
navio sem bussola. 

Tenho concluído. (ll:luito bem ; muito bém. O 
orador. e muito C1.tmprimenfado.) . 



Resamo da estatística de diversos paizes, CQDVertiaa á moeda brazileira ao cambio de 2~ d. est~rlinos ~t 1.000 riis, ei!rahido de dotmnentos officiaes ~ do "Statesman's ytar.book ", do "~mmercial year-book ", ~e New-fork, e do "Can&dian year-beok ", do Canadá 
.. 3 .. .. .. ., 

e :;; "" .... d .... 
~ ... .. -==.:-~ 0:. ~ :.:r- .. ~ ~ ~ ~ ... z- .. ~ 

~- .. -=- ..... .... .. .. - :- g ... ., ~~-11J ~ ~::: ;;;~ ~., _., 
"' -a_~ ~-=-~ 

,_., "' ""' .. 
"'o 

~., 

e o .. ., -o "' .,.o ,.o "'O ~o .:rt:~2 ...... .... ., :::o .... .. _ ...- .!;.::-;; .g~ i~ -- .... .... ~~ Qea:t!-,g§ .... ... - .. -..,, _c .,.., 
~g 

.,.., _ .. ,. 
.. Q :=!<O ..,c .. o c;~ ~-a ~"C' o~ PUZRI l'opnlaç~o o .. o ... r;.:: ""P:: g.s8 .... o e o <>o "o · •O .e-i~8 ~~~ .. aO~O •u ~~'~u e :,u :"ü ""u zu ""U ~::! ;-;=o c;U c;u 

;;,~ 'C!- .. ~ ·! . ::: El~ :;·~ ;;. ~ 
~- e-~ ~ ~ ;i ~ ·;:- .. "'~ ... ..;... 

~ ... ~ lei .'.!!!!! ·-... ,. • ... . . .. .. ..:: ... .. .. 
--· --- --- --- - -

Brazil, . . . • 18.000.000 611\1.631 ' - (\l)íi_ll~1 38.868 ' - - . 6?9~631 38 .• 868 :1.70 720.864 342.147 378.717 ; . - 1.063.011 • i.~S 40.048 7 .20~,6<3 

Gualeme.Ia . 1;570.000 - i2.00< 12 .yo' 1 624 - - u :ooo ' 7.624 430 15.820 17.169 - 1.348 32.989 ' 2.75 10.051 15S.2n6 

Nicaragua . . . 420.000 3.665 .,.- 3,00 S.72f - - 3.665. 8.726 HO 13.962 10.472 3.490 - 24.434 6.66 33.245 . 13g.621 

Çolumbia. . . . . .4.500.000 80.000 - 80.00(, 17 '77. - - 80.000 !7.777 355 38.315 22.166 - 16.149 - ' 60.481 0.75 8.5H 383.155 
,' 

Bolivia . . . ·• 1.300.000 - 14.670 {4.670 11.2-~· - - U.67C 11.280 118 5!.731 25.679 ' 29.051 - 80.410 5.48 42.111 5h.au 

ArgenUna . . 4.600.000 5110.331 - 590.331 128.333 - - 590.331 128.333 130 369.835 233.701 1~.133 - 603.536 1.02 80.398 3.698.350 

Paraguay . .. 700.000 19.570 - 1.9.570 27.956 - ._ 111.570 27.956 740 ' 4.042 4.295 - 233 8.337 0.42 5.774. 40.420 

Mexico . . . . • 15.000.000 8.000 - 8.000 533 229.2()(• 15.2<30 237,200 . 15.813 100 150.056 122.6011 27~~6 - 272.665 1.15 10.003 1 . 500.563 

Es~ados Unidos . • 75.ÓOO.OOO 2.125.977 332.2112 2.458.2.69 ,32.776 2.067.8~ 27 .ó71 1.853.420 64.778 - 2.741.527 1.600.832 i.OU.664 .,., ' 4.4.41.4.09 0.111 36.5ãa 27.415.271 
.• 

Canadá . 5 .200.000 50.783 83:026 133.810 25.241 14ô.606 9.433 248.410 46.869 - 383.789 36i.60S 22',180 - 745.397 6.04 72.H3 3.837.8114 

S. Salvador (' ). ooe.ooo - - ..-. - - ·- - .- - :1.4.970 6.695 8.275 ·- 21.665 .,.. 16.634 1Ü.707 

Honduras (') . 450.000 - - -.. - - - - · - - 5.313 2.819 2 ;493 - 8,132 - 11 . 807 53. f33 , . 
Cosia Rica (' )· . 310.000 - 6.000 6.000 111.354 - -' - - - lll851l 8.273 1.586 - 18 . 132 - 31.806 98.590 

Venezuele. (I) . 2.700.000 - - - - - - - - - 29,71!\l 17,1111 12 •. 680 - ~6.918 - 11.036 M.9go 

Equado1• ('). . ,!.300.000 - 5.650 5.650 4.340 ~ - - - - 31,u25 18.001 :1.3.021 - 49.029 - 23.865 310.253 

Per6. (')· . . . 5.000.000 - - - - - - - - - 33 .. 61~ 21.230 12.385 - 54.845 - 6.723 336.153 

Chile (1), . 2'.800.000 - - - - - - - - - i22.3'2t 79.6115 ~2.634 - · )!02.024 - H.689 1.223.295 

U1·uguay (1). 900.000 - 8.930 8.930 Q,\l22 - - - - - 73.14~ ~'1.103 22.014 -'- 12L2<i! - 81.275 731.483 

Colonia do Cabo. 1.500.000 - - - - 770.000 51.333 770.000 513.333 - 236.62.'> 192.075 : ~4.549 ' 428.700 157.750 2.3,66.253 _ , -
Australia •. . . 4.620.000 45.000. - 45.000 ' 9:782 m:200 60,'178 323.200 

.. 
72t.778 70.260 - ':v-3.45\1 l66.675 - 1.610.237 - 193.143 8.884.592 . 

rortugal. . . . . 5.500.000 - - - - - - - - 66.114 H3.348 . ..... 47.234 1711.462 - fl!.021 661.HO 
.. 

' ( 1) Não h a estatísticas da. circulação melal)ioa. 
(

1
) Calculo &L•biiL"ario, lll&s que na maior parte dos casos sa approxim& da verdade,. e senindo, por isso, para 'base-de estudo e comparando-o com outros elemenloa. 

Camara Vol. VII 
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400.480 '5 .34i.()23 2J6 .724 7.34 1.457.531 80.974 ·U0.035 22.e82 {.867 616 103.756 4.45 H0.005 23.278 58 368.392 

100.768 76.505 4.872 0.75 ,63.527 40.463 ' 18. 174 ii.~ 81.1101 52.0110 L~ 111.540 12.420 123 111.422 

332.450 :1.17,613 280.030 6.3~ 19.230 ~5.785 ll.786 6.663 22.0:1.6 5,2.4:1.8 2.74 8.0111 19.91)3 57 9.643 

85.145 2:>2.1165 56.2U 2.9~ 102.718 22.823 27.472 6.105 130.1110 .• 28.931 • 2.17 511.837 13.211'7 :1.26 50.837 

421.010 531.808 ~13.698 57.5i 7.S68 6.052 1.637 1.259 11.506 7.311 0.64 U.662 11.2711 26 15.860 

803.989 2.116.~22 460.1.35 2.34 705.973 153.412 b75.755 190.381 i.581.72' 343.853 10.05 !57.3311 34.204 ~4 163.6115 

57.742 311 444 ' 1.07 21.870 31.2~2 1Ú39 26,044 ~0.10\l 57.285 2.23 !7.1154 25.6411 444 16;882 

. 100.037 j..042.802 69.553 3.27 239.192 15.946 226.500 15.~ 465.461 3!.050 3.111) 116.468 7.764 77 1_16.018 

365 .. 537 23.111'.349 . 30~.551 - 4.273.922 55.1185 - - 4.273.1122 56.1185 3.10 1.~7!;.546 18.340 50 1.215,546 

72U.30 3.1411.573 503 .8Si !;.55 50.783 10.753 631).537 120.667 6110.320 131.420 2.12 325.126 Gt.344 84 325.i26 .. 

164 ~ 116 122 .443 i 3à.Ol7 5.84 18.000 20.000 7..2J4 8.071 25.254 28.071 2 .53 9.1180 11.094 67 10.403 

118.028 - - 3.31 . 3.601 8.003 182.1)82 4(}) 628 186.5~4 414.631 30.69 4.702 10.4{11 9 4..757 

318.032 71.896 231.922 3.62 5.844 18.853 20.850 67.258 2G.694 86.111 .f.62 16.450 53.065 166 14.889 

110.366 215;879 79.955 26 .95 31.913 u.s111 50.198 . 18.592 82.111' 30.411 6.14 13.701 4.952 45 18.217 

238.656 . 293.7~2 229.801 1.21 4.580 3.523 6.931 5.332 11.511 8.855 1.3~ 8.268 6.360 27 8.1167 
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Comparecem mais os St'S. Carlos Marci~l
lino, Albuquerque Sercjo, S<í Pei~o&o, Indio 
do Brazil,Sel'zerlello Cor·rêa, Ut·bano Santos, 
Luiz lJorningucs, .José Euzebio, Guedellm 
~ltmrão, Anizio de Abreu, João Gayoso, .Jcm
'Juim Pire~, Raymundo Arthur·, Virgilio 
Brigido, Thomaz Cavn.lcant.I, Joào Lopes, 
Francisco Sei, Lima. Fi lho, CcL~o de Souza. 
ToixQira de S:i., Gomes de . M<.tttos, Esmceu.l
llino Bandeira, Julio de Mello, Pcdr·o Por
na,mlmco, A1fonso Costa., Arr1Jxc!la.s Ga.lvão. 
Rodl'igues Dori<L, Castro Rcbello, Noiva, 
Augusío Franç<1, Eugenio Totu•inlw, Vcrgne 
de Abi'CU, Roàtigues Lima, Ji~duardo R:1mos, 
Uafdlno Loreto, Jose Monjardlm, Jos!~ Ma.I'-

f) ~r. Presidente - Contimia a 
3 .. dioJcus.~ão do pt·o,iecto n. 150 C, dfl f901, 
com par0ccr sobi'C as emendas offerecidas em 
:3a. di:;wssão a.(J projccto Je lei que orça a 
Receit<L Geral da, Repuhlicé~ pa.ra o oxcrcicio 
de 1902. 

. ccllino, lrincu· Macha.uu, Henrique Lagden, 
Nelson de Vasconcellos, O.;c<u Godoy, Sá. 
Freire, Barro.s Franco Junlor, AnGoníno 
Fialho, Lourenço B;t.ptjst<.L, CustiJdio Coelho. 
Pereira. Lim;t, O li vcira F'igueir0do, VíriMo 
Ma:-:;ca.rcnhas, Frn.neísco Veiga., G<t~tão dn. 
Cunha, José Bonifacio, Pcnido Filho. La
mal'tine. Padna, Rezontlc. Valois de Castt··>, 
Bueno de Anrh'n.da, Benedicto de S mliJ., 
Llndolplto Seera, Alencar Guirna.ràcs, Ba.r
hosa Li1na, GDrma.n:l Bassloch:;t·, Francisco 
Alencastro, Victol'ino Montoir·o, Riv ·.da.via. 
corrüa, Aureliano Bai'L:Jsa e· Vospí.l.sia.no de 
Albuquerque. 

Deix<vn do c•)tnpí1l'eccr· eom causa partici
p tdl1 os Srs: .José Boiteux, Pctlr·o ctwemont, 
Rodrigues Fernandes, Chl'istino Cr·uz, Au
gusto Severo, Mah~quias Gon(,~<tlves, Mot·cit•a. 
Alvos, Cor·nelío dn Fonsec;t, Elpidio Fí;;uoi
redo, .Josr\ Umtt·te. Epaminondas GL·n.cindo, 
Tosta .. Augusto do Ft•clhs. Ma.t•colino Mou
ra, Dionysio Cnl'qtteiri~, Cel<o dos Rnis, 
Sa.rnp·do L<'m't'itZ, Attgu'lto de V:tse:>neello~. 
M<~I·tinho Campos, .Julio San~;os. Pot•oit·n tlns 
S;mtns, Atll'oliano Jos S<~ntos, .Joa.rtuirn Bt'e· 
ves, ltangol Pogt,ana .. Est(lVÜ.'l Lo'liJ,MonteiJ'O 
dn l{;wr·us. Ildol<m-;o Alvirn, Montoirr> da, 
Si l voil'it. Alf1·edo Pinto, Ad:dlmJ'I;o Fer''<tZ, 
Lconnl Filho. NPccsio Tavares, Art.hnr· Toi'
r·es, Manoel Fulgencio, Noguoir·;~ .Juni()r;Li.n
tlolpllo C;wr.ano, Rodolpho Ptdxfw. Mir·a.n.L;t 
Aze,'odo, Moreira 1la Silva, UlJvoit•a Braga, 
Pa,ulino C<1rlos, Azevedo M;u·que::>, Ant,l.l.nio 
CinGr·a, O vidío AtJt"antes, Manonl Alvos, Xa
vier· do Vallo, Joã.o Canrlitlo, l\hr()<tll~scobal', 
Francisco Moul'a,Angelo Pinhoiro c Pinto da 
Rocha. 

E sem causa os Sl'll. Thoma.:r, Accioly .~ergio 
Saboya, Rayrnundo do Miran1la, Syl vio Ro
mcro, ~ilva Ca'!trv, .Joã.o Lui1., E~pot•idiào, 
Francisco SaJles, Lamuunior Godol'l'edo, 
Hent'ÍC!UC Sa.Hc.:!, Lu.ndutpho do Magn.lhàcs, 

Tcrn ;~ péüavra. o Sr. Ilcredia. de Sá.. 
·· •. , 

O Sr. IIe1·edin de Sá diz que 
não vem pro!iellar a discussão do 0rçamcnto~ 
d11 ltcceita, nãr) só porquo deseja quo outros 
ma.is competentes discutam o a.ssumpto, como 
;Linda pot'((IIO não pretende concorret• par;L 
vct· o Senado pr·ivado de dbcutir e Qruendar 
ost:t lei, que tanto interesiia á Naçã.o . 

Vem . <~pcnns justífic;Lr uma emenda que 
o!rer·eceu mandando tiri1t' das loterias a 
imporcancia de 2;):000$ para subvenção ao 
Aí.:ylo da Velhice De::;amp:1r<1da, instituição 
croaua pGlo Sr·. Luiz l<'e['~·eira do Almeida o I 
que onor1.ned beneficios tem prestados ao;· . . 
Ui8tr-icto Fcdct·al. · / 

L--
o !!!lr. Pereh·a Reis - Sr. Pre

sidente, nã.o soi si li a,lgure::;, ou ~i ouvi fóra 
ou dentro deste recinto··q uo o Deputado sa;be 
t.ml•). 

Esta rcgL·a. t:)m pelo menos uma exce
pçã.o : sou eu. ( Nr.ro apoiados). Mas cu não 
estabeleço esta uxccpção pelo facto de não 
saber• tudo, de sablH' apenas i1lguma causa. 
Não, Sr·. Pr·esidentu; a dill'urenç:t entre mim 
c um analpltahctu ú tão poquena, tão dimi
nut<.L, tão miero~:~eopica., que HC póJo despre
zar· s:nn :-;o lanç~ar Ji)t•:t. gt•a.ndo cousa. 

l\1a.s entro mnn e ttm a.na.lphaboto h:t uma 
Jiffet·unr.~a.. c n~sa. tlí!l'orotl(,~a é ca.pítal; t'1 (!UC 

cu SLHl tão exignuto na~ minh:t:; ob.-;m·va(:.õcs, 
tão Gset'IIPIL!o:;o na::; tlc,üw:l,~úcs, quo não posso 
aecdlc.tt· nunhum t.·ab;tlhu sem estar eomplo· 
tatnunto con veneido do tm· empt•ogado o vcr
rlatle ir•o wctllurlo scien Litieu. E::; 1.;1 falta. t;cn lw 
eu ju~t.arnentc ohsut•vado, não só a~ot•a, 1nas 
dnstlo o t(Hnpu ela muna.r•eltia ; t! quo n.s dis
t:llssõos ~nb1·o lin;~ru,:;Ls toem sLlo complota
montc ra.lha.-; 1lo rncthodo seicntitku. 

0 Slt. CUSTODIO COISL!IO -Não apJiado. 
0 SR. Prm.EIHA REIS - Não póde . haver 

. Fol'nn.ndo Prestes, Adolpho Gordo, Rodolpho 
J'yiil'a.nJ11, .Joaquim Alvu.ro, Edmundo tla.l"on
seca, Ca.j;~do, Ctneinato lk:tga, La.mcnha. 
Uns e C:unpos Cal'iier·. 

m<tior falt;t tLc methoJo scicntifico do que 
di;-;cu1.ir-sn um só elemento, c:;tu<lar-se a'! va
t•ia~~üds de um:1 só grandeza. Vou citar um 
exemplo. Van10s admittil' quo se e:-:;tml~ a 
velociuade da. quéda do um corpo. A varw.
ção de.:;ta voloeiuade pur• si só niio tem irn
portancia. alguma; é neccssario estutlae QBta 
val'iac,~ã.o ligada a outra, como, por exumplo, 
a. úa altura ur. que cahc o corpo. O mesmo 
succcede em relação a qualquer outro as
sumpto. O metllodo scientifieo é o mesmo 
para todas a.) sciencias, como já. ti v e occasião . 
Je ou vir do meu talcutoso collega o Sr. Fausto 
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Cardoso. Portanto, si nas sç~iencias de obser
vação, chamadas exactas. a apreciação do 
um só elemento não tem a menor importan
cia, assim tamhem nas sciencia~ sociaes. 

Citarei, para exemplo, um argumento, in
teiramente talho, que ordinariamente se 
emprega para justificar-se que a quantülade 
de papel-moeda existente na nossa circulação 
não é 0xcessiva,comparando-a con1.a dos Es
tados Unidos. ,Em 1Hf7, o quociente, por ha
bitante, do papel-moeda em circnlação nos 
Estados Unidos era de dollars 14.8,0 que, :10 
cambio do ll 1/~. dá 67$750réis ; o mesmo 
quociente por hahit;mte no Brazil é de 43$ 
réis. 

Conclue-se com toda a imponencia que não 
JlÓde haver maior prov<L de que o nosso pa
:pel-moeda não é supm·abundan!;e. E, como a 
situação fi.nanccira nos Estados Unidos é es
:plondida, concluo-se que uma grande massa 
de papel em circulação n<tda tom de prejudi
cial. A provaesüi, no~ Es"tados Unidos. Ma~, 
:para mostra.r que esta comparação· é intei
ramell te fal:-ia, basta tazér sentir que ella só 
aprecia um unico elemento : o papel. E' 
necessa1•io procurar um outro elemento que 
tenha uma cot·re:->pondcncia ímmedbta com 
o papel. 

Ora, ninguem por<í a menor tluvida que o 
que <Lá o credito ao papel, exigindo maior 
ou menor quantidaue, ê a pro_ducção. Com
prehcnde-se que um paiz de indolentes não 
tem nece~sidaJ.e de moeda.. No momento, 
porém, que ellcs se decidir~m a pl'Oduzir, a 
necessidade da moeda. appai'ece immediata
mente ; e, quanto maior 1or essa producção, 
maior será esta necessidade. Creio, portan
to, que ninguem contestar<l, a cxiitencia !lo 
uma relação irnmcdiata cntt·o it quantidade 
de papel em circulação e :1 producção. 

Pois bem, tomemos o quociente por ha
bitante da exportação avaliada em ouro 
nos Estados Unidos : eiJe é do 2D$ ; ao 
passo quo no Brazil é apenas de 19$000. 

0 SR. ALYE~ DE BRITO-Não apoiado. Si 
temos uma exportação de 720 mil contos para 
uma população de 18 milhões, tenha a bon
dade de fazer a conta, que h<J, de dar 40$000. 

0 SR. PERl'~IRA REIS-Eu calculei com 
uma exportação de 300 mil contos,· ouro, para 
uma população do 16 milhões. Cumpre, 
porém, observar que reduzir a. quantidade 
de papel em dollaes nos Estados Unidos ao 
ca.mbio actual, para comparar com o nosso, 
é um argumento falso c até capciosJ. Effe
ctivamente o quócionte do papel nos Estados 
Unidos por habitante é dolla,rs 14,8, papel 
qu~ vale ouro, contra o quociente da expor
tação de 16 dollars, ouro ; <to passo que no 
Brazil o quociente do papel é de 43$, papel 
enormemente depreciado, valendo menos de 

metade do seu valor, contra um quociente 
de exportação do 19$, ouro. 

Portanto, vê-se que a comparação sim
plesmente do papel não tem a menor impor
tancia. 

0 Sli. ALVES DT~ BRITO-V. Ex . . precisa 
tambem calcular que o Brazil não tom 
systema bancario. 

0 SH.. PEREIRA REIS - Não estou cal· 
culando causa alguma, e nem discuto, por . 
ora, si temos ou não superabundancia de 
papel ; minha exposição, por cmquanto, tem 
por fim estabelecer quu.l · o cdtorio que nos 
deve gtiia.r para ,julgarmos da. quantidade 
necessarla de papel. 

0 SR. SEABRA dá uni aparte. 
O SR. PER1HRA REis - E' justamente a 

minha these. 
Ainda não estou discutindo-a. 
Acabo apenas de mostrar quo a discussão 

de um só elemento não tem valor, e por este 
modo tanto acerta quem diz que o papeL é 
demasiado, como quem affirma. que olle é 
deficiente. 

E', pois, só procurando ver quaes a~ quan
tidades que devem ter relações entre si que 
se :podem estabelecer deducções. Quero 
dizer: é empregando o methodo scientifico 
que vou procurar determinar qual o critorio 
que nos deve guiar pam julgarmos da quan
tidade de papel necossu.rio á nossa circulação. 

Qualquer que se,ja a scioncia. de observa
ção, toJas as deducçõe::; são b<Lseadas nas 
estatisticaEj (apoiados) ; e fúr•<t üahi, é estar 
fazendo cast:lllos no at•. 

o Srt. cus1'0IJIO CoELHO - Ternos ostatis
ticit ~ 

O Sn.. Pl·:n.Ern.A H,grs - Nossa, csíatistica. 
não d tã.o rnim corno se pr ~sa. 

-lJ<Ll'<t mostt'ill' que as esta tisticas an
tiga,s não sã.o tão defeituosas como geral
mente se crô, bastct mencionar quo fui cn
contme nos dados da nossa repat·tição de 
estatística commercial a relação entt'e a 
exportação avaliada em. papel c o :p ~tpol em 
cit·culagão, exactamentc a que se deduz das 
esttLtisticas antigas proven~entos ·do The
souro. 

Vê-se dabi, pois, quo pelas estatisticas an
tigas póde-se deduzir alguma cousa. 

Direi mesmo a V. gx. que grande parte 
da scíencia tem sido baseada em estatísticas 
que estão muito longe de ser perfeitas .. 

Parece-me, pois, qu~ :p_elas nossas estat~s
ticas poderemos dcduz1r resultados satis
factonos. 

Pois bem, recorramos á ost:1tistica dos 
factos financeiros do Brazil. 

Eis um quadro da. exportação~ papel c 
cambio: 
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' ._.,rn ~·~ ó "'•,:l ~O·'"'·-< 
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.§ c:i ..... ·~ 

c:j;.o 
rn .. o ~s .. o ~~ s C) '"d 25'~.§~ S::c:jo;l 
~ 

O> <ll '"d rn ã <:)~ cD 1=1 
~ce~.S ~~ .. .g < roc-e~g :5~ '8 ~ 

.,....<:)(!) 

co s:... "d rn ;;~s::o;l 
~:.::P8 p. ..... ce o •CJ+"'PP< ce o •.::;-+-"' 

Çi:l P-t >-; 

1860 118 R2 25 7}8 
1861 114 79 25 1/2 
1862 119 82 26 1/4 
1863 131 99 26 15/16 
1864 139 101 . 26 5/8 
1865 144 113 24 15/16 
1866 1:39 117 24 
1867 151 125 2·~ 1/16 
1868 131 182 17. 
1869 1:·m 193 19 
1870 137 192 22 lfl6 
1871 lô6 189 25 3/8 
1872 202 185 25 7/.16 
1873 184 183 26 1/8 
1874 197 182 25 9/16 
1875 187 179 27 1/2 
1876 OI 179 25 5fl6 1ed ~ 1877 ~o 209 24 5/16 . 
1878 o~ 217 22 13/16 
1879 ~o:> 216 21 3/8 ocoS 1880 ~'"d 212 21 15/16 
1881 ~ 212 21 31/:32 E-<rn 1882 o.g 211 21 1/16 
1883 rn~ 210 21 5/8 
1884 g'"d 208 2U 17/lG 
1885 o rn 

214 1~ 9fl6 ce 0 o 
!H86/ ~ S'&. 202 20 3/16 
1887 rl)lll~ 203 22 l/2 Cl)+"'+=' 1888 z 201 25 7/32 
1889 259 19:: 27 1/2 
1890 - 2:{7 29~ 22 5/8 
1891 266 514 16 i 1/:12 
180.2 201 561 ll .15/16 
1893 273 6:~2 11 ' 9jl6 
1R94 2::6 712 lO 3/32 
1895 26:J 678 g 15/16 
1896 246 il2 g 1/8 
1897 248 72.1 7 2::;:\2 
1898 217 786 7 3j16 

Logo ao primeiro exame, reparando-se na 
exportação avaliada em ouro c no pu.pel em 
circulação, nota-se invariavelmente o se-
guinte: quando a exportação avaliada em 
ouro está acima do papel em circulação, o 
papel está valorizado. 

0 SR., CUSTODJO COELHO dá um aparte. 
o Sn.. PEREIRA REIS- Estou mostrando 

peltl. estatística da. exportação quo todas as 
vezes q ue a ox or.ta ão p ç avaliada. em om·o 

e st<i acima do papel em cirqulaçã.o, o papel 
st<t valorizado; todas as vezes que o papel 
stá. acima da exportação a~aliada em ouro, 

c 
e 
o cambio tem depressão, o pú.pül está. desva.
ot·izado. l 

I 
Va.mos, pois, ver qual é a lei desta de'>va

orizaQlio. 

UH SR. DEPUTADO-V. Ex. ahi não toma 
as importações invisíveis. 

OUTRO SR. DEPUTADO-As remess~s' dos 
colonos. 

OUTRO SR. DEPUTADO-E O dinheiro de São 
Pedro? (H a out1·os apartes.) 

O SR ~ PEREIRA Rr.;rs-Tudo isso entrará na 
balança commercial e não na desvaloriza.ção 
do papel. 

UM SR. DEPUTADO-Elle não falla por ora 
em reméssas de dinheiro. 

0 SR. PEREIRA REIS-Tudo isto entra. na 
balança commercial. 

UM SR. DEPUTADo-V. Ex. não deve des
prezar este elernen to. 

0 SR. PEREIRA REIS-Quem disse a V .Ex. 
que vou de:lpl•ezar ~ Ainda não conClui. .. 

UM SR. DEPUTADO-V.. Ex. já estabeleceu 
que a. differença entre o papel e a expor
tação ... 

O Sn.. PEREIRA Rms-Não estabeleci ainda 
cousa al5uma; 1alt<t terminar a al'gumen· 
tação ..• 

UM SR. DEPUTADO-O dinheiro que sahe 
va.le como importação. 

O Sn.. PEH.ElRA. RE1s-Ncrn eu digo o con
trario. O quo Ut)S diz a csti~tistic<L (J quo, 
quando <L mas~a de papel em circula<,:ão está 
acima da oxpol'ta1:ão a v aliada em OUl'u, o 
cambi.o baixa, o papel ostá deprociado. 

Vamos procur;u· tirar da estatística c1uala 
lei que rege este fa.ct.o. 

Nos annos de 186~, ()9, 70 e 71, em que 
o papJl osta.va acillla da exportação avaliada 
em oueo, nota-se q uc a diffet•onça entre a 
exportação avaliada. em papel e o papel em 
cil·culação apresen <ia-se ora num, ora. noutro 
sentido; ora a exportação avaliada em papel 
está um pouco aei ma do papel em circulação; 
ora o papel está um pouco acima da expor
tação: mostrando ncs .. a. oscillaçit.o cet·tas 
causas de e!Icitos variaveis, quo actuam 
ora para mais, ora para menos. 

0 SR. CUSTODIO COELHO-V. Ex. dá-me li
cença. Em 1870 os nossos saldos commerciaes 
foram cxtraordinarios. (1) 

(i) mstes saldos e:ttraordinariós devem indi. 
ca.t· uma balança commercial a nosso fa,or. 

P1•rw.nto, o cambio medio da 1..870 devel'á. ser 
maiOI' do que o valor obtido pela formula do Dr. 
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0 SR. PEREIRA Rgis -- 1-'las o que vejo em 
1870 é qutc} o papel estav:1 acima da expor
tação avaliada.~m ouro. 

0 SR. CUS'l'IJDIO COELHO-- V. Ex. q11e base 
tomou '? 

o Sn. . PEREIRA REis- São os dados r1ua 
obtive do Thesouro. 

O SR. CusTooio CoELHO - Pois a cs :a
tistica accusa saltlos con1mceclat~s J.c 1870 em 
muito mator quantüla.le do papel. 

0 SR. PAULA RAMOS- E nesse tempo 
muito influiu <L guerra do Paraguay. A mes
ma cousa. se deu em 1803 com a revolta. 

O SR. PEREIRA REIS- N:lo ha tal. A re
volta de 1893 pouco affectou o cambio. 

0 SR. PAULA RAMOS- Como não? (Ha 
out?·os ·apartes.) 

. . 0 SR. PEREIRA REIS- Oiz V. Ex. qne a, 
guerra do Para.gua.y foi a c1usa principal do 
facto apon ·~ado. 

0 SR. PAULA RAMOS - Quem diz é a lú>
-toria. 

O Sn.. PEREIRA REIS- Mas que historia? 

0 Sn. PAULA RAlllOS- A historia finan
ceil'a. 

0 SR. PEREIHA REIS- A hbtoria. finan
ceira são os numoros. 

O Sn.. PAULA RAl\IOS_:_V, Ex. tomou (S 
datlos de importação e ex:pot•taç~?io, entro
tanto não leva em r,onta as cambiaes toma
das pelas fltmilias que passeiam. 

O Srt. PimEIRA RErs - E' . qucsü'io de lm.-
la.nça commel'c:ial. · 

0 Sn.. PAULA RAMOS- E' a bala.nea in· 
"ternacional dus valores, a ba.lanç!a corrunm·
cial é o moYlmen&o da impJr&açà.o e expor
tação de protluctos. 

Ü Sn.. PEREIRA REIS - A lJa.bnça com
mcrcial ~~ a paPte varia:vel do cambio ; a. 
desvalO"l'ização do papel é a parte constLLnte: 

. O 'SR. CusTonw Cor-:Lno- Mas a desvalori
zação do pap.;l é o elemento constanto ~ 

0 SR. PEREIRA REIS-Sim, senhor; é C011-' 
stanc~ para uma. quantühde daua (lo papel e 
de exportaç!ão. 

0 SR. PAULA RAMOS- V. Ex. me f:~zprc-
cisar o elemonb exportação; é do peoJu-
ctos de camiJiaos ? 

J. Murtinbo, a qual só reprrsenLa :t parta da 
taxa cautbial que fie J'ffere li dP.pN•ciaçiin do pa
pel. Cvm t-ffeao, a taxa caru .bi:d mé·lia de 187U, 
foi de 22 ifi6, e o '·alor dado pcl:.t lot•urula do 
Dr. Joaquim .\1urtiuho c Hl 1/4; o que dá uma 
bl'lança cornmercial a nosso favor de 2 13/1.6. 

O StL PEREIRA RErs- E' de productos. 

0 SR. PAULA RAMOS-- Está errado. 

0 SR. PEREIRA REIS- E;;tá, crl'auo o que '? 
l~ntão vao assim tão dcpecssa. ! 

O Sn.. PAULA RAMOS- Então V. Ex. quel' 
negar que aind<~ em 1896 S. Pau lu exportou 
l 00.000:00 J$ de cam bia.cs '? 

O Sn.. Tt~IXEIRA DE S-A'- L"gu, ,importou 
::;erviç~o. 

0 SR. PI~RE:IRA REIS- 0 que valoriZi:l. l~ o 
quo se produz. 

Continuando, Sr. P eosidonte. vê-se pela 
osG:.ttistica que om 1868, 1~69, 1870 e lH7l ,esta· 
va o papel em circulação acima da exporta
ção avaliado eni oueo, e que a expnrtação 
avaiLüla. em papel o ··a dava um numero su
perior ao p<.tpol em cieculação, ora inferior. 

O mesmo nota-se em l89J até 1898. Não 
tenho a estatist:c:t de . 1809 e 1900. Mn.a, no 
corl'ente anno de 190~, na repartição da es
tati::;tic[L commm·ci d, já tive occasião ue 
vor'itical' que a exportação avaliada em pa
pel mui pouco dill'ere do papel em circulação. 

A uo,;igu<.LUade entro estes uouselementus, 
sendo ora em um,ora em outro scnti.to,mostrJ. 
a a.cção de um ceeto numero de causas va
riaveis. Si rêspcctivamentc tomarmos as 
méJias dr,stes elementos, os ell'uitos desbs 
causa::; variavcis, ou sn annullam, ou ::;o des
troem em g<·a.ndo parto. 

Tom:wdo-so, pois, a -média da oxporta,:ão 
iLvaliada em papel nus annus do lH6H, 180!), 
.1870 e 187 I, .ohtcm-sc o nurlleJ'o 187 .5, sondo 
a unitlauc 1.000:000$. Toman(lo-so a m«ídia 
do papel om cit·culaçúo, obtem-se 18\l.2. 

Pruct!dondo do mesmo modo nos annus do 
1800 até 18!)8, an:ws om quo o pa.pul cif'
culanto estovc acim<L da expot·tuçã.J avaliada 
0111 oUL' O, ub~em-sJ 022.:> pu.t•a a média d:t 
exportar,~i'to a v a liaua ern papel o G ·~3. 8 para 
<.\ mMia do papel om cil'cniaç.'io. 

Em qualquer sciencia. 1le ub.:>orvaç?io nin
guem tropidat·iu., ú. vi.; ta dos re ;ulta.dos ob
tidos, uc acccitar a igualdade entre este::; 
U.ous elemento.); is~o é, por cstc3 resultados 
pó le-se concl11Í!': - qu.mdJ a mas>a. de 
papel em cir"culaçãG é suporioe á exportação 
avaliada crn O!LI'u, em méuia, a exportaçao 
av~lia_da em papel e igual ao papel em cú·
cu.açao. 

De.:;ta prvposição, por uma. deducçãJ pura
mente al,!!cbt'ica, dedUt.-se i'acilmcntc a lei do 
D1· • . J,;aquim ~luet.inho, a qual é o cr·itedo 
p<.tr;L julgat·-sc da quantidade de pa;pol no
eessal'io ;i ci!'culação. 

Embora ne.;ta. tleducçiTo tenha l'igurosJ.
m~~ntc seguid.; o mc~hodo scicntific:J, eumo 
tenha por· co :tumc doscontitu• sornprJ das 
minhas dedncçõcs, e tenrlo por outro lado at-
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tcntlido á. minha nulliclade no assumpto (nüo 
apoiados) ... 

Não estou fJ.ll<udo parJ. fa.Z3l' cffl~ito. 
(Apartes.) 

0 SR. PAULA. RAMOS-Si fvsse em questão 
de · asGronomia ninguem discutiria com 
V. Ex. 

0 SR. PEREIRA REIS-'-Não sei. Póde apre
senta.r alguma questão qu~ nest'J momento 
não lhe possa. respJnder. 

Reparando, pois, na minha falta absoluta 
de autoridade no asmmpto, julguei necessa
rio procurar obter a opinião dos economistas 
da Europ:t. Conscio da minha insignificancia, 
não tinh:1 em mente dirigit'•me a:>s mem
bros do Instituto de Franç~1.. pretendb ape~ 
nas consultar alguns notavois economistas 
da Suissa e da, Italia. P0r casualidade; visi
tando o ohservat)rio de Pariz. seu dir-3ctor, 
o eminente a$tronomo Sr. Mauricio Lcevy, 
membro do Instituto de Frà.nça, perguntou
me qual o motivo tla mintu1 viagem á Eu
ropa. Respondi-lhe que um dos motivos 
principaes era consultar algum economista 
n.otavol. sobre a fo~·mula. do Or. JJaquim 
Murtinho, Sl)bre a qual se baseava o plano 
financeiro do Governo llo Brazil. 

O St·. Lrevy apresento.u-me ao Sr. Lo
vasseur, membro do Instituto de Fra.nça e 
professor tle economia, pclítica, não me 
recordo si no collegio de F!'ança ou na Sor
bona, declarando-me que o Sr. Levassem• 
et·a. considerado um do.~ pl'imeiros economis
ta.; da Europ:t. 

O Sr·. Levas.,out• apres,mtou-mc depols ao 
Sr. Loroy Bcaulicu, tambem membro tlo In
stituto de Fr.~nça.. 

Apt·estmtttn.lo ao St·. I..tlroy Bcaulieu a 
con.mlt·~ qui) aqni tenho, ao terminar· 
su:~ leitul'<\ o St•. Loroy Bcaulieu p·oliu-rne 
para pub!ica.l-a no jur•nal L' Ecanmúsle 
Prançais, o quo etfuct,ivam:mte fJí pub~icado 
nosto jornal de 8 de junho tlo cort•entc anno, 
seguindo-se uma aprociaç:ão deste eminente 
e~onomista. 

A consultu, segniua. desta aprecíaçãJ me
receu a honra de ser publicada no im
pJi'tante dL;;curso profet•tdo por meu 
distincto collega., o Sr. Rodolplu Paixão, na 
2a discus.:;ão do Orçamento da Receita, em 18 
de setembro dcsto anno. 

Eis a c<.msult :~ qrte ta. :nbJm apresentei ao 
Sr. Levasseue ; 

LOI DE LA DI~PRI~CIATIO~ DU PAPIJm. MONNAIE 
AU Blt~sn~ 

Dan.~ les a.nnées l8fi8, 18G9, 1870, 1871 ct 
18UO à 18!18, dan~ lesquolle:o:; la qua ltiC(l 
de p:1.picr monnaic mon ta.it tL une summo 
sup~rieure à l'exportation évalu~e en or, 

compa.rons respectivement l'oxportation 
éva1uée en p:1pier, avec lasomme du papier 
en cl-l'cula!iion et prenons leurs moyennes 
(voir tableau I). 

On voit que pa.r ces moyennes, on peut 
écrire l'éqtution suivante : 

Exportation evaluée en papie~ = p~pier en 
ci;·culation (A) 

Cette éq nation peut êtro in teepré tée de 
cette rnaniere :-pour une certaine quantité 
de papicr en circulation, si elle est supê
rieure à la valem• en or de l'exportation, le 
ch:1nge se modffie de-telle sorte que l'ex
portation éva.luée en papier devient à peu 
pres égale it la somme du papier en cir-
culation. . 

L'équation (A) peut s'éc.rirc de la maniero 
suivantc: 

Au Brésil, le changa au pa.ir corrospond 
à 27 pence p::~,t• un mil reis pour un chan
ge t ou à, la. prop::>rtion suivante: 
Exportation évaluéo en mil reis papier: ex

portation évaluée en mil reis or: :27:t; 
d'oü: 
Exportation évaluée en papier= 

Exporta.tion évaluée en o r X27 

. t 
En sub.3tituant le second membre de cette 

éqna.tion d:tns l'équation (A) vient 
Exportation évaluée en mil reis orx27 

t 
=papier en cir,mlation 

D'oü l'on conclftt: 
Exportation évaluêe en mil reis orx27 

t =-------------------
Pa.pier en circulation · 

Cette furmu!e exprimant la dépréciation 
du papier monnaio au Brésil a été présentée 
par 1~ Dr. Joaquim Mur•tinho, a.ctuel mi
nidtre do fina.nces du Bré3il. 

En compal'ant 1l:ms cha.quo annéo les 
nombres uu tabtoau I. on voit. que !'expor-. 
tation év:~lw•e en papicr n'est pas égale au 
papíJr en círculation. Cela provfent de ce 
que te chango ne dépentl pa~ seulement de 
la quantitL~ tlu papier en circulation et de 
l'exportation evaluée en papier ; outre ces 
causes, iL y on ·.~ d'autt'os qui <Lgissent. sur 
lui : par cxomple, la balance commerciale, 
l'<tgiotagc, Ja confiance úans l'aúministra
tion, etc., etc. (Nous nous rapportons au 
B1•ésil, tlans le.3 pél'ioues m~ntionnés.) Mais 
ces ca.usus sont varitLbles ; on général, dans 
quolques ann1íes, cllo.:; agissent li:ws un ~ens, 
dans d'au ;re.; :tn ru~es dans u n son~ con tl'all'C ; 
ct pour· cela, lcut• elfod clispa.t•ait da.ns la. 
moyl)nne. . 

Ainsi donc, l<L formulo de M. Murttnho 
représen te suulcmen t l<t pat•tio du chango 
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relativo à la dépréciation du papier mon
naic au Bt•ésil. La conséquence immétliate 
do ce_tte formule e.;;;t : - pour éhwcr hL 
va:leur du papier cn cil'cu1at.ion il faut di
minnet· sa massJ, ou a,ugmenter la Vi1lcur 
de t'exportation évn.luée en or. 

Cette formule montre aussi que cc n'est 
pas l'or métal qui donne b vaJeur an p;qüer, 
c'csi; la valeur en oe Jc l'exportation. Ain:;i, 
ce ne sera pu.s au moycn Je l'or qu'on 
cherclie à mer,tre en circu1ation qu'on aura. 
lo régime métallique ; l'or d.ispam1tmit de 
la · circula.tiun tout de suite, si l'expor-tation 
(~valuée en or e.~t inferieure à la quantité 
Ju p:~piel' en circu1ation. 

Le tableau li · donne la comparaison de la 
valeur du change üéduit de la formule de 

. M. Murtinho a,voc la moyénne annue!le úu 
change. Les diifércnces provicnnent, comme 

-nous a vons uit, de la balance commorciale, 
de l'agiotage, de la confiance, etc., etc. 

Tableau I 
•• ril 
~~~ 
,...~~ 
~ ............ 

p..~tf.j 
PAPIER EN -< ,.... 

ANNJ~ES 
~p,~~ CIRCULATION 
8z t:l MÊME 
-<~ •. A 

UN l 'l'É E-< -~o 
~t:.::IE--<E--< 
~-~ z.,; 
~ , .. Ji;:J 8 

-

1868 208 
' 183 

1869 197 1<J:l 
1870 168 l\J2 
1871 177 1R9 

Somme ...... 750 7G7 
Moyenne ..... 187,5 . .,;. 

·' 189,2 

1890 ~92 208 
1891 4:-~9 514 
1892 4:>4 561 
1893 636 632 
1894 - 631 712 
1895 7:31 678 
1896 735 712 
1897 869 721 
1898 814 . 786 

Sommo ....... !J.601 5.614 
022,3 

TABLEAU II 

Annécs 

Taux 
Moyenne du chan
annuelle gc par 

du taux du da 1oi 
change Mur d-

1868....... 17 
1869...... 19 
1870 .. :... 22 l/16 
1871. .. -... 25 3/8 
18\JÜ ...... 22 5/8 
1891...... 16 ll/32 
1892 .... o. 11 15/Iô 
1893...... ll 9/16 
1814...... lO 3j:32 
1895....... 9 15/16 
1896...... 9 l/8 
1897...... 7 23/32 
1898...... 73/16 

nho ~ 

18 5/8 
19 5/16 
Ht 1/ 4 
23 :i/4 
22 l/8 
14 
9 5(8 

ll 5/8 
fJ 

lO 3/4 
9 3j8 
g l/4 
7 1/2 

Différences. 

-1 5/8 
5/16 + 2 13/16 

+ 2 5/8 
+ 1/2 
+ 2 ll/32 
+ 2 5/16 

1/16 
+ 1 3)32 

· 13/16 
l/4 

- 1 27/32 
5/16 

O Sr. Levasseur fez-me tambom a dis
tincção de dar-me por escripto sua. opinião, 
diz o Sr. Levassenr : 

« Le rapport qui est constaté au Brésil, 
entro l'exportation · ovaluée en papier et 
le papier en circulat.ion, est un fait in
téressanr. pour - l'économie poli.~ique et la 
formule qu' en a tirée M. Murr.inho pour' 
calculer le change nc l'est pas moins ; 
Le calcul et le fait so~lt à peu pres d'ac
coed commc le montre le tableau n. 2. 

Doit-on rcgardm· cetto re1ation comme 
une loi g(~ Oél'ale à faire passer dans le 
<lomaine de la science économiquo ou une 
concor·dance que se produit -dans un cas 
pat•ticulier '? 11 faudrait étendre les obser
vations à plusieurs pays placés dans dos 
circonstances dill'orentos pour re:;;oudre la 
question. :Ylais le probleme est amorcé. 
La premiere équation n'est pas contes
tahle.-. 

O Su.. PAULA RAMOS- Eu acho que .os 
economistas da,qui dariam melhor resposta 
ao caso do Brazil. 

O Su.. PEREIRA REIS - Ora ! ora ! os 
economistas daqui! Nas applicações seria 
possivel ; mas em questão de doutrina, 
não. 

Moyonne .• , .. 

I 
02:{,8 

Por exemplo: si me mandassem levantar 
a planta do Rio de Janeiro, seria po::;sivel 
que eu execut<~sse esto trabalho mais rapi
damente que o primeiro geodesico da Europa 
pol'que conheço o logar; mas, em questão 

I de doutrina, eu reputar-me competidor com 
___ elles '? ls:;o não. Quo somos em questão 
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de doutrina, quanrlo o pouco que sabemos ê 
aprendido nos trabalhos dcllcs ? 1 (Apartes.) 

0 SR. GER~IANO HASSLOCHER-Qual O valor 
dos dados"'que for·am apresentados'? 

0 SR. PEREIRA REIS-Foram ministrados 
pelo Thosouro, e, como já dis::;e, a relação de
duziJ.a delles . coincide exactamente com os 
dados da Repartição da .Es"tatistica Com-
mercial. · 

0 SR.. PAULA RAMOS_:__Mas V, Ex. esque
ceu um elemento moral importante, a 
guerra do Para.guay. . 

0. SR.. PEREIRA REIS-Quem faz ecltatistica 
moral não faz ósta.tistica commercial. 

O Sa. PAULA. RA.MOS-Ma.s é um grande 
elemento. 

O Sa. PEREIRA REIS~Não digo o con
trario. 

0 SR. PAULA RAMOS-Capaz do só por 
si influir. 

0 SR. PEREIRA REIS- Mas o problema 
está estabelecido, e, como disse o Sr. Levas· 
seur, a primeira equação é incontestavel. 

0 SR. SEABRA-E a. segunda 1 

0 SR. PEREiRA REIS_;. A segunda; é uma 
eonsequencia algobrica da primeira ; e em 
algebra, quando uma primeira pi'oposição é 
verdadeira, todas as suas conseq uencia,s são 
rigoro::;amente exacttts. Aqui a, segunda 
equação é consequencia. da primeira ; si a. 
primeira é verdadeira, a segunda o é do 
mesmo modo. 

A' vista desta imponente opinião, ou po
deria pôr de parte todas as objecções que 
u.qui teem sido feitas á formula do Dr. Mur
tinho, corno ainda hoje, a Camara ou viu uma 
levantada por meu illustrado collega, o Sr. 
Alves de Brito. Mas, a grande consideraÇão 
que tribu&o a mous collega,s obriga-me a .lar 
uma. resposta a esttLS oujecções. 

A objeccão, póde-so dizer capital, ca.piz de 
invalidar compleGam•mte a formula foi aqui 
aventada pelo meu distincto collega o Sr. 
Paula. Ramos. Disse S. Ex. : si a: formula. 
é verdadeira, estandp o pa.pel no denomina
dor e a exportação no numerador, si pela 
diminuição do papel chegarmos a uma sim-· 
ples nota. de 500 réis, teremos um cambio 
eno:·rne e esta nota representará uma for
tuna collossal. E', pois, um absurdo tal con· 
clusão. · · 

0 SR.. PAULA RAMOS-,. Foi um dos argu· 
mentes, mas não o principal. 

0 SR.. PEREIRA REIS-E' um argumento 
de invalidar. Como .t possível . admittir-:-se 
que uma nota, de 500 l'éis possa valer uma 
fortuna:? Eu mesmo conCes:;o quo esta oh-

Camara Vol. VII 

jecção me incomrooda v a, mas agora. vou 
respondel-a. 

0 SR. PAUIJA RAM:OS- Já conheço are· 
spo~ta de V . .Ex. Ella jà foi dada ao Sr. 
Vieira Souto. 

0 SR. PEREIRA REIS-E' inteiramente 
outra. Si o methodo scientifico é o mesmo 
para. todas as sciencias, o que se dá em as
tronomia, rnai:-3 ou menos, deve-se applicar 
em qualquee outra sciencia. 

0 SR.. PAULA RAMOS-NO ponto do vista 
da formula ab:3tracta.. 

0 Sa. PEREIRA REIS--:-Não ha ·duvida; e a. 
objecçãu foi para. bem dizer theorica,· alge
brica; mas, completamente a.dmi::;sivel,ta.nto 
que me incommodava não ter uma resposta 
cabal. · . 

Vou tomar o phenoroeno da 1•efracção at
mospherica. Não ha quero ignore que o ef-. 
feito da refracção atmogpherica é elevar um 
pouco os astros; mas esta elevação · nunca 
attinge um grilo. A formula que repre.3enta 
este elfeito ·ua rofracção ê a seguinte: 

7 
r=!H" ta.ng = (z- 3 r). 

Si fizermos· a distancia zenita.l ~ igual 

a ~oo+~r, a formula dar <i uma refracção 

igual oo infinlto, isto é : um ab~mrdo co
lussal. Entretanto, J.e::;de o seculo atrazado 
quo esta formula é empregada; ainda não . 
houve u.stronorno, observatorio, ac<l.demia, 
navegante qua increpasse e.-;ta formula do 
errada. Porque~ Porque ella deve ser em
pregadt somente desde o zenith até uma. 
certa rogião do ceu. Qual será, pois, maior 
ab.mrdo: uma refracção igual ao infinito, ou 
uma. nota d 1 500 réis to r o valor do uma 
foetuna colossal f 

Pois bem ! Qua.~C'r das duas formulas é 
verdadeira dentro de certos limites. Assim 
como a formula· da refracção não admitte 
hypothe3es em .que a distancia zenithal seja. 
proxíma de 90 gt·áos, assim tambem a formula 
do Dr. Joaquim Murtinho só póde ser em· 
pregada para os casos «:'m que ella foi 
deduzida ; isto é, eUa só deve ser empregada 
quand.o o papel está acima da exportação 
avaliada em ouro. 

Ella é a lei da depreciaçio do papal
moeda ; não é propriamente a lei da taxa 
cambial. A lei da taxa. cambial, no nos.::lo 
caso actual, em quo o papel está muito 
acima da exportação, avaliada em ouro, 
compõe-se do termo-depreciação d.o papel
mais a balança commercial. Englobando 
neste segunllo termo a balança interna
ciomtl tlas contas, causas níoraes, confiança 
ná. a.dminisl;eação, especulaçãr), etc .. 

/ 
9. 
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0 SR. PAULA RAMOS - Por isso eu disse 
que o Sr. Murtinl10 tinha se modifica.do de 
anno para anno. (Ha outros apm·tes.) 

O Sa. PER""nRA REIS- Si oxa.minarmos as 
ostal.isticas, verificaremos que todas estas 
causas, quando o papel está. acima J.a ex
POl'tação avalia.drt. em om'o, nunca, clw
garão a attingir tres pence. 

- 0 SR. FAUSTO CARDOSO dá um apa,rliiS. (Ha 
outros apartes.) · 

0 SR. PEREIRA REIS-Para isto não basta 
só a formula. Não basta diminuir o papelt é 
preciso tratar da. protlucção. 

0 SR. F A TJSTO CARDOSO -. Mas, para. che
garmos a esta ct)nclusão, não precisa tanta 
fol'mula astronomimt o mathematica: papel 
é uma lettra cuja cobertnr<t é a protlucção 
nacional. 

0 SR. PEREIRA Rim-Mas quaes os lirni· 
te:s do papel e do credito? 

0 SR. FAUSTO CARDOSO d;í um aparte. 
O SR. PEREIRA REis-Agora, pela escassez 

do tempo, vou responder muito resumida
mente a meu illustrc collega. o Sr. Uustodio 
Coelho. 

S. Ex. disso que o papel, no tempo da 
tnonarcllia., augmcntoti progressivamente. 
E' isto uma verdade. Mas S. Ex. devia com
pletai' a phraso: A producção augmentava 
progressivamente c o papel acompanhava 
este augmento. 

O SR. CusTonro CoEI.no-Eu mo roferi a. 
muitos outros factores e mostrei os annos 
em que diminuiu. 

Mostrei que de 1870 a, 1871 ,depois da admi
nistração do lt;Lborahy, a.peza.r de fa.zer o 
emprestimo de 6 °/0 c do cmittir, o_caml>io 
melhorou dcviclo aos saldts commer·ciacH. 
Assignaloi isto c joguei com todo:-) os facto
res. 

o Slt. PEltEIRA Rt·:Js-0 nwto é qne v. Ex. 
disse isto. Mas, perfloe-me dizer: o problema 

· da monarchia cr<.~ radicalmente di1l'ercntc do 
problema actual. 

O problema da monarchia tinha por fim
a convertibilidade-e o actual tem por :fim 
-a valorização. 
.. 0 SR. CUSTODIO COELII0-0 problema da 

convertibilidade foi do Itaborahy o mais 
tarde do Belizario. Todos os outros pro
curaram fazer resgates parciaes. 

0 Stt. PEitETRA REIS-O nosso problema é 
õ ela. valorização. Quando chegarmos a valo
rizar o nosso papel-moeda., então trataeemos 
dn proem'ar rosolvol' o llroblema da. convor
til>ilidade. · 

O Sn .. Cus·ronro CoELHo-Mas V. Ex. an. 
tcpõe a tudo i'lto o seu projecto de banco. 

0 SR. PEREIRA. REIS-Como anteponho! 
Si o banco terí.l por :fim justamente valorizar 
e depois converter! O plano do banco é este: 
primeiramente ützer o resgate, afim de va
lorizar o papel, e depois tratai' da converti
bilidade. Este é o fim do meu projocto. 

V. Ex. disse quo se devia suspender a 
incinoraç!;io; isl;o naturalmente porque acba 
quo o pa;pel nKo (\ supel"abundante. 

o sn.: CuSTODIO COELHO- Acho que é; 
mas prefiro a superabundancia á incinera
ção. ( Apa1·tes . ) 

0 SR. PEREIRA REIS- Pois be1n ; VOU 
agora, por um Cclminho inteiramente ditre
rente, son1 o emprego d<1 formul<t do Dr. 
Murtinho, mostrar qual deve ser· a quanti
dade de papel necessaria á. nossa cit•culação,. 
fazendl1, pur<~.m, não <t}H'ecictções de. estima
tiva, mas uma comparação baseacla na his
torü.t. 

Em 1889 tinhamos 259.000:000$ de expor
tação avaliada em ouro o 193.000:000$ de 
papel. 

Actuall11onte temos 300.000:000$de cxpol'· 
tação avaliada em ouro. Admittamos que o 
estado em que nos achamos soja o mesmo 
que o de 1889 ; í'azcn(lo, nesta hyp:1those, 
uma proporção, deveri<tmos ter actualmcnte 
2~4.000:000$ de papel em circulação. 

Mas, como naturalmente o estado actual 
não é o mesmo que o daqUI~ll:t ~poca, ; no
tu.rrdo-se, entretu.nto, que em 1880 j:."t o fa
ctor J)rincipu.l, que poderia exigir maior 
quu.rrtitla(lc de papel, tinha-se manifosta!io, 
o ora o proveniente du. u.l>oliçãu feit<t om 
1888 ; admitt;a.mos, pois, que as necossiua
des (b lavour·a exijam maioe fLUU.n~idtLde de 
meio circulante quo em lH89. Calculemos 
oxa.ggm·ad:Lmell te. 

Si 2:M.OOO:OOO$ 1le pl1}1ül seriam sufllcion
lies lli11'<L as transaeçõcs do todas as J>ra.<~as 
commcrciaes do Bt•azil o transacções no in• 
terior é dar sem duvida exa()'(reradamento 
maís ~ ter~a pa.rte de 224. o(Jo: 000$ para 
est<LS novas necessidades da lavoura ; isto é, 
mais 75.000:000$ do papel ; o quo perfaz 
299.000: 000$000 . . 

Não precisamos, pois, actualmente de 
mais de 300.000:000$ do papel. Resultado 
este que combina. perfeitamente com a for
mula do Dr. Murtinho. 

0 Sa. CASSIANO DO· NASCHilENTO- De 3.C· 
cordo. Não precisamos actualmento de mais 
de 300.000:000$ do.papol. 

O Sn.. éusTODIO Cor~Luo-J~m 1888 o cam· 
bio estava ~teima d.o pae, tínhamos om cir· 
cula,ção ;~oo . 000: 000$ e accusa va-so a in
sufficionciv.. do moio circulv..nto, tanto que os 
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estadistas do impel'io propuzera.m ·a lei para curso proferido no Senado pelo Sr. Senador 
a emissão de 500.000:000$. Como explica? Ruy Barbosa, na sessão de 3 de novembro de 
Cambio acima do par, 200.000:000$ na cir- 1891. 
culação, e papel valorizado mais que o nos;;o, Eis a.·opinião citada: 
como explica? « A prova, senhores, do que a nossa. cir-

0 SR. FAUS'l'O CARDoso-Este é 0 ponto á culação fiduciaria não influe nesta praça pa.ra 
esclarecer. Si V. Ex. o esclarecer terá pre- a qnéda do 0ambio, fornecem-nos tres factog, 
~tado um grande serviço aopaiz. altamente significativos. 

Os a.nnos de 1859 e. 1860 marcam a época -
O SR. PEREIRA REis-Não tenho a preten- da. maior expansão do credito entre nós. Foi 

ção de prestar grandes serviços ao paiz. então que a. emissão dó papel-moeda teve 
O Sn.. FAusTo CAn.Doso-Em 1888 termi- mais hrusco e mais. consideravel augmento. 

mida a escravidão, aquelles fazi:mdeil'OS que Desappareceu a moeda metallica: emittia o 
não tinham o trabalho escmvo e que tinham Thesouro, diversos bancos emittiam e tam
economias guarda;das, atiraram este dinhei- bnm as suas caixa.s filiaes. 
ro, estas economias á circulação, de fórma Os 51.000:000$ que tínhamos em circula
que a moeda-papel existente naquelle tempo ç~ão,subiram rapidamente a 90.000:000$000.· 
se transformou em numer:!l.rio, em dinheiro Entretanto, o cambio nunca desceu de· 23 e 
em circulação e ainda assim foi preciso emit- subiu a 27 d. 
tir, accrescendo que neste anno entraram Quinze annos mais tarde, o cambio estava 
dous omprestimos, um de 20.000.000 de li- entre 25 o 26 d..; ~rleu-kle na.qta .~raça uma 
bras. (Apartes). crise monetaria; os bancos sentiam-se amea· 

O SR. PEREIRA REis-Isso não entrou na çad~s. e 0 Governo el).tendeu devm• ir em seu 
· . 1 - · • aux1ho. 

circu açao. , _ . Foi autorizada uma omissão de25.000:000$. 
O SR. FAusTo CARDoso-:-Nao en~rou, .Já é e que aconteceu? O cambio, longe d~ 

grande favor, porque ter1a de su.lnr. Impe- haixa1•, subiu até 7~8, e foi além che()'ando 
diu de sahir e t'oi um grande allivio·. a. 28 :1/8; ú proporçCío q·tte o papet ia se int-~-o-

0 SR. PEREIRA REIS~PoQ.eria augmentar duzinrlo na circulaçl'lQ; e, ao o\mtriwio, 
momentaneamente o cambio. quando ~ G_9vom? t1•atou de recolher esta 

. . . nova om1ssao, f01 descendo a 724 ! 
. O SR._FAus~o CARDo.so-T.udo vew para a Ainda ago1•a mesmo, por occasião ·do de-

mrculaçao, e amd!L !lSSim foL pou.co, porqu.e ereto promulgad-o pelo meu ill11stre anteces
so t~~tou de cm1tt~r. Ag~ra, hoJ? ~ue .~ tl.t- sor Jalludia ao Sr. Silveira Martins, sondo 
n?en. o. que h~ .em Circulaçao volta . .t~ s1len- ontao do 40.000:000$ o accrescimo da emis
cw, 11; nnmobthdade,. como póde V· Ex. de- são), não houve nenhuma baixa. de cambio. 
iermmar o numerarw bastante'? Pelo contrario, houve alta. 

O SR. PEREIRA REIS- Si naquella época o «Logo o papel-moed(J, mio influe para a 
dinheiro estava em circula~~ão é porque e.,. baixa do cambio.>) 
tava. valorizado; hoje está retirado porque 0 S p 
não tom valor. Doem-lhe valot• que amanhã R. RESIDENTE- Lembro ao orador 
haverá em circulação uma alluviã.o. que a hora está esgOOiadu,. 

0 SR. FAUSTO CAn.noso-Jácae V. Ex. em 
out1•o absurdo o é que, dado o valor .ao papel, 
elle é sufllciento para o numorario. 

O Sn .. PEREIRA H.t~Is..,..--Como sutnciente, si 
digo que h:~ uma alluvião I Demais isto é 
questão de doutrina. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-Valorizado O nosso 
papel e tornando-se elle todo numm•ario, é 
bastante para apparolho de troca.~ 

0 SR. PEREIRA REIS-Acho que é. 
0 SR. l<,AUSTO CARDOSO-«Acho» não é 'bas.:: 

tante. (Apartes.) 
Q Sn.. PEREIRA REIS-Por bso é quo CU 

dou mais a terça pat·te do quo havia em 1889. 
(Apartes.) 

Para mostrar quo mn 1889 não havia falta 
do papel em .circulação, basta ler a opinião 
dQ Sr. vi.'5conde de Ouro P1•eto, citada no dis-

O SR. Pmn.gmA RErs-Peç~o a. V. Ex. quo 
mo conceda mu;is alguns minutos, que vou 
terminar. 

Assim, pois, com (J medo do ver do S1·. 
Ouro Preto, sí em 1~89, havendo uma cir
culaç~ão de 19:3.000:000$, papel, si so sentisse 
falta de numerario, certamente o Governo 
não hesitaria em emittir. 

Notando-se a circumstancia para a. qual 
chamo a. attenção, que a. oxportaç;ão.avaliada 
em ouro era de 259.000:000$, ao passo que o 
papel era apenasde 193.000:000$000. 

ne modo que se poderia., sem receio de 
desvalorizar o papel, augmentar muito a 
emissão: si ella. não foi feita, é porque não 
ha-via escassez do •numor:trio. Assim, a com
p<u·aç{í.o que acabo do lazor, do presente com 
o anno de 1889, tem toda razão. 

Diz-se que o papel é insutnclento pelo 
clam?r quQ o commercio e os industriaes lo. 
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vantam. Para responder a ü3tas ohjecções, 
citarei a opinião do Sr. Charles Gide. 

0 SR. CUSTODIO ·COELHO-E' uma ~utori· 
1a.üe. · 

O SR. PEREIRA R EIS:_Díz o Sr. Charles 
Gide em sua ohr<~ Pdnci7Jes de economie po
litiquc, 6a edição, pag. 273: 

. « Os nc2·nciantes e os inclmtriaes não se 
l:;~.stimam ·déL alta \J.Os p1·eço.~. elles habit,mm~ 
:·:le tão bem 3> este regimen que ::;o tornam 
verdadeü•os adept~os do papel-moeda.; op
ponJo.se a sua abo!içã.o que traria. o resul
tado de r0stabelec:Jr os ·antigos preços. 

Qu ~ndo ·os EstaLlos Unidos se ach<tvam no 
reaimcn do papel-moeda, havia um partido 
de~i.g-riauo pelo nome mui significativo de 
i11{lationists, que empregou ~~dos os esfoJl'ÇJS 
possiveis pa.ra. mantel~o; o mesmo partido 
revive na Republica Argentina.» E parece 
querer f0rmar-se aqui. 

Tendo sido, pois, propheta verdadeiro uma. 
vez, afoito-me a ser uma outra. vez. 

O SR. CusToDIO CoELHo-Então desejaria. 
saber de V. Ex.. o que pensa a respeito do 
anno que vem. 

O Sa. PEREIRA REis-=-si puzermos do lado 
o criterio que acabo de fundamenhr scienti
:ficamen r;e, o qual nos deve guiar pa.l'a jul
gar·mos da quantidade necessaria de papel á 
nossa. circulação, . p ·o\!urando só mente · valo· 
rizar o nosso ·papel pelu aug,nento da pro
ducção, suspendendo a inCineração, só tére
mos cambio ao par dal1Ui a 60, 80 ou 100 
annos; e o Brazil, em vez de rehabUitar-se 
dentro de seis ou sete i.umos. continuará nesta 
vida angustiosa, devida "unicamente · á · nessa 
impericia e incapacidade. (.Muito bem; muito 
bem.) · 

-7; Fica a discussão adiada pela . hora. 
Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM· DO DIA 
Não deverei agora deixar passar sem re~ 

paro a aprecia.ção feita por pessoa, aliás 
reputada abalizada em conhecimentos fi-

. nancei~os, sobr:e a formula do Dr · Murtinh~, E' annunciada a continuaçã.o da 2a. dls-
em a~t1go pulJhcn.do no Jornal do _Comme:czo cussã.o do projecto n. 216 A, de 1901, com 
de· 1:::> do outubro de 1900. E mnd3: hoJe. 0 parecer sobre as emendas para. 2a. discussão 
honra~o colloga, o .~r:. Alvos ~e Brtto, fa- do projecto n. 216 A, que fixa a despeza. do 
zonuo. l~enttca apreci<\çao, repetm os mesmos I Ministerio da Marinha pa.ra. o · exercício de 
conce1tus. 1902. 

Diz o artigo citado : · · · 
«Logo ao primeiro exame resalta a extra-I O Sr .. Presldente-Tem a palavra 

vagancia desta formula, onde se estabelece o Sr. lrineu Machado. 
a ·relação entre duas quantidades hete'l'ogeneas; 
e~portação ouro e meio circul~nte papel.» 

g• intoresS<111to comp<:tra.r a opinião dos 
nossos financeiros que acham extr·avag;mte 
a fol'lnula do Dr .. Juaquirn Mlirtinho, com a. 
opinião do Sr. Leroy Beaulleu o sobretudo a 
do S1·. Levasseut·, um dos pl'imeiros eco
nomistas da Europa.; que,t'!mittindo sou juizo, 
declat·ou-a. incont .:stavel. 

Uma vez etitabelccido o criterio que nos 
devo guiat· para <tjuiz<LI'Ino;; d.t~ quantidade 
de papcl-mueda necossal'io ü. nossa. cit·cula· 
ç.ão, ou::m.eei fa,t.ct• uma pt·cdicção. porque já 
,fiz uma em julho do anno p :ls~ado, quando 
era opinião geral, tanto aqui como na Eu· 
ropa, que o cambio, depois de ter·minado o. 
funding , chegaria, a 18. 

E::;crevi no Jornal do Commercio de 31 de 
julho de 1900 quo isto nãu aconteceria; salvo 
I'Ji o v<.tlor em ouro da exportação chegasse a 
4~0. o:JO: 000$ ; ,isto é, q uasi o du bro da que 
houve em lH9(j, · 

o cumprimento da prophecia realizou-~e. 
Com a exportação acr.nal, avaliada. em 

300.000:000$ ouro, e a massa do papel em 
círculu.ção, de 690.000:000$, cot·responde uma 
deprociaçii.o tio papol de 11 2:ij~~2. Mui pro
xima.nwnte o cambio m~dio actujl. 

O Sr. Irineu Maebado vae 
occupar-se do projocto quo fixa a. despeza 
do Ministcrio da Marinha., á vista da. rele
va.ncia. do ass1tmpto o d~t ordem do questões 
que clle encer·ra. . 

Critica. o parecer da. Commissão que 
glosou o mesmo ml)to, tratando da emenda 
n. 5, corno das de ns. 18, 20 e 21 c outras, e 
entendendo q tie a despoza pu r olla.s re
clam:Lda ca.bia dentro das vorba~ oi·ça
menta.ria:-J. 
Mo~tru. a improcedencia do semelhante 

conclusio com &s proprias tabellas e detalhes 
dos pruprios SOt'Viços, notando que não se 
podel'ia attender ás substituições do ma
terial e a outros melhoramentos do que co
gitam. as emendas oft'orecidas. 

Ret'ot·e-sa á emenda ~a. salientando a 
sua necessidade, por tracar-se de funccio
narios exiguamente pagos, portanto, entende 
set• de toda justiça. o augmento de 1$000 
diarios aos serventes dos arsenaes de ma
rinha. 

Si a Camara tivesse certeza do que o paiz 
está num regimen de saldos, por certo não 
se opporía a medidas dejustiça que indicam 
a elevação pequena dos vencimentos. dos. 
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opera.rios, dos serventes-, dos jornaleiros, Este problema dos operarios, que é ma-
emfim. . . gno nos outros paizes, tem sido descuidado 

A cond'ucta da Commissão, oppondo-se a entre nós. 
estas despezas, não é motivada pela dureza Na Europa é fixo o numero de horas p;;t_ra · 
do seu·coração, é, sim; a prova de que.vae o o trabalho; na principios de arbitragem nas 
paiz entrar no regimen dos deficits, qüe está questões entre p<ttL•ões e empregados e as re
numa opocha 'negra. gras de hygiene são restrictamente observa-

Não quer que as suas palavras fiquem das, principalmente quanto a.o trabalho das 
como prova de má vontade para com a Com- crianças e menores- · 
missão, mesmo porque entende que,ás vezes, Entre nós nada disso se vê. 
·eua deve, como os negociantes fallidos, A burocracia, é formada de protegidos e 
guardar segredo sobre a situação do paiz. o operariado de 'mi.~eraveis a quem a sorte 

· E' por' isso que ella pede aos Srs. Deputados, não protege e fulmina. · 
membros da maioria e da opposição, ·que Com isto ·não quor dizee que soja contra a 
nãe apresentem projectos, augmentando des- burocracia, mesmo porque na Camara tem 
pezas. Os saldos de que tanto se falla, . não sido o advogado das suas reclamações e a 
passam de vãs palavras, nas quaes já niu- acha tambem composta de desventurados. 
guem acredita. Apezar disso, julga a vida dos funccionarios 
. Não fosse verdade o que acabo de dizer, e um paraizo deante da sorte do operario bra

não sahiria dt penna do Sr. relator da. Com- zileiro. 
missão o parecer que S. Ex. emittiu sobre-a As suas palavras não são ditas com o fim 
emenda n. 12 do Sr. Celso de Souza, que dá de entoar louvores ao eleitorado, ou de apre-
100 contos para pagamento das pensões a senta.r-lhe cartões eleito:.'aes. 
que tiverem direito os operarias dos Arse- A cada instante se diz que o operaria-
·nae~ de Marinha de Pernambuco e da Bahia. do brazileiro é sui generis, que não soffre 

Emendas ha que encerram medidas justas, difflculdades, nem morre de fome. Os que 
c que, entretanto, o Sr. relatol' as deixa sem assim pensam osf)uecom-se, porém, de que 
dizer que as a.pprova ou que as reprova. · o· valor do trab3.lho do · operarío nã.o !n-

Isto vem mostrar que S. Ex. tem von- dica sinão uma. fuJ;lcçã.o do estado econom1co 
tade de seguir os impulsos . do seu nobre ·co- do paiz. . 
ração, mas se vê na necessidade de propor Entre nós, affirma, o operario não ·goza 
um verdadeiro adiamento para ellas. · de nenhum dos beneficios de que goza o 

A emenda ri.· 12, é uma prova, pois do operario etu·opêo quo sabe reagir. Esta
parecer do illustre Sr. relator da Commissão belace a comparação entre a viua do opa
se deduz que a materia de que ella trata não rario brazileiro e a do europêo. 
será resolvida este anno e de quo o seu de- Sabs, não por queixa do theoricos ou por 
ba.te se irá prolongando. loitura de livros, sabe pela licçã,o da; pra-

0 que se impõe ao espirito do Sr. relator tica., que a situação do opJrario brazileiro 
é permittir que a Cama.ra u.pprove o credito é de desventura. ElLe não vence para 
dos 100 contos pedido para pagamento das manter-se c, muito meno3, pa.ra accu~u
pensões dos operario' referidos. lar os rocurs.>s noce3sarios á. .. sua. subslS· 

Não é licito ao E~ta.do furtar-se ao dever tcnciLL nos tempos em quo ~s~iver dosem
do amparar a sorte dos operarias, q~:ando pregado. Si nom estes recursos tem o opera
eUes se sentem em ditnculdados. . riado, como poderá esperar tão longo tempo 

Na Europa é este o magno problema,' sendo que a C<1mara voto a pen~ão a quo tem di· 
que todos os governos -teem transigido. reito~ · . . 

Quando ,um operaria se invalida em ser- E' uma. questão do justicu. não se adiar 
viço da Nação não é licito mandar que elle questões como e8t<t. 
se mantenha á sua custa ; o Estado deve O parecer do Sr. relator só se applicaria 
auxiliai-o. nas difficuldades da. situação financeira do 

Teve o pezar de ver ha annos o seu collega paiz. -
Sr. Rodolpho Paixão apresentar á Camara Mesmo assim precisa-se attender a que ha 
uma emenda mandando suspender o monte- dispeza.s inadiaveis, como esta. que se debate 
pio para os operarios. agora. · 

Após grande debate, salvou-se, felizmente, Mesmo na occasião em que $e falla. em 
o montepio, depois de explicar-se que para saldos, quando resoam na imprensa as f..1.n· 
élle os cofres publicos não concorriam com farras governamentaes, saudando á nova 
um unico real. aurora, como se pôde admittir que a. Com-

A lei de 1892 fixou que as contribuições dos missão de Orçamento adie uma questão 
operarios eram a uni c a. fon t('o para manter- tão justa ? 
se os invalidos e as viuvas e orphãos dos que A Camu.ra. teem infelizmente tres pezos ô 
morriam. tres medidas como nrovarâ, analysando a 
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sua ordem do dia. Era ella ha dias índice 
dos muitos p:.tpcis que ilgura.m no archivo e 
compunha-se de projectos de tres cspecies : 
os de necessidade publica ; os de interesse 
individual, de direito, e os de interesse in
dividual, de mera liberalidade.· 

Hoje a ordem do . dia compõe-se apenas de 
cerca. de mei;~ dnzia de projectos. 

(O Sr, Presidente avisct de que está finda a 
ho1·a. O m·adm· pede e obtem 15 minutos de 
tole1·ancia.) 

btica com esta especie nova do economia::_ 
deixar perder, estragar· o pa::;sa,r ~ q ne é a 
formula. da administraçào inicia.da pelo Sr. 
Murtinho, em vez de fomontar o interesso 
publico~ concorronllo para. o engra.ndecimen
to do Brazil, tornando uma. roalidado a· sua 
força e o seu prestigio militar. (.Muito. bem; 
-muito bem.) 

Fica a di~:~cussão adiada pclit hora. 
Passa-se a hora destinada. ao expediente. 

Cita. diversos projectos que reputa justos 
e que iora.m rctir;ulos (bordem do dia. O Sr. Luiz Gualberto (4° Secre-

Vae narrar nm caso no sentido de evidcn- lar(o servindo de 1°) procede á leitura do 
ciar o modo porque se attende aoB operarios seguinte 

. EXPEDIENTE e empregados. 
Um empregado di1 Estrada de Forro pediu 

uma licença. ao Governo .; este mandou-o 
dirigir-se á Carrmm. Pois bem, nnsse intcr
vallo, 1bi o empregado demittido por aban
,dano de em}H'ngo. 

Quando se trata de pretenções de opera
rios, ou do omp1·ega.dos publicos do pequen:ts 
categorias, colloca-so sobre .ellas uma pe
dra. 

O que se observa. quanto ás ordens do dia, 
tamlJem se observa em relação aos actos do 
Governo. 
·Passa. a tratar do estado do nosso Arsenal 

de Marinha, onde verificou que os seus ma
.chinismos siio os mesmos de 40 annos atraz o 
onde os opera1•ios nã.o teem os apparelhos 
cssencia.os p:tra o serviço. 

Porquo o Governo não JlÕC o arsenal em 
pé de poder satisfazer as necessidades publi
cas, de p(l(ler attcnder aos concertos dos na.
vios da <trmad:~ '? Tão lento foi o t1·abalho 
com o cruzadot• 1'amanclare, que quando elle 
cahiu n'agua já estava de cabellos _brancos. 

Manter at'sonaos, com enormes despezas, 
quo cita, p:Lra que nelles as constr_ucções 
sejam i.ão lentas que, quando os navios ca
hem no mar, jti. são àe typos atrazados, é 
Jalta <lo bom sonso. 

Si o Sr. Presidonto da Republica c a. Ca
nmra quizer·om HIIHt prova dessa imprcvi
dencia, deyem olhar pat·a a. fosta do lm dias 
nas offici na.s !lo S L'. Lago, a. o la.do do Arsemtl 
paPado por 1\111,<~ de meio::;. . _ 

E' raro o anno em que o Braztl nao manda. 
um navio á Europa para concertos. Antiga
mento isi:io não so dava, porque o ar::;1mal 
tra.bàlhava e consLruia.; !Joje, apezar rlo 
possuir· urn opet·ariado habilita.do, nào tem 
meios para traha.~ha.r. . _ 

Officios: 
Do S1•. lo Secretario do Senado, de 4 · do 

corrente, remettendo um dos autographos 
da resolução do Congrosso Nacional, proro
gando a. actual sessão legislativa. até o dia 
30 de novembro do corronto a.nno. -In
teirada. 

Do mesmo senhor, de igua.l data, enviando 
a proposição desta Commissào, autorizando 
o Governo a conceder dous annos do licença 
sem vencimentos, pa,ra. tratar do seus inte
resses ao capitão do corpo de engenheiros 
Dr. João de Albuquorquo Sorojo, e a qual o 
Senado não poude dar o seu assentimento.
Inteira.da. 

Do Ministerio da Industria, Viação o Obras 
Publicas, de 31 do mez findo, satisfazendo a 
rec1 uisição desta Camara no officio n. 231, 
de 10 do mez proximo passado.-A' qúem 
fez a requisição. A' Commissão de Orça-
mento. · 

Do Ministerio da. Marinha, de 31 do mez 
proximo lindo, ~atisfazendo a requisição 
desta Ca.mar<t .. no oHicio n. 117., de 20 de 
julho proximo passado. A' quem fez à re
quisição. A' Commissão de Orçamento·. 

Do Ministerio da Guerra., do 31 do moz 
proximo findo, onvia,ndo os papeis em que 
o alferes do· 4° regirnon1.o llí1 cavallaria. 
Francisco de J.~orja Pa.r:.i. da Sil veü•a, pode 
qnc a sm~ promoç~fw <t osl.e posto seja cun
siclet'ada por actos. do bra.vnl'a., eonforme 
foi conmü.~sionado. A' Cornmi::;são de Ma
rinha c Guerra. 

Da Associação Commcrcial de Maceió, de 
23 de outubro proximo passado, represen
tando contra os impostos intorestadoaes.
int.eirada_ 

Vem á Mesa, é lido, apoiado, posto em 
discussão, que é adiado por ter pedido a 
palavra o Sr. Bueno de Andrada, o seguinte 

Depois de varias outras cons1deraçoe:;, o 
orador conclue pcídiwlo ao honrado relator 
que lhe as releve e veja, como toda. a 
Camara, nellas a simples intenção de esalta.r REQUERil\mNTO 
o valor do opcl'a.l'io br<tziloit·o, de lamentar <L • 
1ncuri:~ da. a•lministra.çiio nacional que no f Rt1qucremos que SOJa a Mo,.:<;a da, Ca.mara 
mosmo tempo aggrava a despeza da H.opu- 1a.utorizarla a. convoca,r sessoes nocturnas, 
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omquanto durar a discussão dos orçamentos, ú SR. GERMANO HASSLOCIIER - Mais um 
ernprc que entender isso conveniente. a.nno liquidam o Districto. 

Sala das sessões, 5 de novembro de 1901. O SR. HlmEIHA DE SA'- Sondo assim·· ha 
-Dino Bueno.-Adalberto Ferrct~ .- Seabm. ,completa infracção d;1 lei e os actuaes inten~ 

/ - Paula Guúnari'les.- Nogueira Accioly.- /dentes não toem mais . podeL' para repre
Arthttr Lemos.- Pereira Linia.- Victol"ino sentar o povo do Districto, porque o man-

~ )}fonteú·o. í dato foi conferido por dous annos c não 
.____ --~----..,., . . . / por tres 

O_ Sr. He.,.edia de--sã··n-..:::: .. s-r. Diss~, .Sr. Presidente, que cumpri o meu 
Presidente, V. Ex. o a CaD?-a,ra sao teste- dever de màis uma V{3Z vil• tratar deste 
munhas dos ?Sforços que aqu~ te_nho ernpr·e- assumpto, dever este que hoje ainda mais se 

,gado .no sen~1do do dotar_ o. ~rstriCt~ t:edm·al me impoz, porque tive occasião de ver hoje, 
com um~ ~el de roorg~mzaçao mumcl~i\l. na Gazeta de Noticias, que, aliás, se tem 

Para rsto, S!'. Pr~stdent~,. ~ubmettr, em occupado com muito intores:;o do que d1z 
tempo, um proJecto a apreCiaçao da Camara respeito ao Districto, como que se querendo 
do_s Qeputados: Ao _fim de t~e :l. r~ezes a co:n- responsabilizar a representação do mesmo 
~1ssao de Leg~slaçao, Constttmçao e .Justiça Districto pela falta do uma. lei de orga· 
nao houvera mterposto o seu parecer, re- ni~::~ocão municipal. 
queri então que o mesmo projecto fosse in- ' , . . .. 
cluido na ordem do dia, independente dessa, O Sn.. HENRIQUE LAGDI•,N- Isto ·~utopia. 
formalidade regimental. O Sn.. HEREDIA DE SA'- E' certo qne a 

o SR. SÃ FREIRE~ Eà tinha feito aqui re- 1ligna redacção da Gazeta de Noticias, exce-
clamação no mesmo sentido. ptuou alguns representantes. 

Mas, Sr. Presidente, para que fique salva 
O SR. 1-IEREDIA DE SÃ-Não preciso recor- de uma voz por todas a minha responsabi· 

dar o que se deu quando mandoi á Mos~ um lidado, para quo ma,is uma vez o eleitorado 
requerimento neste sentido, quo varios Srs. que cu aqui represento fique sabendo que 
Deputados se apressaram em combatel-o. tenho envidado todo~ os esforços para que 

Basta dizer, Sr. Presidente, que (•ppondo- este projecto se torno uma realidade o mais 
se a adopção da idé<'· que suggeri, muito se breve possivel, é quo vtmh.o á tribuna da 
salientou o illustre representante por PQe- Camara fazm' este novo appello á Commissão 
nambuco, o moil particular amigo o Sr.Brici:o de Legislação c~Justiça para que ella não re
Filho. taL·üe o seu parece L' e concorra para que o 

E, Sr. Presidente, não teria, hoje nocr~ssi- povo deste Disti.'icto tenha ensejo de, dentro 
dacle do voltar ao assumpto, si não mo cor- d.e pouco, escolher os seus representantes~ 
resse mais um1. vez o ·dever de insistir 
em flue a . Camara dos Deputados nã,o deixo O SR. SÃ FREIRE- Não tenho mais espe· 
em condição muito especial o Conselho Mu-
nicipal do Districto Federal, que se rogo por 
uma lei que não consulta os interesses do 
Districto o antes ê uma lei vota(la, precipi
tadamente c o resultado é que o IHstricto 
se acha na sit.uaço.ão anomala quo nós vemos. 
( 11pm·tes.) · 

Lei do caracter propriamente pt'!>visol'io, 
como muito bem diz em aparto o meu illus
trc collega <le roprescntaç~ão, nms <JUO flü 

presta a, diversas inturprota~;6os. 
Torlo o mundo sabu quo a lei actua.l man

dou que os intendentes servissem por dous 
annos; no entretanto, por uma interpreta
ção ultimamente dada pelo Senado, o man
dato passou a ser de tras annos e ha já quem 
entenda quo o mandato desses mesmos in
tendentes, pódo ser prvrogado. 

0 . SR. GERMANO HASSLOciiER - Que des
graça! 

O SR. HER~DIA ng SA-Podem servir por 
mais um (\,nno. 

( ·) Este discurso não foi revisto pelo orador, 

ranças. ·· 

O SR. l-IJmEDIA DE SÃ.-Si, porventura, a· 
Commissão não se dignar attender ás justas 
solicitações dos repres~ntantes do Districto 
I<'ederal, eu apenas terei a conscioncia de 
lm ver cumprido com o meu devor. 

g• certo que a bancada do Distl'icto Federa.! 
so ach;~ dividida infelizmente neste sentido. 

Entende a. rnaioriJ. que não se deve votar 
<tgor~~ uma lei de reorga.nização do · Districto 
e nosso sentido só tenho ao meu lado o meu 
digno companheiro o Sr. Sá Freire ; mas o 
que é corto é q11c muito acima dessas opi
niõe::;, muito mais do que cllas merecem a 
opinião publica e os. altos interesses do Dis
tricto. Tenho concluído. (ll!ttito bem; muito 
bern ; o orador e muito comprimentado.) 

O Sr. Albuquerque Serejo
Sr. Presidente, sabe a Cama.ra, pela leitura 
do expediente que se acaba de fazer, que na 
sessão de :3 L de outubro findo foi pelo Se
nado Federal rejeitado um projecto oriundo 
desta Camara, c1ue maPdava conceder 
dons annos de licença, sem vencimentos, ao 
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· capitão do engenheiros, Sr . . João de Albu- E::~tou convencidissimo, Sr. Presidente, de 
querqu~ Serejo. que o hónrad.o Minis1iro ela. Guer1•a, qu.e ·com 
. Como essa rejeição fossa motivada não só tanto criterio e patriotismo tem dirigido o-3 

peln,s informações falsas e err:onea.s prc- negados do Exercito, não reparou na$ in
stadas pelo Chefe do Estado-Maior do Exercito furmaçõe::J dadas pelo chefe do Estado Maior, 
e transmittida.; pelo Ministro da Guerra, razão por que foram ellas assim erra.damente 
como tambem pela justificação que fizet•a o envia<la,s ao Senado, com o unico íim do 
honrado Senador F1•ota. do seu voto con- prejudicar aprctençã.o do ofiicial. · 

· tt·ario no seio da Commissão de Marinha e Provada como fôra serem falsas as infor-
Guerra, sinto-me na necessidade de, como maçõe::~ em que.:~tão, · resta-me, . Sr. Presi
irmão daquelle official, prestal' a esta, Casa, sldente, demonstrar que fôra mal informado 
algumas informações que julgo necessarias a. · 0 hom•ado Sena,dor Frota, na ·. referencia. 
bem da Yerdade. qtie fizera a uma publicação de jornal em 
. Pelo discurso do honrado Senador, verifi- que attribue. ao mesmo official o recebi
ca-se que as referidas informaçõe.~ enviadas mento de avultada indemnização, cuja posse 
ao Senado, d:zem o seguinte : ~Wío se . sabe parece ao illustre Senado I' justificar antes 
.onde está este official e o que faz elle ? Ha um pedido de demissão do serviço do Ex
seis annos que o corpo . não ·tem notic1~as ercito do que a licença solicitada. 
delle? · 
. Parece incrivel, Sr. Presidente, que seme- S. Ex., que milita em política, tem forço
lhantes informaç· ões tenham sido prestadas sarnente adver.-;àrios apaixonados,sinão tam-

bem inimigos pessoaes~ e pôde perfeitamente 
pelo Quartel-General do Exoecito, visto que aquilatar do gráo de sinceridade das accus'-l.-
em todos os almanaks do exercito se po- ções que muitas . vezes são publicadas em 
derá ler no nome do actual capit~o do corpo jornaes infensos, onde os fact 0s são apre
_de engenheiros e antes tenente do estado sentados destacadamente , destacadamente 
maior do exercito, João de Albuquerque Se-
rejo, as declarações referentes ás commis- exaggerados e envolvendo insinuações menos 
sões em que elle tem estado, como seja se- justa.s. · 
cretario do Dr. Edua,rdo . Ribeiro, durante O official em questão foi um dos primeiros 
perto da dous annos e não secretario de engenheiros a subir o rio Jurud em domar
Obras Publicas, como erradamente informa- cações de seringaes para casas importantes 

. ram ao illustre Senador Frota. das praças de Belém e Manáos, como é facil 
Ainda mais, Sr. Presidente. No Alma- de verificar com as respeitaveis firmas B. · 

.nak do Exercito deste anno de 1901, organi- Antunes & Comp., Levy Ferreira. & Comp, 
zado pelo Quartel-General, figura o nome do Mello & Comp., I. A. Guedes & Comp.,Maia 
official como Deputado pelo Am'azonas, em- & Comp., Manoel Vicen~e Carioca e muitas 

.. :hora. por engano, porquanto na. verdade fôra outras. · 
eleito intendente e não Deputado, mas este Deste trabalho insano, que lhe custou 

·facto é bastante conhecido pelo illustre ma- estragar a sua saude, auferiu algumas can
rechal Ministro da Guerra, como é facil de tenas de contos de réis, que appTicou em pre
provar. Sabendo eu que S. Ex. tinha du- dios e terrenos em Manâos, cujo desenvol
vidas sobre ser aquelle cargo de eleição no virnento prodigioso indicava boa esculha. 
referido Estado, apressei-me em dar a. S. Ex. para collocação do capitaes. 
as informações precisaiS e, deante da minha. Em 1897, a commissão de sn.ncamento da 
asseveração, o honrado Ministro deu por capital do Amazonas indicou ao governo a 
telegramma ao govet·nador do Amaz0nas a conveniench1 de acq uisição de terrenos pro
necessaria. autorização, a qual foi publicada x:imos ao palacio novo do governo, então em 
no Diario Official, que-passo a Jer : adeantada construcção, para formar-se um 

jardim publlco em frente ao mesmo p:t-
cDiario Offioial de 5 de fevereiro de 1901. lacio. 

O governador, devidamenü~ autorizado, 
Ao . chefe do Estado llfaior do Exercito de- nomeou uma commissão escrupulosamente 

clarando : escolhida para entrar em ajuste de indemni-
Que o çapitão Jotto de Albuqüerque Se1·ejo, zação aos proprietarlos, composta do vice

eleito intendente municipal de Parentins, no governador do gstado, do vice-p1•esidente do 
Estado do Amazonas, deve se1· considerado em Congresso, do director de O bras Publicas e 
disponibilidade para poder tomar parte nos do Dr. Sá Peixoto, nosso distincto collega, 
respectivos trabalhos.-Gommunicou-se ao go- para cujo tostemunho honrado o valioso 
vernador do mesmo Estado.» appello. 

Como, p:>is, affirmar-se em document'> Foi <1 'Commissão assim fol'mada que en-
offlcia.l dirigido ao Senado não ser conhecido tendeu-se com os 20 proprietarios de terre
o pa.rJ.deirJ do r-eferido offlcial h a. seis a.nnos 7 nos e predios em questão, que eram por essa. 
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natureza e eollocação do~ melhores e mais n~ -tamanho, porêm grande na importan-
valiosos da cidade. em. -

O governador acceitou . sem reluctancia Quando foi approvada . a reclamação do 
todas as· concorda tas apresentooas pela citada nosso illustrad.o collega, o Sr. AH'redo Varel
Commissão e .aunica exceptuada, apeza.r de la, determinàhdo o processo especial que está. . 
calculada na mesniá pr•oporção . das outras, sendo. seguido na com missão d.o Codigo· Civil, 
foi precisamente a que se. referia aos terre· resJ1vou-se que o serviço da . publicação dos 
nos e casas do meu irmão, pJr tra·ta.r-se de debates _fossJ feito e custeado em separado 
um seu ami()'o pessoal, que, . devo declar~r, do serviço da Camara. e para isso votou-se 
achava-se n~ occasião ausente de Manáos. um credito, creio que de 20 -ou 25 contos 

E de facto ·veiu a receber pelos terrenos· e mensaes. 
pelas tres casas que o governador s~g21inte Fóra isso, a na?ão paga algumas centenas 
aproveitou pa1·a installar a repartu;:a._o de de· contos para a publicação dos seus debates; 
Estatistica, o Archivo Publice .e a Bibliothe· mas estamos chegando á conclusão de que 
ca, quantia inferior á que fôra propJrcio- essa de3peza é inteiramente inutil, porquanto 
nalrnente _proposta pela Cotnmis3ão, cqmo o Codigo C~ vil, que é cu~tea.do por . uma 
poderá testenmnhar o meu di;tincto amigo verba e~pecial, tom os seus deb:ttes publica
e collega. de bancada Dl'. Sá Peixoto. dos com toda a regularidade, ao passo que os 

Mais tarde, qtia.ndo o Sr. coronel Rama- discursos proferidos na Cama;a sobre os as ... 
lho já estava no governo e o officií\.l citado sumptos de maior interesse estão sendo re
respondendo _a conselho de guerra, nesta Ca- tardados, de sort(3 que não podemos acompa
pita.l, pí)r ter ido á. Europa sem licença. ·nhar as discussões. Nestas condições, venho 
do Governo, apezar das regalias que tinha pedir a V. Ex., como presidente da CommiS
como Deputado estadual, conselho de guer1•a são de Policia, uma inforrna~ão a respeito. 
que foi annullado pelo Supremo Tribunal Ha no Diario Otficial mais de 80 discursos 
Militar em luminoso accórdão, pela incora- para serem publicados, ao passo que da Com
petencia· da autoridade que· o determinou missão de Codigo Civil .até discursos de pes.:. 
por ter o official as immunidades garantidas soas estran.has são -publicados. · 
poe lei, mais tarde, foi -resolvida a desapr:.o- O Sa. SkFREIRE-Embora prestando ser-
priação de diverso~ terrenos seus e de outras v-iços. · 
pessoas paea regularização de ruas e outros O SR. GERMANO HASSLOCHER--"-Não con-
fins, percebendo os mesmos preços dos de- testo, mas custam-nos 20:000$ mensaes. 
mais proprietarioS. Eu sei que ha so ·e tantos discursos para 
-Vê-se, pois, que foram operações feitas-á serem publicados e a maior parte dos nossos 

luz do ti ia e na. ausencia do meu irmão, mon- collegas ·já. nã.o revê · mais o;; seus discur~os 
tando a quantia em metade da que foi citada. porque perderam a esperança de os ver im
pelo illustre Senador Frota, parte da quÇtl pressos, de modó que é em pura perda a 
só foi . paga ultimamente em a.polices es· despeza feit·-.. com esse serviço, porque estou 
taduaes. certo que o dinheiro sa.hirá infallivelmente 

Mesmo que fosse e:x:acto ser o citado offl.- no fim de cada mez. 
cial possuidor de grande fortuna, erllo isso · Eu pediria, portanto, a V. Ex. que to
motivo para que Ih~ fosse negada a licença masse uma providencia nesse sentido, tal 
solicitada'? · · . como a publicação do jornal da Casa ás sa-

POI·ventura, o Senado não tem concedido gunda.feiras, abusivamente supprimida pa1•a 
licença naquellas condições a funccionarios dar fólga aos empregados, e tambem a pu
possuidores de fortuna ~ blicaçãp do mesmo j..>rnal depois dos dias 

E demais, ter·mioan4J, St·. Presidente. santificados. Assim é que, Qa semana pas
posso assegurar ao illustre Senador que, sada, o Diario Official não· foi publicado no 
apezar dos termos da licença autorizada sabbado, o que é um g1•ande abuso, porque 
pela Cama.ra, o objectivo real do offlcial em nós temos necessidade de ver publicados os 
questão eru. desembal'açadamente poder pt·o- discm•sos aqui proferidos. · 
curar, fóra ou dent1•o da. Republica, trata- Faço esta reclamaçij.o esperando que ella. 
mento aos seus soífrimentos adquiridos no seja attendida, sem o que, ·melhor será nós; 
in&eri.or d-> Amazon::ts, corno tambe~m os de de.;de já, apresentarmos um projecto que 
suas dignas sogra e esposa,.uma viuva e outra traga esta grande economia de verba da pu
filha. do immorta.l Benjamin Constant. Tenho blicação dos debates, porque isto não é sinão 
dito. (Jlfuito bem ; muito bem). um presente que estamos fazendo a quem 

não trabalha.. Espero que V. Ex. tomará 
O Sr. Germano Ha@!udocher (•) providencias energicas neste sentido, dando 

- Faço uma pequena. reclamação, pequena satisfação á. Casa, mandando · a ~é publicar 

( ·) EAte di!!eureo não foi revisto P'lo orador. 
Ca.mara. Vol. VII 

u.m supplemento do Diario com todos esses 
discursL.s atrazados. 

i O 
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Pessoal ha até demais no Diario Official.; Ora, cabe:pdo ao Congresso essas providen-
o que alli não ha. é ordem, dírecção, porque cias, não deve um representante da Nação 
aquillo ó uma verdadeira casa do Orates accusar a administração do importante or
ondese praticam QS maioros abusos. gão, ao contrario, deve antes providenciar 

o SR. BuENo DE , ANDRADA-Admiro que para que as faltas desappareçam. . 
haja uma repartição-assim sob o Governo do Feitas estas considerações,· vou dizer qual 
Sr. CamposSallos, que disse que vinha ro- o fim que me levou a pedir a palavra no 
generar a administração. expediente de. hoje, ou antes, o motivo de 

o SR. GERMANO HASSLocmm-A accusação alta relevancia que me obrigou a tomar a 
de v. Ex. é injusta, tanto que 0 Governo palavra eln hora tão adeantada. 
acaba de nomear um· funccionario distinctis- O meu digno collega, representante do 
simo, o Sr. Vossio Erigido, para proceder a Districto Federal, reclamou aindà hoje;quan
fiscalização no Diario Official,e estou certo, o to á necessidq.de de uma lei que . reorganize ·· 
resultado será a denuncia dos abusos que este districto. · 
alli se dão. · · 

O·pessoal do Dia1·io é superior ás suas ne- Jádiver~as vezes tenho occupado a tri- , 
c~ssidades; alli existe uma "porção de afilha- buna e feito a mesma reclamação. . . 
dos de Deputados que querem dar emprego Hoje -cabe· a vez de dizer que a falta de 
a pessoas que vivem a importunai-os e que respeito. á autonomia do Districto Federal 
são pagas sem trabalhar. · levou o Poder Executivo Federal a fazer um 

Espero que V. Ex. dê providencias para contracto lesivo aos interesses do$ habitao
que os discursos aqui proferidos sejitm pu- tos. das zonas suburbanas, olvidando-se uma 
blicados. disposição que já consta da · lei n. sr;,· de 

o SR. PRESIDEN'IE __ A Mesa attenderá á 1892, que, embora garanta ern parte essa 
reclamação do nobr.J Deputado. autonomia, está pedindo uma reforma. 

O povo, pois, tem o direito de reclamar, 
O Sr. sã Freh•e- Sr. Presidente, visto como funda o seu pedido em conside

antes de iniciar as observações que p1•etendo rações de notavel valor. 
fazer, afim de apre3entar á consideração da Entremos no assumpto . . 
Carnara úma representação de grande nu- t d d ~ t d 
mero de cidadãos residentes nos suburbios Em vir u e e disposiçao enxer_,a a na lei 
desta· capital, reclamando a bem dos seus do orçamento, foi· o Governo autorizado a 

reformar o contracto com a Companhia 
direitos e contra· a Company City Imp,·ove- City Improvements, con·&racto que, segundo 
ments, preciso dizer que o digqo Deputado a disp)sição expressa. .da lei n. 85, de 20 de 
que me precedeu na tribuna não foi justo d ·t 
quando tratou de modo tão acre a adminis- ·setembro de 1892, e em face a Constt uição, 

é nuUo de pleno direito. 
tração do Diario Official. · E a l'eclamação, fundando-se em leis vivas 

Justamente agora foi · nomeado director da -a constituição e a lei organica-, constitue 
Imprensa Nacional um moço cheio do dis- nm inilludivel direito dos peticionarios, quo 
tincção, ·.de prohidad,e e honr~dez · de cer. to · encontrarão amparo nos poderes . 

Não tenho síquer um afilhado empregado 1 lt t · t"fi 1 
no Diario Official, 0 f'aço essa declaração om pub icos, por ser a amen o JUS 1 cave o 
resposta ao nobre Deputado, mas posso affir- proceder dos reclamantes. . 
mar que ainda ha pouco tive occasião de vo- Exiuninomos a l!uostão sob o ponto de vista 
'fi · t legal. r1 car que, st fal as occorrem na Impr·onsa 0 art. 58 da lei n. 85, de 20 de set'3mbro 

Nacional, são motivadas pela carencia. de d d. d b · d 
verba, e que o Congresso deve lançar as suas o l8n2, lSpon o so rc os Hervl(~os que e-
vistas para aquella repartição, afim de viam passar para a. municipalidade, na 
dotal-a de necessa.rios meios, no sentido de época de sua organização, estabelece taxa
evitar fique prejudicado 0 serviço... tivamente que o serviço de exgoto compete 

á. municipalidade. 
O Sa. HENRIQUE LAGDEN-Falta de vet·bá O dispositivo .da lei citada não fez· mais do 

e accumulo de se1•viço~ , que obedecer á Constituição Federal, que, no 
O SR. SA FREIRE-... o accumulo de. im· seu art. ô7, reconlloco a competencia da rnti~ 

portantissimos serviços que são retardados nicipalidade para regular as despezas de qa
pela insuffl.ciencia de pessoal, de m<~chinas ra.cter local, firmando a completa autonomia 
modernas etc. do Districto Federal. · 

Vê, pois, a C<tmara que a accusaçã'o foi Lerei á Camara a propria disposição do 
menos justa. . . . art. 5~, da lei de 20 do setembro do 1892. 

O que é necessario é dotar a, bnp1·ensa 1Ya- «Pela presente lei passarão para o Çto-
cional de verba sufficiente para quo possa verno Municipal do Districto Fcdm·al os se
satisfazer a todas as necessidàdes publicas. guintes serviços : 
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Actualmente a cargo da. União : era. a competente para acceita.l-o ou rejei..;; 
a) limpeza da cidade e praias ; tal-o. 
b) assistencia á infancia, comprehendendo A propria _Çompanhia City Improvements, 

o Asylo de Meninos Desvalidos e a Casa de depois :de proclamada a. Republica e ter en
S. José. trado em vigor a lei da reorganização do 

c) Hygiene Municipal, Asylo de Mendi- DiStricto Federal, não quiz acceitar a re-
cidarle ; · sponsabilidade do Dis-tricto Federal, sob o . 

d) Corpo de Bombeiros ; _ fundamento de que tendo feito no tempo da 
e) instl'ucção primaria, seu pessoal e ma- monarchia um contracto com o Governo cen-

terial, esgotos da cidade ; · , tral, não podia acceitar a responsabilidade 
f) illuminação publica». do Governo Municipal, embora, em virtude 
o SR. Baicro FILno_:.Estou de accôrdo da Constituição Federal, esta'serviço tivesse 

com as considerações que_ v. Ex. está fa- passado á municipalidade; é exacto; naquella · 
occasião tendo sido o contracto féito com o 

zendo ; -mas, qual foi o Governo .. sob o qual Governo Central, estava no seu direito a· 
se fez esse contracto ~ · . City Improvemeuts de dizer que não accei-

0 SR. SA' FREIRE- V. Ex:. procurou tava a responsabilidade do governo muni-
fazer uma pergunta . verdadeiramente inutil, cipal. -
porque já sabe a respo~ta-0 contracto da ·· Mas desde que se pretendia uma reforma 
Companhia City Improvements foi feito pélo do contracto, com concessões reciprocas, 
actual Governo, autorizado por lei do orça- appareceu um novo contracto que só podia 
manto, que nessa parte soffreu combate pa- ser autorizado pela municipalidade ex-vi da 
triotico do .digno Deputado Sr. Paula Constituição Federal e lei. organica do Dis-

. Ramos. • tricto. Ora, fazêndo a companhia o con-· 
Mas V. Ex. não 'poderá jámais me con-. tracto ou a novação com o Governo Federal, 

testar o direito de dizer que o Governo fez que é parte illegitinia, fez um contracto 
um contracto que, segundo minha opinião de nullode pleno direito. . 
jurista, é irrito .é nullo de pleno direito, Mas querem os Srs. Deputados ver qual a 
como acabo de demonstrar. balburdia que ápparece,pela falta .de respeito 

Estou cumprindo . . um dever e em dofeza ás leis e á autonomia do Districto Federal1 
da autonomia do Districto Federal sempre Bem sabem VV. EEx., que o Governo Fo-
me ha de encontrar nesta tribuna. dcral não pode dar ordem aos funccionarios 

Relembro á Camara que,-por occasião de municipaes para fiscalização de seus con
se vot-ar a concessão para a, renovação do tractos. 
contracto da Companhia doGaz, levantei-me Pois bem, encontramos e eu trouxe de 
e protestei ; protesto que só pudE>. fàzer na proposito para mostrar <t C amara uma. in ti
hora em que ia. ser votada a resolução, visto mação feita pelo delegado de hygiene muni- · 
como foi nesse dia quo tive a honra de pela cipal, pugnando pola execução de um con
primeira vez tomar parte nos trabalhos do tracto feito pelo Governo Federal com <O 
congresso Nacional, marcando 2 rriinha en- caracter de fiscal do dito contracto (!) 
trada nessa Camctra com um acto de affir- Isto é possível. de ser m;tntido ~ Um dolo
mação que me dignificou. . . . gado do hygiene municipal, pólio recebor 

Começava, pois, o 1lesempenho do ma.n- ordem para ox:ecução de um contmcto 1oito 
dato que me fof confiado pugnando pela pelo Govet•no Federal de serviço quH so aclm 
autonomia do Districto Federal. (Muito bem.) entregue a. esse Governo por inobscrvt~ncia 

V. Ex:. e a Camara. sabem que, investida da lei 1 · 
de podere;; oriundós de contl'acto nupo tem Elle ~ou não nm f'unccionario municipal ~ 
a Companhia do Gaz praticado a·busos, o que Mas ainda não é tudo. · 
agora tambP.m se manifesta por parte da A Companhia City Imp1·ovement.> ·fazendo 
Companhia City Improvements. distribuir uma~ instrucções ao.! moradores 

Remontando a factos anteriores, que ser· dos suburbios, entre ou+.ras cousas-,--raz con
virão para. orientar á Camara, direi, que a star do impresso o seguinte.. (Lê) · 
City Improvements pretendeu fazor novação Questão puramente de administração mu-
de seu contracto em ,épocha que_ eu ropresen- cipal, exercício da funcção activa do poder . 
tava o Districto Federal no Conselho Mu- administrativo, entregue ao Governo Fe- . 
nicipal. · deral em detrimento absoluto do respeito á 

O Conselho do qual tambem fazia parts o autonomia do Dis.tricto Federal (!) 
actual Prefeito do Districto Federal, se 0 SR. BRICIO Fn"no-São obras do actual 
oppoz a essa novação, porque a companhia Governo. 
pretendia. noval-o com o Governo Federal, 
quando é certo. que qualquer novação só . O Sa. SÁ FREIRE-Sei que a representação, 
podia ser feita. com .a municipalidade, que dirigida ao Congresso Nacional, ·não . póde 

... · .. : 
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encontr:\r soluçã.o · neste ramo ·do Podei" N~o contente o Gove11no da União·com a 
legislativo.- . . usurpal)ão de .direitos que .só á. Municipali· 
. l\fó$ não temos meio pra.tico para suspen- da.de pertencem, ainda arrogou. a si o direito 

der a execnção do contracto celebrado com de f,1zer o contracto de · que .é objecto esta 
. a. City -Improvemet1ts . Mas, -esta. represon- representação. . . 
. tação valo um protesto, e já _que me referi .E:;te contracto. nullo e irrito· de : pleno 
a · este protesto, pedirei daqui da tribuna. _direito, está produzindo as maid a1Trontosas 
que o conselho municipal do Districto Fe· olfensa.S aos direitos dos a.ba.ixo a.ssigna.dos, 
dera.!, la.nce as suas vi~tas sob1·e. um a.s- victimas das exigencias descabida.s por parte 
sumpto desta. ordem, autorize ao prefeito, da. Companhia City Improvemer1ts, auxiliada 

·'em virtude da disposição e:J~:pressa em let, a nos seus Intentos pelo engenheiro fiscal do 
.. ordenar a propositura. da..acção judicial com· Governo e, mais ainda, pelo delegado da hy

pr,tente para o: e.lf~ito de rescindir o con- giene municipal, que se tem tornado um 
. traeto, defendendo dest'arf.e.os seus direitos verdadeiro persegnidor dos moradores dos 
contra o ataque. á autonomia do Districto suburbios, intimando c ameaçando áquelles 

. Federal. · quo I'Clutaril em sujeitar-ss :ls exigencias da 
E' certo que um,digno intendente já apre- companhia. · 

sentou uma indicação para e:>te elfeito.; mas Senhores- As exigeocias aos .pobres mora· 
eu vejo que o conselho municipal até hoje dores, por onde tem de· passar o sen iço de 
não-deu soluç.ão deftuitiva ao a.ssumpto. exgotto,· tem sido a tal ponto a.ttenta;torias 

Mas, si o contrac :o é nullo, si a munici- que chegam á. crueldade de, entra ·outros 
_.palida.de é·. obrigada a subordinar-se · á dis· .muitos . factos, a companhia .mandar fazer o 
posição de um, contracto nnllo, · aeho que orça.mento do set·viço em um; pequena cha

. sendo um direito dos municipcs, os habi· ca.r~ com barrrcão de madeira, cujo valor · 
tantas do Districto Federal, se ·opporem a maximo seria de quatro centos mil .,réis 
execução desta lei para ·eYitar contlictos de _(400$), es>e orçamento ·fei feito pela. quantia· 
toda ordem, embora com opposlção paolftca, de 900$000. . 
o conselho como .directo repre3enta.rite · do Para .não alongarmos esta representação, 
povo, por interr.nedio do Poder Executivo deixamos do relatar tantos ou tros factos que. 
' tinha já., ou já deveria. ter empregado os !O teem dado, poupa.ndo por esta. fórma. a 
meios regulares de direito, olferecendo em vo.>Sa .attencão. . . 
juizo competente a acçã.o reiv;ndicadora dos Como voreis, senhores -do Congresso, I) Go
direitos do município pat•a a sua autonomia, verno da União não só abusou retendo em 
que está sendo burlada pala execução desse si indevidamente um serviço que não lbe 
contracto. · cabe, mas abusou ainda. fazendo um con-

Peço a V. Ex. quo mandé publicar a. re- kacto, igualmente fóra das ~uas attribuições, 
presentu;ão. (Muito bem;. muito bem. O ot·a- com a manifesta. aggravante de não consul.
dor; Cllmprimenlado.) -tar, como devêra, os in~·esses da população 

dos suburbios, na sua grande maioria. f11lta. 
DOCUUEN1'0 A QUE SE REF:ERE O SR. SJ.. de recursos. . . • 

FnElll.E Senhores do · Congresso - Attendei aos 
nossos reclames que siio justos ; não deixeis 

Exms . Srs. Presidem te a mais Membros do que . audazes estrangeiros, auxiliados por 
Congresso Federal- Os abaixo a.ssigoados maus brazileiros, nos venham extorquir o 
vecm pe1·a.nte esta Oa.ma.rcl. reclamar contra. que ta.nto nos tem oust:\do a ganhar, tiro.ndo
o contracto feito entre n .Governo da União nos atê o direito do um a.brigo para. os 
e · a. Companhia ()ity Improoements-, para. o nossos filhos • . 
serviço de exgotto nos suburbios desta• ca- Pela. exposição quo ahi fica., acreditam os 
pital. abaixo assigaados que envidareis todos os as-

Senhores do Congresso-A Constituição da forcas de fórma a. tirardes a população dos 
Rapubllca.; pela orga.nizaçã.o dos municípios, suburbios da triste situação em que se acha. 
aos quaes procurou· dar toda a autonomia, Esta resistencia é aconselhada pelo pa· 
conferiu á Municipalidade o direito de adrni- tt•iotismo e tem tido sempre um caracter 
·nistrar os sarviços de exgotto, decima. u1•ba- pacifico, apeza.r das provocaçõos feitas pol' 
na e pennas de a.gua. · aqt:elles que querem, íl viva força; explora. r -

Acontece, porém, que, sendo pela pasta. da a bol;X~. dus po\res moradores dos suburbios 
Fazen<la. transferida para a. administração desta Capit[l,l, 
municipal a cobrança. da decima urbana, o Capital Federal, 24 do out ubro da 1901, 
mesmq não aconteceu com a pasta da Viação, Joã.o Affonso Feneira. 
que eontinuou a. reter em si o serviço de Benevenuto Taill.eira. C~rdoso. 
exgotto e pennas de agua, isto em il~raute Joaquim dos Santos C. Lobo. 
viola.çlo da Consti1uição. João dos Santos Tekeira. 
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Aleixo Pinto de Moura. · 
Manoel Laul'enço Camara. 
Oscar Guilherme Ra.mos. 
João José da Silva Junior. 
José Augusto Moreira Nascimento. 
José Nunes Rodrigues, 
José Pacheco da Silva. 
Antonio Zvleirelles Torres. 
Astolpho Freire Sobrinh'o.
Antonío de Souza Almeida, 
Francisco Jo~é ~'erre ira. 
José do Valle dos Santos. 
Jacio Lho .To~é de Medeiros. 
Alfredo da Silvá Santos. 
Alcides Rodrigues. 
Antonio Joaquim Marques Peixoto. 
Olega.riOo'José Monteiro. 
Edmundo f.ima. 
Antonio Rudrigiles Lages. 
A. Ho1·ges de Soveral. 
Oscar i?ernancles Romano. 
Lopo Ant.mio Sa.raiva. 
Norberto do Amaral Junior. 
José Lourenço do Rego. 
Manoel Francisco dos Sant.os Deveza. 
Antonio Gt;~mes Esteves. 
Antonio Vicente dos Santos. 
Joaquim Pinto Cerqueira. 
Manoal Carneiro Oeveza . 
Souza Almeida. & Irmã.o. 
Luiz Ignacio de Souza. Junior. 
João Carlos Alves Mattos. 
Jer·onymo da. Costa Soares. 
José da. H,{}(:ha. Lopes. 
Arnaldo Augusto de Moraes. 
Fernando Luiz Pralon CasteUo. 
J. Barros Freil·e. 
Antonio Fert·eira. Pereira. Vilhona. 
Joã.o Nune;; BarrosJ. 
José da Silva. 
Manoel ua.ptista dos Santos. · 
Benovenutc~ Teixeira. Cardoso Junior. 
Carlos Ovidio de Freib.s. 
José Augusto da Cunha (tenente). 
João Tavares La.ra.njeü•a. 
Af1'onso .R.. Costa. 
Joakim Trinas. 
Clemente Moreira da. Silva. 
. Toilé Joaquim S. Santes . 
J ayme Freire. 
J.lão Pinto da Silva Valle (engenheiro). 

·Antonio Baptista. Rodrigues. 
José de Almeida. 
Manoel Pinto. · 
Abel Paes. 
Por Filippe Tavares, pro:prietario, . Abel 

Paes. 
Joa.quiua Felix. 
Lino Lourenço de Almeida. 
Por Albino Ril.:ieiro , Manoel Pinto. 
José Rodi'igu.es Lyrio. 
Oscar Teixeira. 

José Francisco Vieira.. 
Francisco Sampaio Vieira, 
José Machado Coolho. -· 

·Manoel Gonçalves de Lima Corrêa. 
Antonio Gonçalv.es de Lima Torres FiUlO. 
Cosme Francisco Marques. 
João R.acaille. · 
ManoBI SilveiL·a. de Mello (pro~u-ra.dor). 
João Ferrclira Vianna.. 
Manoel Ferreira dos Santos Reis. 
Antonio Pinto da Silva·va.lle. 
Lueío- Napoleão Lupeme. 
Julio da Costa. Narcis6. 
Adriano Lamoza. 
José Luiz Nahon. 
Antonio Domingos; 
José Octavio de Medeiros Rocha..· 
Bento José de Carvalho. 
Bernardino Maia. 
LeoUno José de Souza .. · 
Sylvestre José de Azeredo Coutinho. 
Gonçalo Fernandes da Silva. 
Amalia Dias. 
Maria. Dias. 
Anna Rosa. Dias. 
Domingos M. T. Bastos. 
Bemvinda. Maria dos Anjos. 
Genaro TeiKeira Lopes. 
Francisco José da Silva e Pinho. 
Eva Maria. do Rosario. 
Francisco Xavier da Silva. 
João Gabriel Dclmas. 
Edmundo Delmas. 
Guilhermina PeUey. 
Fanny Dolmas. 
Eroilie Delmae. 
Francisco Antonio Campos. 
Antonio Cardoso. 
Josó Francisco Vaccaui. 
Pedro Titeri Junior. 
Thomaz de Aquino Vacca.ni. 
Ernesto G. da Co$ta Lima . 
Anna Thoreza D1•ummond. 
Antonio Nunes de Souza . 
Amelia Fornandes de Souza. 
Rita. Nunes de Souza. 
Sebastianna. Nunes de Souza.. 
Antonio Nunes de Souza. 
J'osé Nunes -de Souza. . 
Amelia. Nunes do Nascimento. 
Mal'ia ,Julia. Nunes de Souza, 
T. P. Silva. 
Antonio Corrêa Pica.nco. 
José Dias. 
João Dia.s. 
Beatriz Adelia.. 
Maria Joa.nna. 
José Ferreira. 
Alel(andre Ferreira . 
João Ferreira . 
Guilherme Ferreira. 
Anna. Jacintba Augusta. 
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. José Guia . 
Na.thaliâ Guia. 
Marieta. Guia . 
Julia Guia. 

• Maria Carolina do Ros.wio. 
Amelia da. Sih'a.. 
Antonio àa. Rocha.. 
Maria Emilia. do .lesu~. 
Gonçalo Guia. -
André Ramos. 
Hildebrando Costa. 
José Piuto Forrcira de Magalllãps. 
FJ•anoísco José do Allrilu, · 
A;•thur Miranda. 
Manoel Luiz Miranda. . . 
Joaquim Augu!lto da Cost a Miranda. 
Francisco Dias PorElit•a. · 
Jol;)é .P raxcdos Pinto . . I· . 

- Armando Augusto Telles. 
Joaquim Simão Nunes. 

. José Dias Pereil'a. 
_ Tbeophilo Machado MccJoiros. 
Alvaro Guimarães. 
Antonio Alves Matheus. 
João Candido da Si lv~J.. 
Primitivo Antonio de Sou~a. 
Andréa. VIgilante. . 
G11ilhermian. dos Santos Tort•es. · 
Manoel Alves :f'er r eira. 
Olympio Joã.o de Oliveira. . 
Antonio de Oliveira . 
Joaquim Arlhur de :Sarros . 
Dario de Oliveira Castro. 
Syl_vio Josó do Patrocínio . 
José Fernandes Coelho. 
Fra.nklín Guilherme dos R6.is. 
Manoel Marquo3 Dias. · 
Manoel Araujo Villa.i . 
Antonio da Silva. 
Olympio .José do Patrocínio. 
Joaquim Concalves Corrêa. 
Paulo Valle. 
Djalrna Leal. . 
.Manoel Augusto dos Santos -Coimbra. 
Arthul' dos Santos Coimbra. 
Sel>a.stião .Jalé de Souza.. 
José Lopos de Oliveira. 
José do Nascimento Moreira. 
Leopoldo Guara.ná do Carvalho Couto. 
Antonio de Oliveira. Bastos. 
José Ba.ptista Motta. 
Heitor Pacheco. 
Eduardo Alves. 
Otto Machado Loiva.. 

·Luiz da Silva Barbosa. 
Bazilio P into de Azevedo. 
Octavio Marcondes. 
Maximiano Fernandes 1le Souza. 
Jac!ntho JoRó do Mello . 
JoSé Domiogues. 
Manoel · Ca.!'valho. 
Severino Yíconte de Abreu. 

Francisco Eldimias Bor ges Junior . 
Francisco Eldimias Borges. 
Carlo3 A. Dias. 
Candido da Silva Ribeiro. 
Antonio Machado . 
Guilhm·me Dias Pereira:· 
HcorütuCl Gonç.a lves . 
Arnaldo Dias Pereira .
João Baptista da Silva. 
Clat•a Maria da. Conceição Patrocinio. 
.João Gonçalves . 
Manoel Lopes . 
Joaquim Ferreira. 
Heitor do3 Santos. 
Francisco da Costa.. 
Jacintho da. Sil-va. 
Pedro Sant'Anna-Lion. 
Francisco de Souza. 
Antoni• Ma.rqucs dos Santos._ 
Danio!' Nunes de Souza. 
Raphae[ dos Santos . 
Benedicto dos Anjos. 
Paulo Joaquim Moreira . 
Aldino Ribeiro. 
Monoel Carneiro da Silva. 
Camíllo da Silva. 
Margarida Carneiro da Silva . 
AlziL•a Pe1•eira. 
Manoel Pereil•a Banza. 
Antonio Cal"neiro da Silva. 
Ant. nio Ferreira Martins . 
João do Ca stl-o Guimarães . 
Luiz Mar tins.de J esus. 
João Ferna.ndes. 
A. Rosas. 
Adolino Gon(~alvos do Campos Juoiot•. 
Miguol da Silva P01·to . 
At·min<lo Guilherme Forroira.. 
Pcdt·o Jot>é Fort•oit-a. 
Julio da Costa Fet·t•oira. 
Augusto Virgilio F'et·reil'a . 
Ve~'i~-simo do So.u:.:a Paes. 
João Luiz Cort:êu. 
~'rancisco Olympio do Rosa1•io. 
Fr•anciseo Teixeira. · 
Hoitor· Stefani. 
Olympio do Oliveira Grijó. 
Justino Pinto Nunes Monteil•o . 
Candido Francisco das Cha gas . 
ca.ndido Ribeli-o de Oliveira. 
-Thomaz Medeiros. 
Ar-thut• Saboía. 
Cal'los Mendf!s Ba.rbusa . 
João lgnacio Espírito Santo. 
Man<X'l Jos6 Es,ovos . 
Leopoldo So:wes. 
Jos6 Antonio de Olívilit•a. 
.José Manico. 
Josó loaquírn dfJ Pa.ula. · 
Ansolmo GonçalvAs I.ournieo Paúl. 
Ma.nool Jo'r'llncisco Coelho. 
Lni~ B(u·Losa Castl'o, 



Câ'nara dos OepL.tados- lmp-esso em 2110512015 10:02- Página 37 cte 47 

SESSÃO HM 5 DJJ: NOVEMBRO DE 1901 

João Silveira Rodrigues. 
Antonio Vieil•a Borges. 
J~:>ronymu B. Simões. 
João Dabovicb. 
:Julio Corrêa Neves. 
Giacomo Bonva.rdo. 
Jos6 Moreira Coelho. 
Manoel da. Costa e Silva. 
Bernardino da Almeida. 
JoSé Honorio Fm'J'eir:i.. 
.looo Antonio Guimarães. . 
Set·a.ftm da. Silva. Baltbaza.r Bl'itcs. 
Antonio P ereira de Almeida. 
G. Teixeira Pinto. 
Manoel Gomes de Oliveira. 
Alvaro Jos{ Gomes . 
Manoel Antunes.. . 
Octacllio Flalho do Couto. 
Loul'onço Ferre!J·a GomPs. 
Alfredo Augusto Fernandes. 
Hilario José Ribeiro. · 
Albano José Pereit"a. · 
Bazilio Dia·s. _ _ 
Francisco ·Justiuia.nõ dos Santos. 
Robe-1·to Gomes Varella. 
Manoel Fernandes Braga. 
Rezende & Leite . 
Alberto Ponet . 
Roberto Con;;tancio Pires. 
Manoel Lniz Teixeira Porto • . 
Manoel Jos6 Pereira Leite. · 
Manoel Pe1•eira.da Silva. 
Jh·a.ncisco PeNlira Junior. 
Antonio Guroes de Almeida.. 
Jayme Mm·eira da Fonseca.. 
Manoel Cardoso Pires. 
Bento de Figueiredo. 
Alberto Cardoso Ramalho. 
Alberto Leite Machado. 
Domingos Luiz Teixeira. 
Francisco Alves da Cunha. 
Alcebiades Pacheco do Amaral. 
A bilio li e Carvalho . 
Antonio Figueiredo Pires. 
Antonio Bernardo do Lacerda. 
Francisco All"onso Lopes. 
.Tosé Viscard. 
Jayme Smith. 
Bernardo F1•ancisco Foreira. 
Antonio Vieira Borges . 
Francisco da . Costa Pinto. 
José Izirloro Fontes. 
Antonio Jacintho Machado. 
Ezequiel Alb&l'naz. 
Ayl'es Pereira. 
Emcsto Gomes de Medeiros. 
Albino da. Costa. Cã.bral. 
Francisco dos Santos. 
Albano Martins. 
Alipio Alves da Costa . 
Aristeu Marques elos Santos. 
Jayme Meira. 

Ma.noel Affonso Marins Junior. 
Francisco Lopes. 
Manoel José de Pinho e Silva. 
Custodio da. Silva. Bl'aga.. 
Olympio Mal'ques Lemo3. 
Francisco José da. Rosa. 
Pa.ulino José da Silva. 
Antonio Nilo da.s Neves. 
Evaristo Moneorvo. 
José Luiz de _Ara~jo. _ 
Domingos Mattos Lemos. 
Joaquim de Mattos. 
Antonio José dos Santos. 
Rodolpho Perdigã.o. 
João Fcneh•a Monteiro. 
Reynaldo Teixeira de Carvalho. 
A~ttonio . Augusto do .Freitas Marque3. 
Albino da Costa GuimarãP.s. · 
Alberto Ferreira do AmaraL 
Sol'atim Gomes da Fonseca. 
Anacreto de Souza C<>u tinho. 
Manoel Pinto de Almeida. 
João Ribeiro. · . 
Candido Teixeira. de B1•ito. 
Manoel Gomes. 
Joaquim A. Machàdo Junior. 
José Antonio de· Freitas Guimarães. 
Raymundo da Costa Bastos. 
Ma.rcellino Fe t•reira. 
Turibio Felit de Aimeida. 
rose Rodrigues de Oliveira. 
Athayde Murce. 
José Tavares . 
. >\ntenor Augusto do;; Sa.ntos. 
Arlindo dos Santos Silveira . 
Francisco do Aguiar Cardoso. 
Francisco Gonçalves Bastos . 
José Martins . 
Manool Franco Pinhão. 
Joaquim Antonio Ribeiro. 
Guilher•me Fel'l•eira de Oliveira. . 
Manoel de Souza Barros. 
Jose da Silva. 
Antonio Silva. 
Narciso do Nascimento. 
João Paulo Alves Matheus. 
Antonio dos Santos Penha._ 
Alipio Alves da Costa. 
Gregorio Luiz dos Santos . 
Esperdião da Rocha. 
D;)mingoa Alves Ma.rinllD. 
Domingos Roque. 
Manoel Frederico Kiglm•. 
Sylvestt'O de Andrade. 
Josd Alves da Silva. . 
Antonio Porcira. da Costa. 
Bernardino da Cruz Miranda. 
José Teixeü·a Junior. 
Jga.quim da Silveira Goulart: 
Manoel Pea11. Sa.lorria . 
José Ma.t·tins ' Díogo .lunior. 
Sabino Josú d.c Oliveira. 
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Laudelino Alves Pereira. 
Joã.o Pelix de Almeida. 
Franci~co Cilonto. 
Taoxalo Cilento. 
Ereulino Cilento. 
AleJ.:andre Antonio da' Cunha. 
Jo~G Marques da. Silva~. 
Manoel Antonio de Souza Ara,ntes. 
João Medeiros da. Silva. 
Narciso Pedro Ferrt~ir<L GuiJUarães. 
José Candido. 
Arthur da SHva. 
Carlos J. da Moraes. ·· 
Benjamin Racllel dos Sa.ntos. 
Mario Rachei dos San&os. · 
Anwnio José Baptista. 
Manoel Fr:ineisco Alves. 
Sm·gio (',esa.rio. 
J. B. y,1lle. 
Manoel Joaquim Rodrigues. 
Antonio Maeques Lisboa.. . 
Domingos l,?erreira do Andrade. 
Aristõcs Carneiro da Cunha. 
Joaquim Tavares Larangeira. 
Godofredo Per·eira. da Silva. 
Romco Ga.ldino de Castro. 
J.oã.o dos Santos Silveira. 
Euclides dos Santos Ribeiro. 
José Leite Ba.llard. 
Jorge Antonio Lorenzo. 
Caetano Rodrigues do Nascimento. 
Pcdru da. Silva Netto. 
Crbispim Amerieo Gonçalvas·Fontas. 
Eliza. de Sonza. Machado, 
Maria Luiza PMilo~. 
Antonio Rodrigues Olivà. 
Manoel Corrê<l. de Moura. 
José R. Oliva. 
José Teixeira de Carvalho. 
Reynaldo T. de Carvalho. 
Ormlndo Oliveira Rocha. 
Judia co rios Santos. 
Joaqtuna Eng1·acia. 
Antonio Joaquim Gonçalves. 
Manoel Ago.~tinho Pereira. 
Albino de Sampaio Alves. 
Frandsco FerreiL•a Vallente. 
Antonio Emílio Pereira de Macedo, 
João Soares de Souza Machado. 
Manoel Pacheco Carlos. 
Francisco Luiz. 
Augusto Gonçalves. 
Maria de Jesus. 
Manoel Augusto Pereira. 
Maria Gonçalves Pereira. 
Joaquim Ribeiro. 
Jo!lé de Ar.aujo Dias. 
IJ:tspa.r Matheus. 
A!tunso Matrwu~ JLtnior. 
Cll.l'lll02im .~ comp. 
Joõ.u d;~ FI'<Uir;a. 
Jo~ú PinL•J l'aulo, . 

Antonio José úa Silva. 
Francisco Antunes Marcello Junior. 
Manoel Freitas Coelho • 
Antonio Mario dos Santos. 
Roger Norat. 
Manoel M:n·tins da Silva. 
Josephina Maria Campos. 
Castorina Maria de Oiiveira . 
Manoel Camillo Teixeira. 
Maria Rita. de Oliveira. 
Francisco .Marques Dias. 
Joaq_ uim Ribeiro da. Costa. 
Artllur Marques Rodrigues. 
Manoel Gotnes dos Santos. 
Jos~ Alva.rez. 
Manoel Simões. 
Antonio Luiz Falheiros. 
José Ribeiro. 
José Arena.. 
Lopo Angelo. 
Art hur Carral. 
Pedro Nunes da. Silva. 
Narciso Rodrigues da Costa.. 
Manoel João Amancio de Almeida.. 
João Baptista do Nascimento. 
Antonio José R.ica.rdo. • 
Joaquim Hermida. 
Grego1·io Manoel Ignaeio. 
Horwrio de Oliveh·a. 
José Alves deOlh·eira. 
Antonio R. da Fonseca. 
Diogil Pinto da .Silva. 
Antonio camacbo. 
José do Rosario. 
Antonio José Pereira.. 
Joseplüno Machado Lemos. 
João lglezias. 
Estevão Jo:lé de Ci"l.rvalho Junior. 
Antonio Ro1lrigues de Mello. 
Ser<~.phim Antonio das Neves. 
José Pereira das Neves. · 
Manoel Du:wte Ferreira. 
Joã.o Ferreira. 
.Joaquim Feri·eiL'<J.. 
Evaristo Marques ~la Costa. 
Augusto do Abreu. 
lienriq ueta. Alves Pillto. 
João de Souza Coutinho. 
José Affonso Ramo.;, 
João Afl'onso Ramos. 
Victorino José de Souza.. 
Jos~ Affonso Ferreira. 
Fr·ederico Hem•iques dos Santos. 
Antonio Ferreira Coimbra. 
Alexandre Péreir'a. da Costa. 
Manoel da Costa Narciso. 
Augusto da Fonseca Magalhães. 
José Machado de Castro. 
Por minha mãe, Adelaide Mari& d~ Rocha, 

·Manoel Lisboa. 
Joaquim de Souza. B1•andiio. 
Vil'gillo Josê Nunes . 
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Perh o da. Silva Monteiro . Accresce, p ot•ém, que a lóm d~ pr ova do 
José Manoel da Cunha. idontid<~.de do ostylo, ha a inda o facto de 
Tiburcio Petlro Lima . ser publica.llo M Noticia. , jor.na.l t ã.o tdfecto 
Joaquj_!ll Moroi•·a lia Silva. n S. Ex. que, em moio das ca.lamida.des oco~ 
Pedro Antonio da. Silvei ra Rodrig ues. .nomicas e fio.anocir as que opprimem a Na-
João de Siqu eira i\Iendcs . çii.o, mostr•~ W.l dodic:tção . polo Governo, 
Manoel Antonio Alvos da Silva.. q ue a oo denominou este anno - o amio {e~ 
Conrado Antonio Gnttenbergue. l iz. 
Manoel Joí\quim Pinheiro. .Assim, par<J. o o:·ad<Jr o <~ort igo tão la.uda-
Miguel M\l.m·icio da. Silva, torio ao Se. Campos S:1lles 6 do Jjl'O}H'io Sr. 
Agenor P. de Lima. Campos Sallos . . 
.Tnventino Mar çal de Oliveira. LncuHo b<>nqueteou <> Lucullo, na. Noticia 

· Antonio Pere ira Neves . · o t~mbmn nos ent1·cl inhados do h rnal · do 
João de Souza Coutinho Filha. Comme1·cio, o ({tiO é outra. prova, 
Joa.quim .João FOl'l'OÍl'a.. \) SR. . BR.IC!O F!LIIO _ E á nossa. 0 ....... . 
Julio dos sant os. Ui>.,. 
João Ferreira. VianM. (Apoiados . ) 
Joã.o Côr tcs Mendonça Souto. 0 SR . B UENO DE ANDRADA- Assi m, nin-
C:~.dos José P imo ali Fonseca.. guem p óde uuv_irlo.r quo o artigo é da. ·ponna. 
Americo Muniz 3<\Pb<IS. · .do Sr. C:<~mpos Sll.llos . 
Pod. t·o d:\ l<' . Fcn·eira. Ju nior·. E com<! ning11 em contosi;a, como nonhum 
Douüngos Bo,·gos do Rego. · dos Srs. Doput<i'dos d:~ maiori:~ ou d:t op- . 
Antonio Jo<\q uiut M. tla. costa.. posiç:.ão,. so tev;~nb pa.r•1 ~mtost~1· om nome · 
Amor ic.o Fr:ltlCisco Corr ê:L do ProstrhJJHO da Ropuhllc,t , contra. a. <1-uto-
.Jn<MJ.Uim Pinto de Lima . ri:t que o omtlor <tttr ibuo a S .. Ex . , j ulga 
:M:tnocl Ca. nJiJo Rebollo. vor irlicos a lgun.l d.JS factos qua nelle se 
Florencio ·11uniz Fcrr·cit•a Quintas . contêm. 
Anton ino Cu.br<tl da Cunha. Não en t ra agor•a n;o ttnalyse do procedi-
José Pir·e~ Mello Justino. mento poli ti co do Sr. Campos Sa!les , relati-
Clementioo Pinto Madrugá . vamente aos factos tle Matto Grosso, mesmo 
Antonio da Costa. Lima Junior. p or ser isto dcsneces.>::Lrio . 
Manoel Montoiro X<tvior . Está na. comcie ncia Illlblica. que S. Ex. foi 
Joronymo Fon tes SObra.!. um Fr egoli naquclle d rama .sanguinolento, 
Accacio Ma~all1ãcs Porto , quo no l• a.cto l\ssistiu imlift'erente á queda 
J. P. Savcura . do Governo leg<Ll, quo no .2• neto tr ocou de 
Mariano Peixoto <lc :VIonezos . papel, tomo u-se o " lliado pr•eponderante do 
Bot•mt.r\li no B<Lt'l'O.~ Silvio Filho. Governo quo subiu por u ma l'C\'olta tr ium- . 
José Antonio ?l{achatlo So.iidnho. pha nt e; es>á na conscíonci(t. p ublica quo a 
Joaqu im Porcira. Feij ó . poli ~ica. llo S . Ex . foi i oco:tsequento o que, 
0cl;<1 \' io M:mocl Costa. . por ta.nto, S. llix. fi.l.ltOu ao ca.ru.ctor. 
&luar·do S.1lda nh<.L :'liello Frei tas. O r Jqnel'imento quo tra?., reí'ere-sa ao 
PJ'oco])io Cunha .Menezes . facto do governn central assistn• impassivel 
C••rlos Cal'v:J.lho f?o!'to Roa.l. os <1ttenta.tlos pratlca.dos pelo guvernado r da 
José Mot•oit·u. Ma ttos lUva . Mati;o Gro.-;so comra. a. livro llavega.çiio de 
Emo:;to uo Araujo Pacltcco. um r io federal, _apossando-se dc ernuarcações 
José Peroi!'a. Marques de Castro . 1\o commet·cio p r•ív:1do, interrompendo o 
José Joaquim Adão. ~r·ansito de cidadà.os pacificas que suppunham 
Jos!l P into Gumes- poller Yiu.jar á. sombra. das liberdades gara.n-
A. Mach:1do Fbllro . tid:1s pela Con~\Huição, com o fim npp:1rent e 
Ma.noot Joaqu im Lopes Nogueü•:l. ou r eal, de aca lmar de:lür riens r egionaes. 
João Soat·o~ da Cunlw.. Apr·:sontantlo o sett r ecgmrimonto,o orador 

O ~r· . Uue no d e A n drada tendo offerecc tlous C<~minlws a. seguir á maioria. : 
li<lq um longJ a t•tigo public<tclo na N otieía de appi'OVando, ir em . auxilio du.quetles quo se 
horftom a. ruspoito dos tristes :~contocimontos batem pela. Rcpublrca contra as a.n:wchias 
do Matto-Gros;o, artigo cnj<IS as~orçõos não olygarchica.s ; t't•jeitanrlo·o, ma.nte·r a. (li visa. 
se podo pôr· t>m du vilb, pois que está C->rto ·com que a hlstoria, lla. uo di:!tinguil- a- glo1·ía 
ser da li.lvr a uo tlr . Campo~ S.dlo.J, vom, ;;o- i 11 o/Jseq1.'io. 
bre f:~ctos <thi doscl'iptos, bu.se<lr lllU r oque- (Muito bem ; muito bem). 
rimonto do iuform:.çõos. 

Quo o <J.t'tigo soj;t uo Sr . Campos S<~llrH, Yem á. Mesa., é lido, apoiado e sem dobata 
ninguorn quo conhuçl o seu estylo confuso enccl'l'a.do, ftca.ntlo adiu.du. a. Yota;ção, o se-
duvidará.. gulnte · 

Camo. ro. Vol . V Il 1.1. 
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Roqueiro (1ue, por intermcclio tla. Mesa da. 
Camctl'a dos Deputados, se peçoam ao Governo 
as seguiuws informações : 

1•, si o governo e3t<edila.l de 'Matto Grosso 
·se tem apos8ado do. tancln~ ou de outras em
barcações p:wticul<tres, para utílizal-as n3.s 
desord(ms em q_ue se acha o Estado ; 

. ·2·, no caso affii'm«tiY(l, que providencias 
tomou o Governo para. garantil• a livro na
vegação nas a.guas dos rios fedcraes. 

Sala. das sessões, 5 do novembro do 1901. 
-Bueno d~ A..ndrada. 

() !St". P1·esident.e- A Mesa deixou 
de acceltar a.s soguin tos cmenHas <tpresen b· 
das <>O projccto n. 2n, do 1901, (Orçamento 
da. Víaçã.o) a sa bQr: · 

a) do Sr. Albüquerquo Senjo, elcva.ndo 
de 23 a '28 .> numero <lo inspoctores de 2"' 
cla.sse, por importar em ct•eação dJ em-
pl'cgos; · . 

b) do Sr. Ra.ymuntlo de Mirn.nd<t, augmen
tando os vencíment.o~ do po,;s:Ja.l da fi.~caliza
ção cia. Compauhi:1 Loopoldina, por não 
permitõir o Regimento semelhante medida 
nas leis annuas; 

c) dos Srs. Celso dos Reis o Honrique 
L~.gdon, relativo aos vencimontos do aJu
dante (lO iotendent;o e dcsp:tcha.nte da J~s
trada de Ferro Central, pelos mesmos mo· 
ti VO$ da a.u terior ; 

d) tlos Srs. Henriqtw La.gtlen e Irinou Ma
cl1ado, reia.tiv<~ a ttril guarda gi.lral', por 
importar t.l!U croa.çã;o tle cmpr~go, tle que 
não tl'a.ta a prope~ta do Governo; 

e) do mesmo Sr. Hcmrlque U~gdcm,á VClrba. 
13, por imput·tar em n.ugme11iiJ de vrmclw 
m entos a erluip.1l'nçii.o quu propõe; 

f) sobre a.ddicionacs de ca1·teiros o a sobre 
vagas no qn;ldl·o de g ua1•d as, por tel'cm o 
caracter de disposições ptJrnt<tncn tes, amba~ 
dos Srs. Henrique Lagdcn o irinou Machn.du; 

da. mesma rtYpa;r!.içiio. por 8er de Ci\ra.ctor 
porm;mcntc c o lavação tio ordenados. 

l) do Sr. Hcnrlqnc Lagden, quanto á. gra
tific;içõcs dE>. trimcs~l'C pelo mesmo motivo 
<la rcjüiçlo ua antm•ior. __ 

m) tio St. Henrique Laguon, sol1re ;mxi
li:tl'CS de escripta, não Só }leio motivo da. 
rejeição <h anterior, eomo por importar ou 
mO!iificar a situação elos a.uxilia.res, dando· 
lhes a catogoda ú.e empregados U.o qat~dro. 

nj do Sr. Henl'ique Lag.len, augmentando 
os vencimentos do port.eiro do Jardim Bo-
tt>rlico. ' 

ú) do Sr. Joã.o Ga.yoso, por il:nport<~.r em 
creaçao de emprego·. 

.P) do St. Anizio de Abreu e outros, sobt'e 
engenhGims-cheí'es, por im.por·tar em creaçã.o 
úe emprego. 

As demais emendas foram aceitas c vão 
ser· cnvb.tla.ll ;i rospcctiva commissão. 

Foi apresentada na sessão de 5 do novom
bi'o,,aoprojecto n. 206 B, de HlOl, fixando 
a <lcs)JC2i1 do Ministerio da Just iça e Ne
gocios Intcdore:l, para o exercício de 1902, 
<t ssguinte: 

EMENDA. 

(Ao pl·ojecto n . . 206 E, d e 1901) 

A' vcrlJa-Obras~n. ::17, diga-se: 12:000$000 
do.<tinados á manutenção do !JlStiCuto de Pru
tecçio e As;istenc ia. á ln l'a.ncia. do Rio de Ja
neiro, fuuditdo pelo Dr. MoncorYo Filho. 

Sala di.ls scssõtl;, 5 de novembro de 1901.
Tieni'ique Lagden. 

Vão a. imprimir os seguintes 

PIWJECTOS 

N. 140 A- 1901 

Restabelece os vencimentos de ~hefe Jo Estado 
,t[aior General da A.rmada , de que traia a 
tallella 1 I, que acompunho1~ o dec1·cto n . 389, 
ele i.'J de ju11ho de .1801 e, iot<na esta dispo
siç,1o eatensiva ao Chefe do Estado Maior 
do E(IJercUo g) do St'. nart·os F1·anco Junior o outro>, 

sobre agentes uo colTeío, não só pol' insti
t uir uma. disposição 11Bt'nlanente, como por So1JrlJ o projccto n. l·lO, tlegte anuo, apl'e· 
importar em tlocretução tlc veneimontos·a sentado pelo OcputC~do Hercdia. de Sú, p rovi
empregatlos que o não pürcCliJem t~ctual- denc1a.mlo ~obre vencimentos do chei(J do 
mente. l·:stad.o :Vfaior General rla Armada, a Com-

h) do Sr. Ermirio Coutinho e outros, por mbsão.-lo Or·ç;1menw tcrn <L dizol' o Keguinte : 
versar sobre crcaçã.o de emprego. O chefe do Estado Maior Genor<tl da. AO· 

i) do Sr. ·Penido Filho (2a parte), por im- madu., pol' etfcito do úcrerc~o n. :lS(J, de U de 
portar em a.ugmcnto de vencimentos. jttnlto d(! !89!, quo regula as ajudas de custo 

j) a lt~r.tra b tla emenda do S1·. F'austo Car· e gratificações que devem SOl' abonadas aos 
do.m. :plllo mesmo motivo t.la"rojeição tla an- ofliciae; ria '"rma.da. cl:tsso;; anne~m; o cm
t ecetlnnte. pt·eg:tdos civis do :>Unistorio da- Ma.r·inha, nas 

h) do Sl'. Hr.miquc Lagclen, cr1uipa.rantlo divet't!US commis.,ões <lo que for em incum
os cal'pin tolt·os tlo . almox:wifado geral tlJ1s j billos, percilhia.m os vencimentos de com· 
tclegri.qJltas aos tlc ~" classe Ô:J. otliciiH~ geral m.~.uuantc em chefe na Capital da Republica , 
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correspondente â sua patente, do a.ccordo 
com a o bsm·vação da tabolla n. l i d o c! tado 
decmto. 

Ei$ a gratitlcacão de commandante em 
chefe na. Ca.pi:;al da. Republica., pelo decre to 
do 13 d~ junho de 18'Jl : 
Almiran~e. ...... ... . . . . ... . . . . I :585$000 

O dil•cctor d :1 Escol;~ Navn,l vence igual 
mont.e a. gratificação de oommando de forças 
pelo § 15•- Forçu. Naval- (LOn$), de 
accordo com a tabclla dos vencimentos do 
p()SS~al da Escola Naval. anncxa n.o decreto 
n. 3.G52, do 2 de maio do 1900, que dou 
novo rogulamen to <t mesma. ' Escol<J.. 

Ainda os contra-almiran.tes, commandando 
for·ça., toem, polo l'efot•ido !:j 15•, a gratifica
ção do 777$. superior <L do a lmil·ante che t'e 
do cst<'ldo m •ior, que é, como já 'ftco u dito, 

Vico-a.lmira.nte.... ..... ... . . . . l :22·1$000 
Contra-alnüro.ntc ... ;... . •.... . 929$000 

PosLeriol'mente, pelo art. 4°. n. 3, d;t Lei 
n. 4211, de lO de dezembro do 1876, fui cquip<t· 
r a da a gratificação do chefe do Est ado •Maior 
da. ·Armada. ú. do chefe do Ji'..st;ado Maior 
do Exercito. ficando, por tal motivo, ·redu
zida a..gratificaç.ã.ode que ~e t rata. a 7:10$. Én1 
consequencia. des~a. medida, o official-goncral 
quo exerce a>~ olevada.s e supcr·ior ll!l _func
ções da. a lludid a. e irnpor ta.ntissima commis-; 
são do chefe do esla•lo·maior, ficou com ven
cimen tos inferioreJ . :~os da outl'os officiaes
genera.os em commisgõ:JS diversas. 

Assim é que: o chefe daRep:tr ;içilo daCa.rta 
M<tritirna, o director da. Escola Na.v<d e :J.tó 
os contrD.,:dmirantes comma.ndam foi·ças. 
teem gt•atifica.çõos ma.ioros do quo a que au
fero actua.lmente o chefe do osta.do·m 1ior. 

O chefe da ReíJa.rtiçã.o da. Cartil. MiU'itima, 
pot' ()tfeito do decroto n. 1.:347, de 7 dtHtbt•il 
de 1893, qne mandou executar o t'eguln.mcnto 
reunindo em uma só as Repartições do.~ Pha
róes, Hydr-ogl'aptlica e Meteorotogica, soha 
dcnominaçã.Q de Repartição da. Carta. Mar i· 
t.ima., pet·cebia, de accordo com a. tabella. d,Jg 
vencimentos, aunexa. ao mesmo decreto, 
pel<~ primeira observação da mesma, as se
guintes gratífica.ç:ões : 
Commando de for·ças em Matto 

Grosso (vice-n.lmi ra.ni~) . •.... 
Graüftcaç<'í.o da tabeHa. .. .. .... . 

I : 4 7 2.'1;000 
150$000 

l : 622.${)00 
Pelo § 5•, porém, do ut. 4• da lei a. 30'), 

de 30 d.o dezembro de 1895. que fixou a dcs
p:o.za g~r·al !1;1 Ropuhlica para o . oxnrcicio <lo 
189G, ficou detcl'minado que a.s v:tntagon~ 
quo p~rcebiarn o.~ funcciooarios da Ca.rt.a 
:Marittma; ctn virtude d<LS obse L' Va.çõoo da 
tabolla que oaíxoll com () dncreto a 7 ele 
abril, acimt\ oita.do, deveriam s3r allonadas 
daquella dai;a em dcanto, íJelas observações 
da tabella que baixou com o dncreto n. 1659, 

. de 20 de janeiro de 1894, pas3ant.lo o llhefo da 
Repar~ição da Carta Maritima a porcehm• a. 
gt•atifica.ção do commanrlo de forca na Capi
tal di\ Republíc:t, que~ a quo hoje rocobe, 
scudo: 
Gra.tiftc~~.ão do command.o do 

fo1·ça .. '> na. C:Lj)Í ta.l da RO!W· 
blica. (vice-n.lmirantc) ....... . 

Gt•at iticação especial. •........ 
I :072~üOO 

150$000 

do 730$000. · 
A commis.;ã.o ontendo que nã:o 6justo nem 

cquita.tivo quo a p rimeira autor idade mili
tar lia Mari nha, depois do Ministro, fique 
em situaç.1.o inferior , quanto a vencimentos, 
ó. de onr.ros officiaes generaes em cJmmis
sõe~ •liVI!l'S<LS, competi ndo a(l Con!{resso 
p rov idenciar no senti !lo rio saDiÚ-so tal ir r o
guladda.do. · . 

S<tla das commissõos, 20 de ou!;ubro cjo 
1901.- Paul-a Gtdmaraes, Presidente e rala· 
·tor. - Mayrính.- L v,ü' Piia. - Victo •·ino 
_Mo!llciro , - F>·anc.isco Sà. 

N. 140 A- 190 1 

O Congr•esso Nacional resolve: 
A.rt. 1. o Ji'icam restabelecidos os venci· 

mcnt.os do ehefc do Esta.do-Maior General da 
Armada, de que trata ;~ t.hella n. 11 que 
r1compa.ntrou o decreto n. 389, de 13 de juuho 
de 189 l . 

Paragrap:to unico. Ao chefe do Estado 
M1tior do l!;xcrcito fica. extensiva esta di~po
sição. 

.Art. 2.• Rcvog•1m-se a.s disposições em 
contrario. 
S:~la. da..<; SCSiÕes, RI do julho de 1901 . 

Hà edia de Sá. 

N. 259 A-l!JOl 

Pa•·ccer soln·a · rJin>JntliLs offercr.iru,.< 11a1'a a 
2a ri.üw·:.«1o . do p1·oj,Jclo n . 250, deste 
dos te ttll no, qH•J fixa • a des]Ja::a elo .ll!in is· 
te~·in riax Uef.açt}es J?:nterior,~s ]Jt.ú·a o e:verci· 
cio de 1.902 · • 

A Commiss~à rJc Orçamento -vom s ulnnot· 
ter :i. consider·a.ção da. Cam:wn. o sou juizo 
acot·ca dri cada uma da.~ cmondas u.prescn
t;Ldas para a 2"· d.iscuss:to do projtJcto (lo 
dospeza. do Ministorio d:ts Relaçõe~ Exterió
ros p:~ra o oxc-rcicio vindouro . 

1." 

Ao § -t~ i ntitularlo--Uommi>slo do liroi
tos--:lcct•nscnoto-sc ~ 

Pat·a roctificar.<h o assonta.mont o do mar· 
cos na linha. <li viso ria com o Esta.do Orionta.l 
do Uru~uay- IOO:OQ0$000. 

l:~$000 
Sala das sossõos, 25 qo outubro de 19:>1.

Riw.u.(.avia. Corrêa , 
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Estit emendo. não olJteve }mrecer favol'!l.· 
vol qua.ndo foi aprosontada no anllo passado 
pelq mesmo digno DCJllltado quo a firma. 

O parecer a que a C:ornmíssao alludc aci
ma, foi o sogu.ime, quo mantmn : 

«A Commi~são comquanto rcconhcca que a 
emenda do illus&ro Deputado pelo Rro G.'ando 
do Sul tom sua razão do ~or, todavia não 
aconselha a sun. adopç.:l.o, p:tt•ecendo quo o 
serviço pódl." sllr a.di:~do para melhores tem
pos ta.nto mais que <t propostn. do Governo 
não cogitou do sua m1f;essidatlo.» 

2.~ 

Ao a.rt. l •, § 4°-Accrllsccute-sc : 
Para vencimentos c oxpDdieato do consu

tado do Napolos-7:500$000. 
Sala das sossõos, 2õ do cititttbro dl." 1901.

Alfredo Varella.-Gastrlo da Cunha, 

'A Commissão, devida. monto infm•mada e 
attendendo á~ consider<tçõcs quo lho foram 
feitas pola _administração supcriiJl', acotisc
lha. a adopça.o d:t em.;nd:J. supra, ôm vista 
dos gmndo;; into!'O$SO~ ligados ao movimento 
de immigra(:lío para o BraziJ que se faz pelo 
porto de Napoles. 

A vorba pedida deve, ontr-otanto, ser re
duzida a 7:000$000. 

sa 
A' vorlJa-Socrotarht de Estndo-aeci•cs

cen"c'- se: 
Para paga.monto de tologr:-.J.mmas exyc

riorcs, 11:000$000. 
Sal:J. ll:t~ sos;üos, 28 (lo olttubt•iJ de 1901. 

-F1·anci.~co Sti. 

A Commissã.o accoita :1 mnc:nd:~ pola.s ra
zões já adúuzid;ts llm vut.r·os pM'OC(!rcs sobre 
orçamentos, uo ncciJSSir.<n··3c~ I'Ogularizar 
a e.~cripturaç,ão dt~ Ropaetição doa Tclc
gl·aphos~ 

-· Ondo conviér: 
Supprima.~se a verba destinada á leg:ação 

do Brazil junto dll. Santa Sd . 
Sala das sessões, 28 <le outubro de 1901.-· 

Germano li as·slocher. 

Art. Na. vigoncia desta lei fica suppri-
mida a consignacão para a Loga<;ão junco á 
Santa; Sê, passando-se e~sJ. dotação or-çamen· 
U\.ria para a Legação junto ú Republica do 
:Moxico. 

S<J.la das sossõc:s, 28 de Olltnbl'·1 de 1 GOl . 
-Ba1•bosa Lima.- A, Varela. 

Considol•and.o quo é dever do todo o bom 
republicano cump1•ir, antes do t udo, Oi p ro•· 
coitos constitucion;ws e as leis da R epublica; 

Conside1·.ando quo sã,o estr;w!lJs ao Go
vm•no du. Patria tanto o~ inter•c>scs religio
~Js, quanto os negocias dG qualquer Igreja; 

Consh:lm·ando llUC nossa Constituição elimí· · 
nou, .por completo, 1.udo qu~~nto· se refere á 
reiigião cathulica, como a outra qua.lquer; 

Co!j.Siderando q.uc <L sll paraçã.o da. Igroja do 
Estado não foi devida ú. diversid ,de de sei
tas, mas unicamente llOL' hom~nagom ao 
principio da sceular·ização do direito; 

Considerando quo a· lei üo 7 de janeiro de 
1890, sep;1ramlo a l;p:nja. Catltolica do Estil.do, 
prohibiu qualquol' ui(!'el'enço. entro os .. halli
tantos do pai:r,, ou nos Herviços sustentados :i 
custa. do orçamento, sob .o ponto. de vista 
religiow; . 

Considerando que a Constituiçi\o de 24 de 
fevel'Oil'o pruhibe as r·cluções de dependen
cia ou do allianca ont r·e qualqiwr Igreja e o 
Governo da. União ou dos E~tu.clos; 
· Considerando quo '~ exis toncia da legação 

junto ao V<:J.tica.no attonta contm :J.S db r;osi
~\ÕOS expecssas na lei do 7 de j "'neiro c § 7" 
do art. 62 da Cunstituic1io da H.epublica., pois 
tat legação consti tu c nã,l) só uma pt•cfceenci<J. 
em favot• da religião c:\ th·!lica., como relaçii.o 
d~ allianca entre est :1 rüligião o o goveJ·no 
da União: . . 

Proponho qúe sej·1 suppr9ssa a. verbo. p:u·a 
a legação jnnto á. So.nt<L ·t;é. 

l<Jm 30 uc outubro de 1901.-Thoma.o CaV!1l· 
canti. 

Vem de longe a. camp<~.nlla. contl'a a per·· 
manench~ u<J. le:;t~ção jnnt:J ú. :i<wta Stl. 

Desde o inicio <Ja vid;.; consti-tucional di~ 
Repilhlica, a opp Jsição ctH!Lt'a. :.t legaQãfJ 
rilludida nmnilcst.<Ju-so . por mnendas sup
prcssivas, que não encontramm uculhimcnto 
l'avoravel nn seio do Congrcsw. 

Houve uma unica l):o;eopçã.o em 1891, 
qlmnúo a CommiSHií.o do Or-l}<lomonto de en
tiío propor. <1 supprllssão de algumas lcg;;.
çõos,.entre a.s quaos a da Santa Sé. 

A lei n. 26, do ~~O de dezemb~o do 1801 , 
no § lo llo art. 5•, extinguill as legações 
na Russia, na Aust r·ia. Hungria e na Santa 
Sé, e reuBiu as de Venezuela e Mexico, 
Perú e notivia, Portugal o Hesp:.mtm. 

l!:~~u. lei não fo i executada polo Poder 
l~xecuti.vo, nu occf~silio represontatlo pelo 
illu~~re Marechal Floriano Peixoto, que, por· 
rnensagem de 20 de julho de 1892, pediu um 
credito supplernentar do 160:000$, ouro, á 
rubrica. 2.a-Legaçõcs c Consu lado.)-tlo res
pectivo oxm•cicio-para as rlcspezt~s com a 
conservação do.s referidas legaç.õos. 
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Pelo rlecrcto legi~lativo n. 92, de 30 de 
setem1Jro do 1802, foi .o Governo autot'iza
do a <1brir o crmli1o necc.;sario I'ara as 
snpraàitas de~pezas. 

Des.do então.. o Congres.~o tem m;wtido, 
sempre po:• gra.ndo maiorü, ;tpoiantlo-sc 
oro eleva.di~simas razã.cs de ordem moral 
e po!il.i.ca, a "VC!'ba necBSS<Ll'ia á rcpPesen
tação <te q110 se trM.-t, d 1 u.ccol'do com a 
opinião inval'iavel do Podct• l~xncutívo. 

Com inab<thvol tenacidade, filha de arrai
gadas convic<;ões, alguns dignos S;·s. Depu
tavas não duviU.am a1·~ost<tl' o voto ven
cedor e repl'Oduzcm to:.!os o 1 annos os ar
gumentos de q uc os \Ko pos>ui1los, · contra
rios á m;~nutonção da legaçiio juni;o ao Va
ticano. 

Em que p<:!so á rospaHavol opinião dos 
illnstt•cs sign:ll.ados das emendas ~uprlt, a 
Commissão, convencida como o,;tá de quo 
altissím >s interesses da. grando maio;·ia da 
populaçlto ca,tholica. 1la Repu!1lica. exigem a 
permaoencia de um repre.J:}ntanto dt) Rraz\l 
junto ;í. Sa.nta S(•, não ]Ji'ovindo ilesso facto 
JelaçõJs tlo dopcndoncia ou do a!Hanc;as pt'o
hibin;J.S pela Cons .it.uiç.ão ; fil'maua ainda na. 
inínterruptct J;H'atíc<.t suswnt:tda na. Cama.r<L 
em vo1,ações succo.~sivas declara, di.:pon
sando-se do explan<Lr nm assnmpto por mul
tos mczos debatido. nl\,o preshr as8~nti
mcnto ;ts emendas Qm questão, não influ
indo em seu o~pirito, que não·t~ obcecado 
por· preocci.lpações de religião ou do seitas, 
outro intuüo sinão o do bem puhlico, no 
sentido do evii;ar disp~nsaveis agir.açõe.~. pet'
niciosus â Republica. 

7.' 

Accl'csconte--se :·Na vizencia dosta loi, os 
cmpt·egados tla Sect·otal'i;~ do Extol'ior que 
pa~sat·am para o cur·po diplornatico uu cun
~tJI:.tt·, quttndo pos~o8 om dispünibilidailo torii.o 
os voncimentus do carg(} quo anr.ot·lurmcntc 
exerciam, HondJ esta tli~punibilidadc consi
derada ucciva. 

Sala. d&.s sessões, 28 de outub:·J do 1901. -
Barbosa Limo.. 

· A"Commis~ão, com a devi ht voni;~, decla.t·a 
que não julga de bom r~lvitt·o modificu.r· em 
di~positivo orçamont<.~.riu ;t~sumptos regula
dos em lei especial. 

8.& 

Legações c Couslilados: 
Ma.ntcnhn-se a· t:tbelia do vencimentos ''·P

provr~da com a. lei n. 322, de 8 tle novembro 
de 1895. 

Sa.la. das sessões, 2\J de outubro do 1901.
P ereim de Ltjra. 

9.~ 

1v1ante 1 ha-so a ta.belhL de voncimcn tos do 
decreto n. 977, do U de novombt·o de 1890, 
com a.~ motlifica.çues est.aheh~c.idu.s na lei 
n. 322, rlG 8 de novombt·o do 1895. 

. Sala das sessões, 30 de ontu br,J .do 1901. -
Pm·ei1·a de Ly1·a. 

A.prcsentatl<t o n.nno · pa.~B<tdo, tt omllnda. do 
nobl'e Doputat!o pJt' Porn<~mbuco não ohtovf), 
entJiu, ap1JilJ da.. Commissiiu;rpw son te nogal-o 
aindu. e; te <~.nno. 

Nã•J desconhece êL Commiss5o que o Ulus
tl'O signn.ta.rb da emenda p1·ocur;t j llStifica.
tiVêt no facto de lw.ver sido t~cceita a 
proposta, re;;kiiJCleccntlo, do accortlu com 
;~ lei, as vcrlms de royrcsontação dti a.l
gu!J.S dos .cholos de lC''aç;L(), menos fa.vot•cci
dos. Deve sot• Jcmbrilllo, ontrc '.anto, q_uo ou
tros, de maior impol'tancia., continuam com 
a. roducçãu · orça.!·nentaL"ia., nãó tendo sido 
ro.>t.nbclecitli~S. n:; mó r parte, ;~s dotações con
signada .. ~ nas leis dE' 18í)0 e 1805. 

A Cummis~iio póJo accoita.r rnorlificações 
ravuravei~, leni;'.tmento foitu.~. n.twnrl~ndo á~ 
cir~1.unstancias, e infurm<tda d<IS nccossida
d.c.) dtJ servlçJ pel!J. aubl'idade competente ; 
res;abolecer, pur1~m . de vez e em totalidade, 
voncimGntus qao fc1t·am roJuzido.; por jus
tHioauos nwti V1.1s não !110 p<tl'ccc medida quo 
estej:J. nu c:tso de ser, presontomcnto. acon
selhada. cL Cumura. 

!()a. 

Ao§ 4• : Um 2° c:ccl·et.al"io nas Iog;~çÕ:ls de 
Lisboa. o Hol'lin1- 5:000$ ou t·o }Jara cad.a 
um. 

Sa.la das se.ssõcs, 29 tle outubi'O de 190l.
.4.ntmtio Ba.slos-Oast,ro <{<J. Ounha - La-merLha 
Lins.- Pm·d,·a _de 1-!Jl .. a. 

A Commi~s,'i,o 1wcsta, u.~sentimcnto uú l"OS
t abeleeimento tias vo1·has para un1 2" sec t•c
ttlt'io ni1 loga.ção tle Pot·r.ugal e um na. d. ;\ 
Allomi1ilh~, t>ur·que, tendo' ouviJo a 11tlmi
nistmção, ficou convencida da. necessídaúe 
do~ servrços a que a. emenda pl"ovê . 

ll& 

Ao § 4" tlo :trtigo unico úig:t-sc:-Lega
ções e consul:1t.los: 

Augmenta.da. de 2.'5:000$. sondo 7:000$, para 
càda um dos consulacios em Tl'iesto, Napoles 
e Va.lpal'alzo (2:{:)00* do ordenado e 4:5ü0$ de 
gratificação} e 4:000$ para um ch<tncellor· no 
POl'to (2:000$ do or·d.oMdo c 2:000$ üe gr•a
tilicu.ção ) - 780:300$000.» 

Sah~ úas scs.<õc~, 29 de outubro de H>01.
Joaquim Piru.~. 
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O parecer da· Commi~são ó contral'i o á 
emenda ; 

O restabelecimento do consulado l'ernu
ncrado de Viiolparaizo n~:.> so torna ncces· 
sario, dovéndo ser m;Lntido como esi;á . Nas 
outras parte;, está proju~ic<J.ua a emenda.. 

12.~ 

Onde convier : 
Art. Fica o Govornó a~oriza.do a. re-

s~helccer os con$ulados de Glasgqw o Vlgo, 
abrindo · para ta.l fim o necessa.rio cre
dito . . 

Sala das seswes, 29 'deoutubro'do 1901. 
Joaquim Pires.- Joc1o Gayoso. 

Não póde ser acceita. 
Glasgow nunca tove consulado l'emune

rado. Foi alli e,;to.beleciilo um consulado nu.s 
condkõcs do aL't. 3• da lei n. 322, de 1854. 
Pela renda que dá, c stá no caso de ser l'llmu· 
nerado, o que ni\o póde ser feito, ontrotanto, 

· em lei orçamentaria. 
Vigo, que foi vice-consulado rcmuncL'ado. 

6 hoje ounsulado honorario e póde continuar 
como es:á., salvo melhor juizo. 

13." 

Onue convier : A' verba--'- p<Lra. a Lega
ção da Argent ina - Accresconfu-se: 4:000$, 
para. o vice- consulado de I,a Plata. 

Sala rlas sessõe.'!, 30 uo .outubro do 1901.
Fausto Carckzo. 

Em La Pla.t~t não hn. vice-consul·Ldo remu
nerado creado em lei. 

Exi.ite um consulado. sem. r·orouneração 
fixa, de ~cco1'clo com o art. :• da lei n. 3~'2, 
de 8 de novembro !lo 1895, ·cabendo ao ser
ventuario a metade üo3 emolumentos que 
perceber, não excedendo, porém, tal remu
neração de 4: 000~000 . 
. Não podendo sol' alterada disposlçito p ~r
manente em lei annua, a Commissão sente 
não poder apoi[IL' a. emenda. . 

l4.a 

A Commis.~o sente não poder dar assenti
mlmto á: emenda supra, qne não encontra. 
,justificativa nas lei~ que t•,:gem o assumpto . 

Salir das Commissõos. 5 de novem oro de 
1901.- Pat~la GuimM,ies, pt•esidcnte e re
lator.- Viclor ino Monteiro.- Lu i:; Piza . ....:. 
Cassiano dn Nascimento. - Francisco Veiga . ( 
-Francisco Sd.- 1'ffayri'Yik. 

• • f 
il / ' 
v N. 265 A- 1901 

Tó1·na ex tensivo llos bancos tU!Cion.aes com 
sede na capital do Esturlo de PemanWuGO o 
decreto legislativo 11 . 7(]8, de 20 de jtmho 
de 1901 

A c om missão de Constituição Lcgisla.ç.'io o . 
Justiç::t <í de pM-eccr quo deve sei' a..lopt.a.do 
o projcdo que t orna extensivo aos bancos 
nacionaos eóm Sédo ,m cavita L do Estado ue 
Pm·na.mbuco o dccJ•c1;o logisi:Ltivo n. 763 , ele 
20 do junho do concnte anno. 

POl' elfeito ua ~nopina(]. ::t r•etl'::tCÇ[O ilo Cl'O· 
dito meecil.ntil em consequencia do .desastt·e 
do Banco da Republica, a crise em quo seme
lhante ra.cto l<J.nçou a mais importante 
praça commercial. do nosso pa.iz não podia 
Jeixar de estender seus o1feitos, maí~ ou 
menos lcnta.mon te, aos uenuti~ estabeleci· 
mentos b;1ncario~ nacion:•os. 

Pot• mais pl'evítlontes rr ue rossem as a.clmi
nis t t·açõ:·s !les.3Cs e;;t.1holccimentos nã.o po
diam em tal conjuntura. amparai-os ele um 
fatal desiquilibl'iO u~ oper::tç:ões, eom O (jltC 
solfreramos da. Bahia. c ag.)ra. o de Pet·na.tn· 
buco, desiquilibrío que os pódo leva.J• a. um:!. 
liqui tl~:ão forçada ac:ü·r·otanuo gmves pt·c
jmws publieos e pa.l·t icula.ros. 

A ~uspensã.G t,cmpot'll.ria. do ·tloct·oto n. lG4, 
do 17 uoja.neit·o do 1890, providnnci:J. que Já. 
f·Jí ad.opta.da em favor d •JS ba.nco~ da Ha.lua. 
pela lei dtl 21 de junho. é pelos mesmos mo· 
tivos p:·esJnlemente rocla.mad:L pelos iriter
e:;st•s da praç<J. uc Pet·na.mhueo. 

E assim, a Commissã.o é de pa.J•ecer que o 
pres~nt~ pl'ojecto seja submettido á appro
vação da Camara. 

A' verba- LegaçiJeS c Consulados-§ 4° . 
do artigo unico !lo pt•ojecto a.ccrosccntc-so : 

Sala uas commissõc~. L de novembro de 
!90!.- J • .T. Seabra, pt•esülente.- Teixei1•a 
de Sà, re!il.tor .- F. Totentino.- Arlhur 
Lemos. - L uiz Domingues. 

N. 265- lQO l 
Augmentada de I :20()$, para o aluguel da 

casa e·expooicnte do consulado brasileiro crn 
Milão. 

Sala. das sessõos, 30 do outubr•o de 1DOL.
Irineu Machado.- JYe/.son de Vascorrccllüs.
Henrique Lagtlen. 

O Cung••esso N;u~iona.l <leCL'cta.: 
AJ•t. I. • Fic<t cxt cnsi v o aos ba.neos nacio· 

na.e.; com sério na capit:Ll <lo Estrulo de Pcr
n:~.mbuco o dect·eto legislativo n . 768, de 20 
tlo junho llc 1901. -
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Art. 2." Revogam-se a.~ düposições em necilucnto de moedas de nickel no valor no· 
contrario. mina. L de trinta mil contos de réis. 

Sah üas ses~õcs, 2[) d.o outubro de 1901.
Gomes de·.~[attos.- Pat~la ~(nnos.- Barbosa 
Lima. · 

N, 257- 1901 (Í' 

· Autodza o Pode,· E:cec:utivo a abrir ao Minis
teria da Fazenda o credito de 477:.121.$620, 
ouro, supplemeatar d verba n. 35 do ar. 
tigo 28 da fei :Y!, 746, de 29 de dezemb!"O 
de 1900 

Presente á Commissão de Orçamento a 
Mensagem do Sr. Presi-lentc da Repuhlic<t, 
datada de 22 do p.roximo passad;) c abaixo 
publicada, é dé p.1recer que seja adaptado o 
seguinto projeeto de lei : 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Podet• ExecutiJto au· 

torizado a abriL' ao Ministerio da I•'azenda o 
credito de 477:121$620, ouro, supplemuntar 
á verba n. 35 do art. 28 da lei n. 746, de 29 
de dezembro de 1900, fazendo as necessa.rias 
operações o revog[l.da9 as di>posiçõcs em con
trario. 

Sala das commis;;ões, 4 de noYembro de 
1901.-Paula Guimarcies, presidente.-li1ay
rynh, reta to r.- Victorino Jfonteiro.- Cas
siano do Nascimento .-Luiz Piza,-Francisco 
Sà. 

A despeza., entretanto, com es;e forneci· 
menta eleva-s~ á som ma de duzentos e qua- · 
rentt1 e cinco mil quatrocentos e cincoentv. e 
oito libras stedina.s c quinze schillings 
( -~ 245.458-15-0 ) ou dous mil cento e 
oitenta e tlous contos cento e vinte e uru mil 
seiscentos e vinte reis, ouru, pelo que se 
torna necossario um credito. supp1ementar, 
que vos }Jeço, na importancia de 477: 121$620, 
ouro, a verba acima referida. · 

Capital Federal, em 22de outubro de 1901, 
deciruo terceiro d<L Republica.. 

M. Fe1Taz de Campos Sal/es. 

N. 2ô8-J901 

Auto!·i•a o Poder Etcecutivo a abrir ao Mini!l
terio da Ji'a::enda o credito necessario para 
cumprir a sentença do S upl·emo Tribuna~ 
Fede1·al que condemnou a Fazenda N acio
nal a pagar a Conrado Alt•es de Jl{edeiros 
a quant-ia de 24:000$, além das custas e 
outras despezas, como indenmizaçúo de ga
dos e cavallos fornecidos as forças legaes no 
Rio Grande do Sul 

Presente á Commis.-;ão do Orçamento a 
petição em que conrado Alves do Medeiros 
pode que o Podet' Executivo so_ja autorizado 
a cumprir a .sentença do Supremo Tribunal 
Feder-al quo condcmnou a Fazenda Nacio-
nal a pagar-lhe a som ma do 2·1 :000$, além 

Senhores M13mbros do Congresso Nacional das custas e outras despozas, corno inde· 
-A lei n. 652, de 2:3 de novembro de 1899, mnização de gados e cavallos furnecidos 
que fixou a despoz:t geral da Ropublica paN ás forç;1s leg<J.cs no Rio Gr<~nde do Sul, e 
o exPreicio de 1900, consignou no art . 4:l, nada tendo I.L oppoL', ó do po.L'CCõl'· quo seja 
n. 36, o credito de mil centú o noventa e adaptado o seguinto pi"ujecto do lei: 
cinco contos vinte e q utttro mil novocento9 
e sessenta rúi~, ( l . 1 93: 024$tl60 ) , ouro, para 
as despezas com o fabrico de 20.000:000$000 
do moedas de nicli:.el, autorizado peh~ lei 
n. 640, de 14 tio ref0rido mez e anno.<Ht. 2·, 
n. VUI, ma~, não t nudu o Gove1'no usado 
dessa autorização, ueixou de ser utiliz:\do 
aquelle credito. 

No corronto exercício, poNlm, tendo sido 
pela lGi n. 741, de 26 de deze1nbt·o de 1900, 
art . 2". n. VI, autorizada a emissão do 
10.000:000$000 do moeda.s de nickel e mais 
o restante. dos 20.000:000$000 acima referi
do que não -houye~~e sido emittído, sendo 
p;u·a es~e :tlin votado na lei n. 746, de 29 da· 
quelle mesmo mez , art. 28, n. 35, o credito 

· de mil setec~.ntos e cinco conto~ de réis 
(l . 705:000.~00()), ouro, fui contract;J.do com 
Hou1Jt Biehn & Gomp., dcJtc praça, o for-

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uni co . Fi·ca o Poder Executivo a.u

tol"izado a abrir ao Mini> tcrio- da Fazenda 
o crodit,1 necessario para cumprir a. senten
Ça do Supremo Tribunal Fedet·al que con
demnou v. Filzenda Nacional a pag<tr a Con· 
rado Alvos de Medeiros a · qu:>ntia de 
24:000$, nlém das custas e outras despezas, 
como indemnização de gados e cavallos por 
olle fornecidos ás forças legaos no Rio Gra.n· 
de do Sul durantl3 a guorra civil; fazendo as 
noccssarias oporaçõM o ro vogadas as dispo· 
sições em contrario . 

SuJa das commismes, 4 de novembro de 
1901. - Paula Gu imar!1es, presidente . -May• 
!'inlt, relator.- Vic torino Jf onteiro.-Cassíano 
do Nascimento.-Luü P i.m .-H·ancisca Sà, 
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N. 269-1901 

A1dwüa o Poder Execu~i11o a abri1· ao llfinis
terio dos Negocias E"·terwres o credito ex
t,-aot·dinario de 100:000~, ow·o, pa1·a oc· 
co;·rer ás despezas cam a missao especial 
que deve tratar da que$lao de limites com a 
Guyana Ing?eza 

Presente á. Commissão tlc Orçam<mto a 
Mensagem do Sr. P1·e~i~onto _da Ropublica 
~licitando o credito de 10!}:000$; ouro, des ' 
-tinailo ás despezas com a rnissã.o especial que 
deve trat(Lr da questão do. limites com a 
Guyana Ingleza, é de parecer quo soja ad
optado o seguin to projocto do lei: 

O CongroJSo Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executiyo au

toriza;Jo a abl'ir ao 1Hnistcrio d s Nego
cios Exteriores o cro·líto extri\ordinari.O de 
100:000$, ouro, papa oc~·-'l'J'ill' ás do~pezas 
com a. missã.o especial que (levo trata,r da 
(lU<JHtão do limites com a Guyana Ingleza. ; 
fazenrlo as necossadu.s operações o revogadas 
as disposições om contrario. 

Sala das commis~õos, 4 do novembro do 
1901.- Paula Gu·ima1'ãcs, ])l'esidentB.-Jfay
rinh, rolator.-Yictorino ltfanteiro.- Cass1:ano 
do ]{ascimento.-Lui:. Pi:m.-Francisco Sà. 

N. 270 - 1901 

At~tO!·i:a o Poder Ej:ecutivo a ab!·i,- ao Minis 
tel'Ío da btdustria, Viação r Ob2·as Publicas 
o credito ca;tmordinario de f43:6f6$706 
p a m pagamento da gw-antia d e juros da 
Estrada de Fer2·o Cen12·al de MacahtJ, cor
respondente aos exe1·cicios de 1900 e 1901 

Presente á Commi,;são de Or~amento a 
Men:mgem do Sr. Presidente dtt Republicll., 
de 21 dú proximo passado, o tonclo em vist<L 
a\S razões a.dduzidas na exposição do Míniste· 
rio da Industria, Viação c ObJ·à.s Publicas, 
abaixo pulilic!l.da, é do parecer que soja ada
ptado o seguinte projocto de lei: 

b Congresso Nacional resolva: 
Arti()'o unico. Fica o Pvclcr Exoêutivo a·u

tor iza.do a abrir ao Minidterio da Iudustl·ia, 
Viu.ção e OlJras Publicas o crellito extraot·
dinario de !43:616$706 para. p~gamento il.a 
garantia." de jllros de\ Estrad<l de FotTO C~n
trál d(J Macahé, corre~pondente ao:l cxor~t
cios de HJOO e 190 l ; Jazendo a,; neco.;sal'Ias 
operações o revogadas as d.isp:Bições em cun
tr(lrio. 

Sala das cornmissões, 4 de novembi'o de 
1 DO l. -PaHla Guimar(íes, presidente .-l\fay-

dnk relu.tor .-Victorin o Mo1tteiro.- Cas
sian~· -ao Nascimento.-Lui.: Püa.-F?·an
cisco Sd. 

Sr. Presülente da Republica- Us:tndo da 
autorização dada pelo docroto lcgisla.tivo 
n. 7~4, de 9 de set embro ultimo, expediBtes 
délcreto n. 4.189, de :30, quo dispens~ a Leo
poldina Raillt~ay Company da. obrigação de 
construir o trecho entre Glyoerio e Serra. do 
Fl'ade da Estrada de Fcl'rJ Central de Ma
cahé. 

Desde o :r>dmeiro semestre de ~898 es.tava 
suspen~o o pa;pmento da gara.ut 1a dc._Juros 
relativa âgueua linha, em consequencta da 
interrupcão na construcção do citado t r&cho. 

Não obstante, foram pedidos e votados.os 
creditos para os exet·cicios de I 898 e 189_9 ; 
e nií.o tendo sido podidos os dos exet'Clcws 
d~ 1900 e 1901 visto persistil· a inte1·rupção 
dos traballlos ~ dep~nder do Congresso Na· 
cional a di:>pens~. quo este acabil. ~o conce
der, rest:~ solícit:Lr ~Lgora a votaçao de um 
credito do 143: 6!6$706 para os ditos e:lm'
cicios do 1900 e 19.)1 , c assim tambcm a 
inclusão do verba no orçetmonto de 1902, na 
importancia de 71:808$333, destinada aos 
respeo ti vos juros. · 

Capital Federal, 21 de outubro do 1901.
Alft·edo Maia' 

N. 271- 1901 

Autoriz a o Porler Exer.uti1'0 a aln-ir aa Minis
teria da Fa::enda o c1·edito extr aordinm·io 
de t9: 26 L$200 pam cumpl'Íl' a- $tmtença do 
juiz sccciow,z d csl.a Capital que conrlcmnou 
a Fa~er~ll'a N ncional a resWui1· a I2nml•rwm• 
1t C., rwgncion!c.~ nesta p 1•aça, a irnpm·tan
cia que de mclis pagr~ram como d ireit.os de 
imporlaç<To de sal impo1·tudo em 1897 , 

Proscnte ú. C.>mmissã.u ue Orç:1monto o r o-
qucrimonto em quo RoO?b::t.uer & C., nego
ciantes nesta praça, soltcJ.t andú que o Poler 
Executivo sojn. habilitado com o credito ne· 
cossario para da.r. execução á, sentença do 
juiz .~eccional, des ta Capital, que condemnou 
a Fazenda NacionM a restituir·lll es a impor
tancia que demais pagn.l'am, a titulo de di· 
·reitos de importação de s~l ~m 1897; e con
sidoran:lo que em façc d11 JUrtsprl_!JenCla fi!· 
mada pela Camara , nenhuma razao se oppoe 
<t rilforida restituição , é de p;\recer que seja ~ 
a<loptado o seguinte projocto de lei : 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o P odo r Executivo au

torizado a abrir ao Ministorio da Faze11da o 
credito extrao1•dimu-io de 19~261$200, para 
cumprir a sBntença dG juiz seccional <;test a 
Ca:pit<J.l c1ue condemnou a Fazenda NaciOnal 
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a restituit· :.L Romllauor & C., nc.gociil.ntos Minir;terio !la Fazenda o creilito oxtraordi
!lo~to. pt'aca, a impor tancia q1~e dcinais pa- ·nat'io de t: t;-!2$ para pa;!::nnento de diversos 
íJ':ll'arn como dü·oHos de i mpn•taçãJ do su.l, opcrarios drt Casa da Moeda :. 
unpot•tado em !897, fa wndo as necessarias :Ja di~cu~-ão do p r·ojecto n. 232 A, de 1900, 
operagõo::;; o revog<idas disposições erri con- com o p<il'ecer· n ·. 22, de 19G1; autor izando o 
t rario. · Porler Executivo a t r;mslh rmar as J& 2a e 3A 

Sala. das Commissõe.;, 4 de novembro de turm;~q da. Sub- Diredoria dos Cor reios em 
l90l.-Paula Guimar:<<as,. presidente.-May- 1•, 2a c a• secções rra Dircctol'ia Geral , pas
rink, rela tor. - Victorinn Monleil'o . -Cas- S.'\ndo os chefes de t m•mas a chefes de secç.ão, 
siMlO de Nascirúnto.-Luiz Piza. - .F'm n- Jesde que preencham as condições regula: 
ciséo Sd. · menta.rcs. e J <mdo outra.s providencia,:;: · 

· 1"' dl.>cuss.'i<> tio projccto ii.. 142 A, de· 1901. 
O Sr. Pre8 ident-e - Esta.ndo adean- t•eorganiza.ndo o·corpo de engenheit•os navaes 

bda a hora, rle.;igno PJU'a ama nhã. a se- e fixando o pessoa.! do resp8ctivo quadro or-
guinte ordem do dia. dinario (com parecer das Com missões de Ma-

. ri nh:~ e Guert•a o Orçam(mto) . 
PrhnoiJ•a parte (até ás 3 hot'as 0 11 an tes) : · Segun1l a pari;c (a,; :1 horas ou antes) : 
3n di$CUssão do p rojccto n. 150 C, du 1001, Continuação da 2• discussão do projecto 

com parecer sobl'c a~ emendas oflorecida.~ n. 216 A, do 1001, com pJ.t'ecer sobre as . 
em 3• discussão a.o projecto de lei que orQa a emenda..<; para 2" discussão do projedo nu
Receita. Gem~ da ·Republica para o exercício mero 2 16 A, que fixa a despez:~ do Minist~r. 
de 1902; · . rio di1 M!~r inha para o exercício do l 002; · 

2" 1liscussão do projecto n. ~.>5. ele 100 I, Continuação da 3" discussão do · projecto· 
autorízu.ndo o Poder Executivo a a.brir ao n. 133 H, de 1901, Que autoriza o Poder Ex
Ministerio da. Guerr·a. o credito de 735:424$. ecutivo <~abriL' ao Ministeriu da .Ju~tiça e 
su.pplementa:r a vel'ba 10• «~ltapas•> elo art. 15 Ncgocios Interior es o credito do ll :200$. 
da. lei n. 146, de 2\J do dezembro do 1900 : supplcmentar á ver·ba. 9• do art. 2• da lei 

1~ discus;ão do projecto n. 139 A, de 1901, n. 746, de 29 de dezombt'o de 1900 ; 
estabelecendo que as empas dos officiaes do Cont in uação da 3• •liscussão do projecto 
ox;et•eíto e da armadá nunca s orão interiores n. 121, de HJOl, autorizando o Poder Ex
a l$400, qua lquer que ~eja a guarni\'ão a que ecutivo a abrir ao Ministedo da J ustiça c 
pertençam, salvo as excopçõc3 da. lei; Negocios. Int er iores o cr•edito do 100:0()()$, 

sa discus.>ã.o do projccto ll. 127, de 190!, supplcmentar ao n. 14 do art. 2° da. Joi 
dispondo sobro a conGagem da. aotig uida.de n. 746, de 21 de dezembro de l!.()() ; 
do posLo dos officiacs do exercito, a que :hl 3"- discussü:o do projccto o . 103, do 1901, 
r erur·e11t os arts. I • e 2• ela lei n. 350, de 9 ue marcando os ca.sos e a Jôrm<t da revisão da .. ~ 
dezembro de 1895 ; condomnações ; 

3• discussão do Pl'Oj octo n. 264, tlc 1900, . ::!a discu;~siio do projoc:to n. 2~2. dn l!JOl, 
autorizando o GovtJrno ti P<'ot•ogar o prazo dctct•mümnrlo q uo o~ officia.o.~ do exercito, 
concetlido á Sociedade Montepio Geral ([c :trmadn. o cla~ses annox:Ls, !•ei'ot•rnmlos ou 
Economia dos Servidores do ~s r.ado para in- que se venham a r efot•tnar do a.ceordo com 
demniza.r ao Thcsonro F()(lcral d<õ llUant ia de os Llect•ctos n . 108 A, de 30 do do:wrnbro 
q ue lhe 6 dovcdura , a.tü que <'-'>ila ínst itu:-;ão do 18H9, e 19:.! A, de 30 do jttnoiro do 18!)(), 
r cglllat·lze sua. situa~.ão, podendo mrJSm o r e- volunta.J'Ül. ou compulsori_amente , tem di-
1cva.l-a rio pagamento da impOI'tancia. em reito ás v;tntagens exa.Padas no alva1·á. do 
quo ficou :.~.lcança.da no anno de 1809 ; 16 rlc dezembro do 1700 c re~lu~,;"io de 20 

3a di~cussão do pro,jecto n. 132, de 190! , de dezembro de !801; 
autorizando o Podor Ell:ecntivo <\ Rbrit' a o I" discussão do projecto n. 182 A, de 190 1, 
Ministorio u:1 Mat'inlta o Ct'O<litQ de 100 :000$, disponsaudo a Fazenda Municipa l de adean
supplcmentar <.LO <H't. 8", n. 24-0hras- d<t ta r o paga.mento r! o sello n<\S ca.usa~ em que 
lei n. 746, <lll 29 (le dez()murJ elo 1900; for autora ou ré, perante a. justiça locu.l rlo 

2• di.~ussão do projecto· n . 2 18, ris 1901, Distt•icto Federal , e dá outrM ·pt•ovi~encias, 
autor·izaodo o Podor Executivo a abril· ao cr)m amcnda da. Commissão; 
Minist erio d u. Marinha o credito do 6 :121$. Ja discussão do projecto n. 215 A, do 1901, 
supplementar {L verba 8a do tu·t. 8• da lei a.utoriz;mdo o Podei' Execut ivo a contract ar 
n. 746, rle 29 de <lezembro <le 1900, pa.ra. pa- o r esgate do pa.pel-moedt\ com um banco 
gamen Lo do soldus que competem aos uffi- existente ou quo se inst.allai· c dando outras 
ciaos transferidos pat•a. o qua.dro da I'Oclerva, providencias . 
depois do a.nnulla.rlas as respect ivas l'Gfor- Levanta-se a ~cssão (tS 5 horas o 20 minu-
mas ; tos ú:> tu rde. 
2~ d iscussão do projec&o n. 131, de 190 l, 

autorizand.o o Podet' Execlltivo a abriT' tw 
On•n~rn V ol. VII 12 
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138!i SESSÃO El\f 6 DE N9YEMBRO DE 1901 

P1·esidenâa dos St·s. llo.z de 11Iello (PI~esi
dente), Saty1:o Dias (2° Vice·P}·esidente), 
L>,tiz Gualbuto (4° Secretal·io) c Vo.z de 
Mello (P1·esidente) 

Ao meio-dia p1~occde se á chamada, a que 
respondem os Srs._ Va:z_ lle Mello, Satyeo 
Di~s, Carlos de Nov::.tes. Ang0lo Neto, Aga
pito dos Santos, -Luiz Gualberto, Carbs Ma.r· 
cel!ino, Gabriel Salgad·o, Hosannah de Oli
veira, Cunha Martins, Nogueira· Accioly,_ 
Sergio Saboya, Gonçalo Souto, b:loy de Souz1, 
Tavares de Ly1•a., Pereira Reis, Trindll,dc, 
Silva Mariz, r;rmirio Coutinho, Gomes d3 
Mattos, Bricio Filho, João Vieira, Julio de 
Mello, Ar.wjJ Góes, Joviniano de Carvalho, 
Rorlrigues Doria, Scal)ra, Francisco Sodl'é, 
Felix Ga.sp3.1', Manoel Caetano, Pa.ula Gui· 
marãcs. Atves Barbosa, Adatber~o Guima
rães. Tolentino dos Santos, Pa,·anhos Monte
negro, Raul Barroso, DeQcleciano . de Souza. 
Nilo Peçanha, LourençJ Baptista,. Alves de 
Beito, Martins Teixeira, Oliveira Figueiredo, 
Theophilo Otr.oni, Buen:> de Paiva, Alfeedo 
Pinto, Carneit·o de Rezende, Henl'ique Sa.lles, 
Lanclulpho de Maga.lhiics, Eduardo Piment(31, 
Olegario Maciel, RoJolphJ Paixão, Lamar
tine, Gushvo Godoy, Fet·nando Pt•ostes, DJ
mingues de Cast.ro, Dino Bueno, Vai oi; de 
Ca.stl'o. Bueno de AnJ.ra.da, AlfredJ Ellis, 
Carlos . Cavalcanti, Paula Ramos, r'rancisco 
Tolent.ino, f<'ra.ncist~o Alencastro, Vespasia.oo 
de Albuquerque e Diogo Fortuna.. 

Abro-se a. sossã.o. 
E' lida o posi,a em diRcus .. ;ü.o a a0tn.. 

O t!h•. Brlclo Filho (sobre(~ tlcta)
Sr. Pl'esidente, ao let• o. Dia·l'io 0/ficial de 
hoje e ao examinar com :1 attenção do cos
tume a organização da orJ.cm do dia, de
pl.r~i com o seguinte, na primeil·a parte : 

«Vobção do projecto n. 206 A, de 1901, 
com o pa.l'Ccer sobre as emendas para 2a. 'is
cussão do projecio 206 destJ anno que fixa a 
despeza do Ministel'io da. Justiça e Negocio3 
ln teriores para o exerc :elo d<" 190.2 (2:• clis
cussão).» 

Ora, Sr. Presidente, a não ser que eu 
__,_ esteja com a memoria alterada, p::trece-me 

que já. houve aqui alguma. cousa que tivesse 
relação com a 2" votar;ão dl) orç.tmento tlu 
interior·; estou mes;no Pecordadode quo. pot• 
occasiã.o da. vota.ç'i.o do or~·amento do inte
rior', occup3i a. tl'ibnna. e dei ba.talha, em · fa
vor de algumas omcnd;ts, entt•u ellas a de 
30:UOC>.$,quo mantl:tva. r•efol'rrmr ugu.binstodo 
physic.t da Esc.JhL de Medicina., (lcvast·Ld .. t 
por um incon~Jio;recorJ.o-mo nmis de q_ue tive 

de encaminhal' a votação da. emenda r-ela
tiva á.s pn.lmeieas do DL'. Barbosa. Rodri
gues, e tive ainda. de vir em auxilio da 
emenda da MosJ., propondo verb·1 para as 
obras deste odificiu, omcnd::t que cahiu.Ora, 
Sr. P l'Osidente, a não sm• que- eu esteja 
muito illudido, creio que a votação fui ulti" 
mada. declar·ando V. Ex. que estavam ter
minadas a.s votações e quoo orçamento ia 
SOL' redigitlo para a 3a. discus.:;ão. 

Ainda mai'3, Sr. Presidente, quero crêr, a 
não ser que eu tenha escutado mal, .quehon
tom V; Ex., do alto dessa cadeü•a, declarou 
que o. orçamento do interior ficava sobre a 
me::m durante tres dias para receber emen
das para, s:• ~liscussão. 

0 SR. ANGELO NETO- E está SJbre a 
mesa_ 

0 SR. BRICIO FILIIO-Sendo nssim, fiquei 
realmente espantado de vêr que figurava . 
na. votação, na primeira parte da ordem do 
dia, o orçamento do interior, em 2a dü
cussão.-· 

E' por is3o que faço estes simple3 reparos, 
ceeto de que V. Ex. se dignará pre.ltar a:-5 
indispensa.veis explicações sobre o caso. 

O Sr. Pre!i!idente - O orç,tmento 
do interior foi posto hontem sobre a Mesa 
pa.t'a, receber emendas em 3a discussão, sendo 
hoje o segundo dia. 

De fc~cto o Diario Official dá este projecto 
como para votação na 1 a parte da ordem do 
dia. 

A Mesa jâ ·mandou fazer a. devida rectifica.
~~ão e providenciou para que haja mais cui
dado na remessa das notas para o Diario Of
flcil~l. 

Ainda na. ordem do dia de hoj~, no impres
so publicado CJntendo as materias dadas pa.t·a 
ordem do dia, deu-se tambem ou&ro equivoco, 
deixando de figurar o pl'oject;o n. ~5, de 
1901, sobf'e eta.pu.s que, entretanto, figura nll. 
ordem do dia elaborad<1 pela Mesa, como se 
vot•ifica do respectivo livro. 

O Sr. Bueno de Andrada -
Sr. Pre.:;idente, no requerimento que ollereci 
á. apreciação da -casa. sobre os lamentaveis 
successJs resultantes da po1itica do Sr. Cam
pos Sallcj em Matto Ül'osso, ha um pensa~ 
mento omi,so que não sei si J.ev() attt'ibuir :1 
L'Od.acç~w que fiz á; p;·.;ssas ou á publicação 
do mqucwnento. 

Diz lá quo peço in!o :·mações sobre a nave
gabiliJ.ade do rio, Slllll dizut• qu:ws são as in
rorm<M.:õos e em quo rio ; pat·a. cumplotar o 
·meu pens'Lmento envio á Me~a um addondo 
explíca.tivo sobre o facto. (Lê). 
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O Sr. Pre8idente - O addendo do 
nobre Deputado fica sobre. a Mesa para ser 
pubHcado e postei'i:ormento submettido á. vo
tação. 

Em seguida é approvada a· acta da soss'í.o 
antecedente. 

ORDEM DO DIA 

1 a PAR TE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 3a discus.3ã0 

do projecto n. 150 C, d~ 1901, com ;pa_rec~r 
sobre as emendas o!l'erectda.':l em 3a. d1scussa0 

ao projecto de lei que orça a. Receita Geral 
da Republica para o exercício de 1902. 

O Sr. Presidente'.,- Tem a pala" 
vra oSt•. Moreira da Silva. (Pausa). . 

Não estando presente. o Sr. Moreira da 
Silva, tem a palavra o Sr. Bueno de An
drada. 

O_ Sr. Bueno de Andrada (·) 
-Lamento, SI•; ·presidente, que não tenha 
occupado esta tribuna o nobre Deputadó 
pot• S. Paulo, mem_bro proeminente ~a mai
oria, que .talvez ·vwsse ~e~fazee a. unpres
são profunda que no espu•tto p~bhco ~eem 
feito os di::;cursos, as demonstraçoes mais ou 
menos mathematicas do1 erros do Governo, 
partindo de qualquer dos Deputados da oppo
sição, e, com todo o bl'ilhantismo o com a 
·maxima sinceridade tambcm d •B Deputados 
da maioria. 

Peço desculpa, Sr. Pr·csident~. ao3 illus
tres membro.; d<L maioria dosta Casa de ter 
que occupar a tribuna no Orçamento daRe
ceita. Eu ouvi diversas vew~ nqui a. ~tccu
sa.çã.o, or.~ vu.ga. ,ora dir·e.!_ta. de quo os Dcpt~
tados d:t minoria, cumprmdo o dever pn
niordial de reprc:;entantcs da Republica, de 
analysar os orçamentos, fisca.liZl.l.l' <~s despe
zas estudar os imposto.~. estão protelando 11 
ma~·cha recrulê1I' <L~ administração publica, 
pela demor';'u. de seus discut·so ;. _ _ 

Ora Sr. P1·e~idente, e:;sa. accusaçao tao re 
petid.:mente f~iGa. quanto inju:-:~t.a., tão in>i3-
ten,;e quanto í'raca,attingcl aqucpes que pro
curam no esGudo destas qtw:stoe~ desempe· 
nhar,como eu, com as fracas forças que pos
suo os deverJs sagt•ados de representantes 
da 'Republica. que lhes ::;ão contiados poy 
aquclles que ainda confiam nos republl
canos. 

Entretanto Sr. P1·esidonte, parece quo 
c.:>1.:t acl.!uSaQã.o é inju~ta, principalmem_e 
pelo abandono,. principalmente voto de:Jcu.l
do, s~jêt·me pcl'!uittida. a pal..wra, que, ermo 

(') ~ato discurso não foi revisto pt~lo orador. 

não offe;ndet' o decoro da Camara., pelo dele i~ 
xo com que os nobres Deputados que com
põem as hostes que acompanham o Sr. Pre
sidenGe da Republica abandonam, não só. as 
di.-:;cus.>ões como até as votações e o recmto 
de.;ta Camara. 

Parece que não cabJ a nós, Sr. Presiden
te os membros da minoria o principal tra
balho nestas questões. Entretanto, o que se 
vê ? E' uma ma.ioria parlamentar em fran
ca dchanclad<.t, é uma maioria parlamentat• 
ausente, desertora do seu serviço; de sorte 
que quando a Nação olh::t pa1ra este recinto 
espanlia-se de que, estando eleitos quasi to
elos 0.3 seud repre:;enta.ntej, estas. cadeiras 
aqui estejam constcmtemente vasia;'3· 

Mai:; ainda : quando se vê na lista dos 
passa(J'eiros dos v~ores e nas estações das 
e.;tradas de ferro, abandonanJo esta Casa, 
em um momento tão nGcessario, os Deputa
dos que mais affectam o seu apoio. ao Gover
no tem-se o direito de parguntar-se : o Go
ve~·no, que sobre a sua maioria tem incontes
tavelmente uma influencia decisiva, quer~ou 
não quee que se vo~e este anno o orça
mento ? 

Pergunta-se, St•. Presidente, o Sr. Cam
pos Salles, que a.s:1umiu pela traição ao seu 
partido, a dictadura poli~ica ... 

0 SR. TRINDADE-Apoiado. 

O SR. BuENo DE ANDRADA- .•• o Sr. Cam
pos Salles, que assumiu pelo desr·espeito ao 
orçamento a dictadur•a fir~anceira; o Sr_. 
Campos SaHcs, que assurmu pelo esqueci
mento das nol'mas republicanas a dictadura 
administrativa... . 

0 SrL TRINDADE-Apoiado. 

0 SR. BUENO lll~ ANDR.ADA- ... qUOl' tam
bom govet•nar sem or•çamento, ficu.t• livre 
da ul:.ima c tenuo pêa com t1ue se póde illu
dit• a opiniii.o, que s. Ex. está.dentr·o da lei!'? 

A traducção, St•. Presidente, da notoria 
dellei'Çã>, do abandono con~tante da maioria 
dest;~ Casa que tem mai::l de 150 Deputados e 
~ó apenJ.s em um dia pôt.le reunir· _in~tadc e 
mais um dos seus membros dá. o direito de 
pergunr.aP si não ha con~ui~, si não ha con
~·piraçã.o para esta ~a.wrHL _levar aJ Sr. 
P1·esident3 da.. Repubhca. a. dwtadura sobre 
os orç:.tmentos. Por nossa pat•Ge, nó~. min~
ria. du. c~~s-~, nã'J regateamos nenhum sacrr
ficio, não regateamos nem um dia, nem uma , 
hora do trabalho, para que o orçamento 
soja dado a Gero po e â hura, ( Apoie!dos.) 
Esta responsabilidade tren1enda, esta res
ponsabilidade> oll'ensi v a dos creditos repu
blicanos, cabe intcir·a â maiol'ia, que deserta 
desGe rccinto,<i maiol'Ía quu deSOl'ta do tra
b:.tHto, que fogo a.o cumprimento dos seus 
dovtwes. 
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Verdaile é, 81•. Pre .. 3idcnte, que esse apoio I Nós da minoria, Sr. Presidente, estamos 
que podia a maioria d<Lr ao Sr. Prc:iiiuente ostupcfactos, pasmos, den.nte da declaração 
da Repu ~Jlica, votando o~ orçamentos, S. Ex. feita neste recinto, deante do discurso, 
bem o dispensa. S. Ex. pas.'H1 porfdtt1mente, doantc da denuncia- denunciA. é o termo
sem orçamentos, porque quer se votem, quer feHa. por um dos mais eminente;:; membros 
não se votem O:) orçamentos, S. gx. faz o da maior~a dusta. Camara, o Sr. Custodio 
que emendo, faz o que quer,- dosrespoi- Coelho, quando veiu diwr que a mensagem 
tando esta lei que devia ser sa.grada para illudiu o paiz, que ella não era a expressão 
S. Ex, purque S. Ex. é um republicano da da verdade, que m•a uma mystificação-o 
propaganda. Que o Governo nio respeita os -termo é meu-pol'que não ha saldos. 
Ol'Çamentus, que o Govemo fa.z gastos sem Mas o que é mais lamentavel, Sr. Presj
verba, q·1e o Governo usa cios dinheir0s pu- dente, ainda do que a argumentação clara e 
l)Iicos confiados ü. sua guarda, isto é, abusa explícita do nôbt•o Doputa.do pelo Rio de .Ja
d ~ confiança da Nação, é fa,cto s~tbidu ; é neiro é a CJn fis ;ão estranha, extraordinaria 
:facto mesmo confessado; ninguom o póde do relator da. Receita. S. Ex. vciu confessar 
negar. 1u.e o saldo que annunciára como sendo de 

Quando ·nós perguntarmos a qualquer dos noye milhões oste~'lil2,oS, J!ão era verda~oiro, 
Srs. Deputados da maioria, desde o leader po1s esses _nove mllhoe.-> ficavan~ r~duzulos a 
até ao mais indiffereote ás cous<.i-S publicas, duus m1lho~s o quatr~ccntas ~ü h bras .. 
por que verba se pagam os cntreUnha.ilos lau- Ma~, entao, Sr. Pres~dente~ da-;:;o e~te fado 
d~Ltorios ao Governo, public<~do:> nus jol'na.es no seiO da ~·epi'CSf:.ntaça? nacwnal; da-se uma 
desta Capital, uinguem sabe, é mystct·io-e rr:tonstruJ~tdado fina,ncmra. destas, ~es~e re· 
qua do algu6m tenta levantar a ponta desse cwto, e nao querem. dar ao povo o _dtrelto de 
véo e s.:~ber cumo são feitos esses pagamentos pct·guntar: por9.u~ ~que vo~ reunts, porque 
em debitu v. Ex. sabe 0 que acon~ece. é que votae.,;, s1 dizei>:l ao pa1z que ha saldos 

' pJ t t' 'l . t'fi . - ' t 'l o nobre Deputado pelo Rio Grande do tan as, 1?0 S: qL~?. mr~ L_ caçao e es ·~. . 
Sul, Sr. Barbosa Lima, que tentou, como ,·Eu de~eJ~V~~, ~· ·, I IOSl~~n~e,, ~ue t1 rr:n:w
apoio do voto desta Camara,, lançar um I~a_dcstt~Casa v~esse e~lJl.cai 5~ta mystlfi-: 
pouco de luz sobt'·e esses mysterios, yiu cer- cuç~?· es~;.t. men~Ira or?amen~m ~;1. Quem f~1 
1':1da a cor~ina, apertado o reposteiro, conti- q~~ ~l\uum 0 r~lato: d~ .Recet ta, de quo rc: 
nuando no segredo tod<~s essas cousas. E a P•11 ~tça~ p~hl~ca :s~~uram os d?c~mentos 
Camara, quo dou aquelle voto autol'izando o 8?br e O::; (~ua_o~ .s. E~. baseou os~ ca.~cuio~, 
exame desta questão, viu negado perempto- d,1~1do os sa~~o, _cJmo se~du do nove mlll~oe,, 
l'ia,mente o seu pedido, continuando sempre quu.ndo ~~~fa.cto, ~a realidade, na ~.nel_hu~ das 
0 mesmo mysterio. : hypothesc .• , elle_ e . apenas de doul-3 m1lhoes e 

. quat~·,.~centas rmlltbras? 
Urp. outro ponto, Sr .. Presidente, que eu Como, ·qu::tndo c onde d<l~appareccram 

deseJava quo se pudesse saber era por que eshs cifras ? 
vcrb~ sahir<1mas mi~ libras com q_u~ o SL'. Fica-se reitlmonte appi·ehcn,;ivo deante de 
~residente d~ Republ1ca e o_Sr_. Mimatro d~t faetos desta oruem e tem-se .realmente o di
l~azenda tar1faram o p<ttrwtismo do d1- rcito de pur<rimtar-se: que Governo 11 osto 
rector do .~ornal llo Cornmercio, o Sr. José que não 8abe ~em quanto tem em caixa~nem 
Carlos Rodrigues. quan1.o gasta, nem quanr.o recebe, nem como 

Desejava s:~ber si e:-;i;:~s mil libras com dcsapparecem us dinhcif'os puhllcos quo 
que se p<Lg:~ <Lquellc pa.tl'iotismo já f'omm lltc ::;ão confiados e por cuja gual'da elle devo 
pagas ; si o eontra.cto é de pagamento :i zelal' ~ 
vi:-;ta. ou •~ pt·azo : enfim, por quo verba é De;wto de facto.'l dcste.'l, fica-Ae dolorosa
feita a despcza, si houve autorização pa.t·a mente apprclwnsivo dos destinos desta n<.tção. 
a trans tCC}ào, ;:;i houve aiJertn1·a de credito, Um<L roctificação em tempo: não pretendo 
si o Trilmrml do Contas j(~ ex;tminou ·e~sa nem de longe, com estas pal<~vras, la.nçar 
despeza. Ninguem, Sr. PrestdenGe, pólo uma nuvemsiquer sobee a alma. pura, sobt'e 
dizer•; nós, que votamos os ol'l}a.rnento.~ ; o caPacter iHibado, sobre o espirito pulchro 
nós, que voGa,mos a lei da despeza, nó::!, que do honrado rdator ua Receita.. . 
votamos o::; ünpo.~to~ p;tra a receita., nó; de S. Ex. act'edit.ou nesse Governo, teve a in
nada. sabe 110d; V. Ex. não Sll.b~ ; ninguem genuidarle de acreditar que os homens que 
absululameutc~ sube. O Guverno em 1nu.t~Jria l'Stã'J dirigindo as finu.nças deste paiz lhe 
de dinheiro g-uar,la reser·va, é rnyster·iosd, dis.,;et·am a . ve1·dade. 
não tl'az nada. á luz public;t, ma:> q uel' viver Para. mim o Sr. Campos Sa.lles e o seu U
ás claeas. Ninguem sabe nem quanto 1·en- lnstr·e Ministro da· Fazenda. abusaram da in-
dom os impostos do paiz, nem quanto::;~ genuidade do Sr. Serzodello Corrêa. . 
gastou, nem sab3 si lm sal.do, ~i. ha eq_uilibrio Esta é a explicação do facto, porque rião 
or~~amentario ou si ha deflcit. creio que um homem dtt responsabilid<tde 
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do Sr. Serzedello Corrêa, pelos seus an- urgentes e indispensaveis a fazer de modo 
tecedentes democraticos e republicanos, que nos obrigue a 1·eduzir a alimentação de 
não creio que S. Ex. venha proposital- toda a nação á metade? 
mente emprestar o seu nome limpo e ho- Não, Sr. Presidente, não ; leia V. Ex. o 
nesto a uma mystificação destas; S.Ex., que p1·ojecto do orçamento da receita,, lein, os 
nos illudiu c illudiu o paiz, é porque foi H- jormu2s do Governo c verá que este é o anno 
ludido tambem. feliz ,- não ha guerra, tudo prospera e, no 

Assim, Sr. P1·esidente, nós, Deputados da emtanto, a Cornmissão do Orçamento leví.t.n
minol'i~. somos obrigados pela nossa prohi- ta do _40 % o preço do pão! 
tlade individual a vir a esta tribuna dizer ao 0 SR. CASSIANO no NASCIMEN'I'O _ votei 
paiz, que nos escuta, que não temos respon- · 
sabilidades no estado actual das finanças e da, na Commissão CQntra este augmento: . 

. política·, nós renegamos estes processos, nós ~ O Sn.. BuENo DE ANDRADA- Folgo muito 
abominamos estas mystificaçõcs; si alguma de ouvir .o aparte e, portanto, o apoio 
cousa demoramos na votação deste orça- poderosissimo do illu::;tre Deputado pelo Rio 
mcnto, somos a isso impellidos pelo cumpri- Grande; não só o valor pes . .;oal e polittco do 
mento do nosso dever primordial de repro- S. Ex. é um granae auxilio . para a minha. 
scntante::l da Nação e, tambem, pela nossa argumenta,c;ão, como convem notar que S.Ex. 
Yontade intima de renegarmos í;oda e~ta foi Mini::;tro da Fa.zemht em uma Cpoca cala
situac:ão actual, da qual outros tão gostosa- mito.:;a em que a guerra. civil, já meio victo
mente tomam a responsabilidade. riosa, lavrava em toda a nac;ão. em que elia 

Entrando na ana.lyse do orçu.men~o. daRe- tinha foco::; de grande violencht e ameaçava 
c cita, apresentado pela Commisão, tratarei, alastrar·se por todo o paiz;no cmtanto,S- Ex. 
por alto, de uma questão que está levan- não se lembrou um momento si quer de 
tando, não a opposição, não a animosidade lanç:ar o imposto de 40 o j o so1H·e a mais util 
do publico, porém e::;sc cla,mor com que so da..; alimentações. 
perseguem aqnelles quo comrnettem algum Dem:.tis, é no Estado. de S. Ex. qu~, nas-
tlelicto. conte, appa!'cce um pouco i.t lavoum do trigo 

Refiro· me à inesperada, a. vcrda.deit'a- c, :portanto, <dli (\ quo poderia aproveitar 
mente pbanta~tica disposição em que ~e taxa, esta prot;ecç:ã·J cxclm;iva á custa de todos e a 
em que se eleva o tributo sobre a ontrada ravor• üc a.lgnm;; no em tanto, S. Ex., com 
do trigo de mais 40 %. todo o patriotismo, vem em soccorro dos que 

Parece incrível quo estes homens da maio- faliam a hem da, nação contra o monopolio 
ria quasi todos, sinão todos, lidos e sabidos das farinhas. 
em ma teria financeira, comm~ttam erro:; Si, pois, Sr. Presidente, não ha 11ma razão 
desta ordem, attentados deste tomo que qw.tl- de ordem public<t que jusl;ifique este au
quer colono, ou pessoa que tonlm aborto umu. gmcntu, o ospil'ito tende, n•tturalmcntc, na 
vez apenas um livr·o de Cf:onomia poliLica sua ~ôllo de nnalyse, a ir procut•<tr' razões 
nunca fará. de or·1lem pa,l'l,icula.r e ~~ ahi que appareccm 

Onue, quando so viu taxar-so repentina- as causas productor·<ts 1lcs;c norast,J o mons
ment;c, clovaf'-se um imposto a ,10 °/o do quo truo~o imposto. 
era anteriormente sob1·e uma mater·i<t t.ln pri- Como V. Ex. sa.bn, oxisi.n IIHHL uniea. usimL 
rneira nocossidaue, sohro o tr-igo com quo se de moagem Jo ki;.ro ucstc pí~iz c, puL' signal, 
faz o p~o'? Pois não é uma disposiç:'lu . pl'o- com um nome C•Hr<mgoil'O-n Muinho Inglez. 
fundarncni,e pertuebadora da vida normal, 0 Sn.. CASSIANO JJJ NASCil\Il!:NTo-No Rio 
da vida caseira, do IJreço da alimentação de Grande existem mitis d(JUS esr;<tlJclccimonto~ 
cada um, esta que vem aggra,var do 40 °/o a · 
entrada de um producto de primeira neces- importan i.issimos de moagem do trigo. 
sidade ~ 0 SR. BUENO DE ANDRADA-AS~im, Sr. 

Que motivo de ordem publica, que razão Presidente, não hu.vcndo uma unica razão 
de ordem economica faz com que se eleve, de or(lcm publica queju.~tifique o hLnçamento 
repentinamente, d.e 40 % o preço de uma deste imposto sobre a materia prima da· 
materia nccossarin em todas as padarias, em alimcntu.çã.o nacional, só as razões de ordem 
que ha centcnarcs, milhares do fabricas a, part.icnJar é c1ue o podem ter gerado. _ 
usat·em de:'lta matcria pl'ima do pão ? Existem, Sr. Presidontc, muito poucos 

Que motivo de o1•dem publica faz com quo ostabclocimcntos do moa,gnm de tr·igo no 
a Commissf10 levanteAO % o preço do pão? p<üz; <Lpenas um nesta Capital o dous outros 
Nós estamos em vespera de alguma no H.io Gl'ande d.o Sul, de sol'to quo só tros 
gum·r:t, em que seja. nccess:~l'io reunir l'a,· propr·ictal'ios do f'i~brica, tres pcssm~s ou 
pidamcnto as fi:m.~a,s nu.cionacs, os capi~a.o:'l, poucos homons irão aprovcil;:w deste im
pat'a atir:u' na vor<tgcm das ba~<llh:~s, n:t ·posto (1uo rocao sobre j;odo1l. I~ pergunto eu 
defesa. nacional'? Nós temos paga.mcntos á Casa, pergunto (toS nobres Deputados, por-
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gunLo â CommL;são de 0I'l)<Uncnt9: acham I paiz.nem est<L Camara já praticou, lançar-se, 
razoavel, equit<ttivo, justo, acham probo que de repente, sobre um genero que não póde 
se vá lançar um imposto de 40 % sobre o ser produzido no paiz, um impostó do 40 °/o 
p.ão que se come em cada uma casa, deste taxativo. 
P.aiz pa1·a fel~ci~ar. ·~ boll)~ de quatro, de · o SR. SILVA MAmz- Eu pensei que fosse 
cmco ou. de Seis wdtv1duos ? . engano, que fosse de ,1 °/0 , tanto me admi-

Esta !Jama.ra de represeptantos rcpu1Jll- rou. 
canos, st votar um monopolw destes, o que é o ~R. Bm.No DE ANDHADA- Sou inteira
qu_o merece do publ_lc_o, o que t) que merece mente avesso á imitação, e por isso con
de c<.tda pao de fanul!ü. que ~raballta do sol d'emno que 0 nosso Governo imito o que .os 
a sol, que t.rabalha di<t e n01te para poder, outros o·ovor·nos filzem tanto mais que a 
c?m ditiiculdado, nas ac&uaes circumstan- variedade da siiuaç·ão ~ a dissémelhança de 
CI~s, pagara sua conta no fim domcz '? _ casos fazemeomqucnemsempreosexemplos 

O qu.o. vae merecer do cada bocca de mae queveem de fór a Jlossam ser aproveitados 
d~ f~tm~lia, do do.na de _c tsa qu~ tem d~ dentro do nosso paiz. Nós ternos a obrigação 
d1mmun' a sua <thmcntaçao propna e a ali- do cs1.udar as nossas circumstancias, meditar 
rnentação dos seus filhos para enriquecer o sobre cllas 0 Ieaisla.r de accordo com as nos.:;as 
dono do Moinho Inglez e dons donos de ou- neccl)~idades. 0 

· 

tros moinhos ? ! . l\·las, apezar di:sto, não posso me f'ur:;ar de 
Esta Camara. o que merecer<t de cada uma trazer par;1 exemplo o que !'e d<t sobre o 

destas boccas?! ·.. . trigo no orçamento da· Republica Fra.nceza. 
P~lavras de desprezo?!... L<i não se augmentou o imposto sobre o 

_ Nao ! Porque somos r~p_resent~ntes da Na- trigo; pelo con .rario, lançou-se unn dispo
çao ! Palavr<ts de mal<.hçao ... Stm, P?r9ue siçüo autorizando ao Governo, nos momentos 
faremos. o mal de mmtos para lJeneficlitr- üitiicieis da vida nacional, nas crises econo
mos mmto poucos. micas, nas crises alimentícias a faculdade de 

0 SR. BIUCIO FILHo-Muito bem. Está diminuir impostr•S. _ _ 
tudo na mão dos inglezes: as arêas do Prado Quando . as naQoe.:; dao esse exempl~ 
nas mãos do Sr. Gordon, o pão no Moinho em materta de tl·Igo, ?orno a França_, c 
Inglez, as estrad<Ls de fono tambem em mão caso Jo nosso Governo b~txar a tax_a do tr1go. 
dos inr.rlezes· ê uma completa Iiquidaç·ão. Sobretudo nós que nao produz1mos para 

b ' favorecer o Moinho Inglcz, para f~vJrec~r 
O SR. BuENO nE ANDRADA-Sr. Presidente, a industria particular, a. especulaçao ma1s 

poço a esta Camara, em nome de todos do que a indus .. ria, nós obrigamos o Governo 
que teem fome, peço, em nome dos que t1•a- <t cobrar 4Q.% ! Já não porgunto si isto_ é 
balham, que não Jlfliculte ,a. vida de cada probo, si isto é. patriotismo, perguni.o SI é 
um ! - sensato; não é um aci;o de verdadeira lou-

Peço a esta Camara que negue o seu voto cura, de in~ania governamental, de insania 
a ess<t disposição 1ão anti-patriotica, tão Lcgislat,iva. 0 votar di.~posiçõe::> dest;as'? 
anti-liberal tão anti-repulJlicana. Nu emtanto, Sr. Prosi(len.to, como o Go-

0 SR. BRICIO F'ILII0-0 pedido de v. Ex. V(lrno pediu, como a maiol'ia apoia o G~vorno 
é o mais justo pMrsivel; osperamos que a e nesr.e tom inteira confiança :;em se Impor
Camara o deferirá. tar cum a cunfbnça. do povo, ou crciu quo 

estou perdendo o mou httim. 
0 SR. BUENO IlE ANDRADA-Sr. Presidente, O SR. ARTIIUR LEMOS-O Governo não 

não a.proveita esst1 medida á doutrina pro- pediu. Istu não está na propos.ta,~du Gov~rno. 
teccionista.. E' unm emonda. que a commis::;au acce1tou. 

0 SR. VERGNE DE ABREU-l::>SO é protecção 0 SH.. ESTACIO CülMBRA-0 quo é verdade 
ás avessas. f~ quo h ou v o nm;t.c particuhtr pressão do 

0 SR. BUENO DE ANDRADA -Apoiado. goYOI'DO amcricu.no. 
O proteccionismo como se (Stá pra lcando O t:n. BuE:t\"O r>E ANDRADA-Em todo caso a.hi 
hoje no mundo, pouco mais ou menos, segue fic;tm as minhas consitlcraçõcs a este re.)peito. 
outro caminho. Em um paiz, quando se vê A m;.iorh que vote c, m o seu governo, 
a possibilidade de crear-so uma iudustria, com uu som u. commis::;ão, o que posso gJ.ran
trata-se de lançar imposto gradmtlmcntc nos tir é quo a minv.l'ia parlamentar republicana 
similares rJroductos estrangeiros, para ir, não dará o seu <tpoioa esta; medida e, si ella 
pouco a pouco, crescendo a producção na- assar nost<t Casa, é com inteira re3puns:tbi
cional até que ella pos:::a, pela difi'erença do lid<tde dê.t maiori<L parlamentar e.do Govet·na, 
irn.posto, bater a producção estrangeira, e, - noss<L é quo não é. 
pela. concurrcncia dentro do paiz, llielhorar- Outro ponto que pretendo analysar é a 
o produeto. Mas nunca se viu em nenhum emenda proposta pela Commissão de Orça 
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mento ao paiz, e que .se refere á renovaç-ão Carnara vae vêr, do accordo com o Sr. Pre· 
do contracto com as loterias. (Pausa:) sidente da Republica! 

O SR. PRESIDEN'l'I~ (fazendo soar os t,ym- Quanto ao Sr. Murtinho, não farei com-
panos)-Attenç~ão! menr.arios sobre a opinião do S. Ex.; nunca, 

vi tão brillwntemente expostas objocçõe;; a. 
O SR. BUENO nE AI'\DRADA (continuando)- esse jogo immoral, nunca vi tão bem con

Sr. Presidente, estive á e~;pera para ver si a demnada esta instituiç·ão como no rclatorio 
Camara obedecia· ás ordens do V. Ex. e, do Ministro da Fazenda., que, _fallando das 
pouco me importando que os incommodadus· loterias, diz: 
fiquem aqui ou fóra daqui, tomo a. libmdade «Tenho, porém, para mim que nada existe 
de continuar na analyse das medidas petlidas de mais perniciow em o nosso meio social do 
pela Commissão do Orçamento. que a instituição de::;sc jugo de azar, bafe-

0 SR. PRESIDENTE (fazendo soa1· os tym· jado pela protecção dos publicas poderes, sob 
. panos)--A Mesa reclama silencio. o pretexto de beneficiamento a. institutos 

o s:R. BUENO DE ANDRADA-Sr. Presidente, pius. de caridade c de instrucção ou a corpo· 
todas as medidas antipathicas. ao publico, á rações religiosas, e que, entretanto, encerra 
nação ao sentimento nacional apparccem enh·eu bojo a_mai:; deploravel e escandalosa. 
n t '' in "o ampa ·1das nelo G~vcrno das espcculaçoes. 

es ~ rcc ' r, .c J:' ·-·. • Sorvedouro das econ0mias, cu melhor, 
Nao.l1a, Sr. Pre .. n_deJ?.te, outro meiO_ de dos proprios salarios do proletariado o das 

attra_hn· o_ ':_O to da ~awr.ta parlament~r para classes menos abastadas, q un viYem exclusi-
as ~Isposiçoes _ anttpatlncas ao sen_t1rnento •

1 

vamente do parco p1 oducto de afanoso labor 
nacwnal que nao seJa e.->te: <<conver.:;el com o quotidiano, sofi'rendo privações. e miserias, 
Governo» «O Goy01·no quer» ~é pma prova que tanto mais crescem quanto mais cara e 
de confiança ao Governo, temos de votar.» diíficil se Yac tornando a existcncia, é, e tem 
Por uma pr.vv<t de ?onfii:l.n~·a ao Go.verno sido sempre, deEde a sm1 origem, essa negro- -
vo~am-so aqm as. maJOres rnonstruo~1dades gada. instituição o espantalho da admini:stra
umcamente deba1xo deste rotulo- «O Go- ção publica, que nella encontra o germen 
verno quer.» atroplliador do estimulo para o trabalho e 

Nesta questão de loterias deu-se o mesmo. das nobre.~ tend( ncias do espirito popular 
O illustre relator declarou que sobre a pa1•a. juntar mode~to peculio em garantia do 

renovação <lo contracto conversou com o futuro. 
Sr. Campos SaBes e o Sr. Murtinho, e quo Por mais de uma feita. no largo período 
ambos estavam de accordo com as disposi- de mais do meio ~eculo, que tanto é o tempo 
çõos que elle propõe á. approvaç-ão da ca- de pcrrnanencia do tão prejudicial institui
mara. · ç·ão, tem o Governv solicitado do Poder Lo· 

gislativo medidas não só reprc~sivas <LO seu 
O SR. Brucw FILHo-Ambos queriam. assombroso desenvolvimento, mas ta.mbem e 
O SR. EsTACIO CoiMBRA--AmlJos solicita- princi11alm('nte golpe decisivo, que a exter-

ram. mine do vez. 
o SR. BuENO 1m ANDHADA _Isto não se Esse mesmo dese,jo de extermínio a tão de-

acreditaeia, Sr. Pre . .;idente, ~i não. fosse vastadot' cancro i:'ocial existr no meu ospi-
d 1 p d - rito e existirá. no do V. Ex. que, por certo, 

dito pelo nobi·e Deputa o JJC o ará,. ~é. cuJa reclam;uo(L do Congresso Naciona.J enei'gicas 
respeitabilidade eu sou um continuo admi-
ra.dor. o Sr. Dr. campos Salles fez à pro- providencias P<~ra. suaextil'pação, sinâo im-
paganda. em s. Paulo e lá constantemente rnediat:.L, fOI'<!UC lia direitos ac'quiridos a 

• tigur·ou no programrna:do partido republicano rc~pcit,ai', pelo menos em azada oppormni· 
a ~morra ás loterias ccmo jogo immoral. dade, que eom ca.lma e cr-itorin deverá ser 

~ fixada pelo patriuthmo dos legisladores da 
Mais tardo, S. Ex. declarou publicamente Hepublica. » 

a paulistctS, estando eu presente: «Votem l::;to (~dito por 11m dos talont('s rn;ds bri
contra as loterias, e pcdtrn fazer uso das JI1antos do p<l.iz-o Sr .. Joaquim Murtinho. 
minhas palavra.s.» Jsto e dito pPlo actual Ministro·da Fazenda, 

Isto em uma. occasião ( m qt1e já tinha é prochlmado p0r um republicano, quo é -
apparecido neste recinto com.a semelhante a. apontado por muitos republicanos como o 
esta. Fa~o mo das palavras do Sr. Dr. Cam- symbolo da. Relluhlica, o Sr. Ministro da Pa
pos Salles, quo dist.e-eu ma..menho no .lo- zonda. 
verno as iMas que tiYe na. propDganda: não Con10,Fis, esta CaEa, que apoia o Sr. Joa-
q U(~Jo ser ('Umplice em jcgo de loterias.. quim Murtinho, que a.poia o Governo do 

Entretanto, ~ _ noLr_e _ r<·lator r a r< éoita 
1 
Sr. Camvs_ SallPs, que tambem ac~mpa

decla.J·cJu que íui solicttado a. l'l.'novar c~te 1 nh<L estas 1deas, vu.e volar a renovaçao do 
monst1 uu:o eunt.1·acto eom as clausul<ts que a contracto?! 
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o SH.. BRICIO FILHO-Que só termina em I o_. SR. Slm.ZEDELLO CoRH.i~A- Agradeço 
1903. . mutliO. 

0 StL BUENO DE ANDRADA- Eu ê.dnda. não 0 SR. BUENO DJ~ ANDRADA-- Não tem que 
entrei na a:nalyse <.leste contr<.tcto, que é a.gradccor, porque não dependeu da minh<1 
monstruoso o immoral. vontade-é um sentimento. 

Em quo se haseüun os nobres Depu t<~do.~ Eu perguntaria a V. Ex. si o Prcsidcn to 
qne Yotam pelas loterias? da RepuiJlica soliciGou ou acquie.~ceu ... 

No apoio ao Governo? Não ; e si ellc pc-. O SR. CosTA JuNron.-Nem o relator póde 
dis;:;Q para isso_ o a.poio de gente sérh seda dar resposta a es~a pet•gunta, porque nós 
um renegado. · somos um poder índeptmdente. 

No Sr. l'viinisGro da Fazenda ? 
Não. 
No fetichismo das maiorias polo Poder? 
O SR. CosTA .JlJNJOR- Ma-;, quem disse 

que a, maioria quer a medida ? 
Hypothcco ~.~ V. Ex. o mcn voto contra, 

olla. 
O SR. ARAUJO Gó1~s- Eu t<tmbem voto 

contr~~-

0 SR. BuENO TIE ANDRADA- Só sinto OH

vir a declal'aç:Jo de um ou outro Sr. Depu
tado, faltando-me a principal, a <lo chefe 
parlamentar dit maioria. 

Falta-me a, rmlavea do vosso chefe. 
O Su.. COS1'A .JuNIOR - V. Ex. espcr·o o 

momollto da voi;;v;ão c verti.; n~l.o pô(lc fazce 
ossa intcrpellaç·ã.o. 

O SR.· BuENO DE AN r>H.ADA - Obedeço; V. 
Ex. man<la sempl'e sobre mim maximê hoje 
que acaba de separar-se da maioria o pas:::;u.
se para a opposição. 

O SR. CosTA .JuNIOR- Não é opposição; 
pelo con1;rario, votar contra esta medida d 
apoiar· o Governo. 

0 SR. ES1'AClO COIMBRA - Então como se 
expliea a doclarw.~ão do St•. Set·zellello Cor
rêa du que ioeluiu it disposiç~Lo por solici
taçã,o do St·. Ministro tla Fazeml:t c do 
Sr. Campos Sallus ? 

UM Sn. Dt~t'U1'AIIO - Dn aceo!'do com o 
Sr•. Carn pos Salles. .. (!I a outros apartes.) 

O Sn.. BTJENo DE ANDRADA- St'. Pr·;~sl
dentc, püf:O a V. Ex. que f:tÇ<L de novo 
silencio. (Senta-se.) 

O Srt. l)m:srDENTI·: -(Fa~enrlo som· ns iym
panos) - Attenção ! Pe0o ao~ nobre!'{ Oepu
·tados que deixem o or:Miol' eontinuar·. (E:;la
belece-se o silencio.) O nl)bt·c Deputado pôde 
contintuu·. 

O Sn.. Bur~No DE ANVH.AJ>A (contimwndo) 
-Sr. Presidente, eu sei que o regimento 
não permitte intcl'l'ogações ao:-> collegas. En
tretanto, pediria, a V. Ex. que me rele
vasse uma pequena pel'gunt.a. ao. illustrc 
_relator da Receita, o Sr. SerzedeUo Corrêa, 
a quem, como todos ouvir;.tm, ao começ~ttl' o 
discurso, fiz justiça. 

O Sn.. SERzrmELLO CoRRÊA-A minha opi
nüio está francamente exarada no parecer. 

0 SR. Brm~o DE ANDRADA-Sr. Presidente, 
fico1l sem respo:-;t;L a minha 1)(:wgunta clara c 
f!'izantc; entretanto, pal'a aquellcs que, 
como cu, ttCI'C'.ditam pia o profundamente no 
Sr. Scrzcdcllo Corrêa., está provado que o 
Sr. Minbtro da Fazonda, mudou totalmente 
de opinião sobre loterias, c quo o Sr. Campos 
Salles renegou todas a.s suas thcori:1s, todas 
as suas idéas. 

O Sn.. GosTA .JuNIOR - Nã,o apoiado ; o 
Presidente diL Rcpubiic<-t nadu, tem com isto. 

UM Sn. DEt'UTAlH> - Eni;ão foi voneido. 
(!I à outros apa1·tes.) 

O SR. BrmNo 111·: ANr;r~AnA-Sr.Presidentc, 
fico conf'uso deante da declaração do meu 
nobr;} amigo o honra.dissimo collcga, o Sl'. 
Costa ,Junior. Disso o rela,tor fla Rcccit<~ 
que o Sr. Presidente da Republicr.t solidtou 
ou acquiescou á modid<.L sobre as loterias ; 
disse o nubt·o Deputado por S. naulo : não, o 
Sr. Presidente d;t Rcpublica abomina as lo
terias, co1110 dantes. 

O Sn.. ·cosTA .JcNTOI::.- Disso o seguinte: 
o Sr. Pr·usidente d01, Ropuhlieit nã.o plldiiL tur 
pedido iSS•) à Camat·:t ; olln confia, muito no 
critel'io da. Ca.ma,t·a., quo dnve cumpt·it• o SO!L 

devet·, intlnpendonLomrmr.c do insinuac:i"ltJSde 
quem quot· que snj.1.. 

0 S!L BUEi'\0 llE A:'l:llttA liA. - De modo (jllO 
o Peosi<lente ü:t l{cpu!Jlica nã.u }loclii~ ·ter 
pedido isso. 

O Stt. Cos'l'A JtJNllltt- I•;' <t minha opinião 
individual. 

0 Sn..BUENO DE ANilRAD.\.-A opiniã,o indi
vidU<tl do V. l•:x. ,:L <liH'.ffi l'CSpcito, 1110 SOr'VC 
muito, o a VOI'd:tric pot·tan to é esta: a Ca.
nmt'it o::;t:L <lean Le de umi.t questho myste· 
l'ÍO~Ja, de Ullli;, qum;tào obscura, est:.i. em tre
v:ts em uma questão de or·ç:~rmento ! 

Diz o nobr·e rehttor da, reeeita que o Se. 
Prcsidontc da Ropubliea acquiesccu ou soli
eil;ou (nã.o posso IH}J'll <lei i nil•) ; diz o nofJm 
Dnput:.tdo poe S. Paulo que o Sr·. Presidente 
da lWpubJiea não podia tor pedido isso :1 
C<trn;u·;t. 

O St{.. CoSTA JuNtOH.- E' minha. opini~~o. 
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As-;im, S1•. Presidente, o nobre Deputado 
por S. Paulo declara que, na opinião deile, 
muito re::;peitavcl nesta Casa pela. ::;incori
dade e pola f"f'anquez<.t limpida de guerrilhei
ro q uc se bato pelas idéu.s como um I U· 
t<tliur do primoir•;L ordem, que o Sr. Ca.mpos 
Sallo:-::, não pediu isto ao relator da H.n
coita. 

Declara o relator da Receita quo pediu. 
O Sn.. Btucro Fn.rro-Prccid<.Lmos no:-.: on

t()nder: pediu ou n:Io pediu'? 
O SR. GJ~RMANO HASSLocm<:R-0 Sr. C:nn

pos Sa.llo:'l não podia i)odir uma. ladrooi1·a., 
mna 11atot(~ escandalosa; e qú.om votat' nofl<t 
vot:t consciéneiosamonte om uma patota. 

0 SH.. BUENO Dg A:'WRADA-Pnço li(~OJ1f,~a. 
para registrar o ap;tdo do nobre Dnpntado 
pelo ltio Gramln do Sul, pul'tunccnLc tL m;tio
ria desta C:.tsa. 

O SR. COSTA JuNIOn.-Mas quo não falia. ·elll 
nom~ da maioria presente. · 

0 Sa.Bug!\"o DE ANDRADA - Falht em Seu 
nome proprio. 

S. .l!:x. de c! a.r;1 quo isto é nma. pat.o/.r!, 
c disso o l;el'mo cla.eamento-é um<t larlroeira 
c qnom votil.r nisb, vol;il. conscienciostt
mento em uma ladroeÜ'il.. 

A pln·ase não(\ minha., c registro-a apcna.s 
no mou discurso, porque é um il.pu.rtn do 
urn mombm da maioria dosta Casa. 

O SR. P~<:REirtA LrM~- E V. Ex. con:-li
gn<L isto com muita ingenuidade. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA - Não f.cnho 
ingenuidade nenhuma; e3tou usanrlo do llo
cumento rcspeit<.Lvel quo é a p<tlavt'a. 1lo 
nobre Deputado que qn;Llifir.ou do la(lrooiJ•:L 
Nã1> faço cumo insinuação, fttço como at;a.l[tlO 
á medida. 

0 ~R. GERMANO HASSLOCHI~R dü. lllll ap;tl'f.e. 
0 SR. HTJENO tm ANDRADA- Custa-lllc a 

cmr, Sr. Presidente, titmb3rn-e nc>tn pont.1-l 
a. minlta menta.lida.de propende pa.r•t:t <tS cr·on
(;as do nobee JJeputa.uo po1• S. PauLD-quc o 
Sr. Campos Sa.Ues tenha pedido estil. me
did<t, não só pelas idéa.s politic..ts quo S. Ex. 
pr{~ga.Y<L e profess<w<t antiga.men te corno 
pelo soguinte:-Qttando tm·min:t o contr·acto '? 
No tempo nm que va.c ser goveeno o SI'. Ro
drigues Alves. 

Nüo ·~reio quo o St·. C<tmp:)S Sa.lles, que 
ma.nifesta toda lealdade e crmtiança. politica 
ao Sr. Rodrigues Alvos, que vao ~or o con
tinuauor dct sul!. politica, chegue ct duvidar· 
do ~ou futur·o succn:~sol' em um;t quesl;:to 
dosta. Si S- Ex. pediu esta mDdida, sem 
duvida, é porque está. desconfiando, o que 
não a.ceedito, da. a.dministmç'fi.o do St·. Ro
drigues Alves, c então quer· resolvei' já o 

Camara Vol, VII 

quo il'ia. ser resolvido pelo futuro prosident., 
d<t H.npublica, si fôr eleito, o Sr. l{.o.drigno~ 
A~~. . 

Assim esse ac';o de desconfiança em acto:-{ 
(lo rost;l'icções de mandatos pôde parr.ir de 
l.odos nós, mJnus do Se. Campos Salles, 
pot·q 110 neste ca,.-:o poclia S. Ex. limitai~ o 
poder· do f'utm·o Pro;-:;ident.e tla, Ropublica. 

O contra.ctJ só tm·rnina daq_ui a dons 
nrtno;-;. 

Quaes os motivos '? Quo raz5.à furki póde 
lmvor que obrigue a Camar.~ <L vota.r dos(le 
j:í. a ronovaç~ão dn c,mtracto ? 

E' porque o Sr. Rurlrigues Alvos não sa
bnr;L f'azm· !lo modo a sal va;gu;udar os into
l'es.;es nacionae:'l, ]mblico:-~, uo n1ndn a garan
tit• a Inrn·:tlidadc aüministrativa '? Não. Sou 
<Mlvm·cl<~.rio politi~o do Sr. Rodrigues Alves, 
estou om luta. aberta. com S. Ex. o dn S. Ex. 
sopa.r·;tdo por um V<1.Uo profundo e nã.o quol'o 
com esta. minh~l d')cl 1ra(;'ã.o Cazer ponte para .. 
a.tJ·a.vessa.t· esse vallo, mesmo pJ:·quc sou 
radkalmento contr<.trio ao methodo politic1.r 
segui1ln lJOr S. Ex. 

A1~hn que S. K'\:. docahiu, como politico, 
accoit.:tndu a prositlcneia. da. Repuhlica, do 
nwdu JHil'flllO lho f1Ji dada. 

() SR. J>EIWIItA IH: LYRA-Foi a COII VOIH,:5,o. 

O Slt. BtmNo rH·: ANill'tAJH•: -- Aquillo não 
l'oi eonvL\nção, t'oi uma IJiLIHlog:L. Cornoçou 
orn uma sm:ree o acab m em um lmnqueto. 
\ilpar/.es.) 

Corno itcto J10liti.co é profunuamente por
l;ui·barlor da vida, na.ciona.L 

Mas, como dizia, não posso pôr em duvida 
a. honor·abilidade pes :oal do Sr·. Rodl'ig·ueR 
Alves, nem stm capncidade adminbtrativa, 
nem S(\ll ;uno r ao esi;udo. 

PoJ•qne, P'>is, ont.·lo, crrcoal' desde já. a 
t'iLcltldad(~ I[UO t1}rn S. Ex. e, qu<tndo t;ermi
IJ:u• os·;e ~olüt·;.wto elte o I'enovu.r·, :-.;egundo o 
llltn mnllwt· fôe ctcunselhndo pelo.:; in teressos 
n;wiona;lS. 

Por· ;wa.so u St•. Campos Saltos pode ad.ivi
nha.r· o flue exigi6í,o 0.3 intoresscs na.cionacs 
da.qui ;t dous u.nnos '? 

Não. Fa.1,~0 esta justiç<t ao Sr. Campos 
Sallus, ollo não commotteu e5b dosleal

.d<L•1o. 

O Slt. VI·:IwNE 1>t~ Anr:.Im-l'~nLão devemos 
t~x:er~rttar este gar·r·ote. 

O S1t. Brn-:Nn 1>~<.: ANDRADA-Sineet'<Lmcnt.o, 
aeho que ~im e mesmo qno eu cstive:-;so <.tpoi
ando o SI'. Ca.rnpos Saltes. o quo felizmente 
par·:t nl[m, não c:;1;uu, nü.u lw,via. de eoncor
t'el· pitl'<t que o Se_ Campos Sn.llt'S commet
tesse esq deslnaldado pal'it com o Sr·. Rodl'i
guos Alves. (Taocam-se apartes.) 

Ailld<\ mai:-:;, 81·. Pr·eRirlente: supponha.mos 
que o SL'. l{odrigue..:; Alvo;; tem perfeita ca-

i3 
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pacidade para estas cou~as, estudo o mor'! o Nào é só o St·. Rodrigues Alves que fica. 
pelo quat deve ser renova,oo esssc contracto. corcou.do no seu dieeito, são as futm·u.s Ca.
S. Ex. o Sr. Campos Salles vao fazer com maras que nãopodorão lanç<1r irnpostos por
que daqui a dous annos o St·. Rudrigues que teém nma, Lei que prohibe lançar im
Alves fique de mãos atadas, quando nó.-; sa· posto.:i. Isto é al,surdo, mas c::;t<i escripto. 
hemos quo elle é·compotentc om finanças; Outn1 originalidade quo se nota na lei da. 
tem mo:;tra.do capacidade, aptidão par.t o receita, lei em que ~e lançam impostos e ro
trab:...lho. sponsalJilidades sobt·o o contribuinte é esta 

E quem nos diz quo S. :E:(. não quorerá rle se ostabelecm·r.m nas disposições de um 
ronovar o contracto de certo modo c mesmo contea.cto as condições de pr-azo. Nós esta
peolonga.l-o mais do quo s0 fa.z actuat- mus aut;orizando o governo a fazer um 
mente'! conteacto mas · marcandJ o prazo em que 

Entretanto, si assim é, c a hypothese não es.~o · con :;ra.cto ha._de vigorar. Veja a Carna.ra 
e absurda, S. Ex. fica pcla~!o ncsr.<1 paete do o que se diz a.qui. (Lê) ; . 
seu plano financcil'o, por essa emenda, que, De modo que n<~ lei de receita nós rnar
:mgundo uns, veiu do Sr. Gitrnpos Su.lles, se- ca.mos jà o prazo maximo dentro do qual 
gundo outros, foi daqui para. S. Ex. ou vem. podem vigorar as lotPt·ias. 
cmfim, lembrada em nome do Governo. Os Deputados da maio1·ia vão votar o se-

Assim ha uma verdadeira. diminuição de guint.e: o Sr.Campos Sa.lles póde fazer o con
importu.ncia p:tt·a o St·. Rodt•igucs Alves; om tracto, mas o pnLzo desso contracto é do tuJ 
matcria do lotedas, não póde fazer na,la, ' tempo. De fórma que nós na lei de receita 
porquo tudo já. cs:,á. feito. Assim, pois, esta clizcmos ao Pr·esidento da Republica como 
emenda é incontestavelmente prova de des- <leve f<.t.zm· o contr·acto e até marcamos as 
confiança do algun~. não digo de todo.:;, om condic,:ões dn prazo. 
relação ao governo do Sr. Rodrigues Alves. Não parece a e ;ta Carnu.ra que o inter·esse 

o SR. GoMES DE MATTOS _ Governo IH'O· padícul:1r se está vendo atPaYés dosta 
ementla. ? 

vavel. Pois não se e~tá vendo que o inter-esse 
O SR. BuENO DE ANDRADA--Governo pl'o- pn.rticulu.r é que sabe o pra.zo que lhe con-

va.vel dos governadores... vérn? 
Não está pei·fdtarnente demonstra,do que 

O SR. CosTA JuNIOR -Pó:lo ser quo v.:mha 116~ csta.m)s regula.ndo 0 modo do fazer con-
outro t.l.u. nova Republica. tra.ct.o de lotel'ias ~ 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Garanto a Supponha V. Ex. que amanhã Sl3 dissesse 
V. Ex. que se ess<~ nova Rcpublica fôr tã.o o seguinte: 
boa como a outra no começo, c cuja doca- «Fica o Gove~·no autorizado <t a.rrendar a 
dencia V. Ex. conhece, ou espero que V. Ex. Fui<WO do tal o predio tal poi.' tantos mezcs,» 
pertcmça. a ella. · Isto na lei da. receita., era possivcl '? 

Eu pc1'gunto: o S1·. Campos Sallos tambern 
marcou o prazo pelo qua:l queria quo se 
tize.•se o no\·o contracto? 

O SR. CosTA JuNIOR - Fico mesmo na 
velha ; não tenho fê na nova. 

0 SR. BUENO ng ANDRADA- A f(• quo 
V. Ex. tem agora nasce em Mocca no Ori.
ente. 

O que paroce é que ha de factJ descon
fiança no futuro governo do Dr. Rodrigue.~ 
Alves: de.;confiança de quo S. Ex. nã..J t'J.r<i 
esse conteacto, porque não h a de q um·er· dar 
o s::m nome a uma concessão oseantlalosa. 

Ha certas affiemações que basta lel-as c <~ 
estudal-a-; com attenção paea os cor<.~ções 
limpos as rcpudiar·em. Esta emenda é uma 
dellas. 

A primeira disposição que He estranha 
nessas emendas é a seguintP : prohibe-sc as 
camaras futul'as lançar imposto., sobre as 
loterias. 

Diz-se aqui na. Lettra. C : 
(Lê): 
Parece incrí vcl que uma Camara declare 

que, sobr0 um assumptJ as outeas Cu.rnar<~s 
não podem lançu.t· mu.is impo:·rbs. 

Si o Sr. Campo-3 Salles marcou o prazo, 
ouviu o out;·o i ntcressado o Sr. YiscondJ 
Fer·roira de Almeida ? 

Si não ouviu o intereasa.do em uma, ques
tão contractual, corno é que nós vamos votar 
disposiçõctl sobre as quaGs nãoostã.o dcaccordo 
os dous interessados? 

.E, si ouviu o Sr. vi.-)ccnde Ferreira de Al
meida sobre o prazo, para que vem o 
sr~ Campos Salles pedir mais á Camara? 

Pedisse au~orização para o fazer, sem que 
nós aqui marcassernos est<~s condições con
tractuaes. 

E1·n. muito melhm', muito mais decente 
trazer aqui a e.::crip .. ura do contmcto e assi
gnarmos esta cscf'iptura para o Sr. Rodei
gues Alves executar, ou então levarmos ao 
Sr. Rodrigues Alves o contracto feito. 

Na lettra. C diz-se o seguinte (Lê.) 
Outt·c:t. disposição interessante é a que se ro

í'ere á eaução. Uma das vantagens que o r·e· 
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Iator achou para renovar o contracto foi a O Sa. BUEJ'\o DE ANDRADA-Não me refiro 
seguinte : augrnentar a caução que é de a, V. Ex., mas, <LO termo de que usou. (Ha 
200:000$ p:11·a 5~)0:000$, enteando 250:000$ outros ar1arles.) 
logo, e os restantes em parcellas semes\ra.es E-::tou fallando de modo aspero contra um 
de 54:000$ cada. uma, ficando, caso o e1n- jogo (itlG a.bomíno. 
tr~cto fosse l_'eSc!n'l_id_?. es_t.::~. caução de pro- o Sn.. SERzimELLO CoRiu::A -Não abomina 
prwclado de Lnstitmçoes p1as. . mais do que eu. 

A' primci~<l. visü~ isso parece um_a vanta-~ 0 Sa. BuE.''NO Jn: ANDR\DA- Então acab··-
gem, mas, s.1 _ex.;mllnarmos a que . .;t1w -yero- mos com elle. ' · · ' - lJ 
mc-s, em prunmro logar, que os concesstona.-
rios já te em em deposito a caução fie 200:000$1 O Sa. Simí:lmELL0 CoRRÊA (com força) -
o em segundo Jogar que, poclendo elles A Ç~m;~.r·;1 vote co!no quizer, não pe~i nem 
fazer a caução em apolices (b, divida pu- sohcttct voto de mng11em ; · e;t·m aqUI cum
blica, qne cstfí.odesvaloriz:tdas de um terço, prin<Jo nm dever de lea.ld.a.de ! (Cm_w!ovi~o) 
<t que está l:.i. é maior· do que a que se ped.c. Basta do ta.nta amargura, da tanta IOJustrça 

Agora. vamos á segunda parte. . a um homem de bom ! . 
Como é ··ue olla entr;~ com esta cauç·ão . o SR. BuENO DE ANDRADA (com fm·ça) -

parcella.da?_ Porque elh~ nao entra de.;de logo Ru est.ou oumprinrlo tambem um dcvór do 
com a .cauçao ?. _ • I lealdade, e .;tou dizendo c::>m clareza o que 

A. qUI peonde-se a uma q ue.3tao 1 n toressa.n- pe. nso so brJ um'1 rmdirla, que julgo immo
te, que, <t meu ver, o nobre rcla.tor enearou r:Jl. . 
pessimamente. QU'l é cha.m<J.r capital de lo- , , . ~ "' . . 
terias 0 dinheiro com que os jo(l'adores com- O SR. SERZbDELL? CoRR~-.A ~ N1nguem 
pram os bilhete:. Eu, por' exempl<l, compro ce~sura v. Ex. por lS:>O ; pode JUI_ga.r como 
um bilhete de 20$ c a esta quanti:l. o relator qutzcr ; mas 0 que eu c~nsuro 0 ~ modo 
chttma. de capital da' companhia, de modo ~~~ero eom ~uc ~· Ex. esta se refeemdo ao 
que eleva e.-:;te a 31.000:000$000. rcla.t ·r do OrçJ,mento. . 

Está aqui (Lê.) ' 0 SR. BUENO Dg. ANDR~DA- Sr. Pr~Sl-
Pcrgunto, quo ca.pita.l é este~ dente, o to<·mo cap1,tal esta. errado ; capital 
Poi~. então, o dinheit•o quo o joga.doe atira reproscmta o t.L'a.balho ::LCcumulado, ropre-

na rolct1. atr'<1Z de luct'O é capit:tl do rolo- s·.:mt<t a econ01ma, representando uma. somma. 
tciro ? ' · ' ntil Je interesses, isto é :.tpenas dinheiro do 

O capital do dono das loterias é o que ello joga.~Jros, U.inhe~eo quo entra e sn.hc. 
gastou com a compra daR maclünas, o quo Foi o qu~ cu th:-sso. 
gasta com o pessoal o este é muito pouco. Onde Q.'lta. a, oflen~~ ? 

Quamlo e11 despa.cho uma ca.rta com di- Porque V. Ex:., Cl'Hlca,ndo eu um termo ma.l 
nhelro pa.ra S. Paulo, ou do l;i, recobo uma., empreg<.t lo por V. Ex., zanga-se e não ~e 
pagando uma porcent<tg:em polo tl'a.nsporte zangou q nando o. n )bl'o D.epuGado pelo_ RIO 
ao Governo, este dinheiro não fica sendo seu Grande do Sul dt.-:;se que Isso de loterms é 
capital. uma ladweira? ! 
·· Assim, pois, é m;tis uma affirma.tiva para 
dizer que o sacrificio destes homens é g1·ando, 
quo toem um capital immcns•J ... 

O Sa. S8RZI~DELLO CoRRÊA - O nohl'e 
Deput.a(lo para que está aphantasiar! Eu me 
rofil'o ao valor total das emissões. (Tro
cam-se outros apm·tes.) 

0 SR. BUENO DE ANDRADA- 0 que eu não 
quero é que V. Ex. uso do to r mo capit(d, 
que é rowcitavel em intlustrüt, quo indica 
economias feihs, tralmlho accumulad'), p:tt'a 
cla-;:-:iticae o dinheir·o do· jog tdor. Si- fosse 
um.t companhia que emproga;;se 31.000:000$ 
nessa on em outras inJ.IIStrias, csti..L cornpll.
nhia reprosentarh tal somma de intorJsses 
que nog obrigava <1 attender a elles. 

Agora, a paLt.vra capital alli, como uma 
c:.tbali1 de voto:') ... 

O SH.. SERZEDl·:LLO CoRRI~A- Em pri
meiro log<tr o noln·c Deputado pelo Rio 
G1·ande do Sul.póclo diznr o quequizer, o que 
entender, corto do quo o termo não me 
attinge nem attinge o Governo. 

O SR. Gim\IANO HASSLOCIIER-Eu Msse quo 
a lot·)ria <~ uma la.·lrJeira : m<1S o termo não 
atti nge V. Ex. nem o Govern:). ( !{a outros 
apartes.) 

0 SR.. BUI~NO IJE ANDRADA- 0 nobre Depu
tado p3lo Pa.p;i, m:üs uma vez, Sr. Prosi
d.ontc, U.cmon:;tm que ê1 corda. rebenta pelo 
ma.is ü·aco. O nobre Deputado pelo Pará, a 
cujo carLtcter fiz inteira justiça, c fiz porque 
quiz, porque assim penso, si não pensasse 
nã.o dir·ia, porque S. Ex. sabe que nenhum 
motivo me faz muda.r de opinião ; digo que 
S. Ex. é uma alma pura. e franc:a, vive· em 
um oteeno engano ... 

o SR. SERZEDT<JLLO CoRRÊA.- Sou inca.paz O SR. SERZWELLO Con.REA- Peço licença 
de fazer uma cabala de votos. pa,r•~ dizer a V. Ex, que não concordo com 
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i.>so ; não me estJí.o ilturl indo, irei ;i tri
buna. 

O Sr. .. Brmr\o nE ANntunA.- Nã.o accoito 
a dccla.ru.ção, pot'que <lo duas, um:1 : ou 
V. E:~.. cst;t cumprindo aqtli um d<wor de 
conscieoeia, cst:i <le.>empcnhn.ndo um:~ mi~
siio dn convicção propria, ou V. Ex. c~t.á fa
t.(mdo o que <Linda h:1 pmwo n;L cxpa.r.siio 
d i:>iie - cumprindo um !loloro~o dever de 
lea.ldarlc . Oude fi c<t ?-

O St~. SERZJwr;LLO Con.~tf:.\ . ..,.-Si <lchci boa 
n. prov itlencia, é pol'quo ijSSUmo a responsa
bilidade dclh~. 

Nosw. scn t i<lo fo i quo f!issc. 

O Stt. HtmiiiANO IIA.ssr.ocm:Jt-V. Ex. não 
pÓih oxp!Íc;tr ]JOI''JIIe p t'Ol'Og:l O . CO IÜI':-\CI,O 
com rlous a.nnos <lc antcccdcncH\. · 

O Stt. SEr~zLmEI.T ,O ,Cotttü:A.-V. L•:x. loit~ 
o meu p :trccer. 

(1'roca-se calol·oso dialogo entre os S rs . Gcr· 
mono Hasslocher (' Ser:;edcllo GmTea, O 81·. 
Presidente ?"ec/ama altenção.) 

. 0 SR. lltJENO IJC A:"\DRADA-'Seja COIDO fôl', 
on S. Ex. vem em tlofesa ria.~ .~ttas crt·a~:~s 
opiniões sobre loterias, ou v~m <itlSOmpcoh:l.t' 
um doYlH' do lNLlrhtlo; p;tl':t miro os semi · 
montus tlu S . !<::~.. &'í.u rHspcit:.Lvrll$. Eu nii:o 
o.c r•e,libtvJ. '1 ue o a. mor aod tnPmos da eco
nomia polltic:t lcvM~e '' este cx,~csso o nollr·c 
Dcputa.,lo pelo P;wá. 

O SR. SEltZlmEr.Lo \,otuti~,\. - J•:u lló mo 
qu~bwi cmüt·a a. expl'essão usll.da por V. Ex. 

() Srt . Bu&No nr,; A:>~nRAnA-Ell íttçJ in
teira. t•estr icção , •~ mais completa: S. g l , 
emprcgon aqnollc tct•mo não pa. t·t~ cah<L
lat•. foi pa.m ;~fa~t<Lt' :tlguns voLos. 

O Stt. S~:tu,tmEr, r.o Ct)tu d :A. - l•:mfiro, Y. 
Ex. t.cm lir:ença par·:L diwr· o que 'l"izor . 

O Sn .. lltJENo ug ,\J'itJltAIJA --· L·:u US<I 1lu 
lkcuç:L, cnmprinrlo o tl<Jvor· tio lca.luatlo a 
t'a vur d;ts minhas i1léas, o \'OI! usal-a. 

l•:s"<J. minut:~ de conttw;to pt·oJX>sto pelo 
nobre r ehttur da rer:ei&;~ tem cott.~IIS ver•la
à.cirmru:ntc cspllntos;r-~. entre outt•ns esta, : 
(lemio) « OIJI'ig<Lr quo os planos da ~ lot~
rias nsiadnac:> pa.t·•~ ~nr·em tir.·;1.do~, ven
dido:; aqui na. C<.~pi tal hã.•> d e sot' identicos 
ao; p la no; tl.o Sr. Luiz Augusto Fc~·.roir·a do 

· A lmoifla _ 
Vamos vot<~t· <~ scgainte e.ondição : pM;L 

quo a .. ~ loüu·i;~s rfit:v\u;w~ possam sc t• von
dida.s a.i] ui, níio ·~ impoRto q 110 :><• c1·oa., nu~> 
impõo-so :1 e.,o•liç.'l.o d.o .sr•r·cm pct·Joitarnnnta 
iguacs á.s lol.cr ia.s Ji' JrJJ'<Les. 

() Sn. AURELIA ISO BARBOSA - Jr urna in
fraC\'ã.O ti. .>oher a.n ia dos Ji:sttulos. 

0 S1t. B1:~:Nu !JE ANDRAIIA - l-la ubrigato
r ieda.de · da, igualdade dos planos, de modo 

que, si algum banqnoiro, ou jogadot' apre
sentar um planu qu e ma.is fav orer;a os ir1 ter 
ossos _.ml1licos, não pórie soe o!lo. adoptado, 
porque idSo v~o dG ellcontro aos planos do 
Sr. r'e rreira. de Almeida. 

De modo quo nós mandamos um contracto 
ao Sr. Campos Saltes determinando que os 
planos hão de ser iguacs aos indicados nas 
loteria,s fctlet·aes . . 

O S R. SgazJmELLO C ORRÊA. - N<~tnral
mcnto . lst.o é JlU.ra evitar os geand<'B abusos 
do jogo do bicho. 

O Sn.. I3uJmo m ·: A NDU.ADA - Offontlc ·sc o 
<lil•c)itO rios F.staclos com snm olhante mediU.a. 

Parcce-incl'i vcl, Sr. PJ•o.;identc, ;tre.~post;~ 
tlada polo i ll ustl'o Deputado polo Pa.t'il.. 

Pois ontã.o pôde se cha.mm· esta medida. de 
JllOralizadora.? (.~1poimlos. AJwrlcs.) 

M(l..i , tlà ·se este fact•J cxtr<torclina.rio, as 
loterias fCdcra.c.; pagam o imposto de 3 •(,, 
(I.S esto.rlu:ws ]>a.gam 5 • j ,. o m:li~ . não ~o 
permitte qutl os Estados lancem impostos 
sobre lotct•ias federa.es, porque dizem que 
os Est.a.dos não porlorn laP.çar impos tos sobro 
ser·viços fodl!t'<Le~ c, no on teel;anto, u Unií.i.o 
tan~ imposto~ sotr•o as lotot•ias cstaduacs, 
não sn loruhrando tambcm que •t Uníã.o n.ii.o 
pória l;tnça.r impos~os suhru os ~urvi~'os ost<O· 
d U<J.: . ~ . 

o St.t. lli-:RMANO HAíiS[,OGUto:lt - At•t.. lO 
d;~ COndt i tuicã.o . 

0 SR. BUf:!W 111~ ANDHA.llA - 0 q ue se vc) 
<\ CJilA u Cam:tr<~ d ;L Ropublica. do:> J~ta.do8 
Unidos do Bra.zil está. <tdstricta. aos interos· 
ses do chofo do j ;go na Capital, c quo por 
isso.- a Cam<~.rn. dos Dcput;~llo.; revoga. a. Con· 
s ·.itui<i i.o , poi;. lançando impostus sobt•c Ia· 
wr•i;LS c.st:~, Juau;o;, lo~nç:.~ sobr·o M'rviços nsf.<t· 
du:tc.~. c i~to p ;ll' · \ que o St•; Vi~con,lc rio Fcl'
reit·<L do Almui<la uio · to11 !ta coneuJ•ronei:t 
rla.s lo Lo ria~ <ÚH J.:st;ulus. 

No meu ~~~t; tdo nil.o h;1 ln tm·ias, nc ~m co· 
nltcço po'i.'>oa alguma lti. que sn cncart·oguo 
do lot.<JI·ias, norn oston phant.asia.udo o <l.p u
nas n.Lll<tnllu dopui~ da lcH.ur;~ do parecer llu 
hunt·ado St• . Scrzeúollo Corrêa. 

A;;5im, c8Sil llHC~tão tlc impostos sobre lo· 
t,or•inH t•eso!vn-so ela soguinto !i\J•ma.: N ós, 
Dopul;u.dos ropilblic;wus,- vot.;,r.mo~ :~ mediu~. 
rlo impostos osr.u.uu:te~ de 5 • I. o nã.o con
~on1;irnos quo os g8tados l;tncom impr1sto~ . 
porrtue au.~ Esi;:,ulos <i prohibido la nç:tl' im
posto.> sohr·o serviço~ d:L União. 
A~sim ~e con~ot·va, usl.;t immot'<tlitluún, 

como nó:; rcpu blicü.nos tlizi.a.m ns, para d:w· 
rrtOb apoi o ao ~~· . Prosirlen to d:.1 Ro}lnblicil., 
que, segumto rlis:-Jll o illus tre r c la.tot·, pediu 
<:S~<I tnC1lida.. 

O Srt. Atl.TIIUR L~:11.1os Não ouvi isto. 
S. l!:K. a pena..; disse que a. mctlidtt era. do 
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accordo com o Sr. Presidente da. Ropu- o G'Jvomo a. semente do umr~ indomniza-
hl~ ~-

O SR. Bm:l'w m' ANúR,\nA-H<t, Sr. Pre~i. 
dente, um alça pilo, ou antes, pal'a me ~cr•vi t' 
da p!lrttSC\ do iHu~tr•l) rl)lator•, uma. phant3Aa 
illusionist.a em um dos ar~igos dess L cmend;~. 
O Hlu.stt•c relator dou cumo unic.1 ru.ziio da. 
urgoncia da proroga.ção do contracto, f<J.vo
recer algumas instituições pias, c1nc ainda 
não estão favorecidas. A' custa. de qu.om 1 
Dos cm.wessionarius das loterias? Não! Diz-si.' 
a.qai. (Lê.) 

Os contractr>s an ír-l"iul·es nito toem <t lty
pothosn lh io(Lentniz~Qão e aqui jà apparllco 
esb indomnizaçlí.o em ca.~u do ros~isãt). 

!•; ti a. Ca.m H':t dos Srs. Dcptrtadus da Re
yublko, quo nascau da propaganda ropu
bli.eana, quem pt· .. põo e~ta co11Sa ! 

De onde 
panhia'l 

O que me espanta é quo haja aqui r13pu
blica.nos tão brms e fiquem indin'e r·outes ;J. 
nlina das instituicõos ropubl ic<\U(l~, <to os
quccimentu das pr•>rnes;:.u.H fci•a~ no tompo 
da. pl'Opaganda e deixem cm·t·ot· tudo á vun

sa.hem es~o;:. G-•;. 'I Da com- ta.U.o du üave,·no ~o purquo o Guvm·no 

Da posso<t que tira.r o premio. 
·o SR. SHNA MAnrz - Então é d<.t com

panlüa, que é sBmpre quem tírc. o premio. 
(Riso.) 

0 Sn.. BUVNO DE ANDRADA- Dir-me-lla. O 
illustrc t•elittor que a eompanltia já está 
muito sobrecat'l'Cgarla.. Nã.o é vez·dv.de. 

Pelo conkacto -de l89G, quo pouca,; modi
ftcaç:ões tem em seu.i algarismos, dis~I')-SC o 
s~guinte. (Lê.) 

Pürtanto, dos 100 que cntrm·am voltam 
para. beneficio publico GO. (Continúa lendo): 

Torn<tm a entrega!' 60 "f• Gm premio.; que 
<i engodo pa.r:t con-tinu;1r, 2 I j 2 o/ o para.. tc
neficios, este,; l>cnelicios que tanto onthu
Siit$llla.m alguma.; lx•ncatl<ts, de ~:00(1$ pa.m 
;;.qui, 2:00U$ pa1·a :<colá c 37 "lo de !UC!'O 
p:tJ'a og concessional'io~. 

!la. nm ontro pontu (•Jn que os concc~sio
narios lucram cxtJ'aM·dina!'iarncntc com a. 
rono v:.<çào <lu contracto, co1no vou pt•uvar. 
Pelo contr:teto unt.igu a~ J'usd~ões pur par•te 
do Oovnrnu ora.m u.n•plas, desde que a loto
ri<L viotan~o o cont.mcto o GovoJ·no tinha o 
<lir·•)ito tle n :sciwlil o srnn írulcmniZil.t,:i"H:S; 
hujc, pot·úm, lirnit.:wr-so t>~ casos do l'H»Ci~ão 
arl tiúi111m do Oovomo ;t dou.~. ;, sai>IJJ•. (Líi .) 

De mudo <JIIO<JS tlotts c;b~oti d0 t'(l~ci~fi.,J ~om 
inderrutiza•;fi.o .~ã•J o~ tos: 

J" n:i•J o 11 tt•a ndu c"rn :t gtbt':W tia. ; 
~· niirJ pagandu os Íllipu~to.~ nom os onus 

tlO bíJnGf\CÍI!. 
Ha. uuku c<t.~o do l'CScbiio nxp!'P.ssu no con

tt•Mtu q tre (~ ü.:>te (LiJ). 
Do mud<J qu ~J a tbcalizaç:1u tlu Guvcmo 

fi ca put' n~sa plu·a.se « loga.lmcn to cumi)l'O· 
vado )) dopont!onto <ltt um p!oit.u judici:.tl'io 
o mnq_uaot.) nào r.ermi na. este piei to judici
ario, o contt·acto antigü cun:,inüa de pt:• vi
gol'a.ndo. 

Ag ora. jú; appil.\'[lCO aqui a phl'aso « sem 
indemnizaçã,.,, ' Nós a.bl'imus a íJ.VoJ· do con
tJ•atanto, umll. !Jypul,he~o que não havia 
dll.nt.o~, quo ú a indomniz;wão. 

,J;1 a.qni o~tá plantado , por uma. mania. tio 
})O<lir indemllizaç.õ~.s pot· CO!JÜ't~ctus com 

quer. 
Uma outra coUSil. i ntm·cs.~ante : a. faH11 d.c 

pn.g~\mento ul~ pt•onlios niio () c1w s:.L da rcs
cisâ' úo contracto. 

Si um dos nobres Deputados comprat· um 
bilhete, tirar o premio o ~ i ~~ companhii.i. 
não pudtJL' ou ni•o q uizer paga r, fica. no 
me>mo. porttue a fulta dCl p<J.g<tmcnto niio é 
motivo ptu·a a resci.~ão. 

Eu faço jw;tiça, Sr. P~csiden te, aos senti
mon tos bon.; c phi la11 tropicos do m1,1i tos 
Sr~. Deputados, vot~ndo :1 f~vot• do jog o im · 
mnréLl das loter-ias ; muitos represent am 
<VJUi Estados de receitt\ ro.mrnida e toem 
desejos ele que as institu ições pias ou pro
gre~sivas, como bibliothecas ou hospitaQS, 
e, venrlo em pL'ojcr.to como este, ~5 con tos 
r·cp<Htit.bment.e pel:.ts easas de c<u·idade do 
Serro, Jtnbíra e Diãruantina em Mín<Ls, 
I O contos T>eb Santa Casa. de U b:~~·abn. c Ca.
choeira., clou~ conto~ pa.r<t o Institu to Geo
grapllico c Historíco do Cea!'~i, os Doput..>dos 
por estes Est.a.dos sentem nm certo prazm• 
em d;1r um voto (i ue s~ja. pmspe t•o p;J.ra. a. 
sua terra c esse é um sent imento muito 
razoavol. 

Agot'iL, passo a. dcmouslt':w que S .S. El!:x. 
esUiu illuuidos, süo, pel'nti&tu.m-me o t ermo 
famili:LJ', bigoiloarlos ncst~t tfuos :.âo . 

No ~~~t.:ulo do Rio Gt·ande, qul.\ndo o pl'c· 
,;ídi:~ o eminente l'opubUcu.nv Julio tlc Ca.s
tílhus, S. Ex. sr-; opp:n :.1 ~xtracçã.o de lote· 
rias no E~l:ado, rnpmtluzindo pmto:1montos 
tios Srs. Ca.mpos Sa llc:s o M11rtinho na 
m csmtt ordmn de idóit~ ; o concessionndo 
1la::~ lote ri .s, su»tentanuo o sen pr,)tenso lii~ 
reito, l•JVOII :ws tr'ibttn;ws c. ques tão e o 1 ·:~
twio pordcn. No emt anto, apoz;~r <lo tet• 
ganho o 1i Lig-lo c poder vcnd o r os seus bl
l.lwto~ sem pagar imposto elle a.s.;ignou com 
o govc1'no d.J E8tado um con t r:v:to pa.t·a 
poder· vcndet· lutoria~ no Rio Grande, pa
ga.ndo 70 contos pot· unno. 

De modo que, emquanto os Estados p obr·es 
teum uma peQuena. gorgéll.a de clous ou dez 
contos, aqucllc q_ue resis tiu obrigou, mcrimo 
depois tle perder a questão, ll concossiona.t•io 
a dar 70 coatos e a. dcsistit• da. inclemni? .. tl.l}iio. 
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AgoJ'a, pergunto : que pa.)lel fn.Zt~m os S3.ival-a., m~mo eontt•;< a noss:1 vontadé'. 
St·s. Deputados que vo ~am pel<1s loterias a Tenho di to . 
tt•oca de dous c•mtos ou de dez p u·a a.~ iiJsti- (Muito bem, muito b•:m ; o o1·ador d (:ump1·i-
tuicões do~ seus Estados. . . menlado ) 

Ett You ler o conk.1cto (LO. Compa.t•céeram mais os St•s, Urbano dos 
ue modo que :\ cnnsa é muito simple~: S:1ni os, Albuquerque Serejo, S;t Peixoto, 

o Rio Grande do Sul pord<m uma. causa. Arthur Lemos, Anton io Ba~tos, Indio do 
contra a comp:whia. tle Loterias Naciouaes; Rrazil, So:•zedallo Corrêa., Luiz Domingues, 
p:>iS bem, é tal 0 Lucro que CSk'l. companhia Anízio dP. Abreu, João Gayoso, Joa.'luim P i· 
tem, é tal a con vic~:.ão de 'JUC SJ lile podiam rcs, Virgilio BrigídJ, Thom,tz Calvacant i, 
pt'ir emba1·aços, que p:~.ga anuualmente ao Joiio Lopes, Francisco Sá., l~red.,rico· BoJ•ges, 
Rio Gra.ude do Sul, pat·a vcnJer 1Jillwte5 lá, Soares Noiva.,. Lima Filho, CamilLo de Hol-
70:000$ p dmeiPo, depoi.; f.O:OJO~ . lan<la,Cclso de Souza., Toixeir<\ dJ Sil.,. Pe-

·• rei ra do Lyra, Esrnoraldino Bandeir;t, Es-
Ora, eu pergunto : que pa.pelfa.z ~m c>sos tacío Coimbra., PedrJ Pernambuco, Alfonso 

outros Estado.; quo s~ contentam com 2, cost1 , Araujo Góes. Arroxolla.s Galviio, Ray-
3 ou 4:000$! mundo de Mit\tnda, Syl vio Rotúero, Caslt•o 

Sr. Prasidente, nesta questão 1iií.o h:J. uma RelJcllo, Noiva, Milton, Augusto FrJ.nç:J., 
face em que pos~a. com va.nt3gcm defonrler-"' Eugenio Tourinho, Vot•goo do Abreu, Ro
a ques.ão das loterias; os repu!Jlicanoo não dJ•igue3 Lima. Ga.ldino Lorot·J, Pinhei ro 

· teem um unico ponto que lhes possa ~er Junior, .José Marccllioo, Hermlia de Sá., 
í'avoravel. .I!: cst'3 Congresso e csta.Ca.man Hent·ique La.gdcn, Nulsoo de Va.scoocellos,. 
si votar esta immorafida.de no p rcsupposto rle Oscat' Godoy, Sá. ~"•·eire, Barros l<'t·anco J u
que apoia o Governo, quando o maior dos nior, Antonino Fialho, Cu~todio Coelho. Pc
governantes diz que não qu~r s:ll' cumplicc l'ei.t·a Lima, Julio Santos, Viriato M:J.sca
cm uma ladroeira.; qua.ndo o immedia.to na l'C~ has, Fra.ncisc.; Vei.ga. Gastão da Cunha, 
ge3tio, o Min istro da Faz~nda d..clotra qu e é Pcntdo Fillto, Antonio Z<tcha l'ias, Ma.yl'ink, 
vergonh·lso, que 1; um cancro ~·Jc i a. l e o Go· Cat·los Otton i, P;\dua. Rezende, Cost a. Juniot·, 
vorno pc:de ao legislt\dor os maios de estir- Luiz Piz 1, Teixeira Brandão. Benedicto d.l 
p~t· esso cancro ; nst a C;tmara a ssume a ~B'!- Souz.1., Lindolpho Serr<t·, Al:mcar Gutma.
ponsa.bilidade t r·emeoda. de ter t•~ncgn.· lo a ma.r~e-~ . Lalllenha. Lins, Ba.rl•osa Lima., Soa
opinião r epuiJ!icana. li:m lJeneficio rlo povo, l'('.'l dos Santos, Germano l·htssiochor•, Vi
está visto que não. Bm beneficio de <ptem, ctol"ino Monte iro , Riva.«<avia. Corrêa, Aure
Sr. Presidente? lia no Ba.l'hosa., Alfredo Varella. c Cassia.ní> 
· Eu não quero leva1• ·~ qtlest.i.o para 0 lado do Nascimento. 
par:.icul:tr, parCJ. o t errc.rw i ncantle~centc dos Deixam de comp<u·ecor com causa pa.rteci
apôtlvs pe3soacs da. sus;)l)ita. tio$ caraccor·es . pa.da os Ses. José Boitottx, Podt·o Chormont, 
Nã.o lavarei pa.ra esse Ja.do, nunc.t lo varei. Rodrigues r~m·nande>, Chl'istino Cruz, Gue-

Ct•cio t er tl i.~cutido ;~ qne;t.ã.o, ana. ly~ntlo dollra. Mourã.o, August.o Scvct·o, Mataquia.s 
Gonça.ll·c:!, Mo t·cira AlnJS, Cornclio da r' on

ponto por ponto, a rninut:tt!o c ..• nt1•act•> pro- seM , Elpidio l~igucírcd.o, Jose Duar:e, t~pa.-
po0;,t1~«•·1.0 t,.,1., pt•ov·•·'o qttc ., c ns'J.tu1·,:;0 11:;0 minon1lv.~ Gt•acindo, To.>ttl, Augusto de t•'t'ei-

>'-' ;,u ~ u. ,·,.., 1 
vor mitt) votar-~o alguma~ tli$po:;i~~õc:; rlos~as; tas, Marcolino Mou t•a, 1J onysio Cot'.J.U:lira, 
cl'(~io •o1• moHtrado quo a idéa. republic:tna. Celso dos H.cis, S:unplio F~n-.rz, August o de 
so oppõc a. outras, 0 quo a. mom.liua.Jc se V <~.sconcellos , Maninho Campvs, Pcrcir·n. dos 
oppõe a to. la .. .., . Sa.ntos, Aurclia.no dvs Santos, Joa.q uim Bro-

h ve.>, Rangel Pestana, ll:;tcviío Lobo, Mon-
Agot·a, 81•. Pr(lljiucote. d.!;empen o-ma teiro de l~art·os , Il.lofonso Alvirn, Monteiro 

des ;a. tarefa., no iniui\o ue soguir o cJn~elho d~t Sil vci ra, Bspcridi~o. Adalbcr;o Fet•ra.·r., 
dado pelo eminente Uepttta.d > pelo Esta.un Leonel Fiiho, Necosio 1'a.va.ro.J , Ar1;hm• Tor-
do Rio do Janeiro o St·. Ctlitodio CuclhJ , c1ue 1 terminou a sua bel! <~. oração dizon<lo qtt iJ ora ros. Manoel Fuigcncio, No0uci t•a Junior, L n-
neca;sa.rlo h ver se!'iedad J no orçamento . dolpho Caetano, Miranda Azcvo•lo, MJroira 

da Silva, Oliveira Braga., Pa.ulino Car·lo$, 
Is 'o que ahi e.>t:í. \ 'C tn f:tza.· p;trt:J do or- Az.Jvcdo Marques, An tonio Cintra, Hermene-

ça.ment•> - h . . 1 1 giltlo do Mot•acs, Ovidio Abr.m\Cs, Ma110el 
E' necossa.rio, pois, que aJa. s~r1e1 a< u, Alves, Xavier <io \'alio, J ,;!!.o canJido, Mar

}lorque, Sr. Presidente, l!i nós porúermos a çal Escubar, Francisco Moura, Angelo Pi
!'tepuitlica votamh.l cou.w.s de;ta .. <;, si nó; pel'- nhuir·u 0 t>ínto da. Rocha. 
dermos a Repubtic>1 po1· t'alr.a. de sm•ied.u.U.e, 
não ct•eíu. V. Ex . que a Re puiJlica su h a. ue E sem causa os Se., , Josó Euzebio, Ray
pêruer pu.ra sempre porque o povo ur«zileÍJ'O muntlo Arthur, Thomaz Accioly, Fau8to Gu.r
que a nta. a. Republica o é sm•io, h·~ de saber doso, Eduardo ltamos, JoJé Mon,jal'Jim, lrineu 



Cânara dos OepLtados - lmp-esso em 21105/2015 1003- Página 14 de 24 

SESSÃO EM (i DE NOY.E .lllllRO DE 1901 103 

:'l·fac llado, Silva Castro, José Bonifacio, João 
Luiz, F t·ancisr.o Salles, L!l.mounicr Godofro
do, Adolpho Gordo, Rodo!pho Miranda, 
Joaquim Alvat'O, E1lmundo tla. Fon~ec:l, Ca
jado e Cincin:lto Braga. 

O ~h·. P••esiJente-Contintí<.L a 3• 
disc11~o do .pt•ojocto n . !50 C, de 1001, 
com parecer S)bre a s emendas, oiTet•eeid<ts 
nm 3a discussão ao peojecto de . lei que orça 
a Receitu. Get•al d<.~. Rcpublica para o exer-
cicio d o 1902. · · 

'!'em a pila.vt•a o St• . .Toã.o Vieit•a. 

O Sr. :João Vieira-Sr. Pre~i
dente, tomoi a palavra no. ultima hOl'a, 
~n<lo aliáS obset•vações um pouco l ongas 
a. r .• zet•; de mudo que (\ uma difficuldado 
para mim preilnchcr os poucos ·minu tos que 
t;•ltarn ne~ .. a. p:\rt.~ da. ur·dom do dia. 

1'alvezrucsrno cu não e ntl•a.ssc na dis
cusdão da. recei•a si o:; nossos orçame ntos j::i 
estivessem e:<:plll'gatlos de matm·Lts estra
nha~. de elcm Jrltos he t.erogoneos quo s.."'lo 
impl'<JPl'ios das !ois de ot•ç;Lmenta, de !ois 
annua,;. · 

Ha. a.lgun~ dia.s, discut i tllo o Ol'çMnento 
da. Justiça e Nego~io; Iotorior'll9, hesitav<• 
ou em affirmu.r que cstwa extincr 1 ou a.bo
lilla a pr.1tica de se cn.tert<\t'em nos orça
mentos disposições impmpr-ia.s ddlcs. 

A!lurli ás opiniões manlf·,J.qt<M.l:t s pe lo H
lustre rula.tor do m·çame11t0 ilo rntel'iot•, que 
àspirava ver rc.;t<.~belec iJa. ncst;~ Cilln:ua 
a, pratic . ~ do i ntroduzir nos p t'(tjectos tlo 
orçamcnt,o di~po.>ições de c::n•acttJt' pet•ma
nont.o. 

E11 dizia que, ao con1;n•·in, appl<tutlia o 
l.iit'eito parhmu1Ha.t· exis teu!;u qu.J ello een
StH':1va; a.pplaudia o R(lgirmm l;o nc:Jt:t p:\r\6 
que prohii.Ji<L o PI'Ohib) OltiJNSS;.I)JellLO que 
na.s !ois ot·t;a mon r.al'iilll soj:un incluiola.> dispo
siçõns do ca.J·ac .ct' p lll'lltallCJD&c ou tledtinarlas 
a crear· ou suptlrimir lltnpr.Jg-o.;, <tugmoat'l.r 
o u diminuir vencimeni>•JS. 

O OrçammHo 11<~ Recoitu. nli•) escapa d .~ 
censura. qu.J cu fiz a.o Orçam<:nto do lntol'ior, 
.isto é, da censura que eu fiz á. opinião do il
lustre relator , pul'que o Ot•çamento da Re-
ceita r~Jalmente consagt•a disp:;sições tle ca
racbr IJOrmanent~ o, digo ma.is, fa.z pcior, 
por Que nas disp;>:;içõ~s , qlle terei ucc .• sião de 
anaiysar, como que enculle•·ta.rncnto rutaue
lece, JJão uma. didpo.;ição de cil.ractot• pm•ma
ncnte, mas mult:ts, innumlll'<IS, muhiplas e 
om tü.l uu1net'O quo é imposoivel a1Jo rw~; ! -as . 

Quantlo di~cu Li o ol'Çt\tnento a. q llC llle 1'<.~· 
ftr·o. tive occ:.u;lào de mo.;tr;Ll' quJ era. inu.d· 
mls.sivel a. pr·atic<~. do so discutit· em pt•imeiro 
log.~r a r·ccei r.a. c depoi~ a dcspeza. 

O ~y~tema. quo a. Cama r:1 (levia a.doptar 
devia ser justamente o iuverso: primeira.-

mente vota.r a despov.:~., e,depoi~ de v2rificada 
e ;La., cut~o tra.ti•r-~ dos fundos , cs:U!Jelece
r em-se os racur&os neco33arios para satisfa· 
zer <1 clespez~, orçada.. · 

Mas eu n:l.o rept•oduzirei as considerações 
tlU(! fiz n~--~ occi.L$iã.o e pt·iocipi<.~.l'ei pelo 
a.t·t. 9• do projedo ela .RecoiGa., que é a. dis
posição principa.l a. que aea.boi de alludit•. 

O art. 9° diz : 
'{ Continum·ão em .vigo1· TODAS r~s disposições 

das leis de or.,:amen to u.n tecedcm tes que NÃO 
versarem sobre a.ubriza.çã.o para. a l&erar ou 
marcar vencimento, crea.r, rerurma1· ou sup
primll· l'cpar&ições e alt.era.t· 1egisbção fiscal 
e que não tenlumi sido expressamente revo
ga.Jas.-..: 
· Dous illustres Deputados pelo" Rio Gr•ando 
do Sul, c ujos nomes p:x;o licença. para dccli." 
nar; o Sr . Alfredo 'Varella, que fundamentou 
a SWJ. emenda, c o Sr. Marçal l~scobar 
apresentaram em~ull.tiS suppressivas da dispo
sição dc~sto a rtigo. 

O honrado r .:>lator rcfore-sc primeiro á 
emenda. do St•. Ma.rçal Escobar c , í'a.7.endo lar· 
gas conside1·ações, que cu não lerei pr~ra. não 
ca.nçar a a. ttençã.o dJ. Cama.ra. com a leitura. 
destes longos parccct'L1S, condue do ~eguinto 
modo: 

« lia. m c!lmo nm corto nu mor .> de ttU·a_s quo 
o :tão om v igor h a a.nnus e quo furam dccre
tad ;Ls em lei orçamentaria. c sem essa dispo
~içã.o tlei;oç,u·iam de ser co \Irada~ . acarretando 
pt•cjuizos á Receita,, sendo, no cmta.nto, a su:1 
t~spueitka.ção longa o de:>nece~saria.. • 

Com r•elaçào :!. cml'nda do Sr. Alfredo Va
rella, diz a. Commissiio: 

(( A Conuni~sio recuS()U. emcmla. itlentica. 
pt)l<L lmposslbilillt\de em que est<i de fazer a. 
indi~1~:1i.·1 d.e toJas a~ medida.~ comprehon
dillas no at·t . 9-•. to:sso clisp.>sitivo so encon tr a. 
om Iuci~ <ls !ois de Receita, ainda as mais 
r·orrJO\; ~s. om n Jsso paiz. 
gxis·i; ~ no tempo da mona.rchht e foi con· 

~erv~~ la. no l'~gi,ucn repul.llica.no. Suria pre
cL;o, pu.ra a tt undor ao que t..letermina a e men· 
lia, t'ecJrrer a. todas as l.cis orçam~nla.l'ias e â. 
legislação do paiz, · a.tim Lle p .der fa.zer-sCl a. 
couiftca.ção das motlidas que successivamcnte 
furam scruio votadas, muitas das qua.c3 fo
ru."l r (lvog:1da.: e outrt\s conset•vada~.~ 

Ora, o at·t. \J0 e.~t<L redigido com certa ha
hi iidi\tlc ; ruas, apc7.ar dil<.SO, quem o ler com 
a dovih a.t~nção verá. qrtu ollc infr inge 
manifestamente o Regimento. O a rt. \)o 
CX.ü) UC u.que!la~ Ui~pO~IÇÔCS antCl rÍOl'CS que 
~ll.e t•ovigom u.cel'C<:L d<L~c.-ea.•)Lo o 8nppt•essão 
·de ornpt•cgos e alteração do Yencuuootos, 
•nas nã.o e Jtclue a s dispo.siçõe.; per·u1a.nentes. 
Ora, sl o a.rG. U" (ia !tecei .a não exclue as 
disposiçl>c.; de caracter permanente, oe:;sa, 
parto ll evideoi;emcnte conwado ao Regi.-
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mentu. O Regimento, o principalmente no 
ar~. t32 p:u·agmplw nnir!O, diz : 

{( NnnhLuna ~l'();l,r.~ãtJ L;H snppr1.~S~ilo de en1-

prcg-o, nenll11m twgmento o1t tlnnin11içiio d:J 
ordonatlo potloni ll~l' log;u· n<>."> leis annuas, 
i\Ssim como •wnhtmw di~po.~ic; ii.o de car:~cter· 
permcmen te será. nellas inclui<itu> 

Vê-seque é um:L dbpo.,iç:'i.o p1·uitibi1:iv:~ que 
o 0r<;:1mcnr.o não l'C8pcita. Ora., Oli a. d.is
po'i(~ão u., Orç:Lrnonto em di~cn''''ão, r·cfm·ill
do-sc, como se rclf!l'C e o co11fc~.,a o propt:io 
rel<1tv1' rb Commis.,ão, a mn, dbposl<:Üu pilr
mancntc, ú Clliltt•aJ·i:L <lll Rogimonto, ou a 
disposir;iLo se r•c:J'c re iL taxas, eomo t.arnbom o 
illusi'rc rebtor dr1 Cmnmi,.;..,ii.•J con fn,-.9. a.lnd<t; 
e e11 acho qmJ neste caso :1 tlisvo~i~:ã.o é aGú 
incon~t.i Lr1cion~d. 

O Congresso tom como atn•ibni<:iiü IH'iva
tiva fixar· a dcspeza lJ rH'~~ar :~ I'Oet~il.a 011~ 'er
mo.~ e conl'ormc o <>rt.34 n. l J.;t Cons•.ir.rür;.ào. 
Além dc~q rli.~puB i~:ã.o r[ltC •• Constitaiçiio 
cstalJClecc < Jll~Lntlo ~e rel'cl•u ~i~ <Lttribuir/ics 
do Congr·e,-~o Focleral, lw. nm:t outra na 
Constuuiçã.o em qne o logí~bdor cumr.i
tuinr,e pr·ocurou g<Ll':tnt!r o citla.tlão em rela
ç:ão i• dect•et:o,:iio do imposto c it ar•rr:ca1l:L~io 
das taxas fbca.e~. E ú por· ís.~o qUI) a ubpu~i
ção a que <1llndo ~tcha ·~c no ti mio que' o1·ati1 
da «dcclar<Lçiio dod dir·eito<'>> garantidrm pula 
Constituição a tú a todo~ oi hal;i Li!. fi tr!s do 
paiz. E' o~ 30 do :1r". 72, que tliz : 

"" Nenlmm impo:-;to de quaL[UCl' natureza 
~erá. cuht'<ldu siuão em Yirtudc uc urna lei 
que O<tUt.DL·izc.» 

Om, ~i 011, que e~t.udci o.'Qrçamr;I1to o pro
curei ver rt u:tr.>s t!I'<J.lll o~sas t.:t:G.ts , cuJ tseguí 
a.penas desc.J!JL·ir rnuit.rJ J)l!UCi1~. que fic;;,lll 
reYigl)r:wdo, como é r1ue o e•Jrtr,ri.I;IIÍnt•~.p<!l' 
um; L dispusir.:ii.<J g •. ;r•:Ll r·cv igr>l'ilndu v:vi:Ls 
leis de UI\'·:~ment.ul> rlu di ,·r;r·,-.,s T,empu~,póile 
S3,lJCt' a tjll ll impu~r;u est:i Sl!jdto '! 

'Acho I)Ull o rm.:eoito cun;::.r;itudona.l nilo ~a 
r-o:lliza llC ~to eu~''· E' 1nisr.c- r l[liC :_. t.:tX•I du 
imposto sPj:~ d"el:r.t•aol<~ po . .;it.ivumentc, r•.lal'a
Jnente, ni ~irlament.o, r r a h~ i rlt1 lteceit<l G nii.o 
:t lei do nnccit.;L Llocrct•lr que fic:mt um vigor 
tolias :~s rlisposiçõos y_ut) nà.<J tiverem t:.d ou 
tal CUI'iJ.C,Cl', lt1<1' COIIlpl'CllllnrlODtlO tod:tS :tS 
di~prJ.> iç~ões de annos an t.er·iul't!s r1ue 1.1JCin 
litnçatlo tax:ts sob r·n o contribuinte, til.XiLS qae 
os Pl'Opt•ios IJoputittlus não cunlteeem ou tn:1L 
conhecem, ltuanw mais o ce~ntt·ibtlínte. 

Nci!S<J); L:OJH.liçws, flUlll' o :~rt.. ~~· se t•ofira. 
a dbposiçõe,; do cu.ractur· p:Jl'lnitnente, qur ~r 
se rotit•a a taxas, ellc constituo urna ;li~po
siçã.u 011 : ~n l.i-r· r ~glmenta.l o lt inconstitucio
nal, Mo 6, que nilo foi est;ttuida. 0 11 assen
tar.la Lle accordo com o,; pt·cceitrJ~ quB a Con
stiLuiçã.o estaiJch:ec Clll du<1s dispoáçõe,;, uma 
BolJr,·. <Lttrihuic;;\o conlcriJa :w Cong t•cs,;o 
un orçr1r a Roceil::o, uuLt'<t g:Lr:wtindo ;10 
ci<llldiio oH r·esldentn nu pair. qiu1 cllo nã.o 

})u.g·r.~rü. un1 ilnposto que ní\o seja, autorizado 
pur• lei. 

Ora, no p;u•evet· rlo l1onr;1do r elator , mas 
llit.) [J<1l'tos q uc se referem <ls emendas dos 
i!lu; t.r·cs Sr.;, Alfredo Varoll:1 c M;,~.rçal Esco
bar, nota-so q<Io o honrado l'Ciator diz quo 
sr·ri<~. quasi impossível cit~1r esta; uispusi
çõos, quer em relaç:io :\ ar recad:1ção, quer 
onl rotação <1s ÚLxas, de :t!gum morlo dando 
:L enten,!ct' que Cl\t impo~sivel fazer um 
lt\tballw t'iio longo, da modo a co n.scguir 
que o Orçilmontú da Receita fosse com
pldo. 

Sr. PJ·csirlonte, ou tenho :ty_ui o pr·o,jecto 
de H.ecoita redigido p:cra a 3fi 11iscu s~ltn , 
as.:>im eomo o parecer do lro nr :Ldo re lator, 
m:r.s não tenho o impl'Cs.~o in (alio uo pl'imi, 
ti v o pr~jccto do lteccHa, porl\m devo notru• 
quo quem. como o i llustl'ado r obtor, foz 
um tl'ah:tlho de tan to folcgo, porlcria com 
mv.is algum ·esforço insol'ír ne llc um rol 
do todas esta~ t:.L X U.~ q r1e dcve l'iam 1imtr 
subsi.~tíndo p:tra conhecimento do Clontri
bulnte, al1m de que assim so puclessc cum
prir ;:. disposição constitudon:tl que mand:t 
oi·ç:n• a Receita. o que ao mesmo tempo diz 
que o contribuinte não õ ob!'igado n. p:.;.gn.r 
impostos que não sejam a.utoriza.1l.os p~l :t 
lei. 

l~u já. tive occasião de, uisc td indo aq1li o 
Orçamento do ln tm·ior, r~feri1·-mo a uma 
tentativa que lloHvc em Franç:t sob aRe· 
st:ml·ação de f'u.zer um or·o;am1mto fixo c outro 
movei ti. imitação do o rr;;t men to inglez, c 
entilo dissr; c1ue <L itlúa nã.u logrou vc neet• na 
Cam:u·a , · uizentlo, por isso, uma autor idatie 
nutavcl r1 r·cspeito de uma er11enda a.presco· 
t.vl :1 nc~ r.e sentirlo, o segtlÍnGe : 

«8sta pt·opo.;il;ã.o ( ri ·1 o mendlt La.tlita ), 
não trmtlo ~iLlu urloptada. o orr;arnonto rr:.ln
co;, Cilrn;inua :t rop t·Of luzit• t odos os ann us co
lurnn:t.i ti l} dfz·as llllC os m inis r;ros e os r·d·p, 
tor·o,; r·l ~<~ornor:a.m crJJl t i n un.mon te a. eommen
t:tl' pura tdHJg.lr <\ su:t í n~cl'lp..,li.u irtcv it: l vcl. » 

Ur·a., nús 1.emos o mesmo systcma d.r ~ or<:it· 
mento e , conseguíntt;mcnte, ~nj: ~ ü tr:1balltr) 
m:tior on nã.o , mnis pesatio ou nio, ú mister· 
<tl'I'lJlar todos os annu~ ost a.s tn.xas, (~ mister 
quo os r·r:la.toríus d:ls Cnrn rn is~õos ver'S('.Itl so
lm; cstcsimpostos :t~~iln tiLx:t tivamon te e~
tabeleeírlos c ~ohrc olles fa.r,:am o8 commcnta
rws (llle jnlgil.l'C ifl conveniouto$,co mo s rJC~()clO 
justanmntc P-lll França, onde os ministros H 
o.> relatare.~ da~ Culmnis.:;ões no pu.l'la.mr:nto 
l!Ommcntam tonos os annos de nvvo a.s vu r•ba~ . 
as cifms , os alg;u•ismus, etc . 

Depoi.~, não é o honrado r elator q ue, com 
a 'm:1 alt,. profidr:nlJia. c incontcsta~·el co mpc
tcncia, se póde art•ecoi:u• tlo volll lllO q11c 
possa vir· a tr~l' uma le i de Recr.lit:t, a li m <lo 
que ella e~pt:citir[ l lt~ tou.,~s as ta.xas, t wtl ;ts :ts 
di'Jpo~ic,:õns q uo devem vigorar no oxcreic io 
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:pul'<.inC ~ô rmra o exerddo ó J'd Ln u orç<t
mnnl;o. 

1-: ,j;i, que o Ol 'c;:ttllt~n i.rl l'ui.lll'r> rln r1r l fl dis
Crl1.imns r; rn·u_ji·.do (, ' ·() mn.is vollt!110~<J quo 
'l;(~ IJI a.ppa.t't!(·iJo att!. ag·o1 ';t, ll~t·ni. a1.~11t'l Hts 
ll<l,ll\\'1':\S O.,Cl'Í ptil~ .{ltH' :-ii.OIII'tll (Jill 19:10 <L 
r ospr)i;;o tlu rJt'ç:unurno rr. ~nérJ-. : 

n:tr tllsposi,:õo.> fJIW eskj:1m om YÍgtJl\ o qn u 
a.;;;i rn l'ieari;url revo::~ad.ot s coll\ pro,jonzo .J.(J, 
: t l'l'(:();l.lliH,,:\.q 1.) ÜO lll'ÓCf'.S~ I fisc~:t.\ l!liC pt·e~idC 
:t me,;n \:1 i li ' r·nr~;t<hl• ·f1•>. 

«0 [ll'IJ.ioctrJ rl c on;.<Lmenr.o !htncez se a.['i ('(\
sent" soh o • t~p,~cto ,Lo um. gt·;wolc volrtn\\1, 
Ô.t) Yr)lr lmr~ muit.J gr:mtle IIH;.snw, cujo 1111-
nllll'll tle. pagiru~;; v:w et·cscnndo tuJos o.~ 
:tn nos-o 1lú JIJ!J(j co11tínha 2 .ti20 p_,l~'i!., e é 
a.Lú af.,tora. o rna.iox·. 

Sem d uvida a::; cil'ra.s que ello contú111 
teom p t•ogl·cd fdo con~idcl':tvo!mcnta do~1 lC o 
Cul! H'Ç'O do Sl!Culo X IX ; ·mas uào h ;o. CtH'I'e
lotç;í.<J nccc.~.uria. en ire a. impurl<~nci:\ u :.\\:1 
ci f!'"·" o <t c;;pc.:sul'<L llo::l in-4". 

N:t l ngla.tc;•,·;L os colllJJ~i s,;;u· iu\1 da J'onch 
i ntnr11:~ n;:w clllpr•~g; ml ma.L' pavet ho.in pni':t 
da.l' t-OlHa de l.!>OCl . OlJO .()O[) fl'oi . tio i l ll !l>l~tc :o:; 
:.Ll"l't~Ca.da.tl' >~, d u tllln Ot np1·eg;1, y;\H l \1 i~ '\'in t u 

a.nn u~ }.m;~a.c[,,·; p <tl'a rl••L' conta de JJrt! rlo., d.o 
IIJil IJJ'iJii:r,J: dt~ J'J•;ull~O:J . 

As .fr'úur.n ces !i : :c o~olf..s cun'tceJ'I t')llos o.-; do
t:.ülios l'd:rJ,i\·.,s ;w Cu fl.flll1ctc>, ::.o 1;r•rl•1 d;t 
situa.,}lí.u tina.nceil·;.J. oJn 1::30 pagi rw.~, be:n qnr~ 
:se ·r;t·,.to Llc tlo uc: 111ilha.t·cs o moiu de dcs
p!!Z•t s . 

N;L [ng-l:>.tcl'l'<\ :tin!la, :•pcme elo olcsrmv()l
v ilncn to do., Sel'viços, as Finance.,· AccoJ<nt.ç 
c os Statistú:at Aúslnwls teun vat'Ü.L(l<J poncu 
ele cli mell.'ii'Lo: sãJJ scmpm JW.\[ Ilenu~ r.a.tl t:m .. :; 
quo ~n m t:t tem l':tci!mento na. ;d:;iiJci ra.~ 

Quom, excl:.t.rna StOil l'lll, .~o uludu. mott.CJ' 
lla :,:ri iL a.JgifiilÍ!'i.l. O I!I'Ç:iWII)Ot,u fl':J, llC: <~Z '! 

O VrJlllll lusu p rojeeto tl ;~ Rocei t a ac~u;t l , 
digo cu agora. ! 

P o J' CIJJlSC.!fUJ il ~ n, não é 'lllCsr.ã.o de <!Set·üv eJ' 
ltl:d s 011 !riUiluS papnl, jiUI'<jUtl, C<Jnl<J ti Í.)Stl , <J 
Ül'l;iLillCfl to l d;~ Rt!ClJi !.;L a.ctu;d (: o lll :th: VI>! I!· 

lliUS•• qui) aq u i ~~ ~1 11 app;u·ed>lo c:, ,;,Ji/1 P"''' 'i\~ 
JúLgin;us ll ltd."l, a .. "' dispo-; i~;i).t!1 (lu l{o .:.dnt~W l,o, 
a~sis n e;•lllo a:-; tli:~p.J."ii ~:r·H~ S c.~Ju ..,r. iLU t: i l, fla .. &;.:.j 
l;m·i :un ~ido pk llalll<tHtu t:\JIIl JH' itla~. 

::;o hl'<: "' ''"s pr.Jnio~ de ' I IIIJ :tt:aud do Jfl(J 
Ot:t;llpa.r, tli~."il! ;~ CuHUHbs:·L·o no.s ld'Ot:lw; I (IIC: 
a.i nd:t 11o'i.u l i ;i, C<Llll<l.l' :~ (lc'''lo ) : 

« AC:Jntll1ís~:'t t r nfi<J ptid ;: :v·.r:<'il.:r.r :~ <!Jrw.rrd :l .. 
l·:m ~~" di~eu·:~:"w. l.:lllnrr•L~ id.u:ll, io:•t roi ;r.)H'o-

81:ntndJ.. o a C; t,I IUU'~t l'ccr..~-;~I)H .. a. 

C<.IJn td1'eittt, p:<.J':~. t 'S P ""i/iea t· "S:'iL~ <l.ispn
:·:ic));H S\~ l'ÍU. Pt't ~Ci.Sr) l'CCOl'f\!t' i.L UIH g'J 'ü.IHl~ 
l.lll llliJl' •l dn :u r no~ <: í'<L WL' i!~ l, ll clll deJUOt'~Ldo, 
" ([l:t! l'da.J·,i;_r1· i:1 ;_1 discrt.>~:'lo 1h1 lei thL 
ltCLmittt, :Jern v;~nbgeuJ, poi>, PM'a. (l. ~vl rui
I L i ~HL\Li·'ü.o . 

A (j;u n:u·;.~ s:tbr~ C[UO de loi'lg:L d;l.t:t v~wiM 
di~p ·Si;;ões 'l "f' d c ~v··.m ter e t 1:o1n caract er 
p ot'lll:tncni.e Jo rarn vo&adas no or•:<LII tento, n 
Slljlpl'i lll id<J O :l.l'L Ü", c( JJVirl;_t~ lc!V(L fi G:J.r ·~f!
hialll ;-;oht'<: a cont inuirl:ult: d t!.~S:t-~ pl'ü l' iclnn
d:ts, O I}U < ~ pucle;·i:t ilClLI'l'C l>: ~l· l'l'l 'clMIOi l~~ 
'I.Jl:.tr~h i: t. ~ 

« < l l' ~t , e~~e f.J·a haliLH ~~an•l n, <ll!IIIUI'il.do 
e 11 1i 111 li: i;,;;n nx i;; i l'Í:t lllll lar·go t'S}Ia.•.:•l 1111 
ti: l l'l})'J e <t so!ido·H;;'~o d:: 11m :-;' ' ' " lll lllWl''J r! c: 
· h~do . .:; ·· ~ in l'oJ':rtar; (jcs dt! ftpJ.t : 11;.to d i~piin n. 
(;oJJlJnis~fi.u " q rro : iutp<IS; tiJi l i . :u ·hnt :, Ca
ru:u·;t •k l'o(;u· t•stc: :u11~0 il U ;·r;:llrH) IltO ti :.~ 
Rl:i:L:Íi~;' . ~ 

I) 1w!n·n t•<.:la,f,d l' l' o~ r,\P~ ~ -.Sil aqr1i ;v . .~ ])I' O(~ ,·~sso 
11se:r. l. S i s" H•li•i'e " " pt·oc''" -<o ti.;<:a.l ;jwH-
dMi•J , a.ind~. :ts mi11h:.r.s d.n v i c!;\,: sfi.<1 llli1Í3 
st':t•ia,; t: tet-d l)Ct;:t;i :i r, ilr: cxpu!-:~s. r[IIU.II<lu 
ÜI"Ol' rlt: m e <II:CIIj_l<ll' dn •. ; dl~[lO~j o;Õc;.-; COIICür• 
rwrrks :u.> c-xc:e t.-t i vo li:>r~;rJ. Mas, ,:i o nobL'<l 
t· ~ l.la't tJ l.' su r·o (·n t'D :.is dí~pu~i'.'·Ül.!.-; lll! l~a.ra.ctur 
a•lili ini stt'.IÜVo, " " naÜ<L k nlto <[110 UJlpor; 
di l"(!i ~ô qai) e:i trLs dl.iiJuBif.·ii.):-; n·alio uncar .. 
nwhL;; c:111 !r:i d<: (Jt-,;a.< cHm to rp .u: dOI'm•i :t nt:sto 
c:aso »<:1' c il. u.,l:l, }lt•l' 'JIH', si ~.-~o nbj.:e t.n •ln 
n:~ui : IJ IIUili.o, 11111 r·~:gulamon l.o rúo dosap [J:L
J'c !CC ~0 lJt!l' <!llO <1CiLlJ • <J <JX<'l'CÍC:Í!) il lla /l• 

C..:<' i !"f) , 

S.r!<t'() f;IX ·! ,.: j :t d [,.;,"O, il cli:.:pn,.:h;:Í.<.l 1: ÍllC<Jil • 
~ r.i ~II<:Ítlllll.l. 

1.1 n· •l >1:o llnpu iJttl•> i•(:! .• 1\.io t i !'i~ lldo diJ Sul 
;-il '. :\li'i·o:dw \';t,·.:lJ;o, di;., i!J.If'II~UII foii,Jid <) ~ li:\ 
ellltHld:t. ;ti l :IL' i, , !i'' : 

« :--iuppt'Íill:h-11, "'' iú l'lllil Jlill~ ' I' "~(: r:orl t:IJ· 
tJj.J ;r, iL « . tri i. O!'Í~;,.;fUI» . llt.il\ l'ÍIIIÍI'/1} ;i, l:•llll
llli:.;stLo a." «dÍSL'" ·"i'?Jo.~ rb;o.; lni . ..: dn Ol.'(;n. l nnul~o 
:w tc:e .. dun~ · ·:;J>, de (!110 r:i.ll:~ ""· sll.l. '!•l'oposi.a., 
p:i.r:~o q 11.1~ :\ 1li~Cil~'Í:-i,D c: vul;at.~:·•.o :--:n l'at::L tt l OI.) . .; 
1,~!1 . !110~ tbJ l tl~;.{llliCH!JO. 

J\11:~. \' tJ·i :L i;l':tl.< ·t' u!rtlxu·:r,,;",.; :í. :td cni1ri:>· 
(. l'ilf_Ú I.I Ih! I[IL·! di/, r•.,,;pd i. l :L :tl"l '( '.l\:tti:l.<;.;'t_o , <til 
enkLo si~ l·i.a. noet\~~: ~ 1·iu o:d.:!i:· q 1H ~ dbh:l'in1i
IH.t.il ; "tHt!lJLí: ;-li~ d !~c ~ l : u•;I.S~I! ~~ ~~~ j;;,,fja, on.~a1 H I~/I (,() 
a, ~~ ~ 1· ic~ d 1! liiCd {t l- L~ cpr· ~ Íit ~ OI! I I ~(JI I ÜJI II:L rl i L · 
Hll !ll ~ ~ : P'H'lllanu :i t~IJ (:Hl \' i .:{o!', p tH' n:'lo L! •I'B i 11 
Si• lt) \ ~ X lH't ~s .... ;l. Jl H~ I J I , I ~ l 't~ Vog;ui(~-.; . 

HL o.' J)J.'upl'HJ-' !o.:.::i.~!;vll ; j·n~ riol:t.tn :ts~ittt a 
lei a, q1H~ ·t ~:-; l; · t o Íl !l l lt(~di:d.a!n ~~ nl;f! :-.:l ljBi !,• ,s 
1\f)d',- ,, <.::o.<a , o il'i."b CX<'IIl[l!r > f'r rwl;iii t.:a J':Í. !. .. 

(Ju:d J'<: . ...:p( •ft;u -:~Spl: t •:u nrJ~ JnB I'( 'l_'il.tl l fi.S q tH! 

dO L '!'I ; I :.~t·r nos p: l.!'i l.i J r~·~1 d .u n •n1~; ; d.tl." puvn:o-; '!- » 
1\ :~ t•;t Z•7i u~ dn. Cu ttln ii~~~I,CI o ;) «~ltH•. j~f )I) VtH\(~OJH 

<!1>/llH .J.Í dt:l:i.l r ei. lI J', •l ;dtJJ' il :t C!llllllliS ,.;·Ln . 

l'ó d'mc:-.~o: au L< 'l il j)IJ da IIIHil:l. :-<:ll i:L. \ l:t :l 11 i10 
t <H li(J.< nad õt c:ll!!l i sf,l), E:> . .;c: Lt·ab:tllt•J, Jl.ll'.-:1 11, at.::l l'l'l:ht:í;L kulp >, 

l)<ll$ ~ t!I'Í<~ lllJC<;~~:U'Í'.I U c:X'Iflll! f lli iJIIC Lu~u <.i ll 
Lun g<':woln lllll!ll;I'•J ole lni" o l'<;.•Hlon r•tt·ia.s , 
c._.t·rcrtdu o rotator u p erigu de não moacíu-

C:unara Vol. VIl 

,\ H.<!puhl i c~~ pal'a _j u~tifku· Ol'l'<l~" a lo' ISOS 
uiio tiUVll l'I!CUl'l'lll' :i li l<IIJ:tl'Chi: t . ~I ;L lll<>ll;u•
Clii<~ curumc~tuu crrus c ahLLw;; ê tempo do 

F< 
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mnenda.t•mos e imitamoq n lllotlrtl'chia no qne 
olla foz do l!om. J<: u.m:ufllii cu t flt'ei do fa.zm· 
11111 certó confr un to, UIJli\, vez <J IW o rel a. tcn• 
do parecer rcfere-~e (L m on:t.l·c!Ji :.l. p~u·a. ,jlls
t itical' oss:ts it'l'O;..[u ln.t·i·b.do;::. ~!ostr': l, I 'CÍ :,c:.oH 
d:Hlnollo.> tempos, fll11 qu :; as t.lispu si ;; ;)(l$ slLü 
ju~ti fiC<1d<~s . corno não c.<t1io <.J;;t:,,s ;, que J_lW 
t•cfi t·o. 

Sr. PJ•esí<lcntc, tondu d:11!o ;, hlll':J, n':'iu 
posso con tinuar o meu discurso; peÇ:l, poi.,,a. 
V. Ex. qnc me m:~ ntcnhti a p:.d<1.Y !~J. p:J.r;J. 
atll<1.nhã.. (Mui to bem; mtúto bem .) 

Fica a. discussã.o a.diad<1. p ela hora . 
Po.ssa-seã 

SEGUNDA PARTE DA ORDBiVI DO DIA 

b:' anounciada a cont inua.çJio d <1. 23 <liscn.s
são do pl'ojoeto n. 216 A, do 1901, com p:L· 
r(lccr sob L'O a~ ornemlas p:L!'a 2" discuss~o '<lo 
proj<Jcto n . 2Hl A, quo fixa a desp<lZ:L do 
Mi.uisterio da }brinh:L para o ox.ot·cici<! do 
1902. 

O S r . Presidente - Tom ;1, pa.I :I.Vl': ~ 
o Sr. Briciu Filho . 

O Sr. D r icio Filiao ncl1:t qne ~m•s 
J.lr irnoira.s expressões, ao sutiL• (~ tt•(\)110a, 
devem ser de Juuvores ao m us tt•:vl u J'ehd;ul' 
do Orçamento da Mal'iniKL, o Sr . Paulo. Oui
mo.rã.os, pela co!llpeteilcia C\ltu quo se 
occupou da rnateria, p3h1. eOl'I'OCÇ[J com quo 
sempr-e se manteve, at<~ mesmo quando 
impugnou al gumas emendas apt·a-;on tada.s n.o 
proje~to. p oi» d e suas pa_laYI·as r<:s;J.lr.a. a 
convicção em quo o~&á do . l[UO é p t't'CISO 
melhorar ~~ m arinha naci:Jnal. 

De um lado, as nossas cvndi<',õos fl nanccit·as, 
do outro a~ opiniõo;; da a<t mini:;kaçi'lJI ltlVa · 
ram-n'o a rejeitar algumas pt•opo~tas, Clllbo t•a 
convencido 1I:L neccssi<ladc <lo <pw.si t \I<I:Ls. 

o umdol' tem <le <livel·g i t• d!! a lg-tm ' <C1s 
p:trrx:cres de s , Ex., pot•rttu:r· nnteuuc 'fi li \ si 
o n~l;ado do Thc;•)UI'O n 7tu pr.rmittn q110 :o.i<~
mu>l uma por.eni: i;~ nu.v:.~l !lo pl'lmnir.t or1ll:l111, 
<W monos tcnlmmos a lguns nlenwnlo> in
di spcnslwd~ it. defc.>u. d:~ P:.1.triu.. 

Em um pai z dr. c'' 't'~ t:~o exf;en~a qua.nto 
o nu~so, (: de In.mcnt.:tt' quo sn,j:Hn inignili
(;antes os l'Ccursns ;Jc ~na :u·mrtd <~- (i lJ)fliat.los. ) 

Niio gn e:~n~•:t llc repcti.1· rJIHJ a p:~·t, IIOivr~r
sll ~· p t•es~ntem!ln tc u 1m~ u ~opi<L A.~ n:trlics 
jortes cstcndmn Hu:ts vista.~ pat":~ a~ O<Lt;ü 1:~ 
f raeas . 

Mais <lc 1 rm~~ vez t em-se visto r111C p;ü zo.;; 
![uc sn mo~tt·: ~m m11i to amigrJs, <tne sinmlam 
i ntcr.::sses pdo pr·ogl·e;;so c a.r lianta mento •lo 
out l'OS, são just:.~mcntc aqucllo.~ quu em dli.(Lo 
momen to attenta.m colltt·a u. suu. intogri
dauo. 

Nlngtrcni se illt1•la . Hontem foi a vez do 
Tt' <tll-:\\·a:~ l <: 1lo 01':1.nge ; hu.i l) \\ :1 vez d:.1. 
Tl ll'rpt i:t; (Jr;pni~ ~!)('{\, :t OG():;,sifí,o da.~ flem:liS 
n:.1.r,•i'í<'S que n:-n o:lli,l:t.t·:\111 1lll se11 ~ :<. l'Jl:l : l.ln l~ ll
to><, d •H'lllÍlldO 11 :1 d•)ef' i!itl:' iíU <L•. <.[ ll<.l ll ::Í.<J 
~~~n~n.rLl. o nwmr•n\;> do :;OI '' ' II'\ c• .. nr tni~t.arlu.-; , 
ar~ J· t~tlíl-, í l-11t l., í n~t~n ua r non~ r ! n 1-S l1 üas i n t,on~ 
<i ios dos p OV•l-' p r>t!:::·osos . (:\1loiado~ . ) 

C r·: tZM' •J ~ bt·aç:os 'L U;illÜ<.I '"du.i .;o :H·mam, 
todos se J;Jt' r.ill.e::u:l, mellw l'anLlo c arlquí
ri n<lo material apcdciçoa.uo, chega a ~er 
um urimc que r eclama a m:li.-; scvc1·a con
uc!nna<;ão pl)l' par &il da opinião publica. . 

J:.i. c:s ~<L pass:t do orn j tl!g:tdo que somo.; va
l entes, que temo~- coragem ; uU.o. blll!t.a isso; 
é ncco.~:;ario quo nó;; munu.mos dos nmius 
de oxet•cer clli<;azmont.e c~~a. coragcrn c 
v.~le:i t.i a., sem o ~a.cl'ill.cio inutil de vidas 
proc:os<~~ . 

Eis por(lUC vae t r·at~1.r do estudo d<tS mcJ i
d<Ls I[UC, por ut•gcntc:s, não· <lel·cm :><)1' 
adi:Lths: · 

l'ri neip ia.l':i J!llh ana lyso do nnsill•) qncl 11 
mini::trado rm Escula X<.LV<Ii. I~ ' e:N; nsta.
bclnt:imonto iJ ccnf.t•o onJ.e se (in•mam IIS 
olHciae-; de m~tt'i n l t: ~ . 

N:'i<J pt•ctcn<fe irupu!{nat' :.t d istribniç[io d<t~ 
m:ttCL'iu.s , pot·quc i ~:;u ICI';u· i:1 mu ito r.eJ UllO; 
o t[ Uil vi.><t agora (: Lra.t a.l' do lllüll O por quo 
<Lig u lll<L$ ca.<luiea-s ,:ã,o locuion CLd;•~ -

:X:J.o é s·Ju intento cen~ltral: <> cnt•po <lo
cen·tc dcl e:>ciJ I<L, cu,j;L co rnpetcar:ia. o •~ pt.idücs 
1\ o pl'imcii'•J ·em c xu.lç<t!' ; o qnc <i UCt' é 
critic :.Ll' a f;.tb de cunh•> p:·atico dado (~~ 
lio;õcs . 
Comec•~ t·<:~ pelo . 1° a.nno . A calleira. do 

flhy::ie;l , en ~rcgnc á. prufh:iencia du distinctn 
ente o lll'. l.h:l Vccch io, não t cm.put• fal •u. t.le 

ma.tr.l•i:t:, a p:Lr tc pt•:ttiea. li;;:.t.rltl ;~ c:•n cit•n. 
do 111M . Nio ,;ii.o l'ei•.a.s ob;nn:.u;õr.s mct flOI'O· 
logic 1:;, túo uto•s c c.m\'t:nieinos ao ma.ri· 
nhcil'n, pn i>< •hs :LfH'ociar;iio..; dos mctco~rt)S , 
istl) l\ , • l· )~ p l litnn t nl~II•J ., ll ilo~tll·:~c .. : <JI IO sn p:1s
s:u 11 11:1 ; l ~ lllUS!Iill : r; L, l't!,:IILi t: tlll g<'i~IHles cn.-;j. 
u:Ltl lu ll tll .~ ao.~a:"pit·a. l tUJ.;.:\;.Lu o l n:;~an t.o , tlfO
;.:u la.tilt:anu tl<> ~t: .- i ll i:l : u· llt n a. \'i~ i -~:L pot· ~<!· 
IH !.ti :I, ;t,~ rcdH·ieaS e ü . .;!,i ~IJ(.! I.('Cillllln to::; , i~~~J 
nã.•1 ~o L<'~ J tl t'l :i i.u n" l u<Üt'O ' : ~ ll lW~ 11 no p t•I; 

:-$Oil l.e apen ; ~ :=l UliaS u1t ti·f:s visi l;a,s lü L'a.nf··rj~a
li :~,n,d ;.ts • . 

St.~u· u n d u annn . A0.:1 nr.e~o con1 a e;uil~i t · :L 
iJo lli ,I~U:Cll le ~ l'iLCÍ:Jn;d, :<.jlplkad:r. iL COI I:';:,t' l.lt:· 
~.~;tu n ; ~\:;~l o ~ t .; Juach i.n:L:i OJ !lp l'eg.t.d~~.~ n : ~ na·· 
v•·.g.Lr;iL•J, o lllt'Sl!I<J quu <":0111 ;t oln _11l1y.-;i<::t . 
'l'!!lll ;;id•J :tim!ld OI!it la u, Ji:I,I ' LC fjl lO . S fJ I'C f\~ t'l) 
;L descr·ip•,,i'L<I n l'u nee i rJilU.IHCII to de uw.cl1 i n: 1.~ :.~ 
vart<Jr n não r,(H!al si<lo rc ihs risi t,:.Ls a n•1v ios 
11 u!Ji\lin[I.S. 

O lllll.;mo se dü. em a;;t t·on.om ia. A~ vi:ilf:~~. 
t i'CS hor'•L~ por S<ltn<Ul<l , u.o O lJscrv~~to l'io 
Ast!'onomico ap:)na.'> figurtun no roglllatllcliW 
c na.o sãr) cxccubud<tS. 
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Ontr·o tanto ~e d<~ com a ca,delra de clo
ctriddarlc. 

Ter,:r.il'O anno-""a Cildeir:t •.le cllimic~ o 
pyror,,,ch ni••· militu.r· l\J,l'CLII1en l,c · s7~o .. nmpr·c,
hendi,]~l~ vi,;i•;n,~ ao I<LIJO ·atol'io d:t At·nt:lçii.t> c 
üdn·ica. tlt) pol 1 ot·a, e;;polet;J.s c earluchos; 
cn t,mhnto, <I ki m<.L!'C<L tros horas por :·iG· 
ll1:tlla p:ll'iL ÜLilS Sel'VÍÇOS, 

P;1ss;mJo a onka eadeil·a, vú-.,e que as 
CYolw;ücs n;r.vrws .~no fcitv.s i llt~tlln plet;I
Jmmt.ú. Unr:t vc:'. 011 O'.li;t•<t Ira um pequeno 
lJm•de,jo no i!l'igno R.;cif'e, q LHJ Nilo de frcutc 
da \lha da~ ~<;nxatlos o va.e ;LI.í• pl'oximo à 
i lha !lu Govcrnatlt)J'. 

Qua.rto anno-A pa1·tc :pnticn, da lryth•o
gr:tplria l)SL<t posbt <~ rnargent. Não ~ilu ex
ccnhrlos lcvi1ntamonbJ~ liydrGgraplricos c 
dcsonhns t•nspoetivos. 

PD<l&{'Üt ir• <th:m. m<1s o que tem dib é 
suHieicnte }1<0'<•, demo:1~1.rar <JUG iir.lt.a. n:L 
E~coh N:n·a.l a. in~t euc•Ji.o pr·:~tiea, <tq11cllu. 
de 'FW mais JH'~:ci,;am os a~pir·anécs c gu;tr
u<LS·m<wr n h a~. 

Nao incrimlna o cot•po docente, ropet.e o 
orador. 

A culpa cabe não Só no Governo rtuo nii.o 
fornece instrmnontn.l comp()tente 1mr:\ o en
sino irchnico,como tambem á ;ulmi.ni~tração, 
CJ rw nãu pro v itlcnci<t p;tl'a q 110 tl parte pra
tica knlra effici1Z oxccuçiio. 

Traz a. JHrlJ!íco O~fl;tS faltax, por.]UO dn~cjo, 
quo <t mocidade t]tH: so ,]t;stin:t ;i Hl'JTI<td:L l.t';t
:-:ilei m po:·'S<I cn•·on trat· moi< •S de ~o prop:mu· 
]Jl•uvui tog;mwntc, de morlu rp.m ~ua~ aptidõtJ~, 
que s~<o muitas, ten ham bom aprovcita
nwn l:n. (rlrowl/os .) 
o~ estudo~ navaes ~ão !tojo i.ntoimmento 

prtLti cu~ . 
E' assim que ~c pt•oce<lc nn. Allemanha. o 

ontrus pa ize:l a'llan t;J.<los. O estud.an Co alie
mão CUHICÇct p.;r fazer urn;~ viagem pu •a qrw 
so ve1'ifl 'tue ú c!le so :Hhtpt a ;i carrci r'<L CJIIO 
doscjct a}mtç•ar. · 

Antn; do passar a outros pontns do Or,.,,,,_ 
mcnto, rol'ere-se J.s p:•na,; intligidas aos <t1u
mno8. 

Reconhece a. Jlúcr;~~idad e <lo punir os dc
licl;us, roconlteco 1\ ulll'ig-nr:iio do r:astiKal' 
actos ri r. intli scip!ina . l•:nr.ende, ]Jorém, · que 
pu Tl i t;õcs o castigo::; devcrn sor dados do modo 
conveniente . 
· En tl'O as pona~ applicarla~ f1gnr:~ um ee

ldH·c·. IJiLilt''"· pr·i~ã.o acanhada, :;n111 hyg iene, 
JIH~'lirrdo ,[. ,H, 1111.: \.r " '' tln comprir rl eJn.o o um 
dn l :u·gu 1·a . . \ c:u 1l; ~ 1! llltla. {,;dma. lH'C:O:;\. i'~ 
P"r·ode. Ao alHrlll lo H<• •' pr'.l' llli I,U,J, lc.•v:cr 
p:wa. ;~ }Jl'io'iiro o li'i LI't;s.'cir•t~ t• ii ~ukli;i, Na
quelle cspar;11 lil<:lr:rtlll, lill. a~ llt' etr :<sid~do~. 
l'OC<dJCIIdü ~ L,~ oxb;d;~• ;itt ~:-:1 . :\1ldto.-t. :t.p(>;i lllt i 
onc;r,!·cm;;\JliOil t.o rl11 oi · ' 1 a tl111. cl i a~. ~:dwm 
enl'crrno8, redaHii~lHlo cuülatlu,~ rw•tl ieuK, 

Os medicamentos nã:o sií.o de boa. qualidade 
e f tltam dl'ogas communs, pelo que é fl·c
qmmtn a. StibstituiQiio de l'Cmedios. 
· A itlimentaçãn deix:;~ bash nte a de~ej<1r. 

Emborct eom a nov;1 direcção se mostrem 
<tlgnm>.LS tendenciaB dll melhora, tudo está. 
aiirrlit aqncm rl o ponto a que devo attingir. 

PL·evcniuo pelo ~r. Presidente de que a 
hol'a cst:i. csgohda., pede para fic;u com <t 
pahvr<.~ para o dia segui nte , no que é a tten
tl.idrJ llOla }.fcsa, (ilb<ito bem, muito l!em . O 
OJ'aÚOJ' e cump1•imen!ado. ) 

Fk<'~ it di~cussão adiarl<.í pe La hora. 
Pass:t-su ~~ hor;1 destinada ao expediente~ 

O Sr. ~civa (sen indo ela fo secratrz . 
?' i o) 11roceilc (t leitur;t do seguinte 

EXPlWil(NTJ.t; 
o meios: 
Do S L'. De:pntado Bueno de Andrada, com

municll.ndo q_uo, tendo de ret irar-se desta 
cida.de, por motivo de molestia. em pessoa 
de ~11a. família, pede licença :pelo prazo da 
:)O dia.<>.-A' Commissã.o de Petições e Po
deres. 

Do Ministerio dn. Guerra, de 4 do cor
rente. enviando o~ pa.peis em que o ma
,iol' do J7o ba.t.alhão do inl'a n huia Bmz 
Ortorico Alves Teixc>ira perl e reparitçãa do 
prnj11 izo f[llll aUega trw soffrido na prumuçV:o 
do 15 do novembro de LBOi, - A' C'.onuni~~ão 
do Mtcrinlla e Guerra. 

O Sr, I·lenrique Lagden - Sr. 
Presidente, venlw apl'Cscnt<u' ao estudo da 
C<~sa, um projecto de lei que encerra ma te riu. 
de a lto alc;tnce social; o póde-so mesmo rliw t• 
q_us concer nn, pela cspecte, a um a.ssumpto 
tmnscnndental, na, appa.t·enc ia, pelo rnnno~, 
nn. t!poca que <Ltr;tves~arnos . 

A materi;.t qun procut•oi ~.oncl'ethmr em 
um projecto lle lei, diz respeito a um as· 
surnpto que niio (~ novo, pois, attinge a urna. 
cla~so , cuja ~ot·tc j:~ tern occupado a ;\ttonç5.o 
rlos leg isladores do•paiz,e a qual cumpre-nos 
fi1zm• jn~tiça pciu muito r1ue concorre pa.ra. 
o seu cngr'andccimcnt.o. 

A)lrcscntando o presente pi·ojccto. ó meu 
fim prcencllcr umo. lacuna , n.liCtS sonsivel em 
noss;tlegislacfto svhre um tal assumpto. 

Levar o estimllio <1s classes que se ach11m 
<l os<unparad<ts o lutm ruo com a s maior·es 
tlil[h:ulllaLles, crn vi!'tudo das condições pre· 
r;:td:ts rln viria que vamo,.; atravessando, 
pr·ocuJ•at· pul-as ao abrigo sob o arl'imo e 
o ,:,lltl'ur·t ), pt·ov'idencüv!os em m edidas como 
a8 q " ' ~ t·~t" Jlrojecto cogit:1, som ele nenhum 
JllrH IH projurlic:u· o or~u·io p ublico, ú dever 
c;~pH<Il rlo pudor vuhlico, principalmente do 
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Governo que procm•:b en~fl.minhat• as comas 
do pai~ o aspit·a o bom conceito o as lJençKos 
rla P•)Pttlitr,·Iio . 

Est<l mouit)(l conven ientcm0nte rtrnptor<Hl<~ 
tr. i'~. o c!l'eit.ü salut<w do fazer r~:ulimat• P 

pt·osporar a ~ J a~sn (>lJCl'<11'ia , CJ IIO li como 
V. Ex. sa.ho, o c~tci•i fol'i:n do pr,•g-rc~so c 
<lo andoant amentu <le uut paiz . · 

:\_~Sill~ , COlll CSt;>s p;l.i ll.\T:l~ <lC~j) l 'P,ÍI)Jl(' Í(lS..1.S, 
C!'<.' l· l t<•t• L'l'CIIlll nJ0D•laiiO Ü. sa.hO•lOI'i<l il: l 
C:una J·:t. o ]):·ojt~el;o IJ un L'llvio :i 1\i cs:L p:Le:l 
lA)l" o <X•Il ,·cuiontl• rl1•stino . (J/aUa l11:m.) 

Fiea ~obre a mc>~;Lu.Lt) ultudor dulii;L>!'ar·ilo, 
·? sngu.into · , 

PRO.JECTO 

Art. G. o Parn. os fins do a d igo a.ntocc
dontc (cxclusivam:mtc no caso do dcs<tStl'o 
na o !Ticina· o sondo llo qu~e!t·o cffectivo) ~ol'.l 
ta.m hom contado ao oponHio o t.cmp' do tra
r,a lho em uu tt·a. rc~parti<;·ão d~; Cnü'í<> o de 
;;;et·_viç :-s no Exer ci to c J\rm:uht. 

.. \rt . 7 .• Tcrii direito <t nrn;\ p cmão cor
t•cspol~donte a. dous tcrc;"s dó sa.la. rió> (fix:vl;~ 
mensal c r. rrccti vamnn tn na r<tzão di.\?.) d i:t ~) 
a ('[~miJiil legit ima !lO O]lCl'ill'Í O e1111! f;t lluCCl' 
P•J 1' de'<tsl.:·c occonido no ~Cl'\' i 1;0 da ufl!c i.tla , 
qn;tl<lU<\1' 'lHQ sroj;c u te:npo de C<~"-'" 

Pa mgraplw nnil:r>. Exc.tlpi,u:t-8(.: Ul!SS<J d i
relt~> o c;u~1111(•nto en1 caHS(l1iUJrti.'i. 

Ar L S. • S<•.J'ão oxlnnsi vos os direitos dos 
a.r ti !!'nS antc~cdentes a tJS ~ot'"''entes dvs· <!U<L-

0 Conf(rc~o :.'facivnal r l'.'lul n;: dr os oflco:ivos . . 
At• t. J.o A di:tri:t ![I>S opm·:tt•ios <los qn:t- .An. 9 .° Fic:1 1•:de11'ii l'il. <L<J'I opct'arios e 

elro < c n·nctivo,: d:t:< uilicina" cu:,t<>,.da~ pr:lo~ S<'. l'Y~Jntc~; elo.~ qHa,lt·os cll:C'cl.ivo~ a di~posi•;üo 
ü·Jfl'O' d<~ Unb1o e.tu n n ii.u t ivorem dil·eir.os du art. !!:> tlo d r•croto n . 745, d o 12 de se1-om 
adq niritltJS r.m vcmcirnontos rnonsacs, Jic:.~ e1íJ IJl'o do 11'!.10,elo lv!inisterio lht M~n·i11ha. •IJwm
o ra. <'m deant n considora<l:\ em dnas parte;;:- do, j)OI'<.im, o opera>· i o ou sen;m<tc l i·ve1~ m ais 
dom! torr:os prna.- salt'l·io - c um torça p;u ·n. de qui11 ;c a1mog de sc1·vico no .;i;·se>wl, o ln 
ffl'H!iflca('•7u - d.csl,i nauos aos :fins do.; ::;eguin- .spcdm· reconcni ao Minist1·o dc1 llf.:winha 
to~ t:n•tigos. HÍIS casn.~ de clt~·fninr(çr.7c». ... . 

Art. 2:a O opural•i o cpro conrparccc>r :lo tl':l- . A1· t . lO. I •ara excclrçlio do artigo a nl;e-
hallw no di.a antner!donfA! <! no ~ul.J;;e'{non te a o cc~.d l)nte cada. \Jinbtcrio m<tutla.rct Imblicar 
de Feri:lclo Nacional, 'ter ~i. direito ao s;_dal'io no Dim·in Offk iul as r ohtçõc.s nominae . .; 1los 
do •lia fer i:\!11} . rl'r:<<h•os oll'octivo~ d;ts di vori!a3 re~p < trt içõGs . 

Pat':tl!·t•apho 11 11 ico. PaJ•:t cs.<o clfcif;o o P :u·n;.r1·;;pho u nicrJ . Rsüt publica..~Ko só · 
·ror·i:vlo ol í)itor <ll <i orjtlip;u·:vlo n.o Fnl·iotclo mento será. .renovada om ca~o de rc!i.Jt·ma 
Nac ional, a.tt ini(in<l'l a todo., os opc.r-a.rios n;~ J'Op:H·tiçTio ; as altcr:tÇ'Õüs lWuv c:ni<:llLcs 
sem d i~L in c:-<'i o d~: qnaclr-o,:., tle e li u.Ji llll(.'ilo, pt•eo nch inll :nto ou a.c:c;eJ~.,o 

J\r"t. ::." Tm';c tl i1·()i1;o a.o ~;tlat· i o 1lo clomin!;O, ,;m•?ío con.>tan tos om o.t·d.um elo di:L Oll uo 
tOI[I) O l!]ll ' l'ill'iO ff\ 10 T.i \'f\1' f!f!GI}!;iV<L ll10lltO Sl'l'VÍÇO: 
trii.ktlh;ulo sPm f:il i.:1 n.1. ~ IJlll<tna. imme,l iai.;L- Ah . l l. PriiJiicadl):l o.> rt~spcctivos rtua
moni;c <.tlttct·iot· c na i nnnodia~:unontc se- clt·o~ , "s ll [JOJ'a.J·ios o >'Cl'Vl! n tcs ]HI:>S:l.1';1o a. 
gninl;O. pa;..:ar 11111 impustr.> elo uo ns mil rtHs ;uJIIIJ: d -

:\.l"t. 4." P :u·a us nrl'<·.ito< dus :J. L' I.igr>~ ante- mentL•. tlt: uma. sú vez. no p t·incipio de ca<l~~ 
ri11l'OS nfio ~Cll'i ~ td mif.i:i<lil a ju~r.ifli-ar)i•; ,[c ;~nno, ~ondo o pt·iJnt:iro no propl'io )lor io•lo 
1'alf.as. Jli.>I'ÜrtL, nfi.r> sr~rU.u r.•nnpuf.arlas c;on tr , da <~xecn<,,5'.o . . 
i,:~n::; a .. -; que f ,H'nm 1l" la~ Jl')'" ojlol' ill'l<l IH!\ At·~. 1 ~2 . A:; aci.uttOf; tlnsig·nar;õc~ <lc lllCS
Ili:l elo 801! e:•s:\Jlwnt<J ou Ji <J~ tl.ia.~ ao l'allnei- üo.~ o cun tr:t-mn.-•tros· nos c~t:Lite!or:im oni.os 
mn11to B ollteJ't•amnn ttl de pan, nüí.n, m u!ILGI', t í!ciln)eo.> ela U nião sorão Sllb:;i,itu idas pelas 
Hlllll 011 iil h <~ . ,, de «Oiu:fu ele; Ojf'iciml>• c «:\jwl•m l~ de; 0 {/'i-

l\l't . G:• O opcr:~1· io (som dh tinc<:iio de cir.m•. · 
qn:r.t! l'• •), v ictima. de desasü-o occoJ•r i<lo na ,\rt.. _13 . Revogam-se n.s d isposic;ões e m 
ofltcm:t ou no JOl lllO<l J<Lto J't!J5L'< :~sr1 elo tra- cuni;t·arto. 
ba.lho cornpc~tontnrw:nlic IH'OV:Lil o qun 1.1 inva- Sal:t d:1s sessões, novom!Jl'o ele 1001. 
lído ]J1Ll'tl o cx:n·cicio d.;1 ;;_ s na.,; l'unc<;üro~ ~1!1'<1 J[en-rirj! <C Lar;drm.-l!rw/J()sa Li;;w.- IJm·cclüt 
aposcnt::vlü n~~s l:tl ll tl i çlic~ 1 lrJ~ p:H·agraplws ,;,, ,'l'ci .-.frillf'" J1laduut., ,- Nclsun ,[,) V1.esco11-
sogu intes : • (;, ~11 u ,.; . 

~ l . " Cn lll um ten·,_., d.o s:!.la i' ÍI >, •·nul;:w rlo 
w:~i:,: do lO ann''~ <lo sc1 ·v i çu~. 

~ 2.• Com douo> L<H'Çvs ol •> s:Llat'i<J,COIItando 
m a is (Le 20 annos cln St\rviço.os . 

~ 8 .° Cnm o sal<tl'io iiJ t.t•.gral, m1Ji.:u.Hlo 
JHüi~ c.le :::u tt nn os dl) son· ie,•os . · . 

;i; 4. 0 A apo, .. ··.nt>td•Jf'i:.• s ::r; i, inv:wi••vel· 
n.tlln to 1ixaeh e COI'I'CSIJOrt tlcn to <I 25 dias uo 
tra.balho no mez. 

1·:· a11 1t111 w iada. a. tlh~eU ='-'Úu (Ju l'cuptut•i .. 
1111 ;1 1~11 do~ !:i l'.~ . JI Í IIO l!l !ll llll I ' Ol li.I 'U.~ . 11f1'<1· 
rel~it r1J n;t st;s_.;ü.u ti·~ 5 d.o c.~u iTt !u te, .:.:lljH Lt~t w 
é o ;;egnittt(·: 

JU,;q ll0L'Olllos ' liÚJ soja :1 MC.~"· 1l:k Gu.1u"t':.t. 
<CU f;. I!'! Zildi1 i1 COJl VúC<Ll' i;(l.~.>UCS flf.ldUl'lliLS, 
crnquanto dur:H' a disctL'>.~io do.; orç:ltllcnto.>, 
I:!Cmpre r1uo cn tcndor i!;So conv cuiunto. 
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O Sr. Bricio FHbo d1~dara <tnc, 
. n1[.o estando prewn<e o Sr . nneno i[(', An
dl':tda, vem rlbcutit· o I'OIJnorimmlto apt·,~sron· 
t:Ldo pelo !:lr•. Di no Bneno o o u1;t·o~, amut·i
z::ndo a convoc:J.•;::'w de se;.9.õos n,,cf,nt'nas. 

Não se prup<ic a impugnu o t'OIJUer i JúonG•>; 
:.1.0 contr ;trio, faz s;1 b n· q 11íJ lltc d;i o. n oto . 

Do:;do (liLO e~tilu em at.t•a.w o~ ot·nmcntrJB, 
nilo sm·:í. :J. oppo;i1;1í.o IJU C'lll impt••.lil':( q :w a.s 
leis annu:L<> possam sl't' vni;ulas . O qne :J 
opposic;ão nilo qum· ú f!ltC mndi,Lts im po\'
t:tn tos como as fJ uc ciLJ co!lsi~n:td:J>> 1111~ 
Ot' t;a.mcil t.()s passem ll{)Jll cx•1mc, ':::mu o su!li
cion to estudo .· I' o t' i!>so nã.•' emiJat'<H;:.~ a. 
cunvocaç:w de sresu(J>J n .wtur·rMS . . 

F<~z quo~"-1o , P•H'élll, qull fique con~i::- ,Jtulo 
quo ~l· culpa !la. demora n a tlü;cu,;são th ·R Qr
('a.mcntos niio c<J.hc <L Commis.,;.'úo uc Orça
mento (1Jpoiwlos), mtts ;w GoYcrno. 'JIIO ~,., 
muito ia1·dc c>nvi<m á C<tma.t·a a~ tal•clb~ o 
mais c lc m an úos nr.ccssarios, rla.n<lo Jogar n. 
(Jnc ~ó •lepois da proroga~·i'h pn;(O$SC ~cr ini
ciat!J. a dísctt~~iiu do pr ojectt• qtle Ol'ç<~ are
ccit:t p:1!':.1. l\l02 . 

Vota, ll roqucrimcnto,mas pt•up7ío , em seu 
nome, llfJ <lo seu.-; companh(:iros uo b:tn ca1 1 1~ 
o 1lc .membro.> OJlllosicionistru;, quo soja fcif.~t 
u111a l)<~<pl()l1:1 modific:t~·.::io. 

l>m vez do redigido a s~im: «Reqnm:omo> 
qno soja 11. !\f<>s:t du. C;t ln:tm. autol'izarl;t '' 
conl'oc:tl' snssõcs noclnr·na,;, nlWJII<tn r.u clurar 
a. di.~(:nss~uJ tlo;; orç;amen to~. &•rnp i'C qur. is;o 
ontun<[tll' (:<l lli'OJlimlLO• , pt··•JiÕC que fique a lie· 
l'ctdo pur csto modo : «R oiJHIH'eiii!Jil que ~oja 
a '!ns:1 da. Cam<•.ra a utot•izaíl:t :t cnu vo.~:~. t• 
sr.s.~iics nor. ém· n;~o~. ex e! 11~ i 1·•l lllC•J ~c p:. l'<t a 
tli~CII :l.~:io rlu~ orç;u nen los, ~umpt·c (Jllll cn· 
tondet· bsu con\·enLcnt.~» . 

Pt·ccnnisa ta l motlifk:v:ão poi'IJIIC, <L<~~n·e
hntlo a~ sos;ões noc:urn:6'> a tlg-m:l n lu . de 
tlcspcza, ú natur:d quo Slí ~ Clj:un convomtl as 
P:l.l'i\ o :\n•lamnnto lias leis a nnu:ts. ( :!poi,ttlo.<. 
111uilo ()em .) 

V<!l11 {t 1\I(>~<.t , ,·, lid:1, , :LJlOia li<t O ):O~ ~.a CO!l· 
junc~amen Lo om o!iscu~'fto, a. sngLlin r.c 

1\0 I'OfJ II I't'illlCiltn apl·esnnt~t cl o n:1, se~<1in 1ln 
5 do l!ol'l'lllli·"· pnlo Sr. !li !lu 11 111\11•• n "H I,I'I >~. 
:1 ll to I' Í z:111d11 U ~ 1', l 'l'l'~Íd< : 11 IAJ d. t. t':<t 11:11':t, ; l 
1 ~ •111\ .. IJt!iU ' ~~!.~~:-;~· ,, :,..; W 1l~ L lti'tl· l·', ~l ll lf 1 J'tJ tflh: 
,j td ;.(:LI' <.:.; !) \'i>ll i!:JJ I,I! : 

«EJH vor. do·· OllliJ !IItU i,t J 1111 1':1.1' a d is•:us.~io u 
tlu~ () J 'Çô~lllí lllLO>!-, dig<L Sc: ; <:XCill6ÍI':LIIl iUII.tl 
pa1·:~ a discu:;sâo dus ul'c;u.mell t !JS.» 

Sala tias sessões, ü 4o n ove.u tl>l 'O de 1001. 
-Bricio l?illto, 

, .... ___ .. 

'o S I•. Din o nneuo n - Sr·. ~ fL 
Sllli,Hi>C, o nnb1·o Uor•ntadr: ))OI' P<,'rn:o,mhuco, 1 
que ;lCctlm 1l ,1 \lc.\ l ~•u' , ~, trilmna., wter·protc•u ! 1 
bem o meu li1)11>nnwnto o o thrjtHlilns rtur. i I 

eommig•> <J.';Sign<.l,l';lm o tiK1LLCI'imcnt.o em .: j 
d!sr: w:sr( .'- · ' 

1 
:~~d:1wn :;~;.' .iJl.l :\lldo rwJut:.~·i. q~~: .. 1Y~,,.ssc a ;. 

\[c.;,l · i1lltOI (Z<J.li,L a 1'<;11\0C;, I l ~;.,:s. l<..$ llO· . 
r:1urn as, o IUOti pt • ns:~.nwni.o 11Tlu l"ll i sit1ão o -, j 
~l~~ «"u tl~: :.fp·; ü· os t.\':tba l lin~ dcs::>a.s s~:s~tlo.~ tL ~:. 
'J l .;l~ •l :") ·· n.r> dos ftrÇ:\nJeni,(l::;: . - ------·- --""·'/ 

Es~1LII !OS O!ll f•n·c1! il'<t pror0g<l<;;"io o ain rla : 
II:Í:.J ]l HJOil! IJS f'C\IIH!LLlH' 11111 S<) d os Ot'Ç:t· l 
1ncntus a > eonhoci m cnto d:< out1•:t Caq do 1 
~ ~on~r·t~:-.::.:.o; or-a, C:il11 !) t"~ nect·s:·m.r io (p1c o t 
Son: ~• lo s~ prnn;u;•·i" t:un hern ~our•n e, tas leis, \ 
IJUU ~:io eapi t;w s 110 ll•J>~O I'Pgirncn. O.l•:n·a. l 
cnj: ~ e<Htl\ ~.e~;lo o Congt·c:;s.o \', p i·i twipa.l ment:} • 
ehamad,,, senrlo C3~<L su;.L p •·incipal mi..:,;ão, \\ 

f>~:::~f,;~~:t: ~o ,:,~~~~~ ~~,.. ~~l ~~I~~~o ri:~i~m~.~~h· ;\ ~{;·~: \ 
C U.)~[LIJ , tl.t l !!l llelli:t l' O rl iHilCI' O th : sc:;.,tiQ.{, i 
:dint tlü q·t'ie pnde:-;senlos Cdn:1fWl1Ü' o no~so ;' 
desidtw,tlum. 

Foi r•oa!tnont.o n~:c o nos.;o in tuito, 1lc m;t
llcir·•t <i ll\\ : ~ nmnnd;t :J.lH' l'il;· :n ~•vh p~.ra, qni), 
em vez do dizcl'·se, cumo ~0 tliz 11 0 t•oqncri
mcnt.u- om'l u:1.>t tu du;::cr a düJcus,it!J dus 
Ol'r,.amontos - ri ig:t·SO : - c·xdusi v :tmn n t.o par;t 
a. d (~c:u s.;;:lo dos Ol 'Ç·iWWIItOS- é jJCI ' f,;j (;~tliiCiltC 
tOl'l'D~l)< lnllt:ntc <til nuss1> pun:;t\ll l!)nl'•.J; pot' 
is>u vé 11ito dt•ciar:L l' a V. l·:x. o :t Castt q110 
nitü i'; lÇO tluvid:1 mn a.cet' i t:\1.:.l . 

(.ltlit.l\ 10 ;[~ pr illl<lÍ I'iiS I'UIJ,;ti<IP.l'i tl;UI'~, l'llnl 
lJ U<: 11 n:>lJl·e J)(:put :ulo t;u len•lcu q uo •kria 
J'r.r llthlll illltal ' iL nl<) .li li l:ar,:ii·J [li 'OjJ<J,d<t :~ <'Oll· 
sidHPcu:ãl) d:t. c .- .s:L, l !~~ÇI I f (C t 'tl(.~:l ;;L S. Ex. t! ~t 
1;a111a t':l p·11':L cl iznr· •f' I" t"• J.:;. l·clt~ •I c 1 11 :t i.~ p :t i':L 
t\ lltl';II'IIIIJS 1~ 111 l 't:ei'Í tll i ii:\C;,"ins 110 ]l i'O['U$Í t.n <lu 
~;th . n· d,J '1111 '111 é iL culp:.>. do :tÜ';tzu olus 11 o$~u,; 
Lmlql!rus. 

l:o;tlll l'.!ll to, ~1· . l'rc;itl•mf:o, as p l'opost;,$, 
o.~ tlln1ucn&·1~ que u c .. v,~l·no co..<Üima Jô.wnc· 
~ o : t' <IIJ ~onhuc: il l l <lllf.O d;t Cannl'iL t ' 'I "(' ~r.1·· 
vem de IJ: \ :lt! ''" 11 <.1~~~~ t::<Gõltlo, ~fw d <1 orolill<l
l'io rt lHI<!r. Li<lus a C;ll,;t C:c:< ' Cillll ttl-i-: 1~0; C> tO 
<ttl'·'·~ o, po rt·:ll l , i orn "ido ~c mtH'< l e~qc) lir::tdo 
j)!)l' Y:Lf'ÍU.> ll l':llliH':l~-·; aS ,JiJ!ir:nld;l,dOS ([110 
1:0ill u novm•nr; rle colltor e.;tes rhdus, us 
t.lf~.l'.)Hgí\r~ l)llC Clnpn~g; LlTt ;),;-; t\iV Ol':oii.\S l~SliiM:; i")r:S 
li.,ca.os no sr: ll l<n'l l<:eimunto, ot;c.; o l.iov<H'IlO 
[ll'i\ 1;111111\l <•,ol[t::t' tOI [!I~ o,-: O[CII!tHJi,IIS IICI.ll'o· 
,,L .. Í ll . .; :dilll li •• b~> ll l l t:L l> ih t,:>,!' <L C:illliii':L it 

tJ IJI iH! · ~a.UU t ll t.tJ l'.!jn :--:(~;t~ tH: ill!';\1 Ull ~~li IH \~f-; .. 
L111),,· J'I I~Jr la.tlu .-:r.d ln! usi,t:s dtvios; uis :L ra:~.;~~~) 
['•li' <[ llll f.CI II .-id•J St'll l l ll'l: tfUrt lll l'a.l : t iL SU<I 
l 'f:lllt'S:i:L :iu cul.lltccilltCIItu da. t:<LIU:~m . 

i\la . .;. si Ju.ul v c. e.;t.;~ ilemur:t pot• Jla.~,tl 1.lo 
rtuV(ll ';hí, t' p1·cd-:o c tluvetno,; tel' a. cur agu111 

(. ) Bslc discurso não foi r evisto pelo or:\tlor. 
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do confcssn.t•, o Congresso tem ta.mlJem a 
Sll il. part.c dr. rnsponsabil ithde no a traso dos 
no~~os tm ~alltos. 

Niin prcci~o lcmlw~w <~s sc;s!ios quo tomos 
pM·rlirlo ·aqni oste>f'il.munte. om übctt.~~õr~ 
] lOJi tiCl~ •.. 

honuo quo ora. faeil umn. comlJinação e a. en· 
tr ada,poP cnnsoqnoncia, do goneros nocivos á 
~t\ut!o publica. · · 

TOl'ceir•o aintla, porque o propl'io Labora
i;,H·icJ de Anti.ly·:es. t inha. verilicarlo, quo om 
nmn. mc~mm p;u·till:L dn manteiga ou tlc vi

O SR. Bmc10 FJLliO - A )ll'O\'a dis to 
discurs•l de -y. Ex. (lfa outr os op<wles .) 

é o nho, nã.o se conLinlunn ;,mLsta.ncias nociva.a 
no vinho rece!Jit!u em quin r.<Jfl, ma~ no 'lliO 
v i nha em f!coimns . Aintla. ma. is : o T.n.bora
tu r io tem vei·lficado fJUll uma. mesma mu.r•ca, 
ur<t c t:cm·t•:t sub~t<tocius nocivas, or:t ((eixa. 
tlc üllCe!'J':d-<iS . 

O Stt. Dn;o Brn~n- Ahi Ycm V. Ex. com 
as t•ccr·iminaçõe~. ' Eu estou corHlemna~ lrJ às 
cxplicaçõ"s res:;oacs. E' precisO quo no~ Jem
lwcmos tlas 1nuHas sessõell iJllll t.eom "Si li[) 

pcrd i1.la .. ~ cmú cl i :;~ti:ssÕi1S de ortlcm poli' ica. 
v c~ :t Camnra. quo se ha. eulpa. do Oovel'llO, 
lm tambern por parto rlc lla. PorLantn, tl ei
xcmo-nos do rP.criminnções, cmpcnhe1uo-nus 
todo~ no~ te "irab ~lho que e:.:l.<í. ur gi ndo, pata 
dcst::npcnh:lt'lllO·nos da mis-ão li!!G a Consti
tuição nos incumbiu. do ful'ncc~t!l' <.H meio; 
de fl'•JYOt'no ao Exceutivu. (Jhti!o u1:m ,. ) 

Ningncm mais p<:Jinrlo <\ vnlavr~ , é onccr
l'ada a •!iscns~lío r.Jo r cquc!'imcnto dos Ses . 
Dino Uucno e outros, fica.ndu adiada l i vo
tação. 

Isto explica-se, porque os grànrles fabl'i
canto~ expurt<Jm pam val'ios· paiz:~s e nem 
todus 1,oem <t mesma. legislação a. respeito 
tlat111il lo quo se consider<\ sub~ta.ncia nociva: 
de mt,do que um gcnoro~ que d.evia ir pa.ra o 
paiz A, .l)ndó ha. mai.s facilirla•lc rle on.t;rad<i, 
em vii·tunc de exigencia do vaiz B, o nosso, 
pr.Jr exemphJ, vem com sub~t.ancias no-
cirns. · · 

Nestas condi c;-õe.~ . o Ot'~J.'\mento da. Receita. 
Psf.abulccen, sem modificai' a praxe, que dos 
gcncros oxponaúus pülos Estados fo:;.5cm re
met'tidas ao Lahoratorio amostms no cada. 

O !!'Ir. Serze<lello Corrêa(')- ospecie, e determina quo ccs;;e a vulit!a!lo d.o 
Sr. Prosider.LD , solicitei :1 J1aluvra 11ar:1 fa.- ·boletim pur 60 dia..', servindo para. aquell:J. 
zcr 11ma. declaraçiio, qnn do ve tJ·anquiliz;.tr par tida cuja amostra t ivct· sido rcmcttiua ao· 
do modo. comp](JfO o c.ommet·cio ao cliYcr~os Lab~1·u.torio. 
Estados à:. FOtlemçií.o. g• umn. me<lida. moralir.vlnra, c no int uito 

K<;t'.l tlr~.clamc;ão ú motivatl ;~ JlUI' um:I JlC- de ac:•.u Lolat• a sa.udo publica, po t•rptO os 
tiç-:'to dil'ig i cl<~ pela Assoeiar::~o Co1nmcrci<LI trabalhos tio- Laooratorio d (J A nalyscs vL~:.1m · 
tlo1 l·:~t:tc lo dt: S. Paulo ;i. Ca.m:11·a. Lll)~ JJt~pn- o~peciu.lmeutc urw; cct· t<L 'I n<tn éitlaúo tltl ge
Lttd: • ~ . :~ qn<~l Jlt.• l' V. E.x. 1uc foi tli~ •.ri- nüros u duJH'epai':t<lo~ o~tt·angúiro:;, onole o 
lm ida . · L:tlnratoriu tem n:conlwcido substanci<ts u.s 

ltcf'U l'o-sn nsl:~ peti ~· :i n a vu.l'ios tlispo~it,ivos mais nuciYa.~ á s:.mde puiJlica. 
tl;t lei da Reccittt, referentes :v 1 L:d)Ol'a.torio Procur ei u.i ntla, em uma cmontla qnc ~llb· 
;\;~ion<1L do :\nal y .,cs . rnct.Li l\. apL'r:cial,,ã.o úa. Cornmiss1io, cv it ;u• os 

i nconven iente~ para. o commt:rcio, p or!}uc 
Sr. Pmsirlcnto, havia no l.<ttoJ·: ~ toi·in l'IA· procurei me en tender <:o m o·zcloso c not.avel 

cio na! do Antll y.; r:~ ascgnintP. Jli'<LXC. :'\ilS rmr· direcwl' des Lo estahclocimento e Jltldindo
tiu<~s rlt!!<p<tcltarl:ls nc.,t<• Alfu.ndeg:t de V"l'i<L~ lH':lZ.; mínimo, dentro do qual essas tmaly~os 
modalid:ules, como. ]l~J· cxr;mJ~Iu,. Ylnlt.:s , devia1ll Süt' osta i.Jeloc ida~. esse p:·azo foi tle
cm_ uma m~l~ll ta par tJda, distr· lbtl{dos em si«nndtl nosta cmetttla · cum 0 intuito rle 
~ltll :l ~O:~ • d.?C~I~lUo, f!tt: ., lllll.:t das .~nn r:~t! :as cvhtu• quo a J cmor:,J. UU.S anaJy~C:S Ü UUXUSSO 
.t~cn.\s . 01.'1 : ~ !1.1et r,Jtl · • ao l~t.bo~t.~ll? ~.rct~- n•)YúS encat•gos _par~ o co_mmer·cio,n~s llrJll<t· 
~,d ''~ .. ~\n.~ly~es, •.t'.r~, n~1~ v_~.z .' cn ficati.L ~ela 1 zcnagens. c ma.Jll cx1goncras, pr l,-VP.ntcn tcs da 
a.na. l )·~· - n ,~o con tl.r_ ~ubstantm~ noctvas, dava ' c~t.atli :J- úas mercadorias nus ammr.ens da. A l-
um IJ., I_ctuu a~.1. n:npor-t.aolur, l_Mller.nn _ e~tc · Cantleo-a . · 
'1~10 vuü :• yur \IO,.rl m~ !~que. :•t lv~ ~o mesnt~J Est~~ pr·.Jvitloncias, Sr. Pt·osidt!ntc, porêm 
L~m110 Jl:u '' tot~o., o:._ll.np?t t.~t!o1 ~~ ~Ino . .'~C>· for•am ürlt<Jnr!id:t.~ Jüt·a daqui do nm motlo 
IJ.LCI~.a.soL~n. 111~ ~ r,::vL~ l .1·1..\ r~ r~ ttu dc,.t,c ~~ .t::o ~ stti yw e1-is . · · . 
. o r.'~: _e la.~" c~L: ~·;. ~~: ~ t.?~~·I ~~Jt() . . que c.~t1: J•;niflllduu-sc por t.wla. prHtc quo ti() hojn 

PI. ~J"os_s? '~·1." . l l 8~ 11·~'.d~~ · 1 :1 :-o•u do, , Jlllhll_'::J. · mn rlii1ll •t•, lug:o '11111 1'/Hiliit:a .<so il v ig-•H'õLI' o 
p !llllCn •J l'·' llltlil rt t.!:l!·• ·~ (, [J •lt· r..~ St. Jl•ldt.un (Jrt:a urc nf.o todas :..s .\IJ: r.uoltw;osrlt: \' ÍaiH l tl:Lil
ll.t:lllolat• IJnS(:ar p:.rtHias do ~etlll i ' US. do:~t: L dttt: a.~ ;u;roslt·as JO<Ll'tl o L~~hut·<t tiJ!·io dtlst :l 
ll)C~rn ~t ~~,~~allllilllll, ~on t.on1lo sJ_d~s m_nc ; ~<L > n~- Capital, :tflrn de ~m· li;i ta. a. analy.-:o ; lJUO, 
ctvas, Kl ,unrlu, ~lOlfl.~? o l.rolr;tm~ :V·t~J:J. P·t~,L emquanto ella niio lossn l'oit;t, 01':1 imiJOS~ivoL 
t<Jclos os Hnport..trhnc~. e '\. Ex. crm tpro- dospachn.t· u.s mm·cu.tlortas . 

V. l~x . cornpl'Ohoode qm, isto seria um 
(') E~le discurso tão foi revi5to pelo o1·ador. a bsu_rdo, porquo sedu, sobrecarregar cspa.n· 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 21105/2015 10:03+ Página 22 de 24 

..... .. 

SESS!O EM 6 !)E NOVEMBRO DE 19M 1Ü 

tosamcnto o commctcio do grn.ndos cstatlit,s, git,ou sinU.O exchtsiV<tmentc Ja ~:twlc pn
dc gra.pdes :trmazr:nag•iU,!. IJiic:t, <le a.cautelat' tQ,nt.o <Jn<tn to P9S>ivel <\ 

O ide~J.I ser· ia., caso si plllles~n fazer•, a ont.r•ad;t elo sub~i:ancias noci va.s <'i. s:mrle dos 
eJ'e:tr,:~.o d.c l~tl•omtorío i eongenet·<:' nas m:.Lis no~~os compat.riotas. 
importan tes Al!i.tnti.Pg;ts <ksk pa.iz. Fui meti~ ,-:ssrl ü í.muli;u \lo que a ugmcnl<tr 

\1<ts. ni'ío w podnnJo e~taiJclcccr estes a renda. do Lahor.t1;oriiJ, :tfilll JB cvibr Ol 
instituto~, n. m:.trt\!Ja. qun o L:\hui'.J,t:Jrio 'logne e Ltrgo., alJuws <J nu :>H lH'atie;Lill, porque ,comu 

·que I) lll'OjCCtO JlàO ('.(Hltl'il1'ÍOI.!, (~ f!lll', ;i, prO• disse, li1)1 holr··l,im f[liC lÍ UU.c\0 }Jl ~ J.'<l. il lll lt l'tn 

porçiio que <tS <W<dyses siiu fuitus aqui c quo A, dll;;t.a uLt J.aquclla n1an ~eig;1 , úe.;te ou d<~
se verifica que t:1es e taes marcas, que t11cs c quel!o vinho, dost:.~ ou daqnr ll11 suiJsbnci<.~ 
taos morc<.~.rlorías, conte(;H\ subst<encias n·J· ;J,lirnt;nTici<L, v;d.c por oO fli<ts, nãó sú pa,ra o 
civas á ~;mtle, a La.buea.torio cornmunic<t n. negochmo qtte possue, como PM'U. todos 
todas as Alfandogas dos Estados pam que os a.quellos que impodom oss;~ marca ... 
genor"s doi!Sas rou.rcM não enttcm rtbsolut:L- UM SR. DEPUTADU- E' irrisorio. 
mcn tos nesges mesmos E8 tado~. ·· 

E' uma pL·ovidoncia, qtu} comquanto não O Srt.Sf:n.zEDEr,r.o CJrUt~A- .•. de modo 
acautele completamontiJ a. saudc du. popu· quo póJo SGl' imput' :.ado d ur·ante esse pl'azo 
l~L()l.o dos nossos Esta.do~, em todo ca~o {·~ <\ Lodo o goneJ·o que esse.~ ncgocütn tes quizc
quo está ern uos~a alçad~t, pela í1opossibili- rem mant!M' vir JH:st<ts conuiçlins, nociv'o á 
dado de cstabolccor varies l.aiJoratorios em S<~Wlt~. · 
poPtus d;1 Repnblica. , N~o sn viu nifJSo:o intr:rosso P. o dose}> 1lo 

Mw;, Sr·. Prcsi,lonte, n!í.o se cnr.enrlcu <tS: s:J.lvaguarda.!' :1 sandc publiea, mas u de! 
sim o a Associaçiw Cummet•cíalllo Et;t:tdo <lu Cavurecnr a.~ Docas de t; ;tnto~ ! E1·'" o t]ue 
S. P:mlo, por· intnrnwdío <lu suu lJI'l!.,;idBntc, ünlw. <L 11íz.cr. · 
fez um<L vcti<:;"to roclanlitndo euntra o diclpo- O Slt. PAn.A. Gl:r~IA IÚ!·:s- Mas n .Corn
Rítivu do or('ilmcntlJ. Es~:t J'Cclamaçii.o ó qu1: missão de: Orçamento j:~ e.;t<L h<kiJi tu:td:t a 
exige a rnínha dr;clal·ação pa.r-a tt•aniJUilizar, ost:ts injustiça>. 
nã.o sú o cummercío d.o 1~:>\:ttl.IJ <ic tS. P;wlo, 
como <lo 1,otlos 0~ J~,;tado~. Fot·am :tprusent:u[a$ n:J. se :sã1l de li ilc no-

M•ts 110 mesmo tempo 011 prcciSI) pun<lera.r vcmhro, ao projccto n. 201) B, de LI)) I, fi. 
nao ~~ recla.lllaçií.o l'Dccbi·1:1 pcl;~ ca.m:wa 0 :mntlo e~ Lle~peza do Mini.-Jtotio J a .l u~•.iça o 
'L Nea:oct·r.Je,• lntCI'J.OI'ó>P n,·• t•:> o l\XOJ•cicio dn 1~02, .iJnviad:L •i Commis.,;"io <le 01·çamento tl nnis " , ~·' ~·' '" 
um 1locumcnto, 1l mais um u.tte,;t;ulo <lc.;sc ;·,s seguirHes: 
c~pil'Íto de attdbuif' :w logbladtJJ' l.n·azilcil'o 
ou <L Camar;L dos Deptlt~~<los scmpt•o in· 
tonçiJcs cqni I'OCl.l.~, intonç,õcs ineonvu11ion· 
tos, intcnt:uos, não ilo um alto intct\Js.;c pu
blico, mas int.cn<;,lies bustarila~> de euiJ.ar J.e 
íntcrcs~es pos~o:te~ o mosltuinlio.~. 

Qttand.o, Sr·. Pl'OsidontQ, o disp•JSiGi\'O do 
Ol'Ç<Lmcntll fos~c <tttíngír ao comrncrcio <ln 
t o1iOs os J·:~:;atlus, n:'i.o em ra zão pu.ra. SI! aCI'I\· 
dit<Ll' ljllC OUÜ\J lll<JYOl tinh<L f:(llÍJti(O :J. C1l.lllf1.
l'<L dns Dcput.;lllo,; n a Commis<w 1le .01'
çamcnto sinãu o íntw<~S!>C pnb!ic,J, isto <~, 
zehLI' pdu ma. i~ ClmHB inho d•J~ llO ~sos tlevc t·c~. 
qnc é p:Jlet ~a.ude e h ygicnc dllo popnlaçao ue 
l;o<los o:> g~t<Ldos . 
•· M<.tS, nã:n . Es',r anha·so nesta pcf. íção o Z~1lo 
r:ti'O que agor·a despc t·toll no soil) da GO!nmis
sKo e d:.1 Co>n1<tl'a em tr:ü 11· <l:t s<wilc puulica . 

i\f:li., :tinda: se. Jov~1., pm· cntr·e Ji nltas, a 
Íl!SÍllll:.tÇ'â.rJ :L <.tl!l'IJdÍ ~at· OI\ <llHt•maL' I] LIC Oll 
sqj:L a s;wde puiJ!ica ou S.t\j<.~ o <.losiguitJ de 
prcju.licar o.;pccialmea.o o commot·cio üc 
S. P ;L!ÜO, o in t.L!ito ü nwot•ccN' a~ i)r·ca s dn 
S;tn)JS. DI! rnod11 rpw iL íni;nJH.'à•J d.o um:~.pt·o
vi,[onci; ~ tio$ i;;~, orumn or<L f<tvOI'Ocor a~ !Joc<LS 
de Santos ! · 

Como disse, a Lli~po~>iç fi.o nilo a.t.t ingc :w 
commercio dos E;tados, pot' cun~eguinte 
esGu. suppo.~içiT.o~nüo tem v<~.loe, c nã.o Ho co-

E~H:NDAS 

Ao projectu n , 206 B, de t DOf 

(Ül'çam•nto do Inlor ior) 

Para augmanto de aluguol da casa em que 
fuoccioua. a. repartiçii.o Lle lltlUde dos por tos 
de Aruc:~jú, 500$000. 

Sala. das sessí:Ses, em8 tle n0vembro de 1901. 
- Bod!"i[Jttes Doi· ia . - Jo~iniarJO C<trvatlw .... 

E11ENDA. ADDlT lVA 

Onde convier : 
Art. Fica o Poder Executivo autorír.ndo, 

no· exercicío 1le l\JOZ, <> reoq4'aniza.1' <t Pr·o· 
cur .. dul'iG. do. Republlca no UístJ•icto l"eLi oral, 
sem augmento tle despezu., p:lra o ell'eito do 
serem os servkos commeltiuos com igual
dade e rnedíilnte tli<kiuuiçüo :\O procurador 
e aos seU$ adjuutos, mo.lificallo nest·1 [Ja r te o 
decruto ·legisht ti v o n. 173 l{, de lO de ~e-
tem bro de 1863. -

S:1la das sessões, 6 de novembro <le 1901. 
- O~iocim Jligueir.;rlQ.-LourertçoB"p!ista,
Deoclecia.i1o áe So~o~;a.,-A&oe~ de Brito.-Ma.r
l in~ Tei;veira. 
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v~.(l :. impr·imil' ti>\ ~ngni ntns 

N. :):-<-· 190 1 

o n. 27- Oliras- re l ign-se assim 

IJegtinadas as importanr.ias : da 200:000$ 
pitl':.l fntHiac;ào o u <td:1ptnç.in .J e urn t•<liilcio 
pam .a materni<l;vle o e;cola pl'olli;.<iuna l •'e 
clllimneir :t;, na _C<tp\ l.d Fed_et::d, .diJ a•:eon\o I 
COlH O prOJOClO 1hL (~flffi fh i S~·ao do C~~n:~l't·SHO . : ._ . . .,. 
Mc:dieo ; e de 1 i)O : t100;) p!Ll'n, a provd tundo l>'r!ef.;~::; " ~Cf!''Ci:' ruc:nlr~ cn; qtt~ RO$.;etll (,u-
a~ obrns f<· i ta;; Pffi T;ll!litiH.ln.t'.\, eHalwi P.~e r· C(ti<HI ( Jor nrre rrtt ( • tOCWIIII) per;le pc1ga-
all i 01na •"S.t.~ção s~witarit\ do 1~ ola.s~c , ~Jte,.if.o de 1:ieae•·,; ),~tdtJs ~mj1o p;'(t(.'rt do 1tfo 
550. 000$• 1on balrtllu7o d« g w.wrln mte:o·nal que 0111~ruu no 

· · lúiado do Paraná em 189·1 · · 
Sala. •hts ses,õPs, 6 ele novembro de 1901. 

- Ray>>~. :mdo de ílf iraa.ta. 

Accrescénte-~e onl.lo con vl cJ' : 

Na Vi!!'encia tlestn. lei o fnncoionr.rio .ou 
.funccióniúios encarrcgar!os d<~ r·u brica do 
livros d > registro de pharmuci ~ e 1 u tl'Os , 

. sujeitos a. esse [>rot:tJ;~ó tm ll iroctori;~ U~n:d 
do ~1nd" l'nblica , t •3rã<> di1·eiLo ·a fJJ rêis por 
fulhi1 r u hl'ic.td;\1 irnpor ta ncLt esso. p <Lga pc!CJs 
inter-~ssalbs . 

Saiu. <la.s >e>;ii%, 6 de nove:nbro de 1\.10 1. 
- llenri'jW! Lufjíl l!'lt~- s(' Jt~,.t~ i1 '() , 

Ao n. 20- Directot·h Gcru l de Sau,le Pu
bticâ. 

N;L vr·t·b;t mat Jri~l gera.l ::t~crescon ta se : 
... inclu~ ive I :H25$ para. diariils do a tn<t
nuen'"' •~ncarre~ado do ~er vict• extraonli
na.I'Ío de org<lnizaçiio do tt r c i1ivo ela. m~.>u ta 
r eparLição. 

Sal:t tli\s sc~sõcs, ()de: no vembro da IOJ I . 
- Ilertríquc Lagden .- Sú .l>'rd l·e. 

Fu t·am iLJll'<'SOIHa•!a$, n:i. se;;sfi o •In ri d.o no
Yr\Jt dH·o, ao p t ·o.~l<:t· l n. 20::, , J , ~ J~ I()J, fix:ul•lu 
iL tln~pc•z:~ •lo ::-.l uliSt!.lt'io •h i i llf:l' l'(~ lJ Ll'iJ. o 
nxu.·cici:J do l ~ lO!., a~ sBguin·tl;.-; 

( On~.aman 1o d:\ G llCl' t'll ) 

.I l' it'll' ic; t. ll. ]11.-,\r'l'i'(ISCiort i.O·l>f\. ·in fitM : 

A h: t...:.1 ~ } lit l'a o t•il.! l;iiiiJ fl:t. n;;·\p:l. d f)~ i.l!lkia.{: ... 
n~. li st: l'iÍ. inl<·t·ir>l' ;i, llt(•.Jliit. ii,Ji n:ta l da. t:l, 't)l t 
d t) p t'ILI;<t tln J>l'•'.l,, :ulli]H'td:t p:t. l':t. 11 nXt)l't'ic:L,_ 
'1f"u'''1ll<) J.' <fiW. ~{ ,_jaJII "' g trt.:·n i(;iic.,; tJIId.u 
olla.s ~irvam. 

A' r· ulwit·<t n . J,J_ (J,"l" ~c ·l i.r.: !; l" ·as rtti-
1 t t: ~ t•e:.;. d l!!a.-.s~ ~ : Obra\ 11\i l i f,a, t·(~:-:, t ·j t ! dt.t~i
Vt! :~.l:f)IJO.~IJOO [Hl'.L a eunelu ~fw d(l f.r·: ll,a
.llw~ u rg-i !JI~<l~ 110 qu;1!'ti!l tlu Jinila. tlt! :'i. J11ão 
d'l•:l- Jtui. (J mai~ como no pl'Ojcd<>. 

Sala cl :~ ~ ~ns~êi.,s , G d<l novorul>t·o tlc 1\)í) l. 
- Uorlotplw l'ai:r.l1v. 

A' GQnunüs.l.o de Or•;amento foi presente 
o l'C!JHCt·i :ncnto em () tte ltQ.~seLLi Guvanni 
(.Joannc ou Glov:wnij pctl c paga.mnnl.o tln 
vcucitfum tos ;t •JIIfl s1 julga com tli rc;ito 
CilHIO lll'.1<;~1. que !'vi, do 111 " ba\;Llhõ'Lo da 
;.: tt :•t·tl: ~ n:odon:L\ rl tt(\ operou no l::$l:t.d.o do 
Pm·,.n :~ em l~fH . 

Do t~ \:lliiC atknto dn toc.los os documen to~ 
rp m ar.omp:.lnhCt m C'S:1 pnti.ç:ã:o; dn.s inf•Jl'· 
lltU.I/'!ns ill illi,'i tl·arlus pelo ~li ni::-:teriu d· ~ OtHH~· 
r·:~ eon r:lni ll <L r:om ttiL,.>tw •JIIC do fli r· tna 
:d;.(II III<L C.'; l,;;,, YCI'Üic:tdus OS ÜLdOS a.J log:t •li)S 
pelo pt)~icio ll : ; rio c que, Jnl'·"mo .no caso tl<J 
pi'o v:ulc1 o ~eu clll'oito, · c~ta.l"in os te pre
~cl'ip to, em vil'i;trd': do dispiJs\o no a e·r.. :!• <lo 
dü~rnw n. :157, tl.J l~ do novembro uc 1851. 

A >l ·:i m, ú '' Co tlllnis.<i.o tio p:Lrccor 11 uo StJjll 
i mtoi'·.Jriuo o cüculo rect• wr·i mento. 

S:ti <L ' ''"" C<)rnmis.>i'íes, O tlCI novembro tlo 
l!;I!Jl . - P mtla. !':uirnan1cs, lll'OS iUctrCo.-Oá~
siano do ' }{a.~cirJI.ciilo. rchttil'. - F>·am;i.~co 
S<i.--L r<i:: J'i~a.-Nito Peç1J.nha.- May1·inh. 

N . 59- 1901 

I'ARECI-:Il. , 

l 11tlc(c1'C o !'C'ftiC1'im~nto '"'' 'que Josd Con·êiJ. 
<le ,-.,·ou ,.--:a li'J1u; . .;, pi'CjJ(t-rarlo í'··conser ;){ulm· do 
fp.d;i> tt:lr~ ,[tJ l;hy'3ica. t:x1n.:i· i mcnt,cl tlt t h':;cfJla 
,lfililm· do Un,::.it, TYYI<: s~jrwt rJ't"ipitl'r<ll.•tS 
o.~ seus 't:·encimc,tlos no.~ dns pre1J(J.·I'IIdorcs rl<l 
111e.mw carl rJii'<Z na gscol<t T olylcdmiçn 

Em l'f'IJ"nr·inwni;o dil'igil{r) a.o Con~t·nslo 
N:wiun;d Slllieir,:t .!<HÜ Got·rôa d n · f:;on%!.1 
I .op,~g, Jll'O]l:t t·;l!lor•-con ~nnr:ul.ll' tl .o gallinnt.n 
d o p!tysir:a l:xpnl'imnnl;a ! t!:t E"c >!:.t M.i!Ü<J.l' 
du lhtt. il. ' JliC: sr:j11n o1pripa.l'<t•lrJ< os seus 
YCilC ÍIIlt\ 11 tu.; <Lt1~ 'J iili p;il't:O il:'~ll l (1.; lll'fl[lil.l'i\,· 
uo'r·n~ ILL lrtll>lll<.L l'il<lei t·:.t na ,,:,co{;J. l'tlly t.c· 
Cil ll Ít'l. 

S<'g' lll'!•lo i n l'tH'Il1<1~';(, Jli'C~!;;v.l : t pcl•> ~[in[.~l.e· 
t•irJ clot. Hn:wra., c) p~~l. i eion :u·io ~..~xfn·ct! l'nnc(.:Õo:i 
in t,, :i r·;wl nnt,u i:knLicas [ts dos $::u .{ c,Jlloga.'l 
110s in.; i, itutos rlc on:;ino dvil supr:l'io.t•, pm·
cntwn<lu mnt;ulc tlo quc ;~ o~tc~ compctc. 

Pv:;1;o IJUC v<weça. jtlSf,a a. proton~,:ão ll() quo . 
se trat:.t, sontc a Commissa.o do Orçamento 
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q~(} as condiçõos finan~eira..~ do paiz não p.3r~ 
nnthr& a.c:>nsolb.ar o seu. d3ferimont?. 

Sala. d:1.s commls3Õ:l3, 6 do novembro do 
I 00 I. -Paula Guimcm<es, presi1lente . -Cas· 
úmto do Nascimmto, rola to r. -Francisco Sà. 
-Lui:: Píza: -Nilo Peça·nha.-Mayri•~''· 

V ao. a imprimir . o segninte 

.PROJEOTO 

N. Z'/2.- 1001 

Att!OJ·i=a o J:>ode1· Executiva a pr,o>•agm· po1· 
um anno, com .todos os 1Jencin~entos, a /i. 
cença cml .cujo gow se acha o alferes do 
1• bata/.hl1o de infanta,·ia .1ffonso Jose da 
Si lva · · . 

Continuação da 2• discnssão dÓ projoo to 
n. 216 A, de 1901, com pal'ocer sobre as 
emendas ptwa 2• discu,i)Sã.o d1> J)rojecto 
n. 210 A, que ftx:n. a despe~a. do Ministerio 
da Marinha para. o exercício de 1902; 

Continuação da 3a discussão do projecto 
n. 121, de !901, autorizando o Poder Ex:e· 
cutivo a abl'ir a 'J Ministerio.da Ju5tiça o Ne· 
gocios Interiores o cradtto de 100:000$, sup
plementa,r ao n. 14 do a.tt; 2<> da. lei n. 746, 
do 29 de d.ezembro de 1000 ; . 

Continuação da. 3 .. discussão do projecto 
o. 133 B, de !901 , que i1utoriza. o . Poder 
Executivo a a.lJrir ao Min)storio da Justiça 
o Negocios Iutm·íora3 o cro;Iito de 11:200$, 
supplcmentar á verba. .. g• do. a.rt 2•, 'da lei· 
n. 746, de 29 do dezombl'O do 1900· 

O alfJres ilo. l• b:~.hlllão de inrant.a.ria. 1~discus.>llo do pt·ilj ccto n. 265 Á de 1901 
All'oaso José da Siiva requcl' ao Congresso tornàndo ex•ensivo aos bancosnacio'aacs co~ 
-Nacioo<Ü lün atino ·de licença, com. venci-. séde na. capital do Estado de P ernambuco o · 
menti)$, em prorogação á que llle foi conce· decreto legislativo n. 768, de 20 de junho de 
dida. paio Mínisterío da Guerra., a.fi.rn .de 1901 : 
co:ttinuar o seu tra.ta.mento na. J~uropa; · 2" discu~sã.o do projecto n. 255, de 1901, 

Ao S(m requerimento, que foi enviado á autoriz::t.ndo o Podar Executivo a abrir ao 
Camara pelo Sr. Ministro d~ GueJ'l'a, acom· Ministerio da. Guerra o credito de 736:42-i$, 
pa.nham uma cópia do tormo da. iaspecçã.o supplemeutar á. vorbJ. 10• «Etapa.~ do art. 15 
de saude a. que se subme~teu peranta a junta da, lei n. 746, de 29 do dezembro de 1900 ; 
milite~r desta Ca.pital, um a.t;ostado medico 2' di~cus;;ão do projecto n. ô2 A, de 1901, 
c .diver.3as in(OJtma.ções officia.es. a.ltora.ndo a cla.sso ·!•, n. I, das Tarifas da.s 

Ess3S documoatos provam a al!cgação de Aira.nrlega.~; 
molestía. d? requerente e slo fa.vo1·avois á. . 3• di,;cuslã.o do projecto n. 127, de liXH. 
sua pretonção. diSpondo sobre a contagem dJ. antiguidade 

do posto doJ olflcia.ea do e:s:ercito a. quo so 
A Commls3ão de Potiçõc ; e Poderos, tendo referom os a.t•ts. 1• e 2• da lei n. 350, de 9 de 

examina.do com a dovida. :üknçã.o Cl!SeS pa.- dezembro do 1895 ; 
pois, é d') p:mrocr que se concoda. a llconça 1• dl:!eussão (lo projecl.o 11 • 139 A, de 1001, 
solicitada,. para o quo formula o subme~tc á. cstab,Jlecendo que as etapas dos o!Hcia.os do 
conside.l'a.~&o d;~ Camar::t 0 projllc~o seguinte : oxet•cito o da. tmna.da. nunca. serã.o inferiores 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' o Poder Executivo an:to·. 

rizado ú prorogar por um anno, com todos 
os vcncimonto3, a licença .om cujo goso se 
acha. o alf)t'e5 do l" b:J.ta.lhão de infan\aria. 
Alfonso Jos~ da. S ilva., afim .do contiaua.r o 
seu tratamento na Europa ; r.cYog:ula.s as 
disposições em eontt·ario. · 

Sala das comroissõBs, 4 de novombt•o do 
1001.-Esperir.lião, presidento.-Jus!! Eu:ebio, 
1'0ta.tor. -AI·ro:cellcts Gál1lt7o.- Tavares de 
L1f1'<.1. 0 

O Sr. 'Presldent.e- Não h:~.venilo 
nada mais a tratar, designo para amanhã a 
seguinte ordom.llo dia. : . · 

Continuaçlio da 3" discussão uo projecto 
n. 150 C, de 190 1, com parccot' sobre a.s 
c mondas oiTorecida.s em ~" discussão a.n pr·.>· 
jl.>.cto de lei qne o!'Ça a. Receita. Geral da. Re· 
publica. para o oxerç_icio de 11.)0.2 i 

Oam~ra V oi, VI I 

'~ 1*400, q m1.lquer qno seja a gual'nição a quo 
pertençam, sal v o as cxcepçõo,l da. Jet ; 

3• diBcus3io do p1•ojecto n. 264, de 1000, 
autorizando · o Governo a prorogal.' o prar,o 
concedido á Sociedade Montepio Get•a.l do 
!Wonomta doJ Servidores do Eitado p&ra ln
llcmniza.r ao The3ouro Federal da q.ua.n1ia de 
que lhe é dev~ora., até que essa. mstiiuiçio 
regularize sua. situaçã.o, podendo mesmo re- · 
levai-a. do pagamento da. ~mporta.ucia. orn 
que ficou alcançada no anuo tio 1899 ; 

3'' discussão do projecto n. 132, do 1 OOl ; · 
autorizando o Poder Executivo a. abrir a.o 
Mlni.sterio da. Marinha o credito de 100:000$. 
supplementt~t' u.o al't. 8•, n. 24-0bras- ila. 
lei n. 746, do 2fl de dezembl'O de 1900 ; 

2• discu~:lão do projecto n. 218, da 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ai) 
Ministerio da. Ma.rlnha o credito de 6:121$701. 
supplemeni:l.r. á. vct•ba. 8• do art. 8• da. lei 
n. 746, de 29 do dezembro de 1900, para. pa.· 
ga.mento de soldos que competem aos offi· 
ci~es t ransferido;; para o quadro da. reserv~ 

í~ 
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depois de mmliUada.s a.s respectivas rel'or-
mu; . 

2" discmsiio do projocto n.- 131, de 1901, 
autoriz'antla o Poà.er .8:-ccc.utivo ;1 u.brir ao 
Minh;teL•i.o da llazcnd:~ o crêdito exi:L'<iordl
nario de I :132$ p~r-a pagamento p. di l'ers·os 
opera1•íos da CaS<t !la Moeda ; 

3• discuss~o do pt•oject,J n. 232 A, de 1900, 
com o p a.t'I!Cel' n . 22, lle l QOl, au tor i1.;,tnllo o 
Poder El\ecutivo a t ranofurmar as 1", 2' e 3" 
turmas da Sub-Directoria dos Correios em 1•, 
2~ e 3'· secções da Dir ectoria Gern.l, pas~o.nuo 
os chefes· de t urmas a chercs de sccçfi.o, 
desde qu o preencham as candições rrgula
n1cntarcs, c dandu uiltms pt·vvid.encias ; 

I• di-~llussão do p t•ojecto n. 142 A, de 1901, 
reorganizando · o C•)L'PO de engenheiros n a.
:vaes e fixando o p essoa.! do rc.~poctivo qua

. Mo ordínario (com par~.ceres âas Coromi~
sões de Marinha e Guerra c Orçamento); 
· 3• discussão do projecto · n. 103, de 1901, 

roa.rcr.ndo os casos c a fórma da, l'cvisã.o dn.s 
conclenm ações ; . · · · · 

. 2• di;cussão do projeeto n, 222, de 19-:J l , 
dete1·mina.nd<J que os officit\CS do exercito, 
arrnadJ. G classes aunons, r eformados ou 
(JUC se venham a. refot•mar de accordo com 
os dem·etos ns. 108 A, de 30 de d eztlmbro de 
1889, e 193 A, de 30 de janeiro de 1890, vo
luntal'ia. ou oompulsDl'iamonte, te()m direito 
ás vantagens exaradas JJO alvar<L de 16 de 
dezembro de I 700 o resolução do 20 de do· 
zembt•o de 1801 ; -

1" discussão do projecto n . 146 A, de 1901, 
instituindo regras para o C8ta.belecimento 
de omprezas de arma.zans gerae.'!, dctcrmi
narido os direitos e as q brigaçõos dessas em-
prezas; . 

!'discussão do projccto n. 182 A, do 1901, 
dispenlla.ndo a Fazenda Municipal de adean
tal' o pagamento do ~eUo no.s causas em que 
for autora. ou 1·0 pC!t·ante a.justiça local do 
Districto Fed(}ral, o dá out1•as provitleucias, 
com emcnd:t da CommiS&"ío ; 

P d iiicu s&'io do prujecto o. 202 A, d~ HlOJ, 
autOl'izanúo o Govr.rno a despcndol' .. Mé a. 
quanti;J. de 50:000$ para auxiliat· a~ dc:;p 3za;; 
de ins1allação o os tr·a!Jalhos do Congresso 
Agricola; .-

Discus.>ão unicJ. do llrojncto n. 148, de 
1901, a.utori~ando o Gove1•no a ma.ndal' collbl' 
ao c:tpitão de fl'aga1a FJ•auciqco Carlton a 
antiguidade da data. da promução áquelle 
l)Osto, em 26 de abril de 1890 . · 

Lovanta·sc a. ;;;e:~~1io · á~ 4 horas e 45 mi
un t os di\ t~u·dn. 

13<J• SES~ÃO EM 7 DB NOVE~IDRO JHI 1001, 

Pl·csidencia dos s,·s. Va z de McUo (P,·csi
'lente), ,igapi to dos &mto8 .. (3• Sec1·etario), 
Gados de Novaes (1• Sec,·etal·io), Angelo 
Neto (2• Scc1·etario) e Vaz de Mdlo (P ,·e-
sidente.) . 

Ao meio rlia pl'occdu-~u á .chamadti , a que 
rcwondcm os Srs. Vaz de Mello, Carlo,;; de 
No vails. Angelo Noto, Agapito dos Sant•>S, 
Luiz Gualbcrto, Carlo:> Mtwccllino, G~bricl 
Salga<lo, S:i. Peixoto, Ho~arinah do Olil'oira , 
SerZedello Corrêa, Cunha Martiti~ . Noguei m 
Accioly , . Francisco Sá., FrOl.lcrlco Borges, 
Gonçalo Sou::O, Eloy de Souza, Ta.varo:; ele 
Lyra, P e;·oira. Reis, So4re~ Noiva., L\mu. 
Pilho, Trinda.do,Camíllo deHollanJa .. Teixc! r·:.\ 
de Sá, Gomos· de M:1tto.~. Bd cio Filho, Joã:o 
Viulr-a, Jovi.nia.no do Carvalho, Rodr·igucs 
Doria·, Sc(].bm, Fl'anci~~o Sodré,- Manoel 
Ca.r.tano, Alvc~ Barho~a.Ad:.~lhorto Guimar~es, 
To1ent ino do' Santos, Pat·anl!os Monto ; iu~.:ro, 
Pinheiro Junior, Dcocleci:J.oo de Sonz;"~ , Nilo 
Pccanha., Pet·eiN Lima, Julio San to8, MarG!n~ 
Teixoit•a, Olivoir·<l Figueir·ed.rJ, Bueno de Pa.i
va, Carneiro de Rrzentie, An tonio Zaclmrias, 
Moyrink, Carlo~ Ottoni, Eduo.rdo Pimentel, 
Olegario lvlacic1, RO!l<Jiphu P~ixãú , L'.•martine, 
Gustavo Gvcloy, Díno Bueno, Fot'nanuo 
Prc.;;tc.~. Dominguos de Ca~tro , Vo.loi:; do 
Ct1~ Gro, Co~t[t Junior, Alfredo .EII is, 1'oixcil·a 
Bran!liio, Cat•los c~IYil.lcn.n~i. !';lula 1tam•J.~. 
Frttncisco Tolontino, Frll.ucbco Aloneask o, 
Vr.-;;p:~sia.no de Albnquorquu e Diogo Fur t unu. 

Abt•o-.oo a sessão. 

E' lida o som debat e app1•ovada. a • tLCtá <la. 
sess.:'i.o an tcccdon te. · 

O Sr. Serzedello C orrê a
Pc.-.o ;t palaVl'a·-para um a ox:plica.çiu J>Cs~oa.l . 

· O S1·. Presidente-Tom a. pa lavra. 
o nobre Deputado. -

O Sr. Serze dello Co1•:rêa (pcwa 
uma explicaçtío p essoal ) - St•. Presidente 
não me :\cba.v;• no recin to da c~maro. qua.nd~ 
hontom começou o seu discurso o nobro 
Deputado pur S. Paulo, Sr . Bueno de An
dmda.. 

Lcndo_hoje o rooumo desoe discur3o, en• 
contrai uma affiJ•ma,çiiu da ma iur gravidade 
par;l o cre~i.to elo pa.iz, aflil'JUaçiu (JU C a tfeeta. 
a hono1•abtlldade d os trabal llos da Commis• 
são do Orçamento, a seriedade e .~incel'idade 
com quo o 1·e la t or expoz á nação a altuaoão 
do The1!Duro. Careço de d~r, d esde logo1 
prompt:·, resposta. 

Fiz, Sr. Presidente, o o.nno pa.<>Slulo, como 
e.~to anno, longo e mlnncioso o:;tudo, como 
j:lmais se ftzcra, do Or~wnto da .Reootta, 
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Estudei minuciosamente todas as fontes pertnrj):Ld.ores, para fins de 1902, á previsão 
da r•eceita., podendo dizer que , em vez de um de um saldo de 6 .4313.736 ·~ c pa.ra fins dli 
projecto de orçamento, fiz um extenso reJa,. 1901, a 5 .629.493 -e e 11ão a nove ·milhões, 
torio, dando largo histurico de t;oda a nossa como aftlrmou· S. E:t. Ao confeccionar csto 
situação. · a.nno o orçamento com dados mais posith·os 

Isto não me vàleu a benevolencia de meus pois já ~irrha .o exorclcio de 1900· decorrido: 
e~llega.s , ~ exjgiu-sc mais. Um achou· <JUC procurei calcular o saldo que i eri:l.mos ao 
nao tratár"' de dar o b.\lanço do funding e terminar o (tmd irlg em junho deste ano o o 
que a.presen tira parJ. sol ver a situação o ·que toriamos ern fios dcsto anuo, isto <!, cü1 · 
cc_onomica apenas a. emissão de -warmnts; ftns de 1901 , e eocont rei.2 .300. 000 ~- H:1.vi~. 
outPo, que, levado pol' minha ingenuidade, pois, a differcnça da cerca. de · 3 ~300.000 ~
ingenuidade . q uc -chega a. ser synony mo de Sincero eotno sou, faltando a. verdade e só a. 
imbecilidade; mystifiquei .o paiz .. Diz a. Gazeta verdade ao meu pa.iz, nã.o fazendo ·obra. nem 
que S. EK. o Sr. Deputado por S. Paulo do mentira para ad ufa r ot~ lísongear govcr· 
assim se pronunciou: nos, nem de pa.íx1Lo pa.'I'tidaria, a achar tudo 

«Diz que a minoria cst.á estupefacta , mau, tudo mystiftcação, tudo e>ca.ndalo, tudo 
pasmada, dcante da. declaração . feita neste immor<l.!ídadc, especialmen(e. tra.ta.ndo-se dos 
recinto, dca.nto do discurso e denuoci~ feitos intere~es permanentes dit Nação, :procnl'oi 
pelo Sr. Custodio Coelho, eminente membro veJ' e conhecer da. discordancia. · . . · 
úa maioria., que veiu dizer qúe a. mens~em Vet•ifiquai então o seguin te :. pedira. ·ao 
illudiu o paíz, que ella não et•a & expi-essã.o Thesouro o a.noo pas~ado o saldo orça.mon .. 
da. verda.de , que or~ uma myst ifica.ção · (o ta.rio, e deram-me cinco mil conto>, ou 1(3 m il 

. termo (\do orador) , porque nã o l1a saldos . coolos, papol, ou cerca. do ~ 1.058.309. Pedi 
Por sua. vez o r ela.tor da receit a veiu con- o saldo em Londres, em 31 de março. de 1000, 
f~r que o Siddo quo a naunc!ara. como e deram-mo :e 674.901. Pedi o fui.ldo de ga; 
sendo de nove milhões esterlinos, não et·a ra.ntia, c deram-me· mais ou menos 6.000.0tJO, 
ver•dadeiro , pois quo esses nove milhões ouro . . 
ficavam t•eduzidos a dous milhões c 400 mil Pot• equivoco suppuz que estas dua.s vcru:is · 
libras. Que mystiftca.ção, pois, é esta 1 per- ultimas, escJ•ipturadas á. parte; não esta vart1 
guni;a. o orador. E' pt•eciso que a.lguotn da inclui das na primeira, quO:ndo esta:va.m .. do 
maioria venha deslinda.r esie ca..~ô , que so facto, e dahi o ter j ogado com estas tres 
afigu ra :~. té monstruoso. O oradot• nesse parcellas, quando devia f ,Lzel-o com úma só. 
sentido Cor. amplas considerações para. provar Ma.ii! aind a. : qua.ndo fiz os mc.u~ calculos do 
que att'a VOliSamos uma. época ue dolorosa.~ pre~i::!ii:o , não se havia. dado a crise do Banco 
apprehensõcs para os dc.;;tjnos deste paiz. da Ropublica , em setembro, e não poJ i:l. 

Acha. <JUO o SI'. C<1mpos Salles e o illustre contar na dcspeza com :e 1. 345.000 mn.n• 
:Ministro ela Fazenda abuzar<\m da in!fcnui- dadas ao banco. Pois bem: isso tudo relato 
dado do Sr. Set·zedello ; ~~o que de tuuo is8o em meu parec~~ deste ao no; o mostro que, si 
pôde concluir o orador. » nos meus caloulos de pr.JVbão do anno pas· 

Na. integ ra. do seu discurso, no Diat·io rio Satlo fos.>cm feitas e;;sas mctiflcaçiíes, o re
Oongresso isto mcdmo lê-so, pedindo S. Ex. sultad.o obtido seria appt•oxima.do ao r csul· 

_ quo algum mombro da. m<~ior~a venha desven- t1do oNido este anno com elementos mal~ 
d<l.r es>o monstruoso mysterto I ! · seguros c t'<)aes. De ante tlesta. sinceri"a.dc, 

Felizmente para. mim, S . Ex.. não, t em desta le11ldado, ontle a. my.~tificação ?,· Julgue
razão ; S. Ex. nã.o me leu c a.lg uem perver- me a Garoar a. 
samente, illudindo a boa. fé de S. Ex., e (por De que •enho de dizer deprehende-ee per· 
que nã.o dizol-o ' ) a stlll> credulidade, for ne- feitamente a causa da discorda.ucia, tt~n to 
ceu-lho essa informação, que o levou <t falla.r mais iacil do dar-se quando, em 1900, fazi;~ 
em rny.~tiflcações, interrogando a. C<~mara. so- um calculo do pt•evisão sob certa.q bases, 
brequem havia assim mentido e mystificv.do ad.mit t indo que a.s despe7.as fossem sempre as 
o pa.iz. Felizmente para o relator, S. Ex. mesmas. Es·te anno rectifico os calculos, con
uã.o tem raz!ío em sua gl'avissimo. arguição. fo~so a discorcl:tncia, mostt•o a. sua razão do 
Eis os fa.e&os : Ao confeccionar o Ot•çamento sot', - OJJdu , pois a rnystitlcação 1 Que toem · 
da. R.eceita. ·do anno passa.do, em um calculo que ver com o meu mfuivoco o honrado 
de estirMtiva c de simples precisao, ante o St·. Pt·.esidcnto da H.epu!Jlica. e o honrado 
sa.ldo oiJ~;ido em 1899, IJrecmei av&liar o Sr. Ministro da. Fazenda.~ Qmmdo muito, era; 
ll.'\ldo quGdoveriamos tal' em fios de 1902, si licito ao nobre Dc:tJUt:l.do consurar-me Jl('lo 
a. receita. se con~erva..o;se a. mesma. o a. despoza. erro e não ma lsina.r ·o Governo eom o epi· 
se ma.nt ive.c;se equivalente nos armes dG 1900, theto de mystitica.dor. 
1901 e 1902 (~do 189-J. Sento-mo, St•. PJ:esidonte, .Jom a coa~ 

Cheguei, at'.Lsia.das todas a~ causM · supor- .o;ciencia serena. de ·quem está. a 'cumpdr o 
venie~tes, 1todo,~ os elemen to3 estranhos e .seu dcvet' ; mais a.iudat de quem; ~ ·10abe 
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r.umpl'il' coin honra., liom tra.balllo Q com a 
max ima. lealdade. Acha. re•iuzido o nobro 
Deputado o sa.ltlo de.f: 2.300.000; pois sa.ilJa 
que ellc devia sor do ~ 5.300 .000 ~i o 
Governo nã.o tivesse l'esga.ta.do c3rca. de 3 
milhões de cmprestimos externo:! a que nã.o 
e:J~ava ôbrigado e com _que niio cJntou o 
relator no c~lculo do s;~ldo do n.nno passado. 
Apeza.r do equívoco, tão pcs~imis~as foram 
o~ calcnlos do relato:•, que, .si o Governo não 
tivesse resgatado títulos n:~. irnpor~ancia de 
3 milhão,~ e t-.t.nt9, ó saldo seria de m ais do 
~ 5.30J.OGO, muito proxirno d e ~ 5 .G29.403, 
q ue prev_iu o r elator o anno p:~.ssad.o. em seu 
trabalho. Poderia. J)ois lança.t· mlío dc.:;tc 
argumento _para não confessar o meu equi· 
voco, tanto mais quando, l'CUnindo ainda. 

·. cerca. de - ~ - ·L_315.0ol0 qu3 se mandou ao 
banco e ·que não inclui em meus cJ.Icu lo3, o 
8:J.ldó que .devcriamos tor cs;c aono seria. du 
cerca. de ~ (3.645.000, su pel'ior ao s:~.ldo que 

. · previra.eu .. _,Yeja a. Ca.mara. como tem sido 
sabia o grandiosa. a. política financeira. dcs ~e 
Governo, que vem da. .inorat oria, do regi· 
mcn dos grandes rleficils. · 

Sento-me ; sen \o-me com a · a.lma. tra.n
quilla de quem só a verdade sine irre ac 
ltuclio sa.be dizer a seu paiz. 

VozE~ - Dcl'cndcu-se brllhanicmen to. (0-
cmrdo>· é muito felicitado.) 

OR.DE~i DO DIA 

E' annuncia.da. a cJntinua.oão da 3• dts· 
eu~o do pro,iooto n . 150:C, de 1901, com 
parecer sobre as e mendas olfercciua.s em 
a• disaussão ao pl'ojccto de le i que orça a 
R eceita Geral da Ropublica para o oxercicio 
de 1902. 

O Sr. Presidente - Tom a. Plla
vra o Sr. João Vieira. 

O lilr. João Wfefra diz quo mos
trou hontem que o art. 9 do p rojocto rlo Orc:~.
mento rl3. roceita é anti·t·egimenta.l e m osmo 

· i ncónstituaiona.l; hojJ cstudat·!l outl'<IS dlspo-
slçõas do mesmo projecto. . 

O n. 5 do art . 2 quo a.u toriza o Govm·no a. 
rilrormat• o p:·ocosso do oxocuti v o fl~~nl ê 
uma. d:\s muit:\s l'otragrn.da.çõ3s om <_!UO 
vamos cahind'} _o:n ma.teria. de loglslaçao . 
Por assim ta.mbom entender o nobl'.l Dopu
i:t.do pol:l. Bahia., Sr. Augusto F1'ança., em 
·emenda., podo a su:1. supprci!São. 

O seu nobrtl collegJ. do b:J.ncJ.da., Sr. Es· 
moraldino BanJoira, qtto j il. occupou nosta. 
_Capita.l com gl·a.ndo brilho o cal'go de pro

. em·a.do!' sacciona.l, manifestou·S(l ta.mbom 
coqh-ario á refcl'id1 disposiç.w. 

Não estâ. isJ!u.!io, portanto, na impugna
ção que faz. N;i,) h:> ausoluta.men1a Jló~ ;;s3i
d<~de de t'll r·ororm·.~. O ro;;-uLunonto do 
!878 quo consolidou a matoria.toroou o Jll'O
cos>o mais mcpadito o mais rigol·oso. Si todo 
o processo exocu,ivo ê por sua U <'~iuroz·.\ 
violen to, 0$~0 é vio!entissírno, como prova. o 
oratlm·, expondo a antiga. logislaç.àO pot·~u-
guoz:;. relativa ao assumpto. -~ 

Acm•ese,) qu,) pelo r egimen actual, que al
torou pro(untla.rnon te a nmtorb,, o uni c J 
poder competente para tle;:ilit·. é o J uuiciul'io. 
O'q u:J ha. por õlobi nes te ~entido é uma. .sim
pios inva.~~o úe a tt!'ilmições; u f<lZOnda, em 
face da. Cons~i tuic.;ão, _ni:> tem compe\cnoia.. 
A unic:\ oxcopção abarl.a é a. do ;u-t . 89, ·que 
croou o Tríhmn.l ·do- Comas. 

Esta. confusii.o SJ ostend:J ta.mb:Jni. aos cai!Os 
do pcoula.to e con!ra.lianlo, a. · 1;csp2i to dos 
quaes ainda não ha. jurispudencia. firma ·a. 

.o n. 23 do art. 34 da Co :i ;tltuição da · 
R.epublica. diz quJ compete pri vil.tivament~) 
a.o Congresso degisla.r sobi'J o r!íl'cHo civi l, 
cornm<lrcial e crirn inal d:l. ltopubli·~a. e o 
processua ~ da Justiça Fedenrl». · 

' Como se vê, a Cons tituiçã•J diz clarameoco 
que cJmpeto aJ Congrossu legislar sobro ·o 
processuat da Justiça. Porlan~o. o n. 5, do 
:~.rt. 2° ;iola duplamente a Cond .ituiçiio : 
t• porque vac de encontro no nume1·o quo 
citou ; 2• porqu(l o Congrc~so não pódtl delo· 
ga.r attribuições que lhes sio privativas. 

Tem sobre o sotlo uma opin ião muito diiTo· 
rente da que actualmcntc vigm'a. Acha que 
a União in vadiu, no a..>5umpto, a o3phcra da..~ 
attribuiç~ dos Estados. 

Acha. perigos:~. · a. tli~plsio;io que mantla 
a.nnullar os \i tu los p.>r doficíoncia. de sellu , 
podendo resultar desta. di3p:Jsíção consequon
cias fune~ta.,;. 

Cita u m facto om quo wm)u p~rt!l, como 
advoga.do, do um j uiz, homem tli8tlncto, 
illustrado, pot· ter inutilizado mal o sdlo 
de um papel, o c.~te :tlca!'a preso n:> Tho.souro. 
A parte teve que pagar riovo sollo, tudo isto 
porq no o juiz não tinha i nu íiliza.do o seU o 
convenien•cmcnt;o. Si isto se tlú. com um juiz 
illustl-ado e quê: t em obriga.ção do sa lJcl' a. 
lei- imagine-se o que n'io pouJ Sltccedet· 
com os individuas ig norantzs.. . . 

Nom so diga. que o conka.cto ,j i c~pcdido 
t em valor, purl[U<~nto nenhum juiz do ct•itc· 
rio o ()Uffipl'il'á. dtBde q ue ~c attenda. quo o 
Exe()utivo não pódo . fazer leis commint\nçlo 
nullidades s ohre qualqucl' acto de vida 
civil. 

J!l. o In.~titut:> dos Advogados, em lumi
n oso pa recer, se m;mifoscou s:>)rc c,iS:J. d is· 
posição orçamentaria., cJnsidcruiltto·a. inoon
s, itucional • 

por out1·o l \do não colhem os prcllcdenteõ 
d~ mona.'t·chit\, que o re lator invoca. no se~ 
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parecer, pot·q_uanto acto n.lgum desse rc
l!imon já mais violou instt·ument~s da vid:\ 
cidl e comrncrcial por- deflcicucia. do sallo 
o, ao contrario, si se consultar as disposi
çõe3 de congolidação, vm•-se-ha que o direito 
pt•ivado ficou inteiramente sera.rado do 
fiscal. · · 

Ainda .a loi do ot•ç.a.roonb, Nlativamente 
no seUo, refere-se ao~ contra.ctos sobrn c.t-m-
biaes e moe'la metallica. · 

Esta ques~ao 6 . impJt•tantissima, o sobre 
clla promette aprcscntat• um projecto; acha. 
que a alteração introduzida n:t legi;la.ção 
por uru..'l. dbposi,.ão orçamop.taria. é . incon
sticuoional. 

Termina dizcnUo quo se quiz ré ferir a dis
posiçõo.~ improprias de lei do ot•çamonb; es
tabelecendo pet•i,urba.ções na.s relaQões civis 
o commorches e tornando o ti.>co uma causa 
odiosa. · 

Comparecem mrlis os Sr3. Satyro Dias, 
Dr!1ano Santos, Adhur Lemos, Antonio 
Bastos, Indio do Brazil, Luiz Domingúes, 
José Euzobio, Anizio d9 Abreu, João Gayoso, 
Joaquim Pil'es, Vit•gilio Brigido, Thomaz 
Cavalcanti, João Lopos.Silva Mariz, Et•mirio 

· Coutinllo, Celoo de Souza, Pureira. do LJ'ra, 
Esmeraldino Bandcira,Julio de Mello,Estacio 
Coimbra, Pedro Pernambuco, All'onso Costa, 
Raymundo do Miran1la, Fausto Cardoso, 
Castro Rebello, NelYa., A\.lgusto França, 
Milton, Eugenio Tourinho, Vergne de· Abruu, 
Pallla GÜimat•ãos, Rodrigues Lima, Ga.IdinD 
Loret'l, José Marcollino, Irineu Machado, 
Henrique Lagdon, Nelson de Vasconcellos, 
Sá Freh·c, Raul Barroso, Antonino Fialho, 
Louranço Baptista, Viriato Ma.sca.renh3-s, 
F1•a.ncisco Veiga., Gastao dJ, Cunha, José 
Bonifacio, Pcnido Filho., Padrra. Rezende, 
Moroit•a da Silva., Luiz Pizo., Benodicto de 
Souza., Lintlolplio Serra., Alencar Gui YJarãe~, 
La.menha Lins, Soares do's Santos, Get•mano 
Hn.sJ!och{lr, Victorino Monteiro, Riva.da.vh 
Corrêa. , AlfNdo Varella o C\\Sili mo do Nas
cimento. 

Daixam de comparecer com c~us.:t p:~,rtíci
pada, os Srs. JJsé Boiteux, Pedro Chermoni, 
Rodrigue~ Fernandes, C!Jt'istino Cruz, Gue
delllú Mourão, Augusto Sovet•v, Mala.quias 
Gonçalves, Moroit•a. Alves, cornelio da. Fon
~eca., Elpidio Figueiredo, Jesé Duarte, Epa
minondas Gracindo, Tosta., Augusto de Frei-

. tas, Ma.rcotlno Moura, Dionysio Corqueira, 
Celso dos Reis, Sampaio I?er·raz, Augusto de 
Vasconcellos, 1\il\l'tinho Campos, Aureliano 
dos Santos, Pereira. dos San~9S, Jou,qnim 
Breve~. Ra.ngel Pestana, E&tovã.o Lo1Jo, Mon." 
toiPo de Ba.rros, Ildofonso A!vim, Mo.lt :JÍI'O 
dá. Silvcil•a, l!:sperldião, Allhl'lo Pinco, Adal
bert.o ·Ferraz, Leon.el Filho, Necesio Tavares, 
Arthm· Tot•t•e.;;, .Mri.nooll>'ulgencio, Nogueira 
Junior, Lindolpho Oaotaoo,Mir<\nd<l. Azevedo1 

Olivcir<\ Braga, Bueno de An~rada, Paulino 
Cal'los, Azevedo Ma.rqueJ, An5onii} Cintra, 
Hermenogildo do Moraes, Ovidio Abra.nte;, 
Manoel AJns, Xavier do VaHe,Joio Candid(), 
Marcai Escobar, Francisco Moura, Angelo Pi
nhoit·o e Pio to da Roclut. 

E sem causa os Sr.;;. Albuquerque SerejJ, 
Raymundo Artllur, Thomaz Accioly, Sergi<! 
Sa.boya, Araujo Gó~s. Arroxella.~ Oalvão, 
Sylvio Rorpm·O, ·I~olix Gasp:u·, Eduardo. Ra
mos, Jos~ Monjarilirn, Hercilia de Sá., Barres 
Franco Juniot•, Alves de B!•th,. Silva Castro, 
Custodio Coelho, T!Jeop!Jilo Ottoni, Joio 
Luiz, Francisco Salles, Lamouuier Godot'redo, 
Henrique Saltes, Landtllplw do Magalhã~s, , 
Adolpbo Gordo, Rodolpln !\llra.nda, Joaquim 
Alvaro, Edmundo da Fonsccl, Cajado, Cinci
nato Braga., Barbos:1 Lima, Aureliano Bat'
bosa o Campos C<~.rtior. 

O Sr. Presidente- Contioúa. a 
3& discussão do pl'Ojccto n. ISO c, d<3 !9fil, 
com }Jarecer sobru as omoQda.s oifer~icl:J.~ · 
em 3 .. discussão a.o projecto dG lei que orç.1. a. 
Receita Geral da. Repu bli ca. p 1ra. o cxm•cicio 
dJ 1901. ,. 

Tom a. p:tlavr:t o.Sr. F~·cdc!•ico Borges. 

O· 8r. Frederico Doa•gea diz · 
parl.'cer temeridade tomw p:~ol'te n o pro
san~o debato, importante por Stia n:Ltureza, 
depois dos notaveis dis~m·~os quo a Cama.ra. 
tem ouvido, observando que a. ques ';ão finan
ceira tem dispor lado intcNsso por :parto da.-
Cama.ra. · 

Não podia ful'tar-so de alludil' ao impor
tante discurso do illustre Llf>pata.do pOli) Rio 
de Janeiro, o um dos mot.ívo& porque o orador 
o'ccupa a tribuna ó procut'aL' n.o menos a.ttl)
nuar os elfeitos produzido~ pol' aquello dis· 
curso, na qual, aliá,~, lt•~ Oi\udo, rcftoxii.o c 
observação. 

Roferindo-so á. co o to>b<·ã > opposta. no 
mesmo discurso pelo S t'. Pereira. Reis, o 
or:.r,dor di~CU(O as.emls.;õc.~ dtJ papel-Inoeda. " 
a bail\a cambial, não attribuinJ.o elle á.quello 
facto, enteU'd.endo que outr;\S ca.usas devem 
ser proeuradas. 

T1·atando da incinora~ãJ do p apel-moeda, 
faz ainda outras con.;idet\\çües ·'obre as opi
niões emiHida~ p~>.lo S1·. Cust..trlio C~elho, l'O· 
ferindo-só em seguida ao prnjecto que oifc
rocou á Camara. sobrc lt export ação do caf~ 
e da borracha, entondomru quo elle muito 
pódc melhorar i.to siénação e.:o~omiea o flnan
coiro.. 

Alludo aos o~forços feitos pelo Governo 
para melltoru.r a situação ftna.nc"ira, pen
sl.ndo que 6 motivo de appla.usos e franco! 
louvores á. politica firm11 que o Governo 
neste sentido tem mantido, 
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En·tendc que a baixa à.e t axa cambial Confia. na. honestitlatle do Govm•no, c 
influ:~. consideravelmente n~• nova. idéa o:ppor-se-ha. 6. concurrencia., visto depender 
ecimomica e ftnanceiea., pensando q'!.IC o meio esse serviço principalmente da confianç.a. 
mais etncaz de l'azeP sanar óste rna,l u a p m - pessoal, e t~·Jltétr -se ue um serviço já. o t•ga· 
vídencia. conti!la no ~cu il''o,jecto, isto ~. o nizado, que dem <mda g randes capitaes,- e 
üovct•no chamar a si a exportação Oll:clu siva não haver m otivos de duv i<lu. sobre os que 
do ca.f6 e da borracha. o explol'am actualmoute, dando cabal des-

'l'rata dos bancos estraugoiros que detet·- empenlto aos compromissos contrahidos, 
- minam o valot• da moeda , fazendo ou~ras sendo ainda para. notar· que em mais de 
· muitas eonsideraçõos de ordem tinauceira o -meio seculo de lotcria.s no Brazil, n unca 

cconomica. _e, refcri nd u-se á disposição do es~e contracto foi feito por coocurrencia. 
J>rojocto referente ao cootra.cto das loto ria.~, R.efére-se tambem ao~ deposites que virão, 
declara-se ft•ancamonte pela. mediria eoutid<~- do fl1tUI'\l , augmentar o pat rimonio do~ in
no l'cforido projecto regulando o s~rviço d:ts stitutos rios surdos-mudos e dos cegos. 
Iotel'las . ' ' Tem como penhot' 'de segu ra gn1·antia a 

J<L teve occasião de dizer, e o r epete agora: opinião da. Commissã:o e do honrado rela tor 
s ubst ituam o5 que impugnam essa. í llatituíç.ã.p da reeoita, par a. · assAgurar as vanta,.ens 
os io.numcros beneficios que e lla pre>ta- a deeonente; da. prorogação do oontracto a. 
est~belooimentos de ca r·idade c de insruc tção que ~e t em t'efcrido. 
p opular da União e do.l Estados, por uma . R!lspondo ás observar.;ões doa sous hon - . 
:providencia quo nã.o os deixe em aba.nctono, rados collega.s o 81•. Bueno de Andrada e 
dará. o seu voto immedia.tamente pela. ex.- Germano Ha.sslocb,er , qualificando-as de in
tincçã.o das lotcl'iM. justas, por não representarem uma con-

Conhcce innumerM instituições de cari- vicção u.clquirida. no exJ.me ca.lmo dos factos. 
dadc, de instrucção na. Uni1i.o c nos Est<l.dos, Rclativamento a o modo por que se decla-

. c que terião de da.r por findos os bencticio3 ral'am seu s. colloga.s , acha que já disse o ba.s
quc prcstão, so lhes faltas:;c o auxilio t:tntc para domonst t•at' que SS. EJ<:x. foram 
pl'estado pelas lotm•ia.s. injustos e infelizr:s quo.nto á fórm:~ por que se 

E' devot• dos rttl!l goveroam cuída.1• dos in- t•ofel'il'a.m á.quolles quo julga.m de modo di
toi·csses socia.es, não lhes sendo licito acabar vol'~n ao que pensam . 
<lo choft•e com um~ instituição, de que sa.hem Affi rma que votal'él. pela oxtincç.ã.o das lo-
03 l'.:lCUt'SOS quo mau tém toda obra pia. e de tal'ia.s dosde que SS . EEx. aprosent!)m meics 
bcnclloencill. oustcatht pela União e pelos Es- pa.m s nccot'l'Gl' aos m uitos cstabP-lecimen to.l 
to.dos. . quo vcom nolb.s a. sua fonta clo manutenção. 

O proprio rela.1orio do II'Iinistol'io da. Fa· l!:stas casas pias, q no ost.'i.o ameac;-.adas do 
zend;\ do 1800, 11 quo so soccorrom os que silo llcat som recursos, sã.u destina.da.s a proteger 
tlo.;t:,vorav~is ú. prot•ug~lção do contr·;,oto, (JS ptY.J.uonos o os c1ue solttoern, o o orauor 
rol'ore-•o ao assumpto. da oldincçilo, enten· sui.Jlu á.. tribunil pat·a advogar a p~rmaneuoi ilr 
dcndo que deve sot• guu.rtluch' toda. calma o uellas, sem nntl'ir ~ preton~.ão tio cunvcncot• 
critcrio, até op,ll(lrtuou.mcnto cuidar-se <ldll a.os sous cJlloga.s, que sii.o l'U.uico.es. 
meius do nã.o llcu.t•om w do.iampa!'O as insti· Veiu justifica r o sou voto, pu.t•a. at•rcU.a.t• do 
tn i~ões piall suhshliadM polos L'ooursos da.lli si a suspeita. clo quo vota.t·<i conscienciosa.· 
provon ionGos. · mcmte :por uma. patota . Bato-se J.lOt uma. 
:. Porguuta o que tem feito o Cong resso no metli1ln. noce.'l.~ il. l·ia. 
senti•lo de culda.r d:~ cxtincçã.o, som a.halo; R esumindn as suo.s · observações, lê um 
qua.c~ a.s modldas a:prasentada.s pelos pala.. trocltv de um biographo no sentido de pt·ovat• 
tlinos da extincção~ . que <J.té o immorta.L, Thter·s achou quBm o 

Ao3 seus argtlmentos o orad?Jr adduz o ~ulga.sse cheio dó cont raste.;;. Já. vê que o 
!'..teto de existirem d ireitos adquiridos por JUizo apaixonado 1ios luJm ons é de t odos os 
p:~.rte dos que exploram o contracoo mn tempos, J>Ol' i~o não é de admirar que os 
vigor. nomes do Sr. P re!!ldonte da. Ropublica. o ilo 

As9ignala outras vantagens , espociftca.da- Sr. Minist ro da Fazenda tenha m sido menos 
monto a quo vao colher q Montepio dos Ser- ju~ta.ma.atea.ta.cadiJS . 
vídores do Estado, cujas condiçlíes são as Concluo dizendo q u o so elovando os nomes 
mais preca.ria.s, :põla. ca.t•encia. de recursos tlos nossos homens publicos, cuja. hom•a. con
eom quo se p ossa. manter. . stiLue patrimorrio na.ciona.l, eleva-s~ a. honra. 

Comha>o os termos vehf:'mentes do u m ([:L pt·opl'ÜI Rcp ublica. (Muíto bem; muito bem. 
a.}m rte proferido peto nobre De>puta.do o Sl'. O o1·ador d cumprímenl <!<lo.) 
Hc~.ss locllel', quando orava. o S1·. Buonu de 
Andrada, salien \ando quo da.r ú. o SGtt voto 
con.;ciencioso em favor da. pl'orog:u,:J'LO, 
porctue roconlleca a u ~ilidade da. medida, 

O Sr. -Vullo d o i"t:ello pede a.o 
Sr . Pro~i\\()nto que, om vi~ ta de n:io poder 
pelo adcanta!lo da ho1•a, desenvolver as suas 
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ohscrva.çõe.> solJ:'o o projccto om debate; adiar 
~~ sua. discus.~iio p;1ea. a. scss(io scgui11to. 
(O S•·. Presidente diz que 1·estam mnda :.!5 

.m.irwtos p<ti'a n disouss<i:o elo P'''!ÍC<Jto e .que, 
po;· isso, n<<n pótle 1t!temler ao o•·adm·.) ~ub-

.. meUe-se á. uecisã:o do.S1·. Prosiuento. 
Tomando parto na. discuosii.o do Orça.mcnto 

da Roceita. não tem a. pretençii\1 de vir escla
recer o llobate·. Vem a.Q.duzir algumas consi
derações em orJem ·c demonstrr1.r a sua di
vorgencia da }lolitica financeira. (lo Gn-
~crno. · • 

Antas rle entrar em ou tra ordem de a.pre
cit<ções, seja-lhe permi\tido ren.der homena
gens ao i!lustre relato!' da Receita, pelo seu 
import<tntc kabalho. E' fo J'ça confe~sal~ quo 
o lligLlO repeesent,;m te do Parti .tom sido nm 
dos mais sinceros collaboL'adorcs do Governo, 
na ob1•a da L'econs'truci;ão econorniéa. e tlna.n~ 
ooir<~ do paiz . · · · · 

O trab:LIIlo de S. Ex. mel•ece o estudo çlos 
seus collegas. Ao Ol'ador não compete ana.
lydnr o tt•aballlo referido porque lhe falta. 
competenda, por i~so ta.mbom niio ou3a. dis
cutir a receita. 

Discutirá, como opposicionista, o plano 
financeiro do Governo . 

Não póde deixar de fa~er reparo sobL'c 
a prmw catabolecida de discutir-se a. receita 
antes da. dospma. Ponsu. quo não so pl.itlo 
pcdit' ao povo o que que ello pótlo da~·, mas 
sómoute o que el!e dove dar. 

Sc:;uimlo a Uçiio tios economistas, ostranlut 
que se di,ctlt<~ o 0 L'Camonto d<t ltecoi t:~ ant<'s 
da'S UOSI>oza.s dos uitl'lwento~ minbtorio:>. 

A ligldr;t lei\nra. do L'Ol<1lol'io do SI'. Mi· 
nh;t1·o d•~ Fazenda convence 11 (:;~mara <Jllll 
S. E:<. nno totn l~bsollltamontu IIm pl1Lll0 
col't,o o so~rnro sobr·c politica oconoruica u fl. 
lH.Lttcoir•:t. 8. Ex. mosku.-~o cun J'itdit ur· iu 
<!ornsi go mo.,;mu. 

Pa.ssar•i. ·~ faz eL' ccnsi,loravuos so!Jrc ;L lJO· 
lihUiL CCOlliJlnlC<\ O fin:~IICOÍI'i.L do GOVOl'lll , 

O plano flnu.ncoiro do ·sr. Minb1.t·o di\ 
1-'a.zmuliL gy1•a. lltn torno d11. snpm·nllllmlo.ncia. 
do p<tpel-mocd:\, ont r·ctunto, S. Ex. , quo é 
tão thnorieo, o:té l1o,jl:! ainda nlí.o demonstrou 
esS!l. supcr:t lmodancia. 

Si se tivesse em á.t LCn~:ã.o a. no'IS<l popula· 
çã.o, o r-~.toio 1>01' habitante ficat·ia muito 
aquom do quo sncccdo am· outros pa.izos. 
Fa.z considera.çõos no sentido de prova.1• o 
que acabu. de dizc1'. 

Tudo ont ·o nós os;{t hojo som valor o~ 
por is.<Jo rtuo :ld ca":la.<:: commcrch:to:~ nã.o ro· 
dum a.u.xiU;u• n~ industda.s o a. lavouL'a, quo 
lttt(l.ln .com sédM ditficulda<los. B quom cal
locou o p~tiz nos1:a :Lill i c ti v:~ ~ i ttuv,,fto ? A po· 
litica. tln::mcnira do Govorno, quolmttn4lo 
nutum·ario n cron.n<lo impo:;r;o~. · 

O que 1lotarminou a crt~e commorcial foi 
a quol!ra.do Ba.nco da.- Ropublica. e o quo dou 

logar á quebra foi a falta ·de numor..t.rio . 
E'ta quebt•a, quo arr<1.~tou quasi todos os 
bancos nac;onaos o quo produziu a cr i'e 
cmnmo~cí.al, ·voin a:;;g1'a.Yur mai~ u. crise 
oconon1ica . 
A~ baLxa!Í do café, do a.ssucn.r c da · bor

racha tamhom niio lJOdom ser attril!nida.s 
sinã.o á. falta do dinhou·o .. 

Quanto ao cafê, o Sr. Ministro da Fazenda 
attribue a sua baixa ll supsrproducçiio. As 
ostatisticas ontrotan to mostram ê[ue a sa.fr<~. 
do anno passado foi menor quo a tlo a.n~o 
antel'ioL'. · 

(O· s,•, Presidentu a~isa q<IC est~ finàa a . 
hora. O o1·adm· pede a obtem perrmss<To para 
continuar com a palctV>'" na sessao àe ama· · 
ll.f>ci). . 

· ·Fica a diseussã.o adiada pola hora. 
· Passa-so ú, hora do:>tinalla ao · oxpouionio. 

o !!iii1•. Luiz Gualbe:rt;o '(4• Secre· · 
ta1·io seruindo de 1.•) proced.o a leitura uo se· 
gu io to 

EXPEDmNTE 

o meios: 
Do Sr. l • Socrotario U.o Sonailo, lle 5 do · 

corrento, comnmnic:~.nuo quo o Sonadó, em 
sos.~ã.o de honwrn <Luoptou e n~sa da. ta. on
viou iL sa.ncÇ".J.o pt·osidonoial a proposição 
do~ta Ca.maL·a, a.utol'izando a 11bortura ao 
Ministor·io Lla. Ounrr:t, d.o credito oxlrMrdi· 
ll i.l.d<Í dl• uao.~ Jli1l'<l pa.gamonto da. lliaria. do 
:Js l[UO comj>otia,<lo 14 !lo maio a 9 do do
;o;oml!ru 4lo 894 a: Ca.ntlido <l:J. Cunha Villola, 
por ha.vm· sorvitlo na commbsiio oncarro
gatla da. construcr;ão lht linha "tologru.phica. 
1lu CuyaiJií a Corumbá.-In~oirnd(l. , 

Do mos mo sonhor, <.lo 6 <lo corL'ontc, rn- · 
mottondo a propo,;içã.o dosta Camara, quo 
autoriza o Potlcr E:wcutivo a. abrir iw Mi
nistorio d:t Guorra o croditv o~pocíai da 
8:415.\;000, }>ara pagam co ~o dos voncimentos 
t.lo t iinonte-cor onol Innoooncio Sor•zcdello 
Cor rê•\, rovertiuo üo ser viço. do mceraito o 
lonte da J.~la Militar, por acto -logisla:tivo, 
proposição a que o Sona.do não põdo dar o 
seu assentimento.-Inteirada. 

Do Ministerio dos Ncgocios da Fa.zonua. de 
hojo, satisfazendo o re<tuL~ição desta Camara 
no oftlcio n. 169, llO 5 de setembro proximo 
fmúo.-A qnem fe~ a. I'Oquigição. (.1\.' Com· 
missão do Obra~ Pül!licas». 

Do Ministorio (ta. GUOI' t'a, d~ G d.o corrente, 
sa t, isfazcntlo a roq uisiçiio <losta. Cl~mara., a.o 

olll.cio n . ll l, do 15 ll.o j ulho ultimo . - A 
quem fez a. r oqnisiç?i.o. (A Commiss.í.o de 
POnllÍÍOil O Contas.) 
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Fiea ~obro a mega, até ulterim•delibm·ação, I cttpl'ic11os-impontlo a candidatm•a do Sr.Jolio 
Q segumte I Felix, que 11enllum serv iço tinha ã politica, 

PltOJECTO 1lo l'stndo. O plano de serem suhtrahidos os 
votos que em diversos collegios devfam re

O C~mgJ-esso Nacional, llccrsla: 
Adigo tinico.-Os oscdvãos da Camara 

Criminal do T1•ilmnal Civil o Criminal ficani 
equiparados, para todos olfcitos am escri
vães do Tribunal rio Jury; t·ovogauas as dis
:posiçõos-om contrario. 

cahi:• no ca.nqi1lato da dissidcrrcia, havia 
pl'ovocado tantn. indignação c tantos pro
testos que os seus chefes princ ipacs e m<e:s 
prestig-iosos do Estado t iveram de pega.1• em 
arma~ com o intuito de g:l.l'ftntü· e evit1t• 
que a Assemblén. Estadual consmúmasse tão 

Sala. das seswes, 7 de novGmbi•o 
.S<i Frcire,-Irineu Maclw.do. 

csca[\dalosa fraudo, que seniria de conti
do 1901· nua ameaça á espoliação de seus direitas e d.e 

O ih.·. Benedicto de Souza
Sr. Presidente, Yolto á tribuna. para. ainda 
tratar dos negocias do Matto Grosso; venho 
hoje fazer ·uma. syntlleso dos factos princi
}laes que ultimamente so teem desdobrado 
naquelle Estado. 

Quando ha dias discutia os acontecimentos 
que se desenrolaram em 1891 o 1899. em 
Matto Grosso, respondendo aos discursos do 
Sr. Senador Ponce, dera as razões que jus
tificavam aquelles f:lcios, manifestando nessa 
oooasião deRejos de não voltar mais â tribuna 
a tratar de assumptos já muito debatidas 
nesta Casa. e cspecia1ment~ no Senado. 

Hoje, porém, SOlt obrigado, Sr. Presidente, 
a. tratar, não m11.is da revolução de 1891, 
mas de reviver na memoria da Camara os 
factos que motivaram a revoluçã.o de 1899, 
,para assim fazer um contronto com .03 q11e 
actualmente se dão no referido Estudo. 

Devo recordar a Ca.n'lara., que, quando r <'
latára. os alludidos factos, havia. dito quo da 
eleição de Presidente rlo Estado, para que 
foram votados o> SN. Senadoros Metello o 
Dr. João Fclix, resultou a rl)ferid;J, t•ovoluç..'Lo; 
nota.ndo·se que 1> partido ~·epublica.no com 
a diBsídencia flciil'a complota.monto desl'al· 
ca.do, a.peza.r do contar com a maioria das 
mesas eloitoracs. som, cntt>ct tmto , dis!)(jt• da. 
maioria do eleitot·a.do quo pormanecora u.o 
lado da dissidoncia. Da referida oteiçã.o ro· 
sultou, Sr. Presidente, que, em diversJa col
Iegio5 onde a dissidencia dispunha de gl'anàe5 
elementos, os votos quo deviam I'CCithit' om 
smi ca.ndicW.to, deixavtJ.m dl! apparocer, nã.o 
sa.bendo PJr que m eios de Pl'eS Lidigik<ção , 
para. rooahirem no candid<tto contrario. 
Não deixou de ser cSS3 Jacto um plano geral 
preparado pelo Sl'. Poncc com o fim de 
salvar o seu balôro podel'io. 

NCl sen~ido de evit ar a sci.~ão no partido 
republicano, alguns amigo.> entenderam-se 
com o Sr. Ponce pn.ra accoita.r a. presidcncill 
do l~stndo, uaico moio de continuar unillo e 
fo rto o mc·s!llo p:\rtido . 

Mas o Sr•. Ponco, não que1·ornlo a.cccder a 
tão pa.triotica. mcdid<t, resolveu antepor às 
convcnioncí:ts do pa.rti•lo os seus pt'OIJrios 

suas liberdades : Ao entrarem as forças om 
Cuyabá, depo:s de ter o chefe das mesmas, 
o bcncincrito coronel Antonio Paes, officiado 
á Assemblêa declaran(lO os motivos que o 
levaram com os seus amigos a oss.J proc~d i · 
mento extremo e affirmando ao mesmo 
tempo que nenhum p:mnmento hostil ti
nham co'ntra. a permanencia do Gover no do 
Est~\do, foram, entretanto, rece!Jidus li bala 
pelo mesmo Governo, que se achava entrin
cheirado com 800 a l. 000 hom~ns, mais ou 
menos, pelo quo t ivoram as íiJrcn,s, 8ob o 
commando do mesmo eoi'onel Ptws, do re
tribuir tambem á baln ... 

.. o' d~~r~~~;~. ;{e~;~ . -~~~~i~~ã~. t~d~~ ·~~~~~é_: 
cem: o Sr, Ponce teve de aeccitar a sui l'O
nuneia. de Presidente da Assembléa Estadu:tl , 
afim do ser eloito um dos Dcpubdus da dis
sidcncia pn.l'R esse cargJ, e ou ~ro.J com11ro
missos m<ü2, to m~.trlos pelo frac<tsso que o 
mesmo ~oJfrera. 

Pouco antes, S!'. Presidento, dn, assigna
tura 1lesso úccor,lo, quo t eY11 o SI'. Ponce; 
como intm•mcdial'io, um dos seus mais dodi
cn.dos a.mlgos, recobe o COl'oncl Antonio Pac~ , 
chefe das forç11s patrioticas, a soguint o cJ.rta 
do Sr. Ponco: · 

« Cuy aM, 16 1le abril dl' 1899- Sr. co!•oncl 
Antonio Paos do B;u•ros-Rm visl<' do tde
fll'am?lW 'J<.'C to,cauo de recelnw do Ih·. Joaquim 
Mm·/.inho, a quem· fiz arb ih·o na questtro po
Wica ac!ual e.11a quaha manifesta eUe como 
jui:: imparcial, que certas imposi{~iies a,, di.l
·'idencia t ornam-se em lnonithaçi!o dO partido 
que dirijo, insistindo elle w ticarnente pela nu!. 
lid<>de da . eleiç<<o procedido a. f de 112'0:J'ço, 
1>enho d ectal'al·-vos que, para evitar a co11/.i
nuaçiío da lucta em que nos achamos . • • etc. 
O que vos commltnico, por dever de lealrütde, 
esperando qMe estejaes d e accordo com es9e 
p rocediment·o dictado pelo saóio cons'I:Jho rlo 
D1·. Joaquim e que certamer.te sere! bem aco
lhido e acal.r.ulo pm· todos os vossos amigos . 
Com to:la a c.msid.oração, etc.- Gen ~1·vso 
Ponce.» 

Com o conhocimrnb de>t o documento, do .· 
ondo se 1l!!prchendo que o Sr . scno.dor Ponco 
acceitwtt a nullidade 1las eluiçlies pt'ocedid~s 
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a I da març.o, c o Jl'l.r tilio dis>íJentc que a isso Nii:':l os cJnhecJ o nem e:ristem, Sr. Pr()Si· 
aspil•<tva principalmente, attendcndo-se aos dente; ap2nas diviso planos pm•versos e im
vícios de que se achavam inquinadas as mcs- PJ.trioticos com o fim unico d~ pcrturbw 
mas eleições, concoriluu com a nullidade tlai "a orolem e a paz d.e que gJ.J:\ e t:.ln~o neces
megmas, o que foi depoíl dGcreta!lo pela sih Mattc·Grosso. 
ro~p~ctint Assembl611. Na revolução de 1899 havia um üloal, uni 

Essa facto, Sr. Presidento, veiu acc2ntuar principio, uma.caus~ s11p3rior que lovára. a 
mais 110 Estado o p1•ostigio do pal•tido dissí- m;J.iol•ia daqneile povo a lovanta!'-sc,-e que 
dente na defcs:J. tlos dir0Ho.> eleitoraes de era. o do rehwor os seus direitos espoJbrJos 
seus concídadã,os,.. nas urnas; mas hoje, que lá. vemos? O ueJ· 

Pet·manecc11do no _poder o mesmo 2• Vice- espero de umt~. opposíção sem n.uno, chefia-da_ 
Pl'c.~idente Antonio Cesa.rio, a quem falt:J.- pelo Sl'. Senadov · Ge11crogo Poncc, que, sem 
vam alguns mezeJ p:ti'a teJ•mínar o por iodo elementos para uma ag-itctção c para enfrert· 
presidencial, tclegraphava em abril de 1899 to. e o partido domin:Lnt.c, laoça . mão de 
~.o Sr.Antmihl Aze1'euo llos.~eguinte; t ermo;: pat·aguayos, corrientino~ mercena l'ios e b:m· 

« lmpossiuel reati::m· eleiç,1o p1·esídencial didos, que transpoem com arma~ o territorio 
em-30 de junho. Nessas condições, o Govel'no. braziloirJ, prat icando nos lo.,.aros c povoados 
SIJln foi·ça estc!duaE, a força poticiaE apenas por onde pas~am a~ m:líO!'e; lcanas de soiva.
com.f2.3praças, p(ldi comman~lante districto I gel'i11 e toda~ a~ sortes de ct>ueldadC3. F;~
auxllLo força fcdN·al, qn0 fu1 negada. Tolo- zcnda.s de cr!aça.o do d1vm•sos amigos da SI· 
graphel Pr~sidente Repnb\ica, ptlilind) pro- tuaçâo dominante teem silo po1· es ta horda 
virlencias. Não respontleu ainda. Não sénilo de vandalos saqueadas o dopredaila.J, além 
attenüdo, abandom:u_·ei g~lJerno, que (tcan! dos aslassinatos conhecidos. Consta,roo até, 
acephalo.» Sr. Presidente, que dogollar<Lm o Sr. Carlos 
Des~e tclegramma se dep~ehend~. Sr. Pre- CJ.va.Ueir.>, pa.o do coronel João Jacintho, 

sidente, que o pensamento do Vic~·Pl\JÚ- deputado estadual. . Esses f<tetos e outros 
dente Cesilrio ora, que o Governo da. Repu- ainda maio revoltantes, S1•. Presidente, con

. blica. puzes3e l1 StHt disp:>si~ão a forç:~ federal corr,)l'a.m pm•a mais do prom_pto torminar 
pa1•a policiar a cidade c .mai8 a.ind:t para alli tão desesperadorJ. sítuaçã.o , c lm a. morte 
distribnil·a p.·ovavelmon ~e pJlos districbs em combite do chefe revolt~so Masco.renha.s, 
eleit-JI'aes, atiro -de fazer a êleição do novo sen(lo em __ seguida doJtroçadas suas forças 
presidente de accordo unicamcn~e com o.J pela> fo1·ças legaes . Ainda o ann;~ pssado, 
sons interosso3. Não podonlo, portanto, faz a· Sr. Pr<Jsidentc, odse indit?so moço se dirigia 
pl'.(\Valocor a habilidade da feaude eloHor•al, ao Gove,•no ilo Estado, pJr interme.lio ele 
quo1•ia o doei! Vlce·Pre.;i lente fazol' vingai-a um seu _prvtector, declarando que iria rJ· 
JlOl' esse outro m1lio, qual ora ter a força nuncia.e o loga.r de 2• Vico-Pt'Cside"nt e do Es
fedcr..tl á. sua. disposição para farça. de n.~vo tado, afastando-se asilim da politi~m -activa . 
gencro. . Mas o;s) desejo não poz em pl'atica., · sup· 

Som elomcntos, roi leva.do a. abttntlonar o pondo SJr le vado a. i~S J por insinua.çõcs do 
governo do ~;~tado o S.-. Antonio Co>a.rio, Sr. Generoso Pvncc. 
a. quom a. revolução rJspeitou no seu carg0, O SR.. Bltlc!O FrLuo-De modo quo o cu l
pois a. principal i11tenoão quó ella t•3V!l fui pa.do da morte delle é o Sr. Son:tilor Ponce. 
ovíhl' quo a As;omolúa .Es:>l.dua.l jui6as;c O Sa. BE~EDICro DE SouzA- Não doixou·dc 
valitla tão c~can . .Ia los l eleição, l'oconhQcondo ter acttvado. 
Í3 pl'JClamanUO p:•csiJent e aquelfe qull não 
r(lpresentava a Yontado da maíori-:1, do c!oi· 
t om.do. 

Factott.lgum nu,q uellaépo )a se deu, Sr.Pl'C

O SR.. Brucr~ Frr..no-Supponho quo o cul~ 
pado está. mais em cima., 03tti. para as ban·las 
do C(l.ttete. 

sidonte, que JDOtiv::tss~ qualquu!' selvageria O SR. BENEDICTO DE S:m~A-E' uma i njuS· 
poz' parto da revoLução trii.Imphante, que, tiça de V. Ex .. Vou lot' , S1·. P r0-Sidonte, to. 
tempos depois, se asoenhoreava legalmente pico; do uma carh rocentemonto chegada 
do Governo cJm o a.Jxmdono do Vicc·Pl'esi- dél Matt.o Grosso, de pessoa acima. de qu~l· 
dente em exercicio. (1ucr su >peit:J., para. a Camara voriJlcar 

Po1• essa razito p1•ocuro r;Jvivor a ro3volu· quem fvi quo· ae~lvou o S1•. !lb scarcn has a 
ção lle 1899 para llQil CL' melhor M nrrontal-a. e n"tra.r logo na. ltt·~ta de t1ue infelízmon to ro
com . o quo infelizmente so os til. pa.ssanlo sultou a sua inoL•te: 
acturi.lmente na fl'onteil'a. Stii do Matto « Cowmbá, lO de out1Il.Jro de 190l .•.•...• 
Gro.>so. Assegura.ectm·me no Paraguay quo Masca· 

Qual o ideal , quaos o, p-rincipio~. quaes os r onha. J não tcncionavo. invadir já o Estado 
1aetos de o1•dcm superlor que podiam ou ttm de M;üto Groa ;o , porém, dep->ís da conftlNll· 
Jpssam determinar se melhante revolta. na c ia que tove com Ccl~o Passini, gem·o o cn· 
1'rontoira referida.? v iad:J pelo Ponce, resolvêra. adeaola.r> a. in· 

C Amara , . ol- V Jl 16 
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vasão, tGndo para esse fim cmbal'C:J.clo na 
viHa d<~. Conceição no vapot• Léda om com
pa.nhia do referido Passini e o Scnl.\d•)l' para
guayo Bogaritn, que conduziu g!•ando grllpo 
de indivíduos considerados como ctttn!l,ra.das 
para o sorviço da fazJnda do Malhoiros (q no 
é o quartel general dos revolto8os) ........ . 
Pon~e escreveu a totlos os seus amigos re
commondando que se conservassem u nidos c 
promptos a t·ece!Jerem a notic ia dtt etevaçiio 
<lo seu presligi.a.politico, de so1•te_ que muita 
gente jâ espera pela voHa. do glorioso ... 
Pon~e mandou bn;;~ a.l' a familia par;\ Asoulil
pçã.o, que é esperada por es;;c.S dins em com
panhia do Celso Pa"s;;ini. » 

Vê-se desta carta., Sr. Presidente, que se 
procurou a.ctiyal' o cor onel Masca.renha.s, 
:pal'a.a invas'i\o logo da ft•onteira.·aul de ~latto 
Grosso eom elcmcntoa. par;J.g uayos , tendo 
pouco iempo antes o col'riontino Dii'Jnysio 
Benites igual procedimento, at•tn:~.ndo na. 
fron teit·a de S. Paulo grande numero de dos
ordeiros que invadiram o Esta.do de Ma.tto 
Grosso, praticando em Parnahyba. saques, 
mortes e outroa factos de vordadeil'O caniba
lismo. 

fidedignas do Matto Grosso, que se aclwm 
actualmcnto nesta C;~p ítal, torHlo como rcs: 
po:>ta a Ve!'acid;\do do facio cri minoso sem 
exisloncin. de tn.l requinte allcg::uto de scl
v1.1gel'ia; .Joii.o Barros:), Se . Presidente, era 
um aamarada que t razia em companhia do 
um boiadeiro diveP~as rezes p<Ll'a. vrm<ler 
o, portanto, individ;ro s~m pr('.stigio <1lgum . 
pohtico. 

O Sn. . Bmcro FrLno - M<ts era uma vid(l~ 

0 Sn. BENEDICTO DE SouzA- Não deixo de 
reconhecer is.;~o, _mas o q uc quero a.t!lrm~r <: 
que semelha!\ te morte nfio teve caracter poli
t lco,não se t ratava. de ;un homol'u de pre'"i«io 
que. se · procctrasse eliminar para. o fim (le 
enft•aquoccr a força de um partido. o fa.cto 
r.crct•ido teve · ca.ra.cte1· todo }>ãrticul;u·; 
foi o re3ultado d:~ deshont·a de um:~. menot', 
e V. Ex. deve avaliar a. loucura que pódo 
levar os progenitore.<J a fH.Ctos desta na- · 
tui'OZa.... . . . . 

O se:gundo faci.o a.llegado é o seguinte : 
.O sequeJtro ou antas o m u/Jo da. typogr<lphia, 
na qual so imprinü;J, o unico jornal da. opp0-
sição; depois,- <t tentativa, felizmente mallo• 
grada, graças á in tervenção do Supremo 
Tribunal Federal, de arrancar da. Relaçã.o do 
Estado os ma.gistra,dos que er-am a lll a salva
guo.rda. do direito dos opprimidos .. , 

Essas inva~ões, Sr•. Presidente, o.ttenden
do aos elementos de quo so compoem, dão 
pessima. idéa do partido em opposição, che
fiado pelo Sr . Senador Ponco, que, sem olo
mentos fortes no Estado, utiliza-se, som lltl
triotismo, de mercenarios estrangeiros afiro ~ · P~·r·~~- {;.~~: ·:3; .' PI;(isid~~te: ·t;l~1- g~à~cj~ -~~; 
de criminosament e contlagral-o. então muita ígnorancía sobre o que se pa.ssou 

As razões que levar<tm os t•evoltoso~ a. em Cnyabá rom a t al typographia. O P.ll.l'· 
semelha.nte procedimento se !l.('.ltam cunsub- tido Constit.ueional,considoi'anj)o-se com mais 
stanciada.s no seguinte ma.nit'estu Ma.scal'U· dü·eito a eH•~ . requereu ID<\n utcnçiio do posso 
nhas, cujos tupiCJS prinelfpa.e.i peço llccnça á. auto !'idade jndicia.ria, tl e qunm obteve son
á. Cama1·a. P<Wa lor, afiQl de mostrar as in- tença fa:vot-a.vcl, quct· na. 1•, qum· na 2• in
verdade> que enC!l!'ram. stancia . Depois dis.lO, nenluun scrviçu tom 

Ante.; de qualquer ana.lysc ao :~.Iludido ma- p t•est.:vlo o refnl'ido pi•élo, que eon tintí;L ont 
· -nifesto, a.ssigna.do por Mascarenhas, convém deposito . Vê, V. Ex., Sr. Presiden te, rl\te a 
. declarar que o seu a.utor, segundo infOl'IDil.· posse assim conferida d11 typogt•aphia j.unai.< 

ções seguras, quo tenho de Assumpção, foi o· poderia. lJlerecor o epithct.o c!i) L.'íu dcsa..-;tl'ado 
facil Sr. Dr. Antonio Corrêa. maniresto . •. 

you agora., Sr. Presidente, enkar na. a.prB· Quanto á pot•3cguição ele alg uns dc.~omb.·w-
ciação dos pontos pl'incipaes do m~nifcsto: ga.doro;, além de ser cxa.~gnr;u\o os.;;o facto, 

« Quando não ha muitos mozos,am do- nad11. tem que ver com ellc: <1 polí tica., poi~ 
comento publico, declarei que me l'etit·a.v!l o pt•oces~o contra elles insh ur.tdo f,li o ro
das lilcta.s políticas e partidarias, o fiz na per·- sult ado de queixa (laila á AssomblCa Estadual 
suasão de que cessassem os pretextos de vin· pelo illustro Sr. De. Jo~é Leite Gome~ I'' ilho, 
ga.nças e pcrocguições aos meus amigos , que snconside1'0u prejudicado em uma quos
áquelles que me acompanharam na reacçã.o t ã.o do reivind icação, que demandava eom o 
p1•ovocada pelos actuaes dominadores do cidadão Maneio de Siqueira , Para melhor 
sul do Estado .. , Poucos dia~:~ depois de pu- csclu.recimBnto ;i Camara, tmgo aqu i a queiX[l. 
blicado o documento allmlido era l r,liçoeira- (mostrando um jornal) o ll'erccida pelo refe
m ente assassinado no Coxipó João -Barroso de rido 0!'. Leite, que deixo de ler por sm• 
Castro, a quem,p' r ura requinte de :;elw~gel'ia longa e j:i se achar fatigada a. Ca.mara pelo 
cortaram a orelha .• • " adcu.n\ado da. hora. Lerei apenas o · pedido 

Estive, Sr. Presiden-te, o a.ono passado em que olle faz ;i, redacçã.o do O Eslado, quo O o 
Cuyabá. e nunc<J. ouvi fa.llar em semelhan te seguinte: 
crime. Depois de conllecet• o ma.nifllsto, pro- <tSr. roda.ctor-Venho ainda :pedh'-vos llos
curci me informar· sobre asso f ti Cto à o pessoas pitalida.do na~ columnas do vosso concei-
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tuado periodico pa.ra lla.r publicida.•le á. queixa. Diz o maniresto a inda. o seguinte: 
quo a.ca.bo de apresentar · contra. os j uizos N h 
prevaricadores que foram cood~mnado.- pela «. en um melhoramento se r aa.liz<t, - mas 
A.ssambléa Legislativa. á. perua de seu• CM'- em compensação criam-se novos impo;;;tos, 

augmentam-se os vencimentos de todos os -
gos, senteo-Qll. es~a que foi annulla.da pelo funccioua.rios publicas, elov1He ao quintuplo 
Supremo Tribuna.!, por julgar incompetante 
aquella illustre corpot'ação. Oifét•ecendo a verba. secreta, tl•iplica-se o numero de 
agora a referida queixa ao proprio Tribtmal praças da forçó. policial. Para. equilib~·!tt' 
da. Relação, ctmsiderado a untca. a.utoridalle tantos desmandos fot•ja-se um orçamento fan· 

compcten~ -p:m, tál julgamento, espero que ~~t.i~~: . • i :J~~~:~~--~ -~~~~~. ~-c·t~~i-~.'.?. :: : 
o mesmo me fará inteira justiça.. -

·cuyabá, ll de junho de 1901.-lo~e Leite - Em todo asse IICOl'vo ·do contra.l'icdades, 
Perei,·a Gomes Fitho.Y> nota-se, Sr. Presidente, o pansamento in rer 

nal du a.ba.fa.r a verd.adc por mais elevõl.da; 
.'fada diL·ei, Sr. Presidente, sobre o móre- o eloqueote quo olla s.ej.'\. Varios melhora

cimento desta· questão, porque não desejo mentos teem sido rea.li~ados pelo Governo do 
emittir' opio!ií.o em relação a. collegiJ.S que Estado, entl'c olles, diversos concertos em 
commigo convivet•am por tanto tempo. Af- ·estabeloolmentos publícos, construo~-ão de -_ 
firmo, p:.>l'êm, á Ca.ma.ra. 9,U() o queiJtOso é dil•ersas escolas em localidades · dilfel'entes, 
cidadão muito (listincto, cr1terioso c incapaz construcção e r eparos de pontes e ponti
de se prestai' a um ac'o menos digno. lhões em . varios pontos do Estado, como 

seja.in do Coxipó h-fi!'im, do Coxim, do Jaurú·, · 
dos Macacos, do Sangradouro, <~.lCm da. com
pra de :uma cllacara pat•a misteres da. p0l!cia. 
e auxilio· de 20:000$para a linha tel~graphica 
da capital do Esta.do a. Corumbá o Otrtrus 
melhoramentos mais .•. A verba secreta da. 
policia, Sr. Pre.lidonte, votada em 1898, 
quando era Presidcnto da Assembl~a o 
Sr . Ponce, foi do 5:000$ , o no orçamento 
para 1903 roi consignadll. a quantia de 
10:000$000. Pergunto, com a. Iel na mãO: 
qual C e3to quintuplo a qm~ foi elevada a 
verba secreta. da p olicia 1 Como osso ouggct•o 
uo m:~nifósto , St•. Presidente, está o de tm· 
tripliei.i.do o numot·o de praç1s do corpo de 
policia. Pela. lei ds forcas votada. em 1898, 
quando ainda dominava o partido chefiado 
pelo 81•. Genoroso Ponce, o corpo de policia. 
compunha.·se do 281 praças do pret. Ho,ie, 
porém, com a lei de l~ do m:.~rço desto anno, 
a fot•ça. policial olovou·se a 358 pr~~as, veri· 
flca.nuo-so ~im um augmcmto apenas do 77 
praca.s, e ú o. ist:J ,([Uo o maniresto chama. 
!orça poll cial triplica.•la! Como se diHvi rt.ua.m 
tã.o indignamente os facto~. adultera.-sJ "tão 
torpomente a vorllauo c u.lfL·onta.-so t ã.o cora
josa.menb a lei 1 

; . o~t~ ~pi~õ ·d~ 'ce.leb~~. ·~"a:~if~st;. (; ·~ ~~: 
guinte: · 

<Um dos primeiros actoa da nqva ASSem· 
bléa Le_gislativa foi promulga r a re.~'Jlu
ção n. 252, de 9 !le abril de 1000, pela qual 
a. mesma i\Ssembléa mand~va. pag:u· tod!l.!i 
a.s despezas feít(ls pela Legiã.o Ca.mpos Sa,lles, 
sem. outra (ornzaliàaàe mais que o 'PÍito , nas 
respoctiv~s contas de sou com mandante em 
chefo coronel Antonio Pae~ de Bauos, aetual 
chefe do Partido Constituciona.l. » 
• o o o o o o o O o o o o o o o o o o I o o o o o o o o O o o o' • o o o O o o o o 

Não sei, Sr. Presidente, como se adultor<lm 
os factos com tanta. porve1·~ão ! Aindt\ 6 uma. 
falsida:do do manifesto em refuroncia aos 
termos lia. rcsoluçã.o citada.; diz ella: 

«Art. 1.° Fica o Poder Executivo au
tori7.arlo a. indomniz<lr n.s despezas com o 
mn.torh~l o a locomoç'iío do forças no mo· 
vimento armado que teve loga.t• ero. !O 
do abril do aru1o pa~~ado, abrindo para 
osse fim cred i\ o nocMSarío . 
. A1•t. 2. • Nenhum pn.ga.monto poderà 
sor olfoctua.do som p1·eceder re'l_ueri· 

monto dos Interessados, acompanhado de 
contas c documentos dellidamen.te legalizados 
mediante informação escript!l do comman
ll ante em chefe da Divisão Campos Salleé , 
co1•onel Antonio Paes de B:~-rros » •..•.••••• 

· · n~seã.~d:~-80· ;à.· ·prop~iá · r'ós~i~ciG. ~: ·252 
· se !lopre)lende que, a lém de eJCigir que sejam 

lega.lizadas qu<\esqullr despezas, a inda. esta
vam sujeitas ao alludid\> visto, constante do 
m a.nife>to do chofo da.s forças patrioticas. 

Onde, . pois, deixaram de sat• . acautelados 
os interesses do Thesouro ~ Tal allegaç1io, 
81'. Presidente, além de invet•idica, nã.o tom 
fundamento na. resolução invocada. 

Quanto á. linguagem injusta e a.pah:ona.da., 
contida. no manlfe.ito contra. a. pt•obida.de do 
honrado Presidente de Matto Grosso, nlío 
ds.~cerei · a. ana.lysJ.I-a por me repugnar, o 
estar S. Ex. acima dessas miseria.s. 

Finalmente, relata o manifesto longa._ bis~ 
toria do um estt•ang(Jil'V que se diz .ínven
tor de um esp~cifico p1•oprío para curar 
pcsw do cadeira. c que ftcou pro v a.do que sua. 
p relcnci!A> de roceb~1· 10:000$ pelo tal irwento 
t ivera cxplicaçíto plausível, qual 6 a de 
ser o a.lludtdo estrangeiro - de'tledo-r a um~ 
firm a commetcial de que e soci9 o Preside nte 
do Esta.do. • 
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Uns, Sr. Pr<Jsidente, sem Pa.zão ·para a.ta~ar 
a honra alheia, pt·ocuram com pervet·sa. 
l1ypocrisia apr<J~~nt:tr, á sombra de·· outros, 
allegações de3la naturezJ., que dispensam 
qualquer · analyôc, pol'que calmm por si 
mesmas ................................ -.. . 

São este.!, Sr. Presldcnto, os factos prin· 
cl.paes do manifesto que dora;m lagar a elsa 

. desgraçada revolta que t~ntos estragos e 
males tem trazido ao E;tado de Ma.tto 
·Gr()Slo .. , ...... , ...........•.... , •.....•.• 

•• 0 • ~ •• "' I ••• 11 • "' ~ ••••• f "' •• I f 11 t .... I • I •• I "' • 0 .. 

Sr. Presidente·, o procadimcnco do Governo 
da Republica em relação ii reyolução de !899 
o os f~ctos que se desenrolam ultimamente 
em Matto Grosso, teem sid·J o m tis correcto. 
O honrado Sr. Dr. C;tmpos Salles em 1899 
telegraphou ao commandantc do districto 
:pa,ra que não consenti>se a deposição a1•mada 
do Governo dó Estado e no ea'lO de ser este 
depo.;to fosse immediatamente rcalizad:1 a 
sua. reposição, sendo esta. SI'. Presidente, a 
mesma attitudo que s, l~x. tem ultimamente 
mantido sobl'o o~ aCJntccimentos de Matt'J 
Grvsso-de só intet•virem as forças fedcra.e~ 
na~ lutas, unica.mente para a r.Jposição, 
ca.sJ. vonha. a ser deposto o Governo á mão 
armada. 

Onde a razão, para que so possa com ca.lma. 
censurar o procedimento do Gonrno? Si qui-. 
zesse, Sr. P1•e ;i dente, usar de mais ft•a,nquoza, 
diria que o honrado Sr. Pre~idente da Rcpu
bli~a fJi mais rigoroso •om os matto-g;·o.l
samie> qu3 . em 1899 defendiam os seus di· 
reitos conh•a a mentir,\ eleitoral, do que 
ultimamente com esta revoltl d! ·cstran· 
gairos mercenariJS que invadem armado~ o 
territorio sagrado da patria. para o saque e 
para o assassinato de brazileiros. 

São estas, Sr. Presidente, a~ conoiderações 
que tinh:L a fazer, doclat:a.ndo que de ora 
avante tornar-me-hei mais solicito na tri
buna, ca.so seja necessa.rio, para dcfenàel' o 
Governo e as questõa> da Matto Gros;o, 
quando tentem contestat• a vorJade dos 
factos quo deixo nat•r•ado.~ . 

Tenho dito. (llfuito bem; muito bem.) 

O -Sr. Brieio Filho- Sr. Presi
sidente, pedl a palavra simplesmente p:t.ra 
fazer uma pel'gunta a V. Ex. 

Creio que t erminou hoje o prazo para a 
apresentação das emendas a um dos Orça
mentos ;desejaria que V.. Ex.· m~ informasse 
si foi o Orçamento d:J. Just ic:.a ou o da 
Guerra aquel!e cujoprazo•pwa ser modifi
cado acaba. de findar. 

Pretenden(lO ainda apresenhr emenda~ 
espero da Mesl os esclarecimentos que me 
são precisos. 

o Sr. Pre>Jidente- Es·tava. sobre 
a. mesa para receber emendas, o projecto 
n. 206 B, quo fix:a. a de>peza do Ministerio da 
Justiça e Ne<rocios Interiores e o projec~o 
n. 263, fixando a de.>pez1 do Ministerio di~ 
Guorr<\ p~.ra ·a mesmo exercicio; quanto ao 
pl'imoiro, o prazo finda-s3 hoje; quanto a'J 
outt•o, fic<\rá. sobre a. mesa. ainda por es
paço do duas sc.;sõos . 

Era u. inf'ot·mação que cu tinha a dar ao 
nol.Jt•c Deputado e o1 Camara. 
· Fora.m apresentadas na sessão de 7 de no
vmnbro, aoprojec~o n. 206 A, de 1901, fixan
do a desp3za do Ministel'io da Justiça c Nc
gocios Interiores, para. o exercício de !902, 
as seguintes 

E~IENDAS 

Sub;titua-se ó o.rt. 3 pelo s~guinto: 

A1•t. Fic:J. o Podoe Executivo autorizado 
a transrerit• á. As wcia.çã.o do. Polyclin ica da 
Capital Federal o u;o do editlcio em cons~ru· 
cção, .existente na pr·a.ia da L:1pa, e que sa 
destinava á. Matermdade , desde que a mesma 
associação se obl'iguo a in$bllar c manter o 
s~rviço de clinica obstatrica da Facaldade 
de l\Iedicina do Rio de Janoiro, de accordo o 
so~J a tisca.lizaçã.o dos·ca , ficando a referida 
assoeiaçilCl ob1•igad~ pJI" con tracto a concluir, 
dentro d_,l prazo que for fin do, as <ibras_jnl· 
g \das indispenoa.veis para a ins tnllaçã·J do 
alludido serviç), sob pena de cad ~teidadc e 
som direito do reclamal' qualquer indomni· 
zaçii\). 

S:tla. àas sessões, 7 de nove mbro ·di?. 1901. 
- A.tencar Guimarães.- Nelson d~ Va scon· 
callos.-Sú FJ·eil·e.-Irineu Machado. 

OnJo COt!VlOl' : 

Art. I•'ica. o Po:ler Exe~utivo ant')rizado , 
na vig-oncia dosta ·lei •. a rever o regi monto 
do custas da justiça local do Districto Fo
doral, uppl'ovado polo docrato n. 3 .363, do 5 
do. agosto de 1899. 

Sala das ses.3õo l, 7 de novembro de 1901. 
-lrineu .lictchado.-Sá ].',·eiJ·e .-Lu!:: Do
mingue~. -Joaquim Pü·es. - Freder; co Bm·
ges.-Jost! Banifacio.-Rivadavia CordJa.
N elson. de Vasconcellos .-Hem·ique L a,gd e1t ; 
-Affonso Costa.- Gasti"io da Cunha . - Alen
cal' Guima;·,Tes. - Oscat· Godoy.-A.ttgttsto de 
Vasconceltos. -Celso dos R eis. 

Onde convier: 
Ar&. E' ronovada a dispos ição contida 

no orçamento para-1898, a:Itm·izandJ o Go
vorno a rovor o decroto n. 7.001 , de 17 do 
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a.go~to do 1878, oxpedídu p:J..ra. rogulamon· 
tat· n. o1ta~ística poHcíal o judíciarla, fazendo 
a~ n.ltoeaç::ío.; quo julgar C:onvenientos, e 
m:tís, a annox:tu· a esse serviçJ o d:t secção 
do identificação anthropomotrica, podendo
incumbir da dirGcção de "aeg trJ.balb.os a um 
membro do Mini~torio Publico do .Distriotl) 
Fod.;ral. 

Sala das sos;ÕGS, 6 do novembro do H:J()l. 
..,.. Irinw J[achado. -Sei Fl'eil·e. 

Ond0 convier·: 
Art. Ao cJrpD docente do Instituto Nacio

nal do Mu8ica fica o Poder Executivo auto
rizado, na ·vigoncia de3la lei, a tornar ex
tensiva a disposição do art. 31 do Codigo a 
que .~o reforc o doe reto n. 3.890, llo 1 do ja
neiro de l90L 

Sa1a das scs>ões, 6 de n:ovembre do !901.
b·írwlt Jlfachado.-Nelson de Vasconcellos. -
Henrique Lagden, 

Art. Fica, revogado o art. 3, n. 1 da lJi 
11, 746, do 20 do dezcmbL\J do 1000. na parte 
om qu3 autoriza o Governo· a reve1· o Regu
h\monto do Cot'.po de Bomheil•o3, 

Sala (las sessões, 6 de novembro do 1001. 
-Irineu Machado.-Nelson de Vasconcettos. 
-lleni'Íque Lagden. 

Fica o Governo autol'izado a oft'aatuar o 
pa.g<\mento da insta.Ua.~ão de nDvo material 
clocLrico na brigada policial. ooin o saldJ do 
crodito para esse fim a horto pelo dccruto 
n, 4. 194, de 5 de outubro do corrente a.nno, 
si o prazo pa1•a a tcrmi[]ação das obras 
oxco.ler dG 31 de março d:l 1902. 

Sala das sessões, 7 do novcmbl'O de HJOI. 
-Oscal' Godoy . 

Verba n. 16- Arctlivo Publico : 
Elevc-SJ do 4:g.20$ a 6:4SO$ a consigna

ç:i.o destinada a serventes, a tlm de serem 
admittiúos m:lis dous serventes . 

Roduza-so de 6:000$ a 3:840$ a consigna
çã.o-cotnp~a de Cl\ixas parJ. guarda .de do
Cttmcntos, moveis, estantes, etc. 

Vot'bl n. 31- Instituto dos Surdos·Murlos : 

§ 32 do Orçamento 1n~a 1902 

Bil•lio ~heca Nacional 

MATERIAL 

Em lognr de 
Acquisiçãn e conset•vaçã.o de H-

vro.J, jornJ.e~ o revi;ht. 1... . .. 22:000$000 
Idem, id0m de manus~riptos, 

plwtographias, os tampas, 
moedas e meda.llns.......... 9:000$000 

Diga-se: 
Acquisição de livros, rdvistas, 

· jornae.;, manuscriptos, estam
}ias, nuppas, moedas, rile-
do.lhlS e sellos ........... , .. . 

Conservaçlo de liVI"o.l, revistas, 
mao.uscriptos, etc., . Llclusive 
montagum e custeio de uma 
pequena officina J,3 encader· 
nação ......•.•....•......... 

31:000$000 

15:00)$000 

16: 000$000 

31:000$000 
Sala. das S;}s;;;õe~, 6 de novembro de 1901. 

- Gas!iio da Cunha. 

PROJECTO 

N, 247 A- 1901 

Parece1· soare as emenrlas pa1·a a 2• discusscio 
do p1·ojecto n. 2,11, de 1901, qtte (w;a t:l 
despe;a do 111iniste rio da I ndustria, Viação 
e O:mrs Publicas p:rra o exercido d~ 1902 . 

Ao projecto de orç<.1meuto do Ministerio 
da Industrb, Viacã.o o Obras Publicas par~~ 
o anno do 1902, fv;•.:tm offorecidas 103 emen
das. DeJta> foram remettidas á Commi.~são, 
pela. Mma 87, sohl'J í\S quaes vem olla dar o 
SOU p<J.rCC}l', 

Accrosc)nte·ao onde cJnvier: Para. far!la· 
mentos de corroias de ministros, em .vez de 
200$, diga-se: 300$000. 

Sala. das sesslio.!, 29 tio outubro do 190 1.
Se~·gio Saboya. 

A emenda. par('c:> justa .. Os c:>rreios de 
todas as out1•a.s Secr etarias de Estado r<>cebem 

m evc·s3 lle 12:000$ a 1 3:800.~ a consigna- 300$ para fardamento. Sendo'e~te iguale 
çõ.o-m:tterial para as oflicinas-Jlcando r e- igua l a despeza. para. todos, não ha. razão para 
tluzida assim-material p:tra as officina.s o a. difforença. contra os empregados da m esma 
g1·a.ti ticação ao mestre da. otllcina typo., categoria. do Ministerio da Industria . O au
graphica. gmento de de~pezJ. que dahi resulta é só-

Reluz<l-se da 28:000$ a. 26 :2015$ a con- mente de 400$000. 
si,.nn.ção-alimenta.çã.o, cambustivel. 2~ 

Sala. d<1~ smsõ~s. G Lle novembro de 1901. Consitlerando qne a. Repar t ição Ger<\1 de 
'""':Gastao ela Cunha , .Estatistica C!'eada. cin l8go, apozar de dispor 
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de pessoal numero3o e ter passado por varias Onde se lê: - R.ccense:~orn('nto de 1900-
reformas, não apresentou t rabalho algum de para as desp::~zas do servi~,() com .pe>soal c 
sua especia.lidade ; ruateríal-180:000$, leia-se - 100:000$. 

Considerando que o recensea.mcnto del890, Sala das sessões.-Fausto Cardoso. 
sem embargo de muito roduzido do seu plano 
primitivo, e de constitttir um serviço ex- A primeira. parte desta emenda , ma.ndau· 
t r a.ordinario em quo se despeudcram appr o- do execut<~r nas horas do expsdicnte os t t•a
x.imadamente 1.700:000$, ainda não publi- balhos tlo rocoOileamonto e rogísl;ro civil, 
oa.do; · sobt·o t.raller uota.vul ucuuomia., é o meio uo-. 

Considerando que o t rabalho do Registro utilizar o sor v.iço do pnssoal elfoctivo d~:-re
Civil, ta.mbem extra\)rdiuario e executado partição. Des,ie qüe osttL nã.o prouuz outros 
por passoal !nteiramente estranho á reparti- trabalhos sinão a.q'ueHes, nestes é que devem 
ção, est.á, em deploravol a traz:>, segundo se l ê principalmente ser occupados os seus em-
no proprio relatorio do Ministro du. _viação ; pregados. . · 

Considerando .que a despeza. ordinaria da As outra~ pa.rtos da omonila, dosdo.a lot-
r epar tiç,ã,o ot'ça, annualmente pela cifra de tt·a a, são disposiçõas . regulamentares, quo 
125:000$, gastos iofructiferamente, como interessam á o~onomia da. ropu.r t iç.ão o ao 
está na cousciencia geral ; modo do S)r executado o serviço. 

Considerando que t!l.l deobarato dos di- A CommissU:o é, pois , favora.vcl á primeira. 
nbeii.'os do Estado é, em fa~e ãas no3sas con- pJ.rte e não às tl.mnais , 
dições financeiras; um crime o uma solemne 
negação aos protesto<> feitos pelo Governo de 3• 
observar a mais rigorosa economia; Onde convier : 

Considerando que o p e3SOal tla mesma Accrescente-se:-o mais a quantia nocos· 
repa.rtição, p;Jr falta . de occupação , viu-se s~wi~ para a ct•eação do uma agencia urbana 
tomado do m aior tedio e que algun.~ dos no bairro do Santo Antonio, da cidade do 
funccionarios por nccumulação do serviço Reclf~. · 
do Regüko Civil e recensea.mento ganham Sala das sessões, 31 de outubro de 190l.
p :!r tl•es e s.e póde com vantagem. youpar ás Ermirio Coutinho.-Estacio Coimbra.- Celso 
despezas publicaS cerca. de 100:000$ annua.e.~, de Souza. 
o1ferooc A conside~ação d~ Camo.ra as se-
guintes emendas : A c reação do uma agençia :postal urbana na 

Onde conv~cr: cidade do H.ecifo é de nocesstdade evidente. 
Como medida de cara.cto1, &ra nsitorio, em- Basta lemb1•ar qur.~ ali! a Administração dos 

Correios funcciona. en\ um ponto extremo da 
quanto não fôr reforrna!ia a DirectorL\ Ge- cidade, afastada. de grandes nucleos de po
ra l de Estatística., de modo a :preencher os pulaçã.o e commercio. 
fins a que é destinada, ·serão executados nas Por isto, segundo está. a com missão in for
horas ordinal'iM do expediente da r eparti- ma.da., a. Directoria. Gerí!:l dos correios acaba 
ção os trabalhos do · recenmamento e re· d d 
g istro civil, sendo em tal mister emE re"t\do de provi euciar na.que!le sentido, crean o a. 

·? a.geQcía de que so trata. 
o p essoal offectivo e addido, aprovei a nuo-se Aliáe essa cron.çã.o 6 um acto de pura ad· 
a~ respectivas aptidões: ministração, que compete ao directol', me· 

a) ao director da r ep:ll'tição, sem <l.ugmen· diante verificação das· condições locacs, no.> 
to do vantagens a lém dos vencimen tos da termos do a r t . 315 do regulamento de lO de 
ta.l:Jella, competirá a tlsoa.liz,.1.çãu dos a lludídos reverei r o do l896 . 
~erviços; Torna-se, pois, desneco.~<.wio approvar a. 

1.1) o recenseamento e o l'~glstro civil se- emenda. 
rão distinctamento dirigidos pelos cllefes ele 
secção da. repartição; 

c) 1\0S officia.es 1 °• ou 2'·•, am<~Oueus~s uu 
collaboradorcs compete a. regencia da tm·
mas, tendo os de gradua.ç.ão inferior a 
lo official direito á. gra.tifica.çã.o mensal de 
100$, além dos vencimento:> ma.l'Cldos na. ta
bella; 

d) o corpo de auxiliares Sllrú. ot·ganizado 
com pessoal estra.nho á repartição, ob~ler
vando·se r igor-osamente as condições de ido
neidade e augmentando-se ou diminuiudo-se 
o re.~pecti vo numero, de ' eonfonnidadc com 
ua nec~s.~idades UQ seniço. 

4~ 

Ao n. 3 tl.o arl. 1" (Correio) -accr esconte
se n a ·sub-consignação «Utensilios" : podendo 
destinar-se até 30:000$ para. estabelecer-se o 
fceha.mento de valore3 o malas pelo sy~tema. 
do empregado Alfredo Marques de Souza.; sem 
elevação de verba . 

Camara dos Deputados, 1 de novembro do 
1901 .- João Gayoso.-Hem·ique Lagden , , 

A disposição proposta. na emenda. consta já 
do orçamento . em v igor. Graças a. isto, se 
iuici<lra.m experiencias com o mais feliz re
sul.t.'\do. O systema. de que se trata d~ mais 
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scgm•ança aos objectos fechado~, mais ra
pidez ao serviço e traz ainda gmndo eco
nomia. 

E', pois, conveniente manter-se a quota 
que lhe é dostinacht,. sem (lngmento da verba 
total. 

Ac.crosconte-~o onde eonvi01': 
Fica rn;mthla a autorização· concodhla. no 

n. VII J.o CJ.d. 22 Lia lei n. 652, uo 23 do no
vomlJro uo -1890 •. 

Salu. das sessões, 1 (io novombro do 1901.-
!Ienri'lue Lctg_d;m . · 

A <lisposiç;:Io mantida pela cmend;~ é a so
guinto : 

«.VIr. A mantlar imprimie na hnproósa 
Nacional os t1·abalhos organizado~ sobro 
Cot'L'Oios pelo anmnmmso da Ilcpartição Go 
ral üos CorrDios .1lft·edo Marques do Souztt
caso esses tmballw:; mereçam a approvação 
da tlil'ectorí;t da mo~ma rop<11'tiçfto.»-

O t1·a b:tlho cuja pu h li cação f<> i au torizatla, 
ost<i feito ; u sua convonicncia foi atfirmatl.a. 
pelo Podot· Legis1ati v o. • 

Deve, pois, so l' mantil.ht a autorizaçâo 
quo a ememla consigna. 

6" 
Onrle convier : 
Fica. cxl;en~iva <.tos cmpl•egauos dos Cot·

l'üios quo ro~iJirom nos suburbios as van-ta
gen~ coJJStantos ilo art. 24 rVt loi n. 746, de 
2() do J.czomb1·o Lle 1000. 

Sala das sossõe~, 30 de outubro do HJ01.
llenriqu.e Lagden .- Irinet! Machado. 

O u.rt 24, citado coneeltc o favor da reuu· 
cçã9 .no Pl'Oço Lias passagens na Estl'ada d.o 
Fcl'l'O Central do Brazil a empregados de 
ínfima c<\tcgoria, obl'igados pela. osca.:~ez 
tios vencimentos a habitat• ê.\8 zonas do resi
ucnci;t mais barata o ainda. alti oner'atlos 
com o custo do tt•;tn.~pot·to. 

A em onda. cgtonüe o Jà. vor a toilos os om
pl'ogatlos tlos cot•t·cio~, portanto aos da mais 
alr,a catogol'ia. o tle mollloros vencimentos. 
E' uma igua.ldação pnl;1 ticsigualdado. O fa
VO!' tbito a uns, 6 justo em relacã.o a este~, 
tlosapparece ~i ampliado a todos. 

Feita os8a concessão. manJ.ará a justiça. 
genera lizai-a. a tod.o~ oa empregados de 
q nuesqum· repartições publicas . 

A emenda nã.o dovo, pois, sor a.pprovada 

Art. 1•, n. 4 ('l'clographo~) - Pes~oal das 
inhas: 

Con:sct·ve-~1) o quo e~tá na p1·upo~ta do Go
·vex·no, do accordo com a lei n, 746, de 29 de 

dezembro do 1000, visto fu.ltar competencia 
;.í, Commissão de Orçamento para crear o 
suppi'imil· empregos (par;J.gr&pho unico do 
art. 132 do Rogimcmto o não ter o Congresso 
autoriz~do taos suppros~ões). 

(Ad. 22," n. 3 da lei n. 746) 2.318:680$000, · 
Sala d.<\s sessões, l de novembro do 1901.

Paula Rarr~.os. 

A Commissã.o do Orçamento nã.o croa nem 
supprimo empregos, nem ao menos propõe 
ao Congt•osso Nacional que o faça .. 

Na organização dos projoctos que lhe in
cum !Je, Plil'a. regular a dospeza. publica, tem, 
porém, de cingir-se ãs leis em vigor . 

A lein. 746, do 29 do dezembro de 1900, 
em o sr.u 1trt. 22, n. m, díspoz o saguinto : 

« Fica. o Poilor Executivo autoriza.do: 

IH, a reformar, na vigencia dosta lei, sem 
a.'ugmento de dospeza., o roguh\rnento appro
vado po1o decreto n. I.f\63, de 30 de janeiro 
do 1894, consolidando as disposições legi$la· 
tivas posteriores c introduzindo outras que a 
expel'íencht tenha aconõclh<\do, tendo om 
vista pl'iocip:tlmonto a reorganização dos 
seniços do contabilidade da Repar tição dos 
Tclegm.phos ». 

No uso 1lessa. autorização e em cumpri
mento da lei, o PI'esidente d:t Republica ex~. 
pediu o decreto n. 4.053, do 24 de junho de 
l90l, approvando o regulamento da. Repar-
tição Geral dos Telegraphos. · 

Este regulamento estti. em plena execução; 
de accordo com eHe está. organizado todo o 
serviço. · 

A elle, pois tinha do amoldar-se o Orça-
monto para. 1902 . E foi isto o que foz o pl'a· 
jocto da Commis~ão. 

At·t, !", n . 4 (Pessoal das ostaçõos): 
Consorvc-so o que está. na. proposta. do Go~ 

vcrno, de accordo com a lei n. 746, de 20 de 
dezembro de 1900, visto faltar compet encia. 
J. Con)m~ssão. do Orçamento para crcar e 
snppnm1r empregos (paragrapho unico do 
art. 132 do Regimento) e não ter o Congresso 
autorizado taes suppressões. · 

(N . 3 do a.rt. 32 da lei n. 746. ) 
Sala das se.qsões, 1 de novembro de 1901-

Pa.ula Ramos. 

Pelas mesmas I'azões expos tas em relação 
ti. em onda ttn terioP, pensa a Couuni$5âo que 
esta não deve ser approvada, 
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ga Silla. A!l'onso Claudio, no Eé!tado elo b:spid Lo 
vanto. 

Ac~rcsccnte-sl onde con1icr: SaJu. das sos>Õe>, 2) llo outuko do !00!.-
Ar~. Fica. o Poder Es:ecutivo autori- Jose Jlfonjardim.-.fosd. J.fw:cellúw.-Pinhei1·o 

z:tdo a reot:tbelecel' n. e;tação telegea.phica ·J,mior-.-Galdino Lorelo. 
de Guaratuba, Estado do Pa.rani. 

S:1 ta. das sm3õ0s, 1 de no"embro dnlgOl.- A Commissão acceita. o.~ta omonda, com-J 
.. Carlos Cavalcanli.-A~cncar Guimanies. _ as antcriOl'OS, ccrt t do que llJ uso da.s au t.:)
Larnenha Lins. rizações que lho slo dadas, o Govcr•no 

attcndil. á convcnioncia. do não p:~r:Ourb::~r o 
O estabeleci monto e a. StlPP>'es~ão cl<l esta; systcmu dn rêilo telograpbica e attondn. t~m

çõc.> telegraphica.s ú act.o de puro, adminis· bom aos recurso> orç;~montat·io.> . 
tr~ção, da. cJmpotcncia do (liroctor gor<\1 dos 13~ tolegraphos (,ut. 307, § 13 d l rogulamonto 
do 24 uo ,junho uo:J 1031, rclwvúucçã.o dos ro
gulamcn tos anteriores.) 

A 08tação a. quo a mnonda so ref0ro, doi
XO\L do existir pot• tor 8Ül0 a linha. mudalla 
p:wa. outra dit·ocção, 

Não ha., l)Oi~, motivo para. rcstaboleccl·a, 
nom bto tlov.orin, ~m· feito om acto lcgís· 
bt'.vo. 

IQa 

Seja Ih1nti<la a dispo.>ição n, 4 do art. 22 
da lei n. 746, de 29 do dezembro de 1900, 
a tê as palavr~s-no Estado de Pernambuco 
(inclusive). 

Sala das s~ssõcs, 1 de novembr.J do 1901. 
-Bricio Fillw.-Jorío Vieira. ~- Pereú·a de 
Lyi'a. - J,tlio de !llef.lo. 

A ementla do St•. Bricio Filho o outros 
propõa a roproducçiio de. medida consta!lto 
dJ orçamento vigente. : 

A Coro.missão, mais de um:1. voz, t:lm ox
tm·na:lo sua opinião ac:3rca do <J.ssumpto, 
<.'Xpondcntlo as considtwn,çôJ3 que c~1b~m om 
propostas do cgua.l natu1'ezo. . 

Trat<1ndo-se,porém, de matc;•ia sobre a qual 
a. Camara ji se tem l)ronuncia.do favoravcl
montc, a commíssã.o não S::l opplío n r1uc a 
cmcnd:t seja ;~pprovad:~. 

li" 

Fica o Gover1w antol'iw,do :~ dcspendct• a 
quantia de 100:000$ pa.t•:t continuat· a con
struc(;iio 1h linlw, tel(!gt·<\pllic:~ do Cllya!Já ~~ 
Corumbá. 

Sa.la chs sos~õe.s, .30 de outubr.> do l901.
Lináo7pl~o Sei·rcr.-Bt!ne.dícto de Sou~a. · 

A Commtssão a-~ceit:t ~stu. cmcnd .. 1,nos tm•_ 
most!o S(lll pa.rece.· sobro a. emenda :.mtcrior. 

12" 

Fie<t o Govet·no autorizado n ch :porHlc t• a 
qu!lntia rle 40:000$ para a constt'llcçi.í.'> do 
um nMmt\ tllleg l'a.phicu nutt.·e ;1, cidatlc do 
Porto de Gac:w~ira de Santa Loopoldin<t o <I 

Ao art. lo, n. 4 <IC Jl'csccnto-sc! 
Fica o Governo aut'Jriza•lo a dc.>ponlcr 

30:000$ com o prolongamento d<t linh;~ tolo· 
graphicn. <la ciú<vlo do lt,alJira. a. Sa,of,' Ann<~ 
do Forros o Guaranhãos. 

Sab\ das sessões, 30 do out ubro do WOl.
Ccwlos Ottoni, 

No~ tct·roos do ~cU.l) al'CJOr pt•ccoJ.ontc, a 
Com missão accoita esta omcnda. 

Accrcsccntc-se onde convier: 
Fica o Govumo autoriza.1lo a pr Jlongar a. 

linha tctcgl'aphic:t da. estação do B1quim <1 
cid a.de de Sirniio Dias, passando pela V í lla. 
do CampJs e ciuade do Lagarto, no Estado 
de Sm•gipJ. 

Sala das sessões, 30 de outttbt•o de 1901.
Joviniano Uw·valho . - nodrigv.es Voria . 
Fausto ()ar-doso . ~8yl1lio RonWI'O. 

A commissã.o a.cce íb, osta. Cllll()!llb, de 
ac~ordo com o r1uc j:~ expendcu miJro outra~ 
some\hantcs. · 

15• 

Fica. o Govcroo a.u ~orizado a. ma.ndat· pro· 
long3.r a. tinha. tcl(lgl'<tphic<l de L:tvras, nn 
Este~.do do Ceará, a. Souza, g~tado th Par:l· 
hyb:t, pa,;.~ando ])<llt.t cida1l0 do C:tj:1t.eir:1H o 
Villa. de S. ;Joi1o do Souz·.L 

S. R. Sab das ~esslío~. :Jl cl o outu bt'J do 
190! .-Sil·va Mm· i~ .-'l'rindatlc. 

A·Comrnis~:i.n n.cccit. L, 

16" 

Acc.·o>cente-:'le oude convier: 
Fica o Pod~Jr Execut ivo au toriln do ~~ pt•o

long:ll' a. Hnh·• tnlcgr:~phic :.t rlc P.}l'ipcl'Y :í. 
citbcb üo Ita.m:.traty, no E~t:tdo do Piauhy. 

S. IL Sa.l<J. !las s:.JssõJs, 31. (te outul:ll'o rlo 
l!JOl.-A. Milton, 

A Cvmnüssão accci&;L, 
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!7& 

Ao art. lo, n. 4 accre:>cen !;e-so: 
Fica o Govemo :J.utoriza(tO :.t 1lcspeniler at6 

a quanti:~ U.c 40:000$, com a. cou~trucç5.o de 
ma t·amal telcgJ·aphico que Ugue as ciuades 
de Sant'Ann,~ c Acaraltú á de Sobral, no E~· 
tado uo Cc;u•;i. 

S. R. Sala da~ scssõm:, 1 Jo nove"mbt·o do 
WOl.-Agapito do.~ Sc<nlos. 

A Commi:;sfio aeceítlt. 

18~ 

Onde convier: 
Fica o Govol'no <tutorir.a(iO a csb.helcccr 

ramaes r!a linha telóg!':~phlca torres ire ]mra 
<t~ cirl;o.des de Mm·;wanã, M:u:1panim, Oili
vebs, Vigi4 c S. Miguel elo Gnamâ, todas 
no K>b.Jo do P:.t.rá. 

Sala da,s S:)HSÕcs, l (le novembro de 1001.
Jiosan,.a/, de Olivcira.~lndio do Braúl.
A?·thur Lemos.-Jlntonio Bastos.-UarlM de 
Novaes. 

A Commissfto acceil;a. 

Ao ~ .{• do art. lo a.cct•esccn te-se 
OanstntcçtTo de Unhr!S : Augmontada ele 

60:000.$ par·a o -pt•olonga.mcnto ela li11h:b de 
Oeiras até P<tt·a,n:~guà o cunstrucc;iio tio 1'11-
m:tl, parUndo tarniJem de Oeu·as p:1r:t as eí
du.do~ de Vrtlenr.:a, Pieu~ c .raicús. 

as verl1:~s oln·igando t1- ac<;":i.o :vhnini,;tl'a
tiv:L 

Nas mesmas condíçues·acccit :1 a ll l'esento 
emenda, com esta reclacc;iio suhsti ~ut iva : 
« L•'icc. o .Governo :wtorizado a despemler 
até 60:000$ com o pmlongamento Ja linha. 
tdcgraphka de Ocil•:M atô Paranaguâ. c con
s"tt-ucçiio elo ramal partindo t ambem de 
Ociras para. as citia,J.es de Valença, Pico~ o 
Jaicós. 

Accl'esccnte-so onda convim•: 
(Tdc:;ra.phos) 40:000$ p:~ra o ram2.l uil 

Itapemil'im a Rio Novo e ;\.lf!'edo Chaves, no 
l~sl;ado do l-:$piríto Santo. 

Sal<.t (l;t~ scs~ucs, :31 r lo ontuln•u do HJOl .
Gatdino Lo)·eto. - fJinhe i?·o .Junior. - José 
J\fonjanlim. -.!nst! Jlfm·ccllíno. 

De ;tccordo com o }l<ll'I\CCl' que precede, :t 
Comrnissão peuvuc a c.~ta emenda o s cguinto 
substitutivo : «Fica o Gt•vorno autorizado a 
cleopcndm· ttt1l 40: OUO.i: colll a constr ucção do 
ra.mu.l telcgt•:tpllico de lt:tpem ir·im a Rio 
:-\ovo e A!Jl·etlo Clta.ves, no Esta do do Espirito 
Santo.~ 

Art. I", n. 4 (Tolographos) ; 
N:J, rnbric<t- Novas !ínhv.~-accrosco nto-so: 
J<; construcçíio da linha par<L CarnJJO.~ Novos, 

p:ts~~~ndo P'JI'. Curytibanos, om Sant<~ Catha-
rin:~, ;~O:OU0$01Jf J. 

S:tl<.~. rl:ts ~cssõcs, :;o rle outubro do 1001.~ 
R. Arlhtw .- Anizio Avrett.- Jorro Uayoso.- S:1la rla~ sDs~õo~. l do nov ornbro do WOl.-
.foHIJui m Pires. Pwd(t Ramos. 

A Commis.<i.o pen~.l tel" rlemunstt·ado em 
o }l<.~l·ectH' c.:om 111111 ~ulmte(;teu :i t :on:;irhwa~::"\.o 
d:~ Carn:.u-.t o pt•ojodo do ol"çamon to do tld· 
nistcr•io tl:~ fnclu~tt•i;L a inllucncíu. portllJ•l•a· 
1l1H'<t e noeiva d 1 inicia,l,iva Jli.~l'l:trneql;[ll' na. 
Constitui<;.ã.u cl:t rt1dn telographioa pcl:t dn
terrnin<L<;iLo tlo linlia~ espedaos :.t eufl:-;t,·uir·. 

E si agol'õt a.ea,IJ;~ ri c pronnllci:tl'-So favu
ravtJlmcmtr\ a omomlas r•ol:ttivtts :1 tlívm·~:~~. 
li ul1a .. ~. ni'í.o o !'uz ~iniio porr11W foram ellas 
l'odigiu:'s sou a liíl'llW. de t~.ntorização. i\s~im 
ile;Lr·:i ao. Guvomu a faculdado do julg-,~r :t 
opportunida.rlo d.as constr•ucçõll8, rülo a,s or
tlon:tntio si não tio <1CCOl' tlo com as coH•liç~)es 
"l,,:eltuiccLS da r·êdo c a. situu.çtLo fina.ncelr·a do 
~m·vir.:o . P J'ocm·ou assim a Commi.lsfio evl
l.a.t• um mttl rna.iot•, qu Ll ~m·ia a appl'ovaçiio, 
CJIIC o conhoe irnon tu do.~ nossos h;tbito~ v:u·I:~
nwnl;n.r-os pcr·mitti<l pl"cvet•, !lit~ línlin.s pt•o
posta.s I>Ol' divnrs:ts rcprusnntaç:uo.~, fieaflf.lo 
algumas , Hob us auspid u.l tlus ,~:t J'acilí,J.;uh\ 
iacorvoi-;~ü:.ts ao ot·t;<tmenh, <Wultlllltllldo-lho 

C.l.tllHa Vut. V!l 

A CommiM~fi,J propõo, como JIM'tt a' ornon
d:t~ :~nt.ol'iuro~, o ~c:g uínto ::;ubstitut ivu: «Fica 
o Oovornu aHi;ot·i ztulo :J dospondot· td;é 
SO :OOII$ ctmt a. con~truc(i.o 1ia linha tnlogz·a.
phic:t pam Campos Novo~. [HJ.~~arHln j)Ot' 
Coqiil•ano:<:, om Sa.nt<t Ca.lharina .<> 

A' VO!'Uil. 4a- Tclt.J~I'(tphos- na. suu-con~i
g naçí"io-N I)V:J.S li nhas- Accrosccnte·se : 

[nclu~-ivo para a linha. quo ligue a cidado 
do S. Hened icto, no Ce:l.l'Ú., ao ponto ma i~ 
convónionto da linh~t ger•:tl, 

8u.las da.s S!JSsões, l tle novcm hro de 1001. 
-Th.oma;:; Cavalcanti. 

A Conuniss:tv pt>op<!o c~te subs i,itutivo: 
« Fie:t G GuVI\I'no a,~,t,qr·i r.:Hlo :\ m;1n r!ar con~ 

strúiT a linha, l.o!cgl·npilica f[ ll f\ liguo a cidade 
do .S. Hcnorlie~o , nu C<:at': i,, <to p:m\.o m;ti;,~ 
conveniunl,u 1la rüdo gt\r·aJ. ,> 

17 
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2;ia I :1ntonino Ji'ialho .-Joaqvillt P i?·es . - Oli1>eil·:1 
01Hle convier·: Figueir edo.--ncoclecümo de Sa11.:1l . -llem·t-

. • • • _ -, fJUL< Lagden.- Saty?·o Dias. - Vil"iato Ma$ca-
Ar>. N D,. Y tgcncw, desta lei ser ao }l< c- rcnlws . 

ferido! llara- os cargos <lHO ·n;ga-l'Om na 
Rcpa,r~ição Geral d_os Tcleg-rapilo>. o~ fnnc 
cionanos que, em nrtuue de .li)J, 1oram d1s-

. pcns;ulos. 
Sala. das sessões, 2.9 de outubro de 1001.

_A!úuqt<BI'quc 8crajo. 

N<l, lei de orçamento yigeote o :principio 
que ín:<pirou a c~ta. ~me~(b., cst~ \l.dop~t\<.lo 
sob :1 t'órmu. do :J.utortzaçao. As.~rm tlca. do
tenninadt\ a pt'Cferenci;t, sem obrigar t\ a.d-. 
ministração a. admit ü t• pa1~a t:J.cs .>u qun.os 
cargos que vaga.t•em individuas que nli.o te
nh<~m a.ptld5.o para. cxercel-os. . 

Conyiria., poi~, pt•cfercutcmonto, auoptiLJ'· 
se este sul.1sti tntivo: 

« Fica m~~ntiun. a autol'izacão constl\nto do 
n. XX. VII do n.rt . 22 da lei n . 746, tle 29 elo 
clezomuro de -1 000.» 

Clllupre, cntretant::~, notar· quo, assim . a 
emenda como o substitutivo,estabelacem dts· 
pcisiçõcs permanentes: regulam a admi<>são de 
empregados, q_uc ohcdcco a _cond~çõcs gcr·a.~s 
const:J.ntos et fOJ' HiiJ.! a «na VJgoncJa de::; ~;a lm» 
tem o só offcito de obt•igar a. rolJCtição a.n
nu;ü de t:tes prccoHos. 

A' nwh<l t;n- .P~.::>SOtl l ti•J JaL·<lím l.lot<~níco , 
onclo diz: 30 (,J'ahallmllol·o~-:~7:000$000-lli

. <>:'\·Sn: 311 tr<tbalhtt<lorcs com i\ duu·ia de 
· ::l.-;;.soo-::>7 : tlOLJ8ouo. -' · 

Sala. dttS sossões, l ·rio nvvembt·o de 1901. 
- '..'c/so dns Reis. -Hcnríqttc L a{/.Zcn. 

A omo1n<h tn:r. um an~mento rln <lcspcza 
tlc IO:RI)0$1JiiD, uiw aoon~clhado pot• ncccssi
rlado~ inadlavd -;. · 

St p :U'<!t:<ll' insl'iflleir.!lti\ a <liar-1:~ • l~>~ ~r;;. 
b:o.lh:ttlu;·ds, pot((H'iÍ o tliJ·octu.l', 110~ l11111tes tl<t 
vn l'ila, «ugm.•ul.ul-a, roclu;r.wolu o numc;·o 
dcstus. 

Pa1·a h<Lhilitttl·o n i~t-o, (jUiJ.ntlo julgue n o
ces&tl'io, a ()omrni:;.;âo JH'Opüo o seguinte 
sub;titutlvo 1l: ~ cmeod~;: 

«Onde· se diz: :lo l,l·ab:tlhu.dorcs, 2i:000$0ÓO; 
tli g<\·S[) : i,\':1ha.lh :.~•lOl'CS, ~?7:000$000 . >'> 

25•\ 

.. Kct ve<·ba a.nxi lios <i. •~gric ul •-U l'i ~ : 
E' mantida a :m torií-:l<~iio rio mn:itio •.lcJ-

A emcnu~ consigno. um:l. disposição que j <i, 
está no projecto . Este, no twt. :'l0 , mantem, 
()nt ro ouLms, a autorização do n. XVIII do 
ar t.- 22, du. lcli n. 746, de 2:J de dezembro 
tle 1()00, quo e;;tabeleco favores para o M~t
scu Perm~•nentu llc Agl'icultura e Industrta 
Rum L 

A emendt\ é, pois, desneccs.>:tria. . 

28~ 

Onde convier : . 
Fica o Govet•no :~.utorizado a despender a. 

(lll:LIItht do 50:000$ com a. a.cruisição. do. SC· 
mentes e plantas, para serem 1llstr!buula:> 
pelos agr icultores, no intuito rle promov~r 
uoYM culturas utois e melhora.!' as· exts· 
tontos. · 

Salil das sessões, 3l de outuhuo de 1901.
P'. So<l?-é.-Pauln llanws.-Ii:•lttcio Coimbra. 
- Silva MaYiz.-S ílw~ Cast,·o.- ,1ntonino F ia· 
tl;o.- l'inllà?·o Juni~r. - P adu C< R~zrmdc.
Joaquim Pi1'es.-Oli1lei,-a Figuei,·erlo.-Deocle
ciano de Sousa.-Hcm·iC[l~e L C<[Jdcn. -Saty,·o 
Dias.-Vi,-iato Mascarenhas . 

A meditla. pro1)osta é de reconhecida utiliA 
rlade. Nos paizes onde, como nos Estados
Unido~. os podares publicas não' llcscuJ•am, 
um momento, da.s questões agrícolas, runda
mentaos para. o progr·csso nacional, a diski· 
buição de somente;; constitue um la1•go ser
viço, a. ca.rgo de repa.i:tiçõe~ · ospecia.es, gor i
tl::\3 p.n· competente$. Entro nó>j(t em alguns 
gstados se tem elle desenvolvido, dando nas-
cimento it lÍovas cultUI't~s . · 

Para. q IH: c~s<1. <listribuiç:ão,pot•\:~n,seja com
plr~tauwntc pt'uV<'i to~a. convem f<tZcr-S<I com 
mcl;lLOJo, e~collliclas <H semente; o plantas, 
con!'tH'Illc c\~ a.ptitlõesJo soio,.confh~úas :.t vor
da!loit·os la vr·adol'O:! c e vi tando-se importa.t• 
com clLilil ohjectos inut<!is e á'l vezes perni
ciosos. 

Cumpre, pois, mil.rclmr piltdatinamcnt.e e 
com cautela. l~ como se tra.ta. !le fttzor uma 
expGl'icncia., t\ove a de~peza ser o mais l'Ollu
zitla. po,si vcl. 

Por isto, a Commi,s~ão a.ccci ta n. emenda, 
senuo , porém, <\ .:.utoriza:;iio limitada. a 
:.>5:000$000 .' 

i in ;\<lo á. ius .all •~c::..i.o e nunuGen<;ii.o do Mu.;cu Acer;)~cent!>-so omle convier : 
PePnHmenk tle ;\gr•icultura n lnd_usLl~i<\ Ru-· « Fic<L 0 Poilol' J~xccu~ivo autot•iz<luo a. dos
ra.l <la Socioll;,do Na.cioual de Agt·Jcul &nt·a. pemtor <\ t.é a quant ia de 50:000$ com o :paga_. 

SaL.\ d<t~ sessões, :a do outnbro de 1901. - monto do pas~agons o .seguro.s dos ao!ma.cs 
F. SotlnJ.-Estacio Coimbm ,---"Silva Uastt·o.- llU.i:> raças ca.vu.llu.t·, bovUN\1 suma u. hlnlgori\, 
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l'CJWouueiorcs, destinados a ostaholecimonto.~ 
«•q•ico la.s (jU pétstoris. As l'oquisições pal'O. 
h;'l purt:wi'ío dos~es anim<tas ,:01· ií~ foi t:~~ diro
ctamcnto ao Governo, que ter11 llllllto em 
vista a dütrilmiç,'to ma.i~ equitaiiva pos.-;ivel 
pelos Esta(los . > · · 

Saltb.uas sossõcs, 30 U.c outu1n·o do 1001.
F . Sodl"é.-Paulá Pu:mws.-Eslacio Coimb1·a . 
-S<lf!J ru lJias.-Anlonino Fir;.11Lo .-PirtliMJ'O 
Jwúo1·.-Sil-va llfm·i;; .- Silva Cast1·o.-9o
mes de Jfu.ttos .-Joaqwim P i1·es._ -l{ennque 
L(tgdcn.-Jose Dtw,;·tc . -'- .z:'e?' B!I"a L,m~.
Htoy cl~ Sou;;a .-Angelo 1\'elo.-Dcocleclai~O 
'lc Sott::(t.-A.tves de · Brito . -- Espen'di<70.
l>tl'lt!a Rezcnde.~Peni!lo Pilho . - Lom·enço 
l1<•ptist<L - Olivci.,;a Figueiredo. - .Jovini-ç.no 
Carvalho . . 

Os niesmos motivos_ que levaram a Comruis
são a lÍioulficar ;1. cruenua. prccetllmW, acon
se!lmm-mt a. acccita.r esta., l•cunzhht <t <mto

· ri~ação a 25: 000$000. 

28~ 

A vel'ha. J.estinaua (t prupagantl<t llo café 
fic ,l clcvad<:L a 1.000:000$ (mil contos dtl 
ré i~)-

Salt~ das sessões, 30 tle outubro de 1901. 
Bctl'l'OS J?;·anco Jui~ior . 

A lei n. 652, ue 2:{ de novembro do 1899) 
autorizou o Governo a tlcspenucr ató300:000~ 
éoú1 a. pro:pagamla. 110 con!!u mo úo c a. te 
no estrangeiro. Sómonte agora va.o se1' olla. 
iniciada. · 

E o. sua utilidade t1í.o cnergicamcnt~ se 
oJ!.;l impondo, que no sentido de crcal-a. .i_á. 
se movo a. iniciativa. particnl:u• c n5.o ll~t
xal"J tlo tlcspcdar <l acção õlus E:st:1tlos. S~ a 
União é a.lta.mcmc intcre,;sn..la na. cxpu.nsrw 
ilo COIISlllllO C na, Võ\IOl"Ít;t~·ão 1!0 lJI"IlllllC~O 
ll llll ;nu.is llCStt na. ccAa 1lo nos.•o commorc10 
inte.rmLcion<d , igu:tliH!lllll! tlevorn cJllpo
nha.r·ll() · nisto os protl.uctorc.~ c o.~ Esttulus 
que '1lcl! o anl'orcm o mcliHJL" uc sua.s 
l"On1las. . 

Não úevc, pois, postLr sómento ~obt>c o 
Thcsouro Feú.eral o onus da lll'Opa.gu.nút~; e ~or 
isto parece dever, por cmqutLnto, lhmto.r-se 
o custeio ao quo está adnatmcnto !lxatl~ . 

Ao hd.o <la. l)!'O).Jl\.gancl~t U.o café 1lütlot•u. se~ 
feita, sem áccrescinlO ue ~ra-l.w.lho rJ ilo <los· 
11cza a Ü (\ outros productos nossos rg1e C<.W'-!· 
cem 'uo <tl<Lrgar o son cun.>tuno, ou U() litr-o r-:> o 
cuJlho~hlr>:; , a fim lin ·: .• ttl"ilhirnm p~tr•L a smt 
exploração u capit.:~l ostraJJgoü·o:.. _ 

A C•Jlllm'iss.'tu. pm·ianto, propoo :l. omunu.-
o Sll"'t1Í n t:l ~u b.-:ti.tu ti vr1: 

« llic; o Ou ,·tn•nu a.ubi-iz:ttlu a. tl\'lspontl(ll" 
:ttt! 30:J:OOOii w m u. prupa.g<~.ntlt\ úus pl'utlu
<:Los :Wl"ic:.l:t.'! n minCH'l\0~ oln Bt•,,zil uu.;; 
pa.i~IJ,l ·(J.-; t!·angoiros. )> 

Accroscontc-~e onde eonvicr : 
« FicQ, o Poll.er gxecutivo atitOl'izatlo a dos· 

pendt~r at é a lluantiil. do 50:000$ com o esta
belecimento, nos consulados e lcgacões do 
Bra-z.il , dCl pequene~ mnzeus minera.-logieos, 
convenientemente catalogados e acompanila
dC>s ile dicciona.río,; geographicos rclaiivos 
<tO raBomo a~sumpto, afim de serem con~ul
tados por (1.<1 ue!les que se interessem pelas 
iorlustt•ias <?.xt ractivas mine1·aes do nossso 
pa.iz. 

Sala tl:t.s sessões, :~o de outubro de 1901.- · 
I/. Sodré.- P aula Rmnos.- Estacio Coimbra. 
- Saly1·o Dias. - 1httonino Fiallw . :..... P i-:
rthei-ro f!flllior.-·sava ,lfari:.-Sil-v1L Casll·o. 
- Go'!lWS do Mattos. - Joaquim Pü·cs. - Htm • 
·1·ique Lagdcn.- José Dtuirte.-.- P c1·eiJ·a L iina. 
- Eloy de Sou::ra. - .1ngelo Nero. - Dcode
cia.no ele .Souza. -Alves J,J JJrito. - EsJieri
d i«o . - Low·enço B<tplista.-Jo,iniaM de Cttr· 
valho..-Penido Filho.- Oiíw,:ra F'igucin·do. 
-Pa.tlua Re.~emlc . » 

. A pl' o"Vidcmcia. aqui índica.dt~ oonatu, .Jtt d.o 
substitu;ivo ttprcsantauo ü. ememl<t a ntece· 
dente. 

Não pt•ecis<J., pois; ser a.pprovadt\ u. fl UO to· · 
mos ;lgor-;L sob a vista. 

Acerescontc-se omle cúnvicr: 
«Fica. o Puuce EKccntivo · a.utori;~,auo a. o.cl~ 

bet' il' ti. cuni'Cnçã.o intcrnacinna.t tlo flct'm\ 
p<tr,1. •t dci(Js(t etflcaz da v iticu ltuL'<L 

Sa.Lo. da.s s.~~:-;iics , :lO 1lc Gutubl'<> do lfiOl.
z.'. SorlnJ . - l'aulct Ntmws.--Eslacio Coimbra. 
- Sai!Jl'O LJius .-ilnlo;JillO.li'ialho. - Pitllt<iii"O 
Jc.miO!·.- Sit-occ Ma.,·iz . - S:'lva Goctlw. - foa
qt.U:m PiJ·c.~ .~Hen!"iqtec L<.tgden.-Go;Jtes de 
.llfatlos . - Josê Du.twie .-Pe>·ui1·a Lima.-.Etoy 
de Sou.:o. . ..:.. Angelo Neto . - Dcoclecjano flq 
Sou~a.-Ahw cle l)ri/o .-Espe1'idicro. -Lou
,·enço Baptist4.- 0livei1·a Jiligueiredo, - Jo~i
niano ele Co.1'vallw .-Padtca Rezen-de.-l'etwlo 
Filho.'!> 

Adhcrinuo à convenção tia BQrua , o Br<1zil 
colUptumettcr<L o,; seus osf'ot•ço~ no cm}1e11ho 
commu;n a que outro~ JXtizc~ se obrign.ram 
tlo obsiilw :t p;·opug-açiio do phyltJxe!·a . Isto é 
tmüo m:tis neceS~Q,rÍI! quanto j 6. a. nos~a na~
conto vi!ic.uHul':L tem supportatlo .os porm• 
cii!~<~S ol/bitos do impo,·t:•<;ilo d.csc~u{daua. de 
vüieir;t.S Cll!'OlJll<lS, at<tt~to}aS. ll'.l(lllO:Ia. IUO• 
Iasii:1. 

.\ élllcndtt tlc Vt.i, puis, sot• :tpp1·uvaJ.a. 
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N::t v, 1<1~1 :1.<·xilios <1 agr·:cuttne.1. inclua-se: 
ParJ. a manutr~nr_,;ã,) do ::<J..mpo cln -demons

tração o experhncins aJministrado pola 
S. N. da i\gricultiJra na, fazenda do Sant11 
Monica- 36:000$000. 

Sala. das sessões, 31 de outubro de 1001,
F'. Sodrd.-Eslacio Cvirnb1·a.-Silva Mm·iz.-
8ilva Casl1·o.- }Jarlua Rezende .- Antonino 
Fialho .-;-PúJ,heiro .lu.nio1· .-Jo(~qt~im Pú·es.
Oliveira· F'iguei1·crlo.- Deacfeciano de Sow:;a. 
-Henn:que Lagden.- Sal!JI'O Dias.- Viriato 
;I\Iasccwenhas. 

Não desconhece a Commis.3ão, antes calo
rosamente prc:clama,, a.:'.; vantagen:-> (los 
c<ctmpo.:; do demonstr.Lç:ão, illstituic;:ão slmplc~, 
modcst.<1, oconomicê.t, onde os propl'io;-; iavm
dores recr:lm,rn o on;)ino i:ll;ui1;ivo, ob .. ;ervcm 
em activiLla,do o:; pror:es:su:-\ do cuHm·a l'acio
rial, vej.~m fu.necion 'll' iL::l machi na::;, veri
íiquem os mollwt·arn'.mt.os do que é susceptível 
a teera qnc cu li. i ntm. EUes se <lcst;inam a. 
fazer penctrttr· a instru<·t;[o <J,gl'icola no:,; 
campos, lazondo-it acce.-;si \'Cl a todos, gr<tças 
a um simples p1·ocesso de 1 içõos du cou:';a,~. · 

P<tra attingir a este Jlm, cmnprc• sujam 
largamente disseminados pelo interior- do 
paiz. Tanto não pcrmi t tom <i União as 
<tctuacs circumstancias financcir·as. 

A' <tcçã o dos E.)tados o ;i, in i c ia ti \'a in li v i
dual caberá snpprir essa i nsufTiciencia.. 

A Commissilo, porta.nt•J, ::tiJ.~tem-se do a.con
selh<tr <L appt·uv;L<:ão d<t ellHlnd;L, tant'n mais 
quanto }1 o peo_jecto con~ig'na par·a a Socio
d.a<ie N;tciona,l d1\ Agl'icnL:,ut•a, 11111 a.IIXllio de 
20:000$, que mullwr não ]'orlol'i:L sct• appli· 
cado quo na instif,uição do quo so r.rata. 

Onde convic1·: 
P;tra. <) Instit11tu Ba,]JiiLIIO elo Agl'iculi;llt'a, 

:.;o: OIJU.$001 I. 

Sala ÜiLi; ses.')urH, 2H <lo :111Luhr() <le HJOl.
l:<Jnacio 1'osta.-Sor/1·fJ.-Jl. C:aetu.nu,-Ror.tl"i
,r;ues L im a. - .1. Jlilton.-Aives JJr.wúosa.
Seaú1·a.-Caslro Heuello.-I. A. Xei·oa.-F'eliw 
Gasp r..w.- Ada!L·t.'l'lo Gui11wnles. - Jt-uge.nio 
1'ourinlw.-7'vlc;1lino (los S!(nlos .-Paranhos 
1lfonlenegro.- Sal!f?'O Dias. 

O In'itituto 13ahiano tl•.'· Agr·iculttu·;~ fui• 
dUJ'all r.e lllllitos ii.IIOU:';, su IJvcneionado pelo 

c:m1pos Jil'ai;icos, onde vilo os lavradores co
nhecer o meneio das machinas agi'icolas, 
CDll11tnrar a. cflica.e~a, do:s ;lliubo;:;, vcl'ifica.r a 
rela Ção en i; rc ~lS J>lantas c o sólo, obter se
m :~ ntc;-; c instrucç:ões. 

Obcdccenuu a, cs,;a orientação, o Governo· 
da Bahia, trat<L de reorgani.z:a.r a.c1uell~ insti
tuto; e para lhe d;w a feição pratica. de quo 
cl.le peocistt, bastat•;i. consignar-lhe dotação 
infm·ior á que a emen(la propõo. 

Para não perturbar <L patriotica iniciativa 
do Guvorno b<thiano, a Commissão não ac
ceita u, emonda. 

Onde CODVÍJ31': 

Fica o Governo autorizado a cuntinu:~r a. 
COJ1CCtlOr f'l'anquia. posl;<tl p<Lt•a, iL COI'l'OS]HJD- . 
doncia,-tmhlicaç(jes o sementes distriltuidas 
pel<L Socicüatlo Nacional de Agl'icnltura. 

S11la rla;~ sossões :n t.lc uutuhril U.o HJOl. -
P. SodnJ.-Paula Ramos .-Eslacio Coimbra. 
-Sil·va ll:lari:; .-Silva Castro.-Antonino Fia
lho~-Pinheiro JuníO?-.- Padua Ue:;endc.
.Toaquim Pú·es.-Oliveira Fi,rp .. teircdo. - Deo
cleciano de Sou::.a.-lfcn1'ique Lagden.-,)'a
f.yJ·o Dias.-Viriato 111asca1'enlw.~. 

Rcf<~rindo-so esta emenda ;i. isenção tle t<L
xas Cl'eadas na lel da t•ecoita, nesta. é quo cu,-
lJoria,. · 

Ros;~lvado c~te p:mto, não se oppõc a Cum
mi~s<Io ;L modid<t lll'Opusta. 

3'111 

Fac:arn-sn as soguintos alterações na verba. 
desl;i nada <i. !Io:spe<laria elo Immigrantes: 

Ondo sn diz- !J:OIJO$- par<t concerto o 
eu111.il111a<.~i'i.ll tio cae~ úo Lado elo leste-diga-se 
-G:(Ji!(J~i;UIJ. · 

011dnsn diz -10:000$-para concertoo 
con~o1·var,:;'i.o elo matoríal fluc:tuantc-diga-so 
-!~:IHIII$UfHJ. 

Ondo se diz-tr-us tr·ipolantes de batolõos
diga-:-c-quatro tl'ipolantes do batol.õos. 

Sa,ia, clas ses.-:~õcs, .:n de outubro de 1901.
Satyra /Jias. 

As murlifiea~:õos propost;ts nã0 alteram a 
vorkt o a.tl.endom a rcclarnaÇ'õcs feibs pela 
adminürtraç~ã > cl<L hospcdal'itt. 

A emenda, !lovc, pois, s.~r approvada. 

Gove1·no n;t.ciunal. Nolllu:m resulr.n.rlo bc1Jc-
1ico Jll'odu7~iu c~s:t ir1s1;it,ui,,·ão. IJ;tlli sahiam Ao ad. l. o, n · O 
nmi l;o;.; en,~;enhci1·os a,rp·ono.nos, eoneur·ron l,o;.; Acel'o;centc-sc: «C i viliza,ç~n.o dos incliOS>> 
a empr·egos Jmblicos e ab~:.:lul,a,rrwnl;c in:t11to:s :.l95:3:j5$000- sen1lo ~00:000$ par'a ccss SBr-
l>al'a os traballw:s de a.gt•onomia. vjço . 

. Não(\ •.In i llsr,il,,_ ,;,::-~o cl<·:-:~a. ot•<lmn (j_IH\ IH'fl·l S;Ll_ ad:ts snssõns, 28 do outubro tlc lDOl.
CJSi.t <L r·eJ:wut:L cl:t. ~::c~onunlli.t rura.l; Jllas d.cl Gw:dcl/w JIIuunio. 
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O serviço de civilização dos índios nunca. 
trouxe sinão decepções, quando cntf'cg1re á. 
direc(}ão do Estado. A cxperiencia do Im
perio t'oi longa, pcnos~~ e inilludi vel. '~ 

Consagr·:mdo-so a essa obl'~t humaniGaeia, 
o eLemento reLigioso cumpre uma das mais 
altas e mais gloriosas de :-mas missõe~. Mas 
ess•~ acção, a unica officaz, nilo podol'ia ser 
subsidiada pelos poderes federaes, que tanto 
lh'o veda a Constituição. 

Si o de quc-·sc tratêt é de collocar o .~ indí
genas no seio da socic<htde civiLizada, edu
cando-os no trabalho. transformamlo em co
lonia.s ·os antigos a.ldeiamentos, mai::; compete 
isto aos Estado:.> que é\. União. 

Taes os . motivos por que a Commissão di
verge d.o que a emenda propõe. 

Onuo convier: Subvenção :t companhia <lo 
na vegaçã.o <.tllemú. «Ha.mburg SuJ.amorika.
nischo Oampfschiffaht'st::; Gosollschafc.» para 
fazer dmt::l oscal<vs monsaos no porto da Vi
ctoJ·ia, ~4:000$000. 

Sala elas so.;sõos. 2\J elo outubro llo 190!.
Josd L}[a1·cettúto.-.Tosd il!fon;jw·dim.-P-inlwiro 
Junior.-Gatdino Lm·eto. 

A subvenção ás linhas do navogação tom 
por ftm ou cstimula.r o dn~onvolvimonto tlu 
commorcio orn rcgiõns ontlo cllo ni\.o pouori~ 
cro . .;cor, á. falta a.lHolut<t tla.quollo moio do 
transporto, ou aGtondor a aitns intoro.-;sos 
naoiuna.os. 

Nfio osttt em um nom em outPo cas.J a sub
vonçào pr.,posta .. 

O puetu tla Víctoria j :i. ~~ froquontatl'> por 
linhas üo navogaçiio suhvoncion~das polo 
The~ouro Fouora.l. Urna. de! la~ t) puo om cum
munic:tçii.o Cl>m (JS purtus da costa uo peo~prio 
Espil'it.o Santo, Rio tln .J:Lnoiro o Bahi<t. L.t
tl'iL o COillll11tniea. com os tlnlll:ds pr,rt11s da. 
H.opuiJ!ic:L, o pda, su:~ JH'oxlmid:tJ.o tlnsb 
Capi1;a,l, J';teili ta totltt:-> a.::; ::;ua::; l'oiuf,:õos c.Jm o 
oxtorior. 

.E in<bpnntlonto <lo subvonç:ilu, f.om sido 
ollo f'roquont.ali<> pi)r vaporns tr;tnsàtlan
ticos. 

Não conv(~m, poi.~. a approva.çiio da 
nmonJ.a. 

Adtlitivo: 
Cont.inuam om vigor as disposições cnnt.i

d:ts n t>~ n.;. 1 o 14 llo art 2~ da lei n. 7L16, 
do 2!:) <lo dozomhro uo lUOI. 

Sn.l;~ Ü;\.S SGSSÜOS, 1 ÜO fli)VOrnbt'O tio 100 l.
J>auta Ramos. 

O n. 1 <l ) .. a;rt. 22 1la loi n. 746 a c1uo a 
fJ111ontla sn rof'ueo ri o sogninto: 

« Fica. o PLdot• E-:oDntivu aut.Jrizado: 
A root•gnniz ·.t.r 11; \ SOI'Vir~o .-; t.lo nu..vop;ação 

quo toom n:.;ta.d. > a c<~rgo <in LliJytl Bra.zHoiro, 
distribtün<loJ as ro:;poctiv~ts subvonçõos nos 
limitas do croclit.o eonsigu<1Llo no:;ta lei. » 

Ni'í.J ton<lu ainüo. sillo fcit:~, a roo:tg<tniza.ção, 
J.ovo ·sor ma.ntida a. <mtof'iza.ção o appeo
vad.a a omcmda. 

E:.;ttí. osta projmlicatl:.~ ri.a parto relativa ao 
n. XIV dwmosmo a.rtigo, pur jü. ter siJ.o o~'te 
incluído om oute;.~ omonda a quo<:~ Commis
sãu U.ou parocor f'; ~vrmwol. 

~38!1. 

Accrcsceni;c-se onde convier o seguinte : 
No contracto ctuo o Pode!' Executivo cele

brar com i1 compa.nhia U.e n:~voga.ção que 
tom;tr a si os sot''i íço.~ <~ctua.lmente <t cargo 
do Lloyd Bt•:tzilciro, serão · diminuídos o~ 
actuaes preços d.e t.t•<tnsporte p:.tra os gencros 
de producção nacion:Ll, tica.ndo a. compa.nh}a. 
obl'igada 11 reserv:.u· no::: seus vaporr~ o v;w 
neco:~sa.rlo paea. as merca.dod:~s exportaJas 
pelos port·1s inturn1etliat•ios, umu. vez quo a. 
reqnisir,:fi.o sej~ feita com antoccJ.cnch de 
72 hot·as 1lc1· partül<.t tlo ultimo porto, ou a 
provluenciar no s~mtido de scr'em tacs mer
catlor.ias lcv:1dít:'l a l:lCH:l J.e ,":Jtino~ dentro do 
pmzo maximo uc oit.o ui:~~. 

Sala d.as sossiJc8, 30 tie out.uhro de 1001.
F. SodnJ.-Paula Rt.t,m,os.-Rslacio Coirnb1·a. 
-Salt11·o Dias.-!ft.·nriqwJ L(I.[J!len.-Antonino 
Fiullw.-Pinlwi1·o .TuniM·.- Sil-vn Jllm·i::; .
Silva Castro.- Ou me.~ du Jlfattos.- Bw·ro.~ 
Ftanco .funiol' .- .Toaquim. Pires.- BarfJosú 
Lima.-A. Varclh.-.fosd Dtu.J.!'le.-/i}ugunio 
1'ottl'tll1w.-PenHJ·a dr~ LJp·rt.-]J,~J·eira J..i·ma. 
-Woy de 8ou:;a.-Pwlua Ue~ende.--J. A. 
N,~itJa.-Ltti:; Owtf.fJe1·1o.-Jttlio de Melto.
Uash·o Uu!Jello.- \n.!)elo .Neto.- Arlalbcrto 
Uatml'-l'ríe.~.-- i\. illitlon.-;1{. Uru:tano,-F. 'l'o
tcnl.ino. -Lima Pillw.-Deocleciano de Souza. 
-Alves de !Jrito.--fi:spcridi,Jo.- Perüo Per
nmnfn.tco.-.Tosd Eascbio.-Celso de Soum.
Teio-;eira de 'S~t.- .Nnnirio Coutinho.-Esrne
ralr.lino Bandeira.- Larnenha Lins.- Lou
renço !Japti.~la. -ú/?:-vei1·a F'iguei1·eido.-Jovi· 
niano Carvatho.-Penido FilAo. 

A primoira parte <b emenda concedo um 
justo favo1· a.os gcmeros üe· protlucção I1acio
na.l, ostimulttn<lo o dosenvoLvimonto desta. 
Mceoco, pois, o pleno assontimonto da. Com~ 
mi::;são. ;; 
Qm~n t;o :1 scgun1ia parf;e, sobre pretender 

rogul:u· esse detalho Jo PXl~e,u;i.Lo do sm·viço, 
scl'ia d~J dííncil pt•:tticn.bilidatlc. Obrig;.tmlo 
a companhlt~ <L l'OSoPvar o espaço que lhe 
fosso rorJuisitado tle um pul't.o, com antcco-
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<lcncia. ue 72 hor;p;, impedU-a.-hh Je receber I áquollo Esta.rlo, soja o:;:so porto IH'Opl•io ou 
a.~ morca.dot'i<LS q1te ern portos antm·iores lho niio, ú ,jm;to incluíl-[L no soeviçu do Lloyd. 
fos :;nm entregues, capazes <le precmclw_r ou Antm·iza.üo o Govnrno a fiLzol -o, calmr-1l1o-ha 
diminuir o vi'io ro::;ervado. l ox;nn!mr apossibilüt:t~lo llnotornm'oll'l :ctlvo 

, Por esta ü~rma .sel'iam ossps portos proju- o nsta.bolncor u.s condições tlo accor.üo . a cn
ille;Lüo:; em 1a,vor de outro.:; o a nmp~·ez<t de lobr<tr'. 
navcgaç~:'"lo obrigada n.o tr·a.nspo1·tc1 lnutil elo A CommissTí o acc:oita. 11 omonlla, tlclmlo-lhG, 
osp:1ço va:-;ío.Nãn seria possivol providoncia.r por(~nl, O:)ta l'ellac~·ã.o: 
p<mL o tr:~nsport.e em outro-1 vapores, nn << Fie~~ o ·Govorno a.utoriza.llo a ontl·ar om 
prt~zo de oir.o di<Ls, qua.ntlo nJUitos portos a.ceoúlo com o Lloytl B.t'~Lziloit·o par·a induir 
esGi~o ;t grande distu.ncla. desta. C<1pital, onde nn. sua, oscaht. o sorvir;o do .,;eus vi<lgens 

-cstaciontm1 os na. dos. mcn:-><LO:> ao podo da Tutoya, podonüo JJ<W~t 
A Coimnissfrot) não pôde, pois, concorllar i:-;to lixar snbvonçã,o ni'io oxco1iontlo d;l quo 

com ;1 segunda partu üa omtmdn., poia fór-Ina nrn. consign<v.la pa,r::~.. a, escala rl;_t Anla.r-
lJOl' que está. redigüb. ração. » • 

Não desconhece, cnketanto, qno nocossa- 40:~. 
sario so torna providoncüu· lj<lr<1 que os 
portos intcwmcdiarios da. linha. elo Lloyd niio 
nquem impedidos, longo tempo. do expedir 

·as suas merca(lori;~:-; pela circumshncia., 
muitas vezes verificaua.s, do passa.mm por 
elles os vapores,com espaç~os cmn11tetamcnte 
:preenchido~ pelos volumes canogudos em 
portos extremos. . 

Para. a.ttender a ess;_~ necessiuad.o, som que 
uns portos prejndiquom <~ outros, a C :)lll· 
missão propõe <1. segunda p;trtc da emcnd;~ o 
segninte sub.)titutivo, em que •~liâs está con
:->ígna.do o mesmo final d.ella : 

« Em vez de-ficando a. compa.nhi:~ obri
gada n, resePvar, ctc.-diga-se: -ficando a. 
compa:nhia obriga<ÜL <~ fornecer varJores ex
traol'dim~rios, afim do tmnsportar as me1·~ 
·ca.durias dos portos intcrmcdia.rios, tlcs I o 
que a. rcquü;íçã.o lhe tonha sido feita com <t 
antr.cedencia. de dez dias c os -'na:vios ortli
nario~ não poss<~m eifectwu· .o transporte.» 

39t> 
Onde convier : 
Art. Fie<~ o Governo au toriza,üo a f;~zm· 

contemplar, n<L c:sca.b do Llvyd BL·aziloiJ·o, 
·o sorviço do tros vingons nwns;ws á )J:J.llia. 
da. Tutoy:1 (no porto üus Cê:Ljnoii·os- 1lo E:;
tad.o tlo Püwhy), pouontlo pal'a, j<;so llc:;;pcn
dm· u. qua,atiu. rt<JcessRri<L 

S::tl:.L 1las snssõos, :JQ tlo outulm> 1lo 1001. 
- .To1To G(~yoso .- JL A1·thw· .-Ani.:>irJ Abreu. 

Onde convier: 
Ad. Fica. o Govcmo a.ut.ol'iza.dt) a, inclui r 

JJas viagens do Lloyd o porto <h Tutoya, no 
Estado do Mara.nhã.o, nas mc::;ma.s conclições 
em que eram foi tas as viagens ao porto da 
Amanação. O Governo usar;í. desta. a.utori
;,açã.o lo~o quo o:->tojíl. o mesmo porto collo
cado nas cond.ir;.ões exigidas p<n·a cssê:L nave
gação, marcnndo, de <tccordo com .:1 com
})anhi<1, o ancoradouro dos vapores, conforme 
ma.is convior ao interesse pnllJico c do ma
neira que seja.rn igua.lmcnto ser·vidos poe 
e.ssa Davcgaç:ão os Estados (lo Mamnhão c 
Piauby. · 

s. R. Sala, da,s ::;essõcs, l do novembro 1lo 
1901.-Lui~ Dorningttes .-Guerlelha J1Iottrão. 
-Jose Euzebio. -JJ~·icío Fitlw.-Ounha 11fr.w
tins.-Pedro Pernambuco.-'1'ei;1;eim dtl Sd. 
-Estacio Coimbra. 

O substitutivo apresentado pclíL Commissií.o 
:i, emenda pl'ecedente satísf'az os intnitos tlít 
soht·c quo agor~~ d:í o seu pareeot•. Esl;;~ 1ica 
ü1m l1cm sulJstitui<la por cUo, osiittndo a:-;sim 
peejur UcttdéL. 

41;), 

Mnntcn1Ht-se a vcrh; ~ para o sor·viço <h 
n:wega(ã.o rb hoje secç5.o do Lloyd, constante 
dos Or0.a.rnontos a.l.ü 1000, o 11110 attonue u. 
nocessirl<ulcs elo eommercio c industeias de 
tlivcr~os Estados. -J. Pú·es. 

. Sala dtLS scss(ins, ~i l do outubro de 1901. 
O Bsbdo d.o Pia.uhy oea contornplaüo mts -J. A. Nc·ivct.-Adr.dberlo Guimarites.- &t

e~cn:la.s a ctuo os~<L v_a obeiga.do o Lloy~l Bra.- t.y,.0 lJias.-F. Sor.lnJ.-Eihuo·do Ramos.-1'o
.zilmro, gosantlo assnn üo v:w tagom Igual n lentino Santos. 
de tollos os outros E~>tatlos quo, tontlo portos 
accossivois aos navios claquolla. om1n·oza., fi
cam no percurso <la sua linhu.. 

As (lifiiculda.tlos Vf'T'ificaü:~s na. l'f'r.qnoncia. 
do porto d(• Amê:Lrr;u/ào fizoram snpJH'imlr-sn 
ost<J, oscalíL o a subvonç~w 11110 pu.ril, t)Si.!t fim 
ora. cons ignada .. 

lJnstln, pul'úrn; quo sn 1·eer,nhor;a. h:tv:·~p 
Ulli<t outra, o :-; r:<~hL IJUO po~S<t <.lJll'OV(ÜCttt' 

A emenda. pretende rcst;a.bclccce n. suh" 
vo :1c;~(o que cr:1 conceàida ao sc1•viço quo 
ostovo a c;trgo dê:L a.ni,igi1 Comp<tnhia lhthiann. 
G q!lc p :ls:;ou :t consti!;uir uma sect;.ã.o dó 
Lloytl I~J·a~ilcl!·o. 

J•;:-.;sa, subvençi1u elova-sc a. 180:5008000. 
() COrll.l'<ICtO que :1 llt>Utbuleeía. expil'OII iL 

:.n d~J tlezembro de 1807. 
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Não ohsbntc, foi olla mantida noj dons 
anlloS subseqnentes, embora a Cornmissão de 
Orçamento j;t houvesse ]Jroposto a sua :-;up-
prcs.;;ão. -

No Orça~--;1ento decretado no anno passado 
para o corrente exereicio j;í. não f'oi ctla mais 
incluiüa, nem houve qucin tentasso resta
belecei-a. 

Firmado ficou, por geral accordo, não S.Jr 
mais nece_ssario solH'C!Ca.rregar com U(lUC!la 
despeza o Thcsotu·o li'edm·al, vi~to terem-se 
j<t desenvolvido bastante os port·Js so L'V idos 
por aquolla navegar;ão para pJdcr esta 
dispensar o auxilio olficial. 

Domai::; o.s pl'incip:lc-l desses portos são 
froqucnt;tdos por outras linhas snbvcncio: 
narbs; e a n<weg-ação p<1ra os que nã•J estão 
ne.3te caso, é interesse exclusivamente local. 

Nã,o ha, pois, mo ti v o p:1t'a rostabelcccr-sn 
~1 despr.za quo a emenda propõe. 

Do§ 7° no art. 1°: 
Augmont<tda. do 30:000$ para a subvenção 

da Companhia Pernambucana de N<~vega.
ção, com n. condição de fazer duas viagens 
mensaes ao porto da Amarração. 

Sala das sessões, 30 do outubro de 1901.
R. Arthw·.--Jo([o Gayoso.-Anizio AureH.-
J. Pires. -

Tmtando-sn de um porto já sorvido por 
outraB linhas do n:wogaç~ão, não pareco 
con vonien tjo, paru. ;:~ugmonGat· as van Gago os 
do quo j:.i ollo gosa, onorar com uma nova 
subvonçu,u n Tllesuuro Fodoral. 

431\ 

Accrosconto-so ondo conviel': 
Fica, o Go-vm·no aut.oJ·izado a renovar, som 

augmonto 1lo dospoza, o actual contracto 
com a Companhitt Poi·nambucana de Na.vo
ga(~ão para o serviço do navegação ontt·o os 
por·tos do Rocifo o Camocim o os do Rocif'o 
o Araca.jú. 

Sala ü:ts sessí'ios, 31 do (mtub1·o do 1901.
Noguei~·a Accioly.-Se1·gio Saboya.-Tlwmaz 
Accioly.-Jotio Lopes. -Gonçalo Sat{to.-Tho
mcr.:: Cavalcanti.-Tava,·es rle l;?JI'a.-Cel$o 
de Sou::a:-Rodr-;gw;s Dor~a.-Emi~·io Uott
tinlw.-Pereira de Lynt.-Silva Jliari':;.
Camitto rlc !Iollanda.-Eioy de8ouza.--Gomcs 
de Mattos .. -Epaminondas Oracirulo. -Jov-i
niano de Carvallw.-An,rjelo .M~fo. 

O contil·a.cto d;L Companhia Pm·namhueana 
toJ·müu~ a 2~~ tln sotomb1:o do 190:3. 

o sot·viço intorossa. a soto Estauos da 
Uniü.o o- ost:.1lwloco cummunicaçõos entro 

po1·tos au:;: qiHL03 oJcass:lia,m os moios do 
tt·a.nspMt:J. 

E', JFIÍ'\, c'mvonifmtA ]_)<•o;·og:lr o cont1·acb, 
como p1·npõ:3 ~L orrnnch. 

Onüe cunviel': 
Art. - Flc:t o Govo:'fl.) autn1·i;~ado ét e,m

tmtiLI' do novu, nas cun,l[ções üa loi n. :351, 
do ll tln üozomli1·u ün !895, u sm·vi<;;o do 
ni?-vog-ar,~áo pJt' oUa. o~\taboloc;illu, clovon<lu, 
purérn, ê\,S vi:~g(lllS cumoç.at· dus put·tns tle 
Biui'í,o üo Gt'étja.llú o Flodano, o sot• foii;u, 
lllU t)dUS OS pui'I,IIS, l!UtJ'O US CiLI'l'Ogauul'OS 
1·atoio pJ•:,pot·ciun:1l á. quétnt,ü!a lo do CiH'
gas do ca<la urn, c[o Jllêtn.:iJ·a ;t ovitu.r-so 
éumplot:1monto o rnmwpulLu (_h pt·aç:t üo~ 
vapm·es ou ha.1·cu'~ a fiwot• do <JLWli1 qum· cgw 
soja,. 

S. R.-Sal;t das sossõos, 31 do out.ubi'.l <io 
1901.-Josr! /<,'u:;ebio.- nuedelfw l!Iow·rltÍ.
Cunha Jl{artins. -R. A1·thur-Jor1o Chtyoso.
J. Pires. 

O contracto p~l.l'a a navogaçã.o elo Rio 
Pa.rnahylJa., autorizado pel<t lei n. :~51, do ll 
de dezomhro do 1895, tormina a. 31 do outu-
bro do 1902. 

A emonda manda ronoval-o. 
Curto fui, com oífoito, u l)l'i1zo_do cinco 

annus, pat·a quo pudossD complot.a,monto 
manii'ostar-so, no do.-mnvol vin:wnto cornmcr
cial da.s l'oglõns sot·vidas pola navogaçi:Lo, os 
bonoilcios quo so tinhu.m orn vh:;l;a. 

A Commissão accoiti1 a mnon<la,, accrcs
contantio-lhc no ílm al:\ :-;oguintos p:da.
vms:-«som augmontu J<1 actual sulivon
ção'>-0 suppriminüo-sG <L ultlmit parto a 
comoçae do-~o sor foito, om todos os por
tos, otc. » a.té ao fim. 

Onde convier: Fica o Governo autoPizn.uo 
a prolongar a na,vega,ç:í.o da linha, <lo At·a
guary até ao Oyapock modianto a suhvcnr.~ãu 
qu0 julgar convenionto, do accordo com a, 
ComJJanhia do Ami1zonas. · 

Stdas Lla,s se~sõcs, 20 de outubro de Hl01.
J1rthHr Lemos.-Hosannnh de Olir·el:nt.-An
l,onio Bastos.-C·Jrlcs de Nowws--lndio do 
1J1·rt::.il. 

A Cnmpanllia elo N;_tvnga.çi"i.o do Amazonas 
t.em actualmonte [L sou c Ll'g'U as seguintes 
linll:Ls: Bclem a, iVIanüi)S, B0lmn a M<~Ca}"Jti., 
Bdcrn n, Bayi'í.o, Bnlem <L M:v1dt'<L, Betem a, 
Pm•iJs, I:~olom <L Iquit;os, M<lll{tos ao Neg1·o 
e Betom a Al•n.gun.1·y. Para rcaliz:Lr osso sor
viço porcohc n. subvonção ann ual ele 421:200$. 
E' m;ús um<t llnh<t quo a emencht quet· crcaP, 
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prolongamlo a ultima aa.quollas até ao 
Oyapoc. 

Seria,, sem duvida, J.e g1•a.nde conv0niencia 
lova1• <L navegação de no;sa costê1 até á. di
visa do Brazil com a Guyana Franceza. As
sim se estroitarütm com o resto de nosso 
1)aiz as 1·olações do territorio do Aricary, 
sob1'e as quaes o nosso llüeito foi <lofinitiva
mente reconhecido pelo reconto laudo do 
Conselho Federal Suisso, mas das qnaes par
te não pequena continüa dorninatla pela. in
fluencül commercial estr~tngeira. 

Si v<J.C nisto gramlo intei·esse político, não 
menor é o in 1;eres:-;e fiscal, que diroctamente 
atfecta ao Esta.ilo do Pará., a quem urna. linha 
de navoga,ção permittiri:1 fiscaliz lr a expol'
tação do 1woducto de ricas jazidas auríferas, 
que hoje escapam facilmente ao tributo. 

Comprehendendo isto, o Estado J.o Pará co
gita de realizar aque\le serviço. O seu illus
tre presidente assim o úoclara, em mensa
~em dirigiu<t ao Congeesso Legislativo, a lO 
de setembro desto anno: «Tenho project·'do 
estendoe a navegação <t vapor a.té o Oyapoc, 
afim tle melhor fazor senti r a acção do Go
verno: neste proposito e.:;tou em acconlo 
com a Companhi<.t do Amazonas, usando as
sim d11 autorização que mo conforistes no 
artigo 1°, § 2° da lei n. l. 718, de 2G de feve
reiro ultimo.» 

Mais atleante, referindo-se á linlm do Ari
cary~. da qual faz par~e o prolongamento da 
linha fedeeal, accrescenta: «Esr.ou tratando 
de prolongar esta linha até o Oyapoc, o q11e 
julgo medüla de grantlc alcance politico o 
fiscal-.» 

Assim o Governo do Estado comprchrmtle 
pai;rioticamcnte o seu dever· de ost:J.belocer 
as communicações entro os diversos pontos 
do seu territorio. 

E comquanto, nestocaso, o intm·esso local e 
onacional coincidam, cumpee não esquecer 
quanto já. está a Uniúo onerada. com snbven· 
ções descina.uas a soniço:l dessa naturezn.. 

A medida cunsignuda na emenda devo, pois, 
pelo me~os, ser adi<tda. 

4Gtt 

Ao n. 8 do al't. lo: 

Em voz úe 7 .985:\)35S;l94 om·o, <liga-se·:-

Essa teansposição vu·u. oppot·ttm;1mcnte 
depois de ultimada definitivamente a, ope;·a
çã,o financeil:a bn.sead.a no resgate daquellas 
estradas de feno. 

Eis porque foi a ememla apresentada, 

4711 

Ao§ go <la art. 1°: 
Onde diz :-<<Estrada de Ferro Contra,l do 

Brazil (na 43 divisão), insct·evendo~go a. verln 
A.cquisiça:o de material 'l·odante e âc t1·acç(Io, 
sem discriminação da proposta, 1.880:000$>>, 
diga-se: «E~trad<1 de FerL'o Ccnt;ral do Bl'azil 
(na 4" divisão), insceeva-se a, vet'l)a tlestc 
modo: Acqnisiçã.o de matel'i(tl 1'ouante c de 
tt·acção, inclusive cincoenta vagões de bitola 
Ia1·ga, de gPande tonelagem pat·a tran~portc 
de minerio e c11rvão, 2.030:000$000.» 

Sala das sessões, 2tJ de outubro de 1901.-
J. A • .Neivo.. 

A emenda propõe um augmcn to do .... 
200:000$000 sobre a verba indicada. JD pro
jecto. 

Este, de accordo com a proposi,a do go
verno, j<.'t eleva a consignação do orçarnento 
vigente do D00:000$000 a l. 880:000$000. Este 
accrescimo é o que a Directoria da Bsteadcli · 
de Fel'l'o Centt·al demonsteou necessario 
pat•a a a.cquisição ue locomotivas e vagÕQS 
que venham · supprit· a insufficiencia desse 
material. 

A red<1cção. do project.o, ni\o discpiminando 
OS olJjectos a arlquírír, permít;Le á a.dminis
tação s~ttisfazer ú.s necessitla.tios occm·rcntes, 
conforme.a natureza dos tl'cLDspoL·tes, que a 
lei não poderia prever. 

Aliás, o augmento uo 200:000$000 proposto 
pela ementü.t estaria. muito longo de basGar á. 
a.cquisição dos 50 vagi'Jes que ella tem em 
vista. 

A Commissão nü.o a.ccoitu. a Gmcnda. 

Ao§ go do nrt. 1": 
1 A verlJa de l.OOU:OO!J$0Uil para, <~obras 
Novas» d<~ 5:1 divi::;ão seja, elev:.ub a ....... . 
l.l:b0:00U$000,para ser eollocad,.1 UITl. torcoíro 
trilho do ;J.e a estação de Lafayette a de G<Lgé 
a.fim de snr uniformizadt~ <L bitola nesto tre
cho da linha do centro lla. Estrada do Ferro 
Central do Brazil. · 

. 9.865:3:39$638, mantidas as vet·bas p;u·a ga
rant;ia ue jul'os das estrr~das de feno Recife 
ao Limoei1·o, Rcc·:fe cw 8. PnmC'isco e Bah::a 
a S. Francisco. Seda das sessões da Cam<tra dos Deputados, 

d" novemb1·o lle lDOl . ~0 de outubro do 1901.-J. A .. L'leiva. Sa.la. da;:; scssõc: l, 
--Frrmcisco 8ti. 

As YcJ·bas df) IJIIIl :,:o i, 'il t •, tnJ'Í<LIII d11 sn1· 

incluitias, no OJ'ÇallH'JILo du ~linislfl!'ÍIJ d<L ln
uu,;tl'i<L, OU 110 Ol'(,~ali\UIIt.O do 1\lilli~lLOI'ÍO da 
J<'a.zewl:x. 

A Commis~ão não duvida. que mui.t:t van
tagmn l'CStLltarh P<tl'<t o sorvi<;o da. Esteada 
do Fl't'l'O C~nt.r.'.l do Brazi l e p:tl'a umt~ gcan
dn ma.s.~a do morcacroria~ que clla tPanspor-
1,:,,, dn ostendor-se ~t bitola larg;~ até Gagé, 
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ontle se concentra quasi toda a expediçã,o dos 
minerous do manga,nez. E' urmt oxpoe ~ação 
esta que jé se elevou, no anno pa.ss:t,do, a 
121 mil toneladas. excedendo a do café em 
quasi s.~mil tonelaLlcts; o desenvolvimento 
que tem tido essa industria cxtra.ctiva, com 
a organizaçito do novas cmprezas e o incre
mont:J das explora.çõe~ já lniciad s, elev<mí. 
ainda mais a exportação do rmnJ coreente. 

Entretanto, nã.o sorti. licHu cogitar de 
ap~rreiçdar os meios de• tl'an.;porte p<tra tle
termlnad<.Ls regiõe8 e industl'ia.s cspecia.es, 
ji1 umas o uutt'i.lS servid<tS ao mcnos,soffrlvel
mentl~, n,ntes de attcnder á situação de todo 
o intnrior do pa.iz, quo nem desse pouco dis
põe. 

Neste p:trticula.r, n0nhuma necessidade 
se impõe m;üs imperi JSamente do que í'<.tzor 
as cstmd~~s de ferro, qu:dquer que fosse ~t 
lütola,, penotrae n:_\s reg·iõe . .; carece,nte;; del
las. Não podendo attender-so <.t tudo, a.díe
so o que é monos m·gonte. 

O alarg;tmonto pl'<Jposto não esUt nas mes
mas condições do ranml de S. P<.wlo. 
Este já. foi iniciado, 1•eshndo realizai-o om 

'um iroçllo de ·154 kilometros, que constitue 
uma solução do continuicla,do em uma rêde 
do bitob larga, formada. pela E. F. Cen
tral d(} Brazil, pela Santus a .Jundiuhy ó pela, 
Paulista.. 

A Cornmissão, pois, não acceita a emenda. 

49:1, 

Accre.~conte-se ond·e convier: 
A C<Lda, um dus cngenhdros rusidentcs da 

Centeal !lc:L abonada adiaria de 6$00:l. 
Sala dns sessões, 31 de outullro de 1901.

Penido Pilho. 

pwa dcspeza.s do viagem, a rliarla do 5$000, 
que sm•tt pcLg:t mediante <:Lttestado do func
ciunai'io immediatn.mcnte supori:Jr.>> 

50"' 

Ao § 2o clu art. 2° accrescente-se : 
Devendo, para a consttucçã,o do P t•olon

gamcnto elo SiLva, X:wior a Cul'vello, . ser 
creaüa um:t divisão peovisoria. 

Sala das se.~sõe.~, 30 do outubro do 1901.
Thcophito Ollon~. -- Víriato J11ascm·enhas.
Carlos Otton::.- Francisco V c 1:ga. 

O 1)rojecto doixuu ao Governo a faculdade 
de escolher os meios mai~ convenientes para 
a oxocuçã,o das obras. Apenas, para dar 
mais harmoni<L e unidttdo (t dieecçã,o tlo · ser
viço, evHando retardamentos e attr-itos, e 
para, tornnr <L ntlministr-ação mais economica, 
determinou iicasse elic suboedinado á Dire
ctoria da Estr:uht lle Ferro ContraJ. 

As obr,,,s poderão ser exocutaLlas, ou IJOr 
aclministraç~ã,o, ou po1' empreitaLla, e supor
intonLlidas quer por uma divisiio especial
mente ot·ganizad;~ para este fim. quer 
pela divisilo a cujo cargo jà eséà a via per
m;wontc. Conforme o desenvolvimento do 
serviço, sGrá adopta,do um ·ou outro tLtvitre. 

Enteetanto, para tot·mw m< is claro este 
ponsa.men~o e mais tiefínida a, faculda.tle que 
se dá ü. adminisi;eaçã,o, a Commissã,o acceita 
a emenda. substituindo nella a pa.lavra <<de
vendu» pela palavra« podendo». 

E como nesse caso. nem toda.s as nomea
ç~ões roderã.o ser f'oitas polu, directoria, mas 
deverão fi.c<.tr subordina,das ao regulamento, 
a. Commi::\sãu propõü que üo § 2• do ttrt. 3° ~ 
do peojecto se suppt•imam as pal<tvras :«que 
fica autoriz<.~da a aclmittir o pessoal ncces-

A emenda visa pô1• termo a um<t oxcop()Í.o sario para osso 1im». 
vm·tbduiramontc injuAtitic;tvel que occot•re I 
n;t E~trn.üa do Fort·o Ccutr<Ll. Noll<L se ab011<1 · 5 ta 
11111õl •• itjlllb <lu eusto var·üwol. do G$ a, .Ji!$ 0 8 to lo art. 2" redija-se 
})Ot' dm, para do.~pozat: do v1agem, ao dt- 8 t • ·. • 
reetu1·, snb-dircctor, in:-:pecturos do trat'ogu § lo O rr,spect~v.o ct·càJto Set'<t aborto ~o 
(~ tt·ae(ã.u, n,juü;Lntos, :mb-jnspedor do tr·;.~- cOI.neço uo oxercww, por conta do saldo a lt
iogo e dos tclegt·<~phu::~. O motivo do.~sct V<~n- qmda,r. 
tagcm para nenhum outro se vel'ificct mellwl' Sala llas sessões, :30 de outubro de 1901.-
du quo para os engenheiros residentes, obri- Theophilo Otton·i. 
ga.dt>S a ausonr.a.r-so iroqnuntomcmte ela, sécle 
do suas resídencbs, princip:Llmente na es
titçã.o chuvos<t. E' justo, pois, indomniz<.Ll
os, como i.tos outros, da. do.:<poz<:L extraorüí
n:n·iu. que cssa:c; vía.gcn..; de~et·min<tm. Mas 
como <L outros de catego1·ia superior a düt
ria abonada (\ do 6$ JOU, <:L eU e~ de v li1 sor :fi
:mda a do 5$0UU. 

A Commissão accoi tu. a emenda, assim r<J
ttigid:L: 

«A.os cngenheit•os reúdcnto:l tlo Estratüt 
do li'orro conte<tl do BraziJ. scrtL abom~da 1 

A emenda. mouitlca. a redacçã.o do projecto 
scnú lhe altera1' o pensamento. Nem mesmo 
siO'niftca clar uma fôr·ma imperativa. á auer
tu~·a d1) creuitio; po1·quantu es~ú, suboruina.da 
ao artigo, quo é uma auto_rizaçãu dada ao 
Podor ExeeutivJ p<.tra, rcalJZ<W as obra~ do 
pi'olong:tmento da Estrada de F~:rro Central 
do Reasit e do <tlat·ga,mento tia bHolu. do Ra
malrle S. Paulo. 

Torna, porém, talvez mais preciso .o .P~nsa
mento do projecto,de d0ver~1u s.er llllCladas 

:18 
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as nbra.s dosüe o com eço do QXer·cicio, nãu fi
cando <1 !'aculd<.ulo Ij;l.l'<L e~le fim dada. <10 Go
VCl'llO l'estringida. pol<t lic.t uida.ção llefiniti v a 
do saldo. -

A omonda mcrcco flor npprov<t.da.. 

No a.l't. 2°. 
Substitua-se o§ 2° polo seguinte: 
§ 2.0 A execução das olJI'as üo alarga.monto 

SGl'<i sub.Jrdinada {L lJil'odorb d<.t Estt'iLda de 
Fet'J'O Ccntl'al, quo fica autor·iz<Hht a admittit' 
o pes ;oal noces!:mrio pa.r<L aquclle-flm, .ficando 
a cxccuc;i"io Jas ohras <lo probnga.nwnto a 
cargo de uma comn:li;sã.o teclmic:t nomeada 
pelo Govemo llara. osso servi ço e.spccia.l. 

SaL~t da.:-; sessões, 30 de outubro de 1901.-
1-.rcz.~on ele ·vasconcellos A.lmeida. - Irineu 
:Afnclw.do. 

Proponuo quo ;1 cxecu<)ão das obras arca
liz:u· 11a Estrau;L de Forro Cmüml fiCLllC 
subordinada, ü dircctoria, dessa via-ferrca,, a. 
'conunis::::ã.o teve, antes do tudo, em vist<.t 
uma ra.zã.o <ln economia. Reuuzir a::; desp:)za-; 
de adminisi;raçà.o o d.cix<:tr a maior parte 
po~;si vcl tio cretli to para a simples execução 
do~ tr;tbalhos. Tratanüo-~e de l'CCncehr olmts 
ha ta11to ternpo i11tcrrompidas, cumpl'i<.t não 
r·oi.ncid ir nos casos de recén te memol'ia. que, 
tm·na:;do-as excessivamente custo:;as, contl'i
buira.m pi1J'a o seu aba,nt.lono. Um;t com
mis;;üo tecl.mic;~ ospecial duplicaria muHo:~ 
dos gastos <1ue urna só a<lrúinistraçfw pollor<.L 
f<J.ZOl'. 

Além disto, é tal a. clependencia dos ser
viçi..lS de const;rucçio, rela.tiva.mento á. linha 
em trafego, que a, uniLhule de dirocção só po
der{t tornar ;t acçào de ;ta ma,is prompT;a o 
mais CXIJCdita,, ovltando attritos e protc
laçüas. 

Al't. 2. o SulJstitua-se pelo seguinto : 

1.000:000:!;, no r,.,mal (h Contra.l Bahia, 
H.a,ilway, p:~ra, Mundo Novo; 

1.001!:000$, no alat·gamento d:L bitola do·· 
r <~ma l do S. Paulo. 

§ I. o O respectivo credii;o poderá ser 
abor-to desd.o o começ~o do cxcrcici >, por 
conta, do sald.u a. liqui(lar, nã.o devendo dca
pender mensalmente em c:vla uma, da-; obras 
Ú1 <.ds da duodecim:.~ parte d<t verba, acima, 
consignwla. · 
· § 2. 0 A oxecllçl:o das obras do prolon'ga.
mento da Eslirada. de Ft:r1·o Central do Brazil 
c a.l;Ú•g:.nncnto d<t hLola. do ra,m<tl do 
S. P.wlo fiea.r;i a c;n·go di1 directorh d<L 
Est.rada do Ferro Ccni,ral do Dl'u.zll; devendo 
a exocuc:ão da::; outr·a8 obras ser confiada <L 
c1ucm ri1eihoros V<.tntagens offetecer, mc
düw te coneul'l'cncb publica, «si o GJvceno 
r cconhecce que não convem fa.zero por· admi
ni:-:;teaç~i O». 

Sal..~ das sossõos, ~iO do outuhro do 190 l.
F. Sorlrd.- Paula Ramos.- Estacio Coim
ú?·a.--Sal!J'i"O Dias.- IIenrique Lagr.len.-.An
tonino F'ialho.- Pinhei1·o Jtmim·.- Eloy de 
8oHza.- Padua Rezende.- Pcnido Filho.
.Toviniano Carvalho. -Silva Marü.- &lva 
Castro.- Gomes de Jlfatlos.- Barros F1·anco 
.hm ::01·.- Joaquim Pires.- Camillo de Hol
landa. - Tl·inrlcule. ~ Vcrgne rle A.bl'e·u. -
f<'cli x Gaspa1·. - Barb.')sa Lima.- Eagenio 
ToMrinho.-Penira de Ly1·a.--Pe1·eira Lima. 
-A. Yarella.~J. A . .l'-leiva.-Julio de !Jfello. 
-Caslt·o Rebello.- Angelo Neto.-- .Adatberto 
Guimarr1es .- A. Jllillon.- 111. Caetano.-- Jt'. 
TolcnUno. - Lim.a Filho. - lJeocleciano de 
So·~,t:;a.-Alves de 1J1'ito.-Espe1·idilío. -Perlro 
Pc1·1wmbuco.- Josd Eu.zebio.-Celso de Sort
::a.- 'TciaJci1·a rle Sá.- E1·mirio OouUnho.
Esmeraldino Banrleira.- Lmnenha Lins. -
Oliveira Figtteiredo.- Lotmmço Baptista.
Bl'icio Pilho. 

Vem prestigiada pcl :1 a~signatura de ro·· 
preisontantcs de 15 bancadas desta Camara a 
emenda oH'crJcida ao nosso esf.udo. 

E sem duvida clla consigna, em absoluto, 
E' o Puder Executivo autorizado a i~ppli- um principio do ,justiça: a distribuiçio dos 

cn.r da rcnüa licjuida produzida pela Estl'u.cla recul'sos mwionac;.; pelos melhoramentos 
de Ferro Central do Bta;~,il nos exercidos que interessam ao m;üor numero do Es-
de 1901 e 1002, atú a quantia do G.OOO:OOO$, taU.os. ~ 
na constrccçiio (los lJrolangmnentos e ra.- São por demais poderosas cssa.s razoes 
maos das seguinte~! e~tt'ilU<ts de fcrl'o : · para, c111 e a. Commiss~o sinta itt~pe1·io~o o 

. !.500:000$ no pl'nlongarnonl;o da Estrarht drwer d.n expor os mot1vos \!UC a trn~edu·am 
de F'OJ'I'o Centr·;d du · Bt•azil, ~~1;(: C11rvelln ~ ; de <Lae á. medida. <tne incltnlt no pt'O.Jecto de 

l.OOii:UO:J$ 11o J';LIIHtL d : 1, K .; tt·ad:t dn Fmro \JJ·c:<tmento a. ampli~udo quo :1 emonJa ::;ug-
Cetnt·al do J>ct· ttillHh ltCo )l:t.t':! Pt~stpH : il':.l. ; got·u. . 

l.OtHJ:OOOA 110 J'itlllill da. E~t.t·:ul<L dt: Fc:J'!'u ,\li.gurou-so-nos vindo o momnnto do ro~ 
tlo Pllttl) .\lc!gr·t~ iL lJt'll!!tl:.tyana, tlu S. Galwinl oncel,iu· <L eonstrue~~ão do noss<t~ ostl'ad<.kl do 
a LivJ·;~tnr.rJii(l ; ·- · l'm·r•o, lw, dnco.an11ns p~t·;Lly:<J.tl~. Ma~ nom 

f>IJ(.J: OI.J(J.~ nu 1 ·a.ma~ . da. J.~stra.d:~ de Fm:ro \ ~;\,~ )'o. lga.d. <.t ;rur~o~ ~t t:a tut~<:.··~. o. ür~a.r~cel.l'}·L.~ d~ 
Condu tl'ELt, tb L:tgoa, 0}'1~nde ~ C;.m.1pma. pl.l.lZ, nmn t:w .ro::~t<\.bütoct~tL::> as c.)n\h<_;.oos 
Granc.le ; - · · d.o nosso croLllto, quo ponStl,sBomos om sobro_ 
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C<trrogar com o:-;onn;-; J•ocl:tmado:' pol'k:1-~oxccrLn rln 3.000:000$; no anno seguinte 
h<~Hto do ~<tnto yult?_o '_Jl'Çtl1l'JJÜO da RDpu- ol:~\'ou-so :.t. 4.415:1JOO:j; mas j:~ ern 1000 
blwa, CUJO dos;HtmhlJno sn tol'Oi1I'ia.-inü,·í- uoseou <h 2.6D5:UOO.)OOO. 
ta.vol, norn cuicbrnmos do occonm· a, o·:s:t S•:eíu. e;wtnloS!l, sol'i:t sonsato, depois de 
do:·l))o;-;n com os I'Oeut•sus oxtr<wl•dillat'ius, expe1·ieneh tilo cru·iia, o tão oscillan b, consi 
<1un dantos suppriam ao:-:; gu.sto.; do~;::;;_t dc•r<tt' <t .-;ituar;íl0 dos stLlrlos tiio t·cguhtrmonte 
ordem. COilSiiliü:ula. q:w so 1111Ücsscl so~Jt·o tl pro 

Uma: soluç~rto; pois, se impu:ll1l1., for,;os<L e gt'(lS;~Ü.•I dellcs lns:::),i' r.:j:npt'Olniss!ls futuros? 
exclusiva: empregar no tlescnvolvimnnto elo Ou antes o quG o rlover· impunha;:~ um logis
sorviço o prouncto dosto ; l'a'!.d-o util.izar-so hdor· pi'evir!onte, nrto er:1 man!.r~t'-S:) ctlJlWrn 
d:18 sua.s pr·opl'iu.~ energias lX~t·;~ o s:m cre.sci- do rrmb baixo flos rosult.<Ldos vol'incn.dos? 
monto. Adopb.tr esta solur;i.i.o tor11ou-sc pos- Isto f:Ji o quo l'o:~; a Cmnmi.~süo, adoptando 
sivel, do.-:dc ctue <L mu.ts imporliai1tc das pa.l';t b;~se d<t opor·<tção a. emprchcnrler u. 
no:;;sas vias- f'erL'e:ts, l1 Esi;r:ulct. do Ferro r·ondu. rio ~. 500:000$, pot· cnja u1l'I)Ct.i vldu.cle 
Centra.l do Bl'azil, e .. ;t~t onLmdêt no regimun elb s:l jnlg:1vn. habilit.<td:t a rrsponüce. 
dos sa,lrlos. · · 'l'inll<l, clla, do c.,L'to, <:lornrlntos p:J.l'a pre-

A applicaç~i1o deste ao de,;envolvimo.nto d<.L vo1· qw• a.r~liJd.:L dc:sr.n a.nno tl':wspol'<í áquolle 
linha nrto cj um alvit ·c novo. ;llgari..;mo. l\Ias natla llJC pcL·nlittb fixar· 

.Já. Cm lHo\), não DlCIJO:~ elo 32 <tllllOS l:i, 80 0::\SiL ]H'CViS~Í.O, d~~r-!llo U:lli.l. oxpro~s:io flll
Yão, o illustre cngcnlteir·o F. P. P<LSSos, que mcdea. E sobro wn<Hlspm·a.nq:~ a, nuis b.;m 
entilo tlirigi t ac1uc!Ia. estrada, lumhr:Lv:t e ;s L fundada., niio sm·i;t licH1l assun&êí.t' compl'o-
me.:;ma, soluçi1o. missu~ curt:J::; c uo l.ol'min<Ldos. 

«Com o.~ soccorros d<L peopeia verba d:..t Só, puis, d:t.i[Holla, imporl;;mci:t liClilitb 1lc 
csiimd:L, dizia oi lo, })oder-so-lliu. chegm· em 2.500:0008 c~ qno :t Conuniss~-1.0 porlí:l. üispôr 
em menos ·de 15 annos, ;ts mar-gen:-; clu com scguranc.~'~' pal'<t os scw:l caleulos. 
S. Francisco.» Essa l'Onda ou t.cr<t de sm· empregada, nas 

Nunca, purt•m, atú hojr'., c,mscguia 11ôr-so csteadas qtlGlH'ocisam do soe pl'olongadas, 
em pratica. aquellc alvítl'ü. . curn:J acpw!la.s <L <1uc ornomla se roí'et·c, ou 

E' verda,de (lllC em l8D8 :t Commissãl) tlo sôrncnt.e orn 11111<1 poquoil<t rnrto delbs. 
Orç:a,mentu de ontàu prupuz, em o ar L U tl.J Distdhuir por di YPI'sas, Stlrüt inutilizar, 
seu projcc~o, f(Jsscm applicad'>~; :~.000:000$ partindo om pequenos peda(;O:l, o in::;tw
dn, ron1la.liquida na duplica<;ãu tlu. linha dn mcnto posto ao 11usso aleaneo pa.r;.L o pr·o
Sorra e 1500:000$ lliJ pl'uluoga.nwntu da gl'es.-:o do paiz. SorüL <i:Lt· :L <'il.d<L nm<t dt~s 
estrada. cstl'adas llnta rtuuta minimn, qun puneo in-~ 

I•;sstt emcmla, pi,r(~m, prupn_nlta a :~p- flr1i:~ p;u·a o adoantn.mento dollas, quo con
plicaçfí.ll àe sa,lcl:Js, qrnndo estf~s nftu nst<W<Ull eol'l'el'Ía, para enc;u·uem·-llJO.:! o cudtu o quo 
ainda. vol'ilicadus, c1uando apenas so lt;Lviam na, ~vonlmdidadc \lo r·csiH'girnentoúos dejicits 
iniciado as niodid<t::l de que dlc~ rt'.>itlt:Lmm. un tlc ontra;:; penos;LS cit·eultlStêtndas, as dõi
Et·a um<t :nggosti"i.u inellicaz, sem eapacid;ulo x:;uiLL n:1. mc .. ~111a, si t;u:v:àl> em quo agor:1, se 
do re::;i:-:;tcncia, ~em rosnlta,Jus pr<Lticu~. '1\~vo erwolltr·;tnl. A I'Oil>l;L a. . .;;.~im pulvol'izad.:t p:u·:t 
O· úostinu de tudo::: o.) at'l'a.nco~: <Jsi;cn\is. N:'l11 rwnltuln hi\lltdkíu G~H·ia pt•o::~t;.ulo. A~ CHtl'a,
f'oz ;:ulean tarde um pa~:-;u a 1•::-;tr·ad<i, do FCJ.Tu 1las conciJJ'l.'<~t·i<wL pat'i.t pt•t•jwlieu.r a ca,üa 
Ccntr·al.. l uma. 

Em})regar o esfurç.J no mt>mento-opp:li'tilnu, EI e 1•:n· o s;~ldo al<)m d:t vodlic<l.çfí.o oxperi-
som ;~vonLueal-o <i dt~srrturali:~;a<;ilo do in~ mrml;al, dbtentlul-o do nwtlo a. ;tlca.nç~<tr a 
successo, csb t) a olll'a fecunda. cl<.tC1L10llt~s dt•et.tlnün·oneÜI. de nm grandiu;;i) plano de 
<L (_lltetn só u bom publieu p1·nuccupa. melll!Jt'amuntoi:i,sor·i;L pL'et'urit• uma pr·omess:1 

O progJ'u.rnma, purtan i.o, c1uo n CornmissJ.o illrtsori:L o pt•ompt:~ ;~, nrn<t ro;:di.dttLie monos' 
a.doptou é o que vinlm de üozcnas do a.nnos immouiata, rnas oppot·tuna. 
a,te:is e para cuja exocuçüo ll<U'cci<J, agor<.L Pntles~c olh~ ::;m· calculado om ô. nno mil 
chcgadu, a opportunid<Ldo. contus e sem d11vida 1J<~:-;t:tl'in, pai'< L <l,iitfmdce 

Fúl'a, porc~m. nvcntur:1. per:;igosa, im[Lgin:t n. todos os p<Liil'iutieos dest\jos dus lwnmclo . .; 
saldos a.vultadissimos, c·qmzo; tlo oeeorl'ut· l1. autoi'üi:i rl:t OIIWilda. 

um vasto phtno <Lo mcUtOI'<lmontos m:~l;oriacs. i\! as a conjrwtnea, a 111aL:1 opti1rlista nã.o 
:Antes <1 mais elementar pt'llcloncia ;u~unsn- vü<t·<iqneHa altue;t. 
11J<Lva a tomar· po1· guitt :1. expcrionci<t, <L Nnnc.t, Jlllrn nos :-;nu;:; rli:1,s rnais prospeeos 
eingír-sn ao;; rostt!L:tdos nmh: p1·oximus n <L prud.ttí'.itt <L C:emt•:Ll t:.Lili:l,nha, t'l)llib. 
a(lOJIL<Lr' o mini,num. üollcs como u Iirnifitl A ma,ioJ· a q_1ro c:lb ~~l.t,lngi u, em todo o 
ma.ximum. rnd 1 se.e11lo 11.1 r-ata, ox[,'; iinnd:l, foi ti. elo 

Ora. a.pen:.Ls em I8ü8 foi que a. Cf'ntrnl so 5.(i:l2:i-\lG:i;U10, om l8S,'~, IJII<tnd.o tinha. <.L 
lUJortou da situaçào elo pcnurí:t orn quo e!J'cduaP multo mnnur rnu.:::s:t tl.t• tri1.nsp.;rto:; 
lw.viu. cahido. Naquelle anno o Sêi.ldo pouco do que agol'a, tltmmla. orn siuuuç;lo emnbial 
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excepcionalmente vant<J,josa., tudo lho custa.- ás cstt'<J,dac; de ferro brazileiras, m:mhum ro· 
va mais barato. presenta um interesse nacional tão alto, tão 

Plw.nt:J.siae <Lquollc s:lldo e <listr'ibuil-o pOt' :tccentuado, tào urgente. como o melhora
diversas estradas é pretender contentar a mont.o da pl"incipal dcUas, eixo de toda a 
estas. com fl~tias de uma. chirnera. t•cdc, tronco das communicações interior·es 

Si o pcnsi1mento da emenda não é applicar de todos os Estados da Ropublica. Nenhum;~ 
em um EÓ exercício tod.o aqucllo saldo, mas como ella, póclo t;tmbom foenecor us recursos 
consideri1r a irnpot·tancia ima.ginn<i<t como nec(}S:larios ao dcsen volvimento do toç.1a.s. 
a Si,mma produzida por dous exm·cicios, Com o credito que para prolongal-a. a 
mais ainda ao con tf'al'io <L disposição peo- Comrnissão propoz, em dons annos ella al~ 
]JOdÜt ~,s r·egras do prudoncia o provisão que cançarél a cidad.e do Curvello, o que vir;l 
ao legh;lador se impõem o aos princípios melhorar extraordinwiamentc as m<is con
cardea.es do toda. organiz;tç'ío orça,mental'ia. üü,:õe.~ actuaes. Ma.is facil e mais effica:r, virêl 

Isto importrtri<L rogulu.riza.r-se, desde logo, então f'azcl-a. concorrer em beneficio das 
na lei que tem de reger a um ;mno finan- outras.-
coiro, <lesreza a effectuar· .. ;e nos üous annos; Pretend.er, antes d.isto, passar, de um 
estaríamos, nesta parto, decretando o orc;a- golpe, da absc>luta inacção de agora :1 umá 
monto de 1902 e do 1903. phase de geral activid<.tde, á execução de um 

Pol' outl'o lado, si hoje ni"io nos ü1ltam plano colossal de obra~, será urna dispersão 
elementos para I>rever um saldo a resultar· de esí'orço:l sü propria pa1·a. esterilizai-os, será 
do anno que está correndo, naüa, nos habi- dar urn sall;o nas trev<Ls, será arri~car o fu
lita a produzir saldo qualquer de a.nno turo rlo paiz em uma aventura que não con· 
a,inda nom começn,tlo e tt predizcl-o com segui1·á mais do que desmora,lizar toda::~ a.s 
tanta segurança, que delle fazemo.-: parcellit tenti1tiV<ts p:Ltriotica:). 
de uma somma, cornprome~ti<lu. logo em A' Comrnissão pa.rece, pois, .Justificado o 
avultados dispen<lio::;. seu pwccdimunto, re.':ltringindo a motlestas 

Ainda mesmo que se pudes)o contar com propor·çõcs as medidas constantes do pro-
3.000:000$ certos em cada um dos oxorcicios jccto. Os illustres sign:J.tal'io5 da emenda. lho 
de 1902 e 1903, a disp~rsã.o dessa importan- niLo recusa.rão a jListiça de acreditar que só 
cia por muitas estradas, levaria, u. cada urna uma providencia pu.tr-iotica a deteve em 
destas quota insufficiente para lhes dar o meio do caminho que ot'<t pi'otendem ving<tr; 
necessario impulso ; ao passo que, segundo o e hiLo de cet•tttmente J•ocunhecer quo outro 
methodo adoptado no projecto, em dons níio (\o meio do realiza,r o::; noures intuitos 
annos a EstratléL de Ferro Central ter;\, ehe- r1un us inspir·am. AconseUw-so :t Camara no 
gado á região em quf~ clla mais so valot'iza- sou p;ttl'lotismo, tlosatado <le todas as preoc
rá e mais util ~-;m•á. á communicaçã,o entre eupa.çi.ío . .; <ltlll sóem dP:;via.r as vistas varia
os diversos Estados da Republica. mentéti'OS do Ial'gú liol.'izonto dos intrwes.-:cs 

Mas aquella mesnm somm<t, con;:;iderada, mtciona<!S. 
embora, producto de dous anno~, é uma con- 51~< 

jectura sem base. 
Aeeroscenf;<HHl <J.) art. 2°.-0ur·o Prnto a 

M:LI'ia.u n;~. 
Sa.la, rhts sossõol:l, :;o tlc out,ubT'o tln WOl.

Jlfayl'ink. 

Já demonstr;í,mos que fôra uma impru
dencia basear um plano de de~puza sohr·o 
saldo do oxnrcicio corronto, superiot· a. 
2.500:000$000. Imprudoncia maior será ac
cresccnta,r a essa baso saldo ainda. superior 
par;l u exercício futuro, pa,ra o qual já so Ropor·t.ando-so lto parecer que procede, a 
prevê safi·;~ mais reduziua do c;1m e, por- Cornm iss;úJ, pelas ra:r.ões nelle expostas, não 
tanto, menor t1·afego da Central. aconsnlha a approvaçã.o desta ementla. 

Não poder pr·ovidenciar sobretudo, não ora, 

Onde convier: 
entretanto, razão para deix<Lr de fazer .<Ll· 
guma cousa. Ora, a todas as cogitações se 
a,ntepõe a do problema capital da viação Serão cmitt!dos passes gratis de itla o 
ferrea. do Brazil o este é o desenvolvimento volta. aos emprogallos da Estrada de l<'erro 
da Estrada de Ferro Central. Central do BJ.'azil que residirem nos subur-

Ahi tiveram do concentrar-se as vistas bios, quando venham ou voltem do serviço. 
da Commissão. Nã.o potliam prooccup~tl-a Sala üas sessões, 80 de outuhl'o de 1901.-
intei'esses rogiona.cs, n[o podia impre . .;sio- Henrique Layclen. 
na,r-lho a consirlerac,~ão da justiça absoluta,; 
cumpria-lho agir nos limite;; da possibili- Os empregados do quo se trata, já gosam 
dado, cumpria-lho attcnrlor, soiJro todas, á üe um abal.irnent,o do 75 °lo em suas p<LS3agens, 
oppnrtunidado das medid:ts a exccntar. E cujo p1·eço es~á. assim oxtraorüinarit~mente 
de wdos os molhoranwntos qw~ se referem' reduzido. 
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O Jà.vor a.gorrt prop:)sto ser h uma demasia, 
quo bem depros~a se estenüel'ia :1 mnprega1lus 
de outras rnpal'tições, tr<tzendo con::üler·avel 
desfaJquc na romla da estrada. 

5(}• 

A' lettra E do n. 1 l, art. 1°, diga-se 
-2l2:000$000. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1901.
:J.'avares de Lyra.- Eloy de Souza.- kf. 
Pel'eira Reis. -

·Na lei de orçamento pa.ra 1900 a ver·ba. 
destinada. ;w po_rto do Natal eleva-se a 
178:620$000. 

N<t proposta do Governo pa.ra a dcspe;r,a, de 
1901 supprimiu-se totalmente aquella ru
brica .. Restabeleceram-na, porém, a Com
missão o a Camara, fic:~ndo-lhe a YOl'ba de 
H!O:OOO$, para q ne de todo não ficn,ssc aban
donada a ubra jü. começ<Lda. 

A Commissão, entretanto, compmhende 
que reconhecida a necessidade de um serviço, 
cumpre dotal-o de verba que permitta ser 
convenientemente utilizada a despeza. He
duzil-a em excesso, importa. manter antes a 
ob:·a por causa da administra.ç?io, do que a 
U.dminist1•ação por causa da. obra. O custo da 
dit·ccçülo, com e!I'eito, absorve, em tal caso, a 
maxirna. parte da despeza autorizada, pouco 
ro~t:mdo para impul;-;ionar ofl'cctivamonte os 
tr<thalhos. g no fim da cxecuç:ão ficam estes 
consideravelmente mais cat·os do rtuc si 
houvessem sido atucalio:-> com a noccsstu·ia. 
aétivídatlo, 

Estas considm·açõcs levara.m a. Commil':lsfl.o 
:t vol'ilicar :L situa,,:ão n o futuro da ulmt de 
quo tMI.:t :t omend:t. . 

Pôde ella l'O(~oniHK~Cl' qnc com mais a.l
gum o .. :;Jim;o,poclee-so·lta. <dc:~n~.~a.r o prineip:d 
dos molhommon tus l'uclamados pelo p:n·to do 
Na.lí:d; o o quo com vet·ha Hutlicie11te _pocl~r·á. 
l'azet'-i':le Clll u.m a.nno, eom re,~UI';:lo.-; tao rrun
guados,como os que :-;e lhe esl,fi.o consigmulos, 
procí.-;<trá. de iil·es 011 quat.L·o annos, tar
IHLndo-sc quasi duJ)la. a dcspcza.. 

Pa.ra quo a obr·a receba. esse indispcn:)a.vcl 
impulso indeclinavel é montat· unm draga 
possanl;d, o que a vcrl.Ja do peojccto não pcr
mittiria. 

O eno·enheiro-chefo orc;ou o serviço a fu.
zor-se,t:>cm 1902, em 277:680$. :rvlorlificando 
CJsse IH'Ç<1mento de modo •~ nào augmontar o 
posso:tl da dieecçã.o o a ~.pproximal·o da.s 
verbas consi()'nadas na le1 do <lespoza. de 
I<J08, chegou "'a Commis.,ão ao seguinte .re
sultado : 

POHTO UO NATAl, 

Dirccç1iO: 
Pcsso:Ll ......•..•..... · · · · · • · 
!11atut·i:d ••..•••.••.••• • • • • · · · 

lD:noo~ooo 
2:50<l;<jiOUO 

8el'víços nwte01·ologico e lty
rüographico (com :.~sua. di
recç~ã.o a cargo tlo auxiliar 
tcchnico) : 

l\fa tet·iat ............... _ .... . 
Dragagem: 

Pesso<tl ..........•........... 
Material (ctBteio) ........... . 
Acquisição do material do llra-

gagom, transpodc e monta-
gem ..... ............ ~ ...... . 
Diques: 

Posso;ü e ma.tcria.l. ......... . 
Officinas: 

Pessoal ..................... . 
rvratorial .................... . 
Don~as: 

Pesso:1l .....................• 
Material ....................• 

500$000 

12:000$000 
11:240$000 

120:000$000 

15:000$000 

15:000!f;OOO 
5:0U<J$UOO 

4:200$000 
6:000$000 

Total. . . . . . . . . . . . . 211:040$000 
Isto posto, a Commissão acceHa a emenda, 

reduzindo-a a 211:0,10$000. 

57U. 

Art. 1", n. 11 (Olmts i'cJ.ct'a.c:-~ nus 1~:->tadoR): 
Açwle do Quix;~d<i- Supprima-so, vist<? 

nc1o estar contemplada a vet·ba <.le 99:600~ 
na loi citada. e nom tor sido incluid<t n:t pro
posta do Govmno. 
S:~h <la.s ~ossõos, 1 do novomht·o do 1901. 

-I Jaula Rarnos. 

Ao llonra.tlo aul;·)r da emonü:L nü,o devi;L 
tor cscap;ulo que só por um O<Jilivo~o ou 
Ol'l'o <lo cópia., J'oi eit<vh a lei de ut·ç:tmcnto 
do 1!100, om voz da. do 1890, unu o outra 
eou . ..;a f'acilmen t,~} oXIIlica.vcis qua.ndo se vi
nham citando ambas :.l.([Uellas leis. E' muito 
rocontn a olahura1,:ão da prinwira, para quo 
HC tonha. osquocido que nesta n'à.o foi incl~ida 
vm·ba pat'<J. o açude do QuixadCt polo mot1vo, 
dcclai·;uto poia Comrniss7i.o, do esii<J.l' ven.<lo 
ontã.o essa obra, oxocutatl<t por· u1n credLto 
oxiit·:wt·din<tl'Ío. Aliá.s no parecer d;L Com
mi::\sã.u está. cxpros~mmCln to aflit·rnado quo a 
vol'lm não constrt l.ta lei de Ol'Ç<J.monto de 
J 900. A Joi onde est<l a vorlm eom:ignadn. no 
:tctnaJ pr·ojccto, é a n. 652, üo 23 tl.o novom
ht·o de l89V, :ut 21, n. 20. 

O üwto do nfi.o ostat· elln. indicada. na pro
posta üu Govet·n~ nfí.o é, nunca fo! J:<tZ<To pa.t·a 
exduil=-a. do lH'o:Joei;D. A bom J'td teu la pro
poi·ç~;'i.o <lS•·al'ia limi I, a,([;~ a in i c ia l,i vn. pal'la
mont,;.u·, si m:J.is lllo nfí,o conhr\s".O q1w. ~uh
~crover· as l,a,lJull<ts J'emut;t,i<las po!o Po<lor 
Exocul.ivo. 
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Pelam ·s;na rnúí.o muit:•;~ ontr:1, ,; eli;:;(íe::; 
dovcl'i:~J'l ~;m· f.·it.a.:-.: n•J ll ''oj udo u. n ntJ':J•;a,I1'.0 , 
C::iCé"Lfi<l.L';tlll ;l.Q i!lll::i : :l'l~ <t.UWl' Üil. (Jnl:") ildíl.. 

Na mosm;J, l'ubl'ica él quo cst;í snbot•,lin ;l.lhL 
a. ve~'bi1 de quo se tt'a.b {O hra~ Fetlerili' ;; t' li os 
Esti.Ldos), iuduiu o P1·ojccto veeb:!s p;u'éL o.-: 
portos da. P<~•·<thyh:L c N:ttal. qnc n:"i. ' con.-:i;:un 
de proposta, como fizent a. Commi.s<i.o, 110 
a.nno pa:::;sa,do, e nas mesmn.s eon:liçucs, em 
rclaçilo c"vjucllo-:~ lJOl'1i us c ttlj d.c S:tn ta Catlta-
rina. . 

Qun.nto ú ncce:::sidadc de :'C eonsi~na.rcm 
recursos [l[Lt'it o prosrguimento d:t Óbl':t, a 
Cmnmis::;?i.o pede liccnr:a 1Ji1t'<t. ::;c rcpo1·tat· Li.::; 
seguintes pata. vra>:~ do Jl<u·ccor com <ltto justi-
ficou o P I'ojecto: · 1 

« lnclue-se f;ambcm a YOl'lJll .. naqúnl o mo~
Ino oxet·cieio decrei;;,,~J;t 1mra o aç:ude de Qui
xad:'t. D<tlei d~ tlt~ :3l) t~ 7.<~ pa1'a o anno eol'
rentc for;~ clh exclnida, nào porque se pn
zesse em · duviil:t <t Jl(~eu :-:siuade iudcc!in<tvel 
do pt·oscguiL· a oln·a., mas porqne esta, sendo 
o mdbor meio de soccurrtH· ;j:-; vidim:ts da. 
se~Cll, o:~tava snn:!o cu.~teacla 11ulO Cl'od.itu ox
traordinal'io a, e s~c íim tiestin:ulo. 

« Ccs':iou, pnis, o znotivo da unüss;1o; c n?í.o 
seri~ nmn p:Ltl'iotlco, nem cco:tomico intor
rompül' ltm:t ohm uas de maior vulr,u quo ~c 
tccm tcnt~ttlo m11 no.'3so plliz c do mais bom-
1azejos irHui tos. 
· « Nollll j:i se despcú1rloram.~té dezornut·o de 
1800, ~L lU.S:9~JJ,SS:J7. .J<t ost<L construido u 
roseev;Ltorio, com a profurlidade Illilxim:.L üc 
l6 metros c mt}dia de Ü"',:1o, o pel'imctro tll: ~!l 
kilomr-tt·os e C<.tJmciJado dq 1:37.500. 00) me
tro.-; culJico .. :; tutido ww.tJ'·u lnt'l'ag.~ns, da,; 
qU:W.':lil ji! ' ÍllCÍlti.d, 1l 0 :tlY<JilétL'Í:l, '(;(~111 ;~ OX· 
tcn(:fLo de 4l~J'l' e ••.lttll':~ Hl<I.ÜJJl:~ tle 1 1'•"'.:-Jt), 

« E::lSCS IJ · lliCU~ (i;t,: IOS tleiX:liJI VUI' ;1, LlllJIOl'
ta.nCÍít ou ·y:tlot· do iJIIO j:\ o · .~;:·~, l't!i ;:u. 1\~ 
oiJl'a~ dn it·r·iga~·ür~ co::V10 itlit~i:Hh': ~~o Jlt'ilSIJ
guimenl.u dolla,~ é indi cqJrln .·; :tv(d p:tl':l. IJllf~ dos 
tr·abulhos j:i, nxoc:tltLdi•S i;G eollt:L o ]'I'U\'L~il,o 
que, tlesd.e u inici:d-os, -;o tinha mn vi~!.a.» 

58'1 

N. ll F,-Açnde de Quix<M.l<t~ 

Elovc-s3 :t vcrlJ:t a 2\JD:GOO;~OOO. 
C<HJ1:Ll'a tlq.; Dopnh1.dos, l do novemln;o üe 

IDO l.-.!.VO!f1~'~1:ra .taúdy .-Cionçalo Srmln.
,')'ur[JiO Saúnyrr .. -'1'/wmw; Acc·;'o!!J,- Vi;·gUio 
lli'Í,fJÚ/o.-Frctlc; ·,' ('IJ .1Jn1'.'/'~s.-.lo r7o T.n; Jr: s.-
A!frl1'ílo dos ,)'wdos.-·-1'/wiil.t.f ~ e .. í'ordCdili'i, 

o lll'Oj.·;et) d:t Cillllllli:::·=:~ I lt:l .\' i~t('Ul\~i;.;t];(,ÜO 
a VOJ'lJ:t da. lei 1lo ot>t_~:unon t > p:it':L I !J(}t), 
vi:;i;o nenllll:JJ<t tr•.t' sido induid : ~ n:L pt·oposLt 
du Gu\'Ol'Jlu. 

AlJW~l\;t verkt, p :.n'énl, nii.t> ::::~·, nTiu ;~ti.entlc 
il~ lli\1.\f~S.';id;.LÜl,) do SOI'VÍI,~II, eUJJifl llfi.o ~~01'
l'U . ~p•illttu :t ~.i ~llt.lt;:'iu u.dtt<d Ü\ ;:;;l.u. <Ju:1.11tlu 

1\)t':t oll:t, clocrüt<tlb, nil.o tinha, a cons~eucç~il 
d•:t .~ ca.:Jau~ ÜD ir'l'ig·:t:;;'l.D a.Gtingitlo ao pt·o 
gT()s .;o qn u j;~ aleMlçu•:tm. llo.io ú ostc üus 
SOl'VÍ<_'OS :t Sll OXOCLlkti',llU :) ln<LÍ:~ ill1lJOI'tantü. 
Smn olie, toLlo o ~acdfieio att~ agor<t f<litO 
:o;;ur;i, p~n'iliclo; pois nuneu ~o tovo em vl~ta. 
g•J:.Ll'Llar <t agua, om um vasto ro~orvatorio. 
mas sim utiliz,:d-;~ na írrigação elo~ tnrronos 
cit·emnja.conto~. E es:-;;a obell., consistindo om 
gl'anoio rnrto om ca.nans·do torra, é tlltqunllas 
qm~ _abanJ.on <tu<~':l so tlosmoron<.Lm o so por-
uonl. -

Om, o prosoguimonto dosses trab.lllws foi 
m·c:.a~to em 124:4'~0$000. A omcnü:L rotluz ao 
min imnm e':'to ot-çla.monto. Pons::t, poi.~, u. 
Commis,ào quo llevc s3l' approvad:.t. 

Ao a.et. n. lllottt':l. D--<\.ccróscontom-so 
100:000$ pai·~t. t•oconstruc1;âo tlõ.t ponte S;,t
nhaull no meww porto. 

t:iaht ·Ll:.t::; ::;o::;sõo::;, 2:> uo outulJro üo 1\JOl. 
-1'1·indar/e .-Silva 111a1"i.z. 

Nas vodJas intlicaJas pa.ra molhoramontos 
d.o poetus, não fez o projocto outt'a discri
mimtçilo siniio ontrn as consignaçõo.~ do pns\!: 
sual o matorüd. Ah::'l;::vo-::;o üo ospocializar 
as ohras a o:-.:ocut<.u'. Incluo-so, )1üt'ti1Ir!io, na 
qun ~u 1·nfer(} êLO pot·to ÜêL l>c~Nhyb:t. tudo 
quail t.o inbt·uss ~ l a csso pOL·to. Nfw ca.bn <.í. 
Commbsão, iwm éÍ. C<tmal'~L indicar qtuos as 
obr~~~; qu\: t:mll~tm ussn C<1l':t.dol'. 

Das uo ])Ortu nU.o faz parf;o a con~tl·tteç·ão 
d;t p()!\lio.tlo quo so trata. E' uma obra do 
int::r·:!.,~o o~aaünal o mn:-:mo mnnicipa.l. 

:)j O llOSI.llOl'U!l<l.lllfllltO, tlO (jllO Ost;i. O]li\. 

:~mo:Lt.::uLt, Jlt'llln eotrllll'o :rtntr;el' futui':tmon to. 
n portiJ. :'.•n·;i. o :~:tu l'isc:J nviL:wlo, dostlo rpw os 
LJO>lül' : l,-i lu(;;L::,-; Cllll1JH';Uil ll:lti'ÍiJI,iC<LlllOIÜO O 
,..;f:l.l tlti\'< 11', illllJ IItiÍlltlu ll.ill: w;tli<LilÜOIIfJ 'tlO 
11 r 11a. u iti'IL tlo Estado s<LCl'ifiq un intm·os;,;u;o;; 
mais :tltos <lo llUf~ u::; pr·opl'io~ a qno otl~ 
sof·v::. 

A Cmnmis::;fio n'ão põüo, poi:o;, ll<u' à omomla, 
o ::;nu ;~::;::; rmtimenh. 

l)()l\ 

Accroscento-so onde convier 
Aet. E' o G'ovcrno a.utodzado a mn.nchr 

exneni.:tr as tlin';~s nta.is lll'gonks Ilil.l'í.t o HlO
lli JJ','11ticni;o 1lus p •t·tus tb P:Ll'étnagu:í, Ant.o~ 
ni11 :c o Uua!·:tf;uiJ:t, no EsLLtdu üu P<.Ha.n:l, 
;~ln·in lo péll':t 1~;-;o u;o;; ct·cdito:> rwces::H1riu::;. 

;)a.ia tlas sr~s:::ões, l .do novombr·u do I!JOl.
_.1f,! ,tcu.l' Uu:.ittf.O'rle s .- Cal' los Cn·valt:allli.
LaJJlCidta Li11s. 

.\~ OlJl'i.l::l tlo l«li'(;I)S,j;í, Si.flJl'Cf~iH'l'üg'IUH O Ot': 

<,,<tlllL:Il to l'ud<.lrt.tl euHI :t de~pl~ZêL de l.7\Jü:7ül$. 
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Mal l)crmitten1 as circumstancias fm ;mcci-~ Nom siquer houvo accroscimo do sorvi;;o 
ras da União pl'üS t'guircm-.~;o os trabalho.3 já. quo ju;)tific ~lss:1 GS><~ olov<~çã.o. 
iniciados, a hstemlo-so de em1Jrehcndcr qu- Não é. po1s, ·con vonwnto :tpprovar a 
tros. ·- emenda. 

Accrescen te-se: ao iinal do art. 3'' o se- Art. I 0-accrescentc-so 
guintc: «c a do n. 12 do art. 22 da. lei n~ 652, Diaria ao fiel <lu deposito central 4$-
de 23 ele dezemln'o de 1899.»- McLYçltl Esco- 1:440$000. 
bar.- .Aureliano ·Bw·boscc-Alfredo Varella. 

Sala das sessõos, 31 de outubro üo 1901.
A disposição que a emenda . revigora é a Celso dos Reis.-O:;car Gocloy.-Ra-ul Ban·oso. 

seguinte : 
<~A conceder a.os govm•nos ostaduaes, que 

:pretenderem cxocutat• as oln·as ele melhora
mentos de portos dos respectivos Est.ad:IH, 
segundo os planos alnirovados ou que forem 
approvados pelo Governo Fo.leral, os favol'os 
cunstante.s das leis ns. 1.740, de 13 . de outu
beo de 18GD c :3.314, de lG de outubro de 
1886, inuopendonte de concunencitt.» 

A Cummissã.u accoíta <t emenda. 

69& 

A' tabolln. Xril- Fiscalização de hydra
mctros: 

Para. a despeza do transporte dos fiscaes 
de hydrometros-1: 800$000. 

Sala das sessões, 31 do outubro do 1901.
llerwúJ' l-te Lr.~gden. 

O numot'o de hy<lrümctros installados na 
Capital Fcdor<ü não excede de. I .G2G, distri
lmidas poro cinco disi;rlctos, cada um dc,tcs 
a cargo de um fiscal. 

Bem reduzido, port<.~nto, é o numero de 
apparell~oil quo cada .. ym do.'> fis r:<te:.; t~1·á 
de cx;munar, para. vcr1ttct~l' as rcchttni11 . .'.ues 
de que elles sejam ob,jcdo c o!Jscrvur as con-
dições em que í'unccioníl.rn. . .. 

Pal'a iial fim, nKo cstã.u cs:->c., funcclom~rl,j.J 
obrig<l.dus a. tt•u.n~portcs maJ~ posados d~ rp.1e 
os do todos os outros empeegados dils diver·
sas rcpa.L tições. 

Nã.o ha, J)ois, r<tzã.o l}<U'a lllCS fixar n gra
tilicaçã.o que a. emenda propoe. 

A' vor!Ja. J3a.___;Qbras Pnblicas dil. Ca}ütn.l 
Fotlor<tl-Afcri(,~i\.o de hydromdeos. 

J)jga.-sc: eineo fis~ac:::; ~L 8~ dia.l'ios om tl'n
zcn to~ d itts-12: 000!)000 . 

Sala üas so;:;:-~õo .-<, 1 llo nOvombi'O do 1!)01. 
-b·ine-u J.riadwdo. - .iVe/. son de Yas r.~onceUos . 

Apnnns o nnno pnssallo i'ni eroado .~ 
~OI'Vir.o do 11sca.liza.ç·io do hydromotros e .Ja 
sn tr<\ta do olovar a uin.ria dos rnspoctivos 
nmprogado:o;, do 5$ a. ~$. o qno importaria 
mn a.Hgmonto de 4:500$UOO. 

A diaria. proposi;a pol<L emenda. é . urna, 
fórma Je elcvadí.o uo vencimento::;. Ella é 
concedida. a. ont~·os fuuccionG.rios da Inspcc" 
ção Geral <ló Oçrn.s PubliMs, mas quando es
tiverem em SiH'Viço do eampo ou f'óra da 
Ca;pital Feüotu.l : é o que. detennina, o rcgn~ 
lamento. Nào está no mesmo caso o fiel do 
Doposito Central. 

A Commissão nho 11óde, :pois, Ü<~r o seu 
assentimento á cmcn(la. 

65<~ 

Na, verba. 13:>. -Pessoal para. conservação 
llas fio restas-em voz . de 12:775$ para. tra- _ 
balhado1'es do, Tijuca, diga : H>: 162.$5[)0. 

Este augmcnto, que é apenas úc 8:387$500, 
jâ. ioi incluido na . pr?posta do Govol'no o 
anno pn.ssado o se Justlfica. cab<.dmonte c;ln . 
n.s paJa.'vras empregadas pelo Se. IvUnisteo 
da Viação, nos seus dous ultimus rclaturlos, · 
qna.ndo se occup<t das ilor·estas a. cal'go úa. 
Inspcctoría. tlas Olm1s PnlJlíCJ.S d<.t Capital 
Federal. 

Sal<1 <las sessõe;-;, ::n do outubro de 1901-
Soflres dos Santos. 

E' veruadc que :.t pr11posta de orç:~men to 
aprcscn t<t(b pato Governo o <Lnno passado 
consign:w:l <t vorh;~ :1 que a. emeuda ~.o l'C
t'crc. Is~o, por(~ m, resultou de um oclllivoco, 
ou erro üe c:,Jculo. Com cllcito,uizia aquclla 
proposta: «lO traba.lhctdm·cs com a dial'i.a 
de 3$500, l9:16.2$SOO:>) 01·a, adiaria de 3$500 
em 365 dias importa em 1:277$500, que, mul
ti p lica<l.os por 1 O tl'abà.lllatlorcs, prod~zom 
t :~:775.t. Esta. ü a importa.ncia; que o proJecto 
daqucUo anno con~ignou. coreiginuiJ o erro 
<la penposta.; é tt me~nHL do or1.:iuncnto ~~nte~ 
l'ioe c a. mesnm ineluilh agor<.L no }WOJcoto 
paL'a 1()02. ... . . 

A f'(mcm~H,, rmo au.g-rn,~nt,Lndo a vr:rba., rc
pe·.c o Ol\llvoco d '~ J.H'O})Os ta.dc 1901. ~ 

Não pu.rcco, p)is, devei' ser approv<1lla.. 

ô(j:l. 

Ao n. 12 do <trl;. l0-11:1 3'1 U.ivbâo (Con« 
~urva<.Jio da~:~ eana.l iz:~t;•>u~), d'~ pr.opo;:;l.a, di-
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ga-se: um amanucnse-cm vez ele nm escre
vente (or-çamento vigente, pag. 108). 

Sala das sessões, 31 do outuLro de 100l.
F'1·ancisco Sá. 

Para insistir sobre essa duph e premente 
necessidade bast<tria á Commissão re lizer 
qunnto sobre o assumpto expendeu, em maia 
de um -parec~r. o anno pasS<.tdo. Mais efficaz 
lhe parece oiferecer á attenção da Camara 

ggta. emenda corrige um erro üc dcnomi- algumas das mais precisas e syntheticas affir-
nàç{ão da proposta. mações, enunciadas por protissiona.es de in

contestada competencia, por occaeião do 
memomvel debate qufl .áquelle mesmo tempo 

Ao n. 12 do art. l0 acc:rescente-so: 
Um feitor da. conservaQão de eollectores 

e galerias do aguas pluvia.es 1:800$ cumo 
no orçamento vigente, pag. 113 do avulso). 

Sala t.las sessões, 31 · t.le outuhro üc 1901.-
Francisco Sd. · 

se travou no -Instituto Polytechnico Brazi
leiro. 

Assim se enunciava, em sessão do i?,ô de 
agosto de 1900, o Sr. marechal Moraes Jar
dün, cnjo alto saber e experiencia todos co
nhecem e acatam: 

«E' sobretudo injustificavel q11e nem ao 
menos se procure tirar todo o possível pc.~r-

A emenua corrige uma omissflo th propos· tido do qw~ já foi feito. S<.tbe- se, com efi'eito, 
ta e 1lo projoc ~ o. que boa porção da. agua. canalizada para o 

abastecimento da. cidade se perde diaria
mente por defeitos ou iosufflciencia da rêde 
de distribuição, da qual ainda fazem parte 
antigos encanamentos que foram assentados 
quariuo se teatava de distribuir apenas a de
cima IJarto do volumo do agu:t do quo oea 
se dispõe, dando isto em resulta.U.o um dis
pei·dicio de agua que ü a.vallado pola re}Jar-. 
tição cornpctcnto, desde alguns annos, om 
22 % da quantidade totttl. 

Para l'Cguh1l'izar a distl'ibuição e nmntm· 
Sa.la das sessões, 28 de outubro de 1901 .- nos cncan::~.mentos dü;tdbuidoros a pross(i,o 

Fica o Governo autorizado a abrir ao Mi~ 
nisterio da Intlustria., Viação e Obras Pu
blic ~ts o credito de 600:000$ paréL occorrer üs 
despezas com a rcvi:)ão da rede de cnca.na
mentos do abastecimento do agua:da Capital 
Federal,acqui:3iç·ão de novos manu.nciacs e ou
tros melhoramentos reclamados pelo mesmo 
ser·viço. 

l{eredia ele Sá. nocessaria pam quo a. agua fosse levada aos 
: . . mais olovaüos anda.t·os dos protlios, con-

9 _abitS1,ecunonto do agna, dt~sc-o a com- stlouieam-so ros31·vatorios comprmsadoros, · 
nussao Cll.l recente pa.rccer~ esta. a rec.lamar que tendo funccionado porfoitttmontc pot· 
do.~d? rnutLo tempo mollJ~rllmc.nt?s CU.J~~ 110-~ aln·um tempo, dopoi:-; do suu. con:stt·ltcção, 
~ossJ.dadc s:: ·to:na eu.da. d1a nuns unpcr~os.'!' e al~ :so conse1.·\·.nm som rocelJet· uma :sú gott:~ 
Initdmvol. Mat.'i de uma .. vez, as comn:!ssoes J.o <tgua ttl~un:->, out1·o.-:: 1·ecobnntlo <t tlocima 
de u1•ç:unento tenrn eonvHlauo a. a.tt•mça.o d:t p:utu tL:1 CJLlO Llevia.m l'ecebm·; o i:-;to pot· in
C~1m<tl\t d~ .~ Dcput~rl~Js. l._Ji.l.I'.a o~.~~.~ }HO-~ suffi·~ioncia tlu.s oncana.mcntos c;rndudu1·es, 
l~lcm a .cap!~!J.l ; o a. 111-ICia t1 Y<t aq 111 tou tar~u. r1 uc ti 11 ha.m sido cttlculatlos rw.ra uma ttistd
nessa d1~'ecçao t~!rn stdo rub!~l·ada pelu itpolo 1 buição m;ds restrier;a. 
das ma1s respottadas autorttla.Lle;:; sol)l'e c~tc Lcmut'i.tl ·oi, t;enho 1·cs, que já. em julho üe 
a~.mn:pto. Tudo.; se 1~1os~ram accor,lcs n~.t. m- l8f.:\!J rceonhocoJ·a. o GovOt·no a noce:ssitla.do 
diCaçao dos d~us n:_ows ~apa.zes. de n~s l~bcr- urgente de mclhomr a rêd.o de distl'ibui<:.ão, 
tar. de uma St',uaçao cuJa suhsts~encia e um o 1·o::>ol vou incurnbit· do e:studo desse molho
p~rJgo pcrmu.nonte pam a ~a\ubnd.ade d~ ca- ramento umiJ. commissão co]Ilposta Llo in
plt~l e Eill<L vergonha adrnrm:tra.ttV<t. l1..sses spector got·i.ü (Dr. Bclfol"t Roxo), Dr. Fran
mews sao:. augrncntar. o S~IPJ:?r~rnento do agua cisco Bicalho e de quom tom nosto momento 
e r~gular1za_r a sua d.IstribUI.çu.o. á hon1·a Llc vos diJ"ia-it· a palavra. >~ 

D!vorgenctas podem susctta.r-so sobre a · "' 
importaneia relativa c a precedcncia de exc- Depois de citar, om seu abono, out.réts au-
cuç~ão das dua;; soluções. Nenhuma. destas, torizauas opiniüe:l e de a.ssignalal' o insuc
porém, póde ser de .curada pelas autorida_de::; cesso do quantas metliü;~s u.tê agora so teom 
propostas á. direcçã.u <Lo serviço. Para a.lca.n- indicado para resolver· o instante prohlem<t, 
ç·.u.r-se a pl'imoir<t, obras estão inicia.das cuj<~ a Commissão accrcscen~a : 
interrupção scrüt um de;nstrc de conscq11cn- « Si não são ;t,ccoit;.weis as ::;olur;õcs aM 
cias jií pcnosamon~o oxperimontada:-;. A ::;o- agora suggcriJ.:u::, ;dvitrcn•H;c outras, quo so 
gunda se ÍIUl)Õe com init111divel urgencia., irnpunharn ao gornl a::;scnUmen1;o, mas qnn 
para supprir. desde logo, as insufficicneim; do de vez 1·esolvam nm lH'oblcma (illü a~li <i::t :,\1. 
abastecimento, que não pólle ser de prompto <t idl't·onütJ· as noss:~s energias c <t l'Cidçar a 
augmentarlo. no.:;:; ~" inlwd<.t. 
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A Commi.ssão e:;p:;t\1 qne o p:ttríotünuo 
doCongl\}3:-IJ Nacional o hwarct a r0solver 
e:;".:) <t'lmmpto com) o seu criterio ll1e <1con
s~lhe. E a~rJlii;i1 qtu tet•á ainua. opp:)l·tu
müade de se pi'Jlltlncia.e n. resp3ito.» 

E:;ta. oppoetunid<vb offerece-lhe a emenua 
.::~g .)ra. apr-esentada. 

O sanen.mcnto dcsh cidade não é um in
tere5:'>G local, m;t.;; um gt•,tnll.o interesse na
cional;d.J cuja sati:Sfaçã.'> depm1de aí;trâhir--sr 
pam o no::;.;;o p :1.iz a popul:tção e)~t·ana-cira 
com o '- seu tr~balho e o S3\l capital. Ette é 
de tanb gi'cWldade e cJm tanta ue,.,.anci<1 e 
tão imperiosament~ se impõo, q_ue j~ consti
t•.Ie um rlos pontos do pro.'~"ramma apresen· 
t1do á Nctçãro po1• illustrc ~andi"dato (t futura 
clciçã') p eesidoncial. 

denomiwt.io - Cordovil - 1n. fraguozia de 
Iea.já., úo Di3tricto Fedet\t.l. 

S)ala. d ts s.;s :õ3s. 3l d8 ouf.ubeo de 1901. 
-C~Xm~llo de Ifollanda. -Henrique Ladgen· 

A neces.~iú.ade c:1pital que se envolve no 
problema do alJ<:t.st·:cim ;nto de ao-ua, da cida
de do lli? 1b J<tnei.ro consis~o onf a.ugm~ntar 
o_ .;uppr:1~1en~? effectivo, Já. melhor.:wdo a. 
distr1bmça.o, J:t <tugmcmtanrlo o volLlffi3 total 
fot>necido pelos m1.nu.nciv3;. A execução 
des.~a') obeas deve obe;locer a uin plano de 
C)nJu~ctJ, quo a prcoccupação de detalh3s só 
po teria. p3eturbar. B antc.3 (i) realizai-o 
s~ria ot·r~ dos:ria.e a a.ttcnção p::~.ea. reclama: 
çoes pJ.rctaes, Just:ts c:nbol'a .. 

. E' o (iUe a Cornmi;:;são já. fuz sentir· em o 
seu p_at:ccJr. sobee o p!'ojecto do Ol'çamonto 
do Mlntstel'lO da lndu~tria para 1002. Ei.~ o 
que elht disse : 

E'. uma utopia fazer da solução desse pro
.blonn um empl'ehondimento collossal, que 
abl'anja em umu. vastrt rêdc do neo-ocios 
rnulüplos trab:dlws, tendentes a tu%. · fim «Tambem do alh inconveniencia, s~rá de
coml~un:, mas totlo.;; de uat.uraza divor.>a. t~t·mina.l\)m-::;e n:t lei ab:tstecimentos par
Pl'ectso e re~olvet-o por partes, c't medida de . c1aes d, t;ws ou tacs bairro>, do ta.e.) ou 
-sua ul'gcncia c dos ro~uesos do paiz. taes loc ~lid<.~des, reincidinclo, por esta fórrna 
. Destas, a primeiea é melhor<~.r 0 ;:~uasteci- no er_to quo impadindo obedece :)e a_ con

monto de agmt. Sem isto não póde havee sa- strucçao da. reLle a um systema racwnal, 
lubl'i<lw.lo publícít. . f~l-a dc;:;envolver-so ao aca.::;o, feagm-::mta-

0 , rt . . ·<· .1 • • . -. r~a.mente, segundo reclam::tçõe; ou solicita-
... · c.~?ll. o.c?.n:st'=:na~o ~a ementla_ peumt: ço::~s, ma.is ou mono;; vivas. Dahi., é de mais 

1.11.t ~ •• tz?.t <tlellllltt cuu.'l .L do mmto <Jue e sabido, r<Jsultaeam os vícios que teem obsta-
n3ct~~;~~~~Ji;l.;pccior ·· ··r·l.l d·:~,s Obras p bl' . , t<Ldo t!t'ar-se do act~<tl abastecimento todo Q 

, :, . . . ' . ,.,u. • ': 11 lc,~s! Pl'OYetto de que sceu.t capaz.>) 
mobt.r~ ,n·J,"::s~t.m~p~o,. aet·:-dlt:r..qno se podera. E::;t<.ts palavras, a. que ora a Commissã.o 
começar pcLl. I.l\~OllllrL d.o.~ enc.an<Lm~nt?:s d.o ~m eeport<.l. jttstiticam o s·:m voto contrario 
BotaCogo a 1•ov~-sa? ~fO.l';.lL d1.1 ~edo ~~s~rtbm- tL emenua..' 
Llora, quo tieara dtvHltda em rcrle~ <hsttnctas 
l'Ogid<L CU.Ü<tlliiHL pelo SCIL l'080l'Vatorio. 0.~ 
m~lhoranwntos pt·oject<L(los pa.t·a <\qt.t~lle 
lJa,\l'lil) olev:trão o srm aprovi:->iona.mento do 
flll:Ltt•o milhõc:-; tl.o litros a dczof)cis milhões 
snppridos pelo t•e.~Ot'Vit~ot•io de Macaco:S c 
pelo Jo mor1·o d:L Viuva, ligado este directa
mcn to ao do Pedr·ogulho. A execução dos.;3 
~~:erviço que sel'ü. ó mais impot•tante da re
forma g~ral da rede, é orçada em98:l:377$. 

701 

O credito proposb, accrt3scülo tla veeb:1 
consigna.da. no p1·ojecto para o prose"ui
mento ~a rede de distribuiç"ão e tlo que possa 
economizar-se na verba das novas canaliza
ções, permittirá roaliza.r-:'33 aquella obra no 
.curso de um exercício, alliviando conside
ravelmente a relle total. 

A Commissão nã-o hesita , pois, em acon
selhai' a approvação da emE>ndu. 

Acerescontc-s.J onde convier 
Fica o Governo a.utoriza.do a de.'p3ndor 

até a quantia de 30:01)!P para occorl'~r ás 
· .despezas com a c:1.nalizaça') da agua no Ioga. r 

Ca.mara , Vol. VII , 

Onde s~ lê:-Para a linha auxiliar das ca
n~lizações <los rios X.cràm c Ma.n tiq ueira, etc., 
dtga-se:-Pa,r<t <L :mb.:;tituição da reue velha 
de oncana.monto no IJait·ro tlo BotaJ'ogo por 
uma outra nova que ~.mti.-:;faça melhor o sor
viçc- da di::;tl'ibuição de agua no mesmo 
bairro. 

Sala. das 8CSSÕGs.-Fausto Cm·doso. 

O fim quo tem csh emenda em vista,
melhorat' o abastecimento de Botafogo,-:-es
ta.rá. a.ttendído, desde que a. Camara approve 
o parecer prccedenta. . 

A do~ignação d::t vorba-Para a linha au
xílí.ar détS cana.lizaçõo:;; dos rios Xerém e 
Mantiqueir<.L-ost~ tambom modificada por 
uma omonda. do relator. A designação da 
Novas can~tlizações, po.:> esGIJ prop::>sta, dá. 
mais ampla faculdade do attondor ás neces
sidades quo urgil·om em qualquer ponto. 

Não prupoz · a Com missão, como o fa.z a. 
omondn., a suspon::;ã.o das obras :preliminares 
da cana.Hzação dos novo.~ mananciaes, para 
não repetir o erro, c1uo já so tom commot-. ~ 
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tido, do abandonar trabalhos começados para 
recomeçai-os m:ds t<wà.o, com maiorGs sa.cri
:ficios. 

Norn nos falta disto, j<t tivemos occasião do 
dizol-o. dolorosa exper·iencia. 
. Em moiado do 1888 foram suspensos os tra

balhos que se haviam cumoçado para com
pletar o abastocimen·t0 da ngua. Logo no C.J
moço do 1889, uma secc:~, oxcepcion:ü impoz 
a necessidade do augmontar immcdiat.amonto 
o supprimento da a,gua e for·çoso foLoxecutar 
obra::; provisori<Ls, quo custaram mais do Ihil 
contos de réis. 

Tambem os trab:1lhos CFIC actualmonte 
estão proseguindo, para a canalização do 
Xorém e Mantiqucir,t, foram sus}Jonsos; e do 
resultado dossa. interrupção chi conta, o Sr. in
spoctor geral das Obras Publicas, om sou ul
timo ralatorio, nos seguintes tm·mo;:;: «Con
cedida pela Cam:wa a vorba. p tt'<:L continua
ção chs l!l)l·as, foi substitniua no Senado pelo 
:producto da vcnd<t do forro inutilizado. 

Por osso facto, suspGns·Js os ·~l'<Lbalhos a I 
de jancir·o, só foram contimnclus a. I do no
vembro, consistindo p~··incipalmente em 1'e

pa1'Cl/' os dwnnos cmtsados pel•J al)((.ndono em 
que est1:1.:erwn. Com o prodnc~o das ''ondas 
feitas fui pago o pessoal ompL'ogado nossas 
ropal'aç~ões o adquirido algum m<ttel'ial, quo 
está sondo empregado no <tct;tml oxercicio.» 

O ramal om constr·ucc;ão, pn,ra sorvü· üs 
futuras canalizações, j:i tom actualmonto om 
trafego 21.700 kHomotros. A linlu c•st<1 as
sonta.dn, o om lastro até u kibmotro 
2! k. + 040 m.; em constrnc,·i'lo do 1oito 
até o kilornoi;r·o 28 k. + -1SO m. 

A oxten<ão do l'annl sn:·á dn 35,5 kitomc
i.l'O:O::. 

No fim tlr.skl a.nno ficarüo r:1s1;ando pat'a a. 
conclusão <lo ramal sJis ldlomotr•os. 

Abanrlonar' :t obr·a noss~1 o-.t;tdo s:.~ri:í, pois, 
um OPL'O, t:Lnto ma.is qmtnto a li11lm 1lo l'<tma.l 
um tr·aJogo ,j;í. produz ronda. sufTiciout~~ p:tra 
o cusr.nio. 

Cumpro aintl<11whr· quo gt·anll~ 1mde do 
·mar.m·ial pat·:t as nova':l canaJízaç~ões j:.'L est:.'t 
<t(lq uidLla, c n sou vn.lrH é SUllcl'ior· a mil 
contos U.e réis. 

A Commissào não pJdel'ia.,.pois, aconselhar· 
a approv<hção lla emenua. 

7ta 
Onde convim•: 
Fica o Govemo autoi'izttlo a fi.tz3:' <:L-{ no

cassarias operações úc cl'erlitJ p~Ha úo3pen
der- até a quu,ntia do 2.000:00:J$ afim do 
adquiri L' ma.na.nciaes para, augmontar· o ab:J.s
tecímenb do agua dq Distt·iato Fed(3l'al e 
realiz:.tl' o.~ mJlhor·amentos da. 1·êJo de tlistl'i
buição O tlOS uepJSi tos. 

Sala lh-s :Bs:;;üe.3, 31 de outub<·o do HJ)l.-,
Henyiqw~ Lagden. 

Já acceitou a Commissão uma emondn que · 
autor·iza. o crmlit:J do 600:000$ p<tra melliól'ar· · 
o abastecimento de agua da Capital Fetleral. 
Justificou o seu assentimento á fixação da
qnolla. quantia, que corresponde al.)s tra
lnlhos que possam SOl' cxecut:.tdos om um. 
a.nno. 

Não pótle, poi:J, concorrhr com ·a presente · 
emonr.h~. 

Ao n . 12 do art. lo : 

Em vez de <da divisão, Ohl'.1S novas, Pes
soal e ma.tel'ial pa.ra a canalização d .. s rios .. · 
Xcrém c :Mantiqueira, etc., 250:000.~» como· 
está na proposta, diga-se: «4a divisão. Novas 
canalizações, 250:000$000. i> 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1901.- · 
F'ranc·::sco Sâ. 

A designaçYí.o proposta para a verba per--. 
mittir<l. <L atlministraç~ão a executa.r plralle
lamente as obr·as já iniciadas c aquollas que 
se vão tornando neces~<trias, na pro1)I'ia rêde 
existente. . · 

73a 
A' verba XHI: 
Fica augmont:1.da de 500 réis adiaria dos 

guardas da,:; Ohc"as Publicas considorados 
extranumer<~rios. 

Sala, das so:.:sõ::~s, 30 de outuhrJ do lDOl.
Tlem·iqtw Lagrlen. 

Os traballmdoro; extranm~umu·ios não toem 
s;dario fixo. Bsttl ü m<trcaclo conformo as 
aptitlõo'l ·doUo;.; c a irnportancüt do::; ~orviços. 
do qun sã:.~ inc1trnhiuus. 

Nác.1 !ta, p.Jrtanto, baso p:ua o augm,nnto 
proposto. 
··• 74a 

Art. 1", n. 15 (Fiscaliz:.tÇ'lio) 
Substitua-se «E~Ji;rada flc F'erPo Cor•covado 

c Ferro Cal'ril de Hagmthy», pelo seguinte : 

Estru.da do Fm•ro Cor·covtLdo e estu.tistic::t 
dr~ viação fer1·ea : 

Engenheiro-fiscaL...... 8:600$000 
Expediente. . . . . . . . . . . . . 50$DOO 

Fei.'l'O Carril d1_3 It.tgually : 
Engonheiro-ficuJ ....... . 
Expedicnb ............ . 

8:650$0001 

3 : 600;~000 < 

50 .. ~000 

3:650$000 
(de accorJo com a clausula· III do decreto· 
n. 3.570, d0 23 do ja,neil'o do 1900). 

Sa.la d<\S sossõe.:;,.l de novemhro <le 1901.-
Pauta: Uamos. · 
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Tendo sido a fiscalização das duas estradas 
desligada o obrtgatla.~ a, Fer1•o Carril de Ita
guahy a contribuir par.1· a pr-opria fiscali
zação, pelo de~reto citado na emenda, nc
cessario se torna consignar a .verbt para 
cada uma, como aqui se propõe. 

75a 

Ao art. 3° accl'esccmte.'se : 
« ... e as autorizações constante3 do mesmo 

art. 22 lla lcii n. 746, de 1900, ns. IX, XII; 
)(IV, XXII, XXV e o art. 23 da. me.~mn. lei.» 

Sala das sessões, 31 de outubro ele 1901.-
FI·ancisco Sei: 

As disposições que a emenda revigo1•a são 
as seguintGs : . 

IX, a adoptar o alvitre que julgar ma,is 
conveniente para concluir o prolongamento 
da Estrada, uo Ferro do Cacequy a Uru
guayann, e oxe~1,1tar o ramal lle Sant'Anna 
do Li.Vl'<.tl11:)nto, não pod.ondo dar garantia, de 
juro.; c nom subvenção ; . . 

XU, a rogultu•izal' a acqui::;ição, já. con
tractatla,, tla.::; c:tehooiras da TljLlca, Caseata, o 
Rio S. João, na. serra da Tijuca, p<tr<.t o ser
viço do abastecim<"3nto do agua, o <"L <1-hrit• o 

·credito noco;-:;sario pa,ra. esse fim ; 
XlV, a o:-;ocuta.e a::; obras Llo moHwramonto 

uos pot·tos não incluitlos na. pre~en tn loi,o1tuo 
ellas so tor·nat·om nncossi1l'ia.-5, coiH·a.ntl' p:u·a. 
osto fim a..; t:Lxa.::; intlica.Lh:-; na. lni d:t H. \)eoita, 
o a applicae o pr·oJucto ua~. (I IH! l'uL'.IIIl <~O· 
bradas 11 ' )~ porf.os dotados l!Orn Y; )l'IJLL nspnda.l 
na prüsonw lei ao <ln.~on volvimnnto tlo:.; KOL'· 
viços de molllnr:~.nwnt;o t•ospoctiro : 

XX.H. n. rovüt' o l'ugulitmonto d.iL t'l)l'I'O-via. 
Contt•al dD llt•azil, na. vignnci.a. tlo .~t.a lui, mo
Jitlca.ndo-o Lln acl~ÔI'tlo com o tlnsnnvul villt.tllto 
tlos iSOI'Vit;os :t ca.t•go üa. mnsmi.t ostt'tl1l:t, :~om 
augrnonto do p; ):~s·,al n tlospoz:l. ; 

XX V, tt ccHlm· ;i, Insp;>cção Gora! dn._o;, t'<lS 
Publicas, pa.l'a, snt• a.peovoitu,U.o no:-; ::; , )rvic.~o.-; 
dosta, o umtorial d;~ Esteatl::t uo For·ro Con
tral do Brazil uo flUO o::;ta. não nocossit<Lr. 

Art. 2:!. A fiscalização dos soeviço.:; quü 
forem contt•actados n:.t vigonciu, dost.:.t loi, 
;':lorá. organizaJ.a pGlo Govorno, não excedendo 
'"s respoctivas uospozas às quotas a quo para 
tal fim foi'em obriga,U.os os contracta.ntos. 

Essas disposições ostã.o sendo cxocu;,adas o 
podiam, pois, sor mantidas no futuro oxoe
cicio; pela mesma 1•azão que j <.t acon;;olhou o 
Congresso a aú.optal-as. 

76:.1 

Fica rastabelocida. a autoríza.çl\.o n. IX do 
art. 22, d11 lei n. 746, do 29 tlo d;narnbro de 
1900. 

Sala das sa .. ;sões, 1 do novombr-> de 1901.
A. V m·ella. 

A mesma dispo::;ição dosta emenda está. 
incluidct em outra s·Jbro quo a Commissão já. 
deu parocal' f.woNvel. .. · 

Esta, pois, -e.-;tá prejudicada. 

na. 
Ao art. 3Q accrescente-se o seguinte: 
Fica ·o Governo autoriz:t.do a a.doptar o 

alvitre que julgar mais conveniente para. 
concluir o prolongamento . do E~trada. de __ 
Fereo . de Cacequy a Uruguayan.:t e o ramal 
de Sant' Anna do Livramento. 

Sala das :1e:';sõe.:;, 1 rlc novembro de '1901. 
- Rivadavia Conêa. · 

P1•ejudicada, por estat• a mesma di::;posição 
incluicl<.t em outea, emenda que já teve pa~ 
rocer favora.vel. 

Accresccnte-se onde convier: 
«Fica o Governo antoriza,do a prorog.w por 

dou.) annos o pmzo pa.t·a :1 conclusão uos 100 
pt'imeiros kilometC'os d.:t Es~r·ada de F'nrro de 
u~~t<dão <L P<~l!tla,:-;, de que ê conce->~iona.ria 
a Companlti<~ E..;tt':.tl la, (ll~ Fet'l'O Alto Td..;; 
cantins. » 

Cama.1'tt do=- De}mt:do;, 31 .de outubre de 
l!JOI.-1'/u:wpM.lo Oltom:. 

A m:.~.iuJ•i:L th Commi...;si:i.o nã.o r~occeita. a 
omon<l;L. 

Ondl\ conviM : 
Fict o GovtH'Itu autoriz:ulo a. prorogar o 

JH'a'I.O p .~r.~ ~~onclus:lo tbs obra-; da. K>tralla 
do l1'tWt•u Mogyan;t, no treclw do Amgua.ry' a . 
cat;tlào. 

Saia da,;; Ses.-;lí.Js, 28 do ontubl'o de 1901.~ 
llerme . ~~gildo de Jim·aes .-1'eixeira Brandao. 

ReconheciJ..::t, como é, a neces:iidade de 
lev<H' a E.:;traua de Ferro Mogyc.tna atié Ca
talão e não tet1Llo sido possi vel, até agora, 
execu';ar e:;sa obra, é convenient~ pi'orogar 
o praz,J, corno a omenda, propõe. 

O.udo cJnvior: 
. Fica o Governo :wt·Jrizatlo a ücapenller até 

cam contos do réis om ob30t'V<Lncia. do dis
p:>sto no p:.tragr .. Lpho unico uo art. 1° uo de
c,reto n. 183, <lo 2C) J.o SC3tombl'J U.e 1893. 

Sa.la das sossõos, 23 U.e outubro do 190L
·Hetmenegildo cl~ Moraes.-Teixeira Bra'IUlü.o 
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A lei 11 que a emenda. se rilfore, é a se
guintn: 

«Art. l. a O Govemo emproga.râ. os oftlcla.es 
c praças tlo exorcitJ no o;tudo. c c:mstL·ucção 
da Estra.d.al.b Feno dD catalão a CUY11bá. 
pBsa.ndo pGr Goynz. · · 

Pamgraplu unicJ. No Ol'Çi11'1?-ento uo Mi
nistorio da Inüustd:t s~ constgn:u·ú verha 
:para gro.t.iftcrtç·õc> cspG()iao.: ao.1 o!l\eia.o3 o 

. prã<;a.s nc1stn serviço empregado;,:.» 
·A essn.s gr;ttillc;tçõcs ospeclaos ê que S3 

dcstina.rín a tlospoza. p:•opost:1. Que p::;dcrh 
faze!' o pG :soal as<im romunJl•adu, som (li.;
por· tlc 1\lenrsos para o matct•ial, quo é o 

··elemento m:tis important~ do> t!'abalhos 
iniciacs d:J CD LB1rucção? 

Cumpri).alnla notar quo a ostl':tda u3 fm•rJ 
de quo se tt·ata, inria .. tle comcç.ar e orca. d,, 
100 lülometros além do pJnto t.el'minal U.a. 
linha em traJogo <1·1 Mogyana, Llo quo olln. é 
pro!ongamonto. Antes de aí~eantar a linha 
principal além de AL'aguat•y, non\mma van
tagem ha em encu~ar cts con,tt'ucçõos, a}làs 
tão lon"'a solução tlc continuidade, (juo atntla 
as torn'f.t'il1 1mLis onórosas pelo di!Iicil tl'<\ns
pot·to uo matui'i:tl. 

A vorba tlo cJ~n contos p:n•,t uma o.o;trJ.tht 
de mais uo 380 kilomotros gt•.\ti1icaria avs 
officiae; n 1)rar;as. a qun s~ rofern a lei llc 
1893; mas tlo ncnhum;t utilidade seria p:tt•a o 
fim do J'Oalimt· a obm, tão ncc~ssllria, llc 
lovat· a Goyo.~ a. Estt•alla U.o Fcrt'O ?-.Iogyana. 

E pol' i.>to a Commiss'Lo não tht o sou as-
sontimont•J <L cmomla. · 

f;ja 

Accroscentc·sc onde ntFicr: 
Fica pt•orogadu poP ciocJ unnos o pt•a.zJ 

da. concessão da e;;trada de fcl'ro da Pmça 
(la. Republica á b:trra da Gmt.mtiba,sem onus 
algum. 

Sa\;t da.; sessões, 30 do ontubro de l9Jl.
.Nelson de 1'asconcellos e "llmeida, - Idnctt 

, Maclwdo. 

A Comml~sã.o acccit:t a emenda, soiJ a. 
seguinte fôrma, que reduz o prazo e res
guat•da. a competencia administrativa: 

«Fica o Governo autol'izildo a proeogar por 
dous annos o pt•azo da coocGssiio da estrada 
de feno da Praça da R!3publica á lmrra da 
Ouaratiba., sem onus algum.» -

82• 

Onde convior: - Ficam proroga.dos os 
prazos constantos do d3creto n. 564, do 12 
do julho d(J 1890, por um anno pa1•a a pt·o
ganização o comploto dosonvolvimonto do 
serviço o por Qito anno.:; para conclusão de 
todas as obra~, ficando o Govet·no autoriza(lo 

a transfol'ÍL' para a oslt·ada dÇl f'ol'i'o Victol'Üt 
a \Hnas a pa1•t1L• d;J porto d.lL Yic&ot•ía. o até 
oguil.l oxtnnsiw os f<cvoros d.o qnu gola a do 
Peçanha ao Art\xá, quo os .. porder;t. 

Sala das scssõos, 31 d:.1 out11bro rle 1001.
JojrJ 11[o.rccllino .-Pinlwiro JuniaJ'. -Galdino 
Lo1·eto. -Jose Mc,~janlirn. 

A' Commi;;são om sua maio ria, nio pill'ece 
con~'Pni.ont~J ã. a::lopção da. omouda.. 

83" 

Onil'· cun l'bl': 
0ont[núa. a vigorat· a disposição do tu• L 11, 

r.la.Joi n. 4\JO, d:; 16 de dezembr o tle 18()7. 

S:tla. rbs sed.;õ~s. 31 de outubn de 1901.
Jase il[a;-c"Uilio.-Galdino Loreto.-Pinhei1·o 
Jur.ioi'.-José Monja1·dim . 

A Commissã.o niiu accoita a omoncb. 

84" 

Acc~üscJnto-so o nu o convier: 
Art. Fica o Presidonto d:.L Rcpublica au

tut•izatlo a abrir ao 11inistorio da lndustría., 
Viação o Obras Publica~ o Cl'üditu do GO:OOO$· 
p:tm occurl'er ás tbsp:nas tla rupro~::mtfl.ç"K:) 
tlus pl'IJtl.nctos brrtziloiros n 11 oxposição Pi1n
i\.moricana do Bn1f<tlo. 

Sala das s~ssõos, 1 do novombro de 1901.
Fr<mci$CO Srl. · 

A Commíssiio funU.amontn. o sou paro:::er 
favura,vel á omt)oJa entra as pftlavra~ ClllO 
já tev.) occa~H'Lo dr dize1' em r:Jla.ção a um 
projecto quo c,msigna a mesma autorização: 

<c\. l'JPl'<lSOnta.ç:io .tios pl'úUU:ltOS brazíloiros 
na · oxpo.;ição Pan-Am!lrican.a !lo Butrn-lo 
será cJrtamonco, rocu nd:1 d :l vantag onstJara. 
os interos·;os Ja n.Jssa P tltritt . 

h\. a opulon&a. C •.llloc~'ãu do míno!'aes do 
nosso sulo llUO alli so ostii oxhil.Ji.tlllu, es :á a 
attrallir para a ríquozi1 do nossas jazidas a 
attt>nçã.o dJJS capitalistiJ,S o indust.l'iaos ame
ricanos. 

Embora possuiu::1 pula inicL1tiva particula1• 
do um operos;~ bra.zíleit•o, a nossa coparti
cipação naquell<3 granuo cortamon tias ín
dustrin.s (lo c.)ntinent o não produzh•ít oxito 
comploto, si não forem conceJülo~ os meios 
UO UCCUl'l'OL' (tS avultadas dospezas que Oll<\ 
acart·eta. 

Esto ú o fim uo projocto n. 197, do 1901, 
concad.endo um crotlito, niio qrro remunere 
urna. iniciativa pa.triotica e dosintore~ada, 
mas quo a complete, a dosonvolva, a t~rnEl 
intoira.monte proveitosa. 

E', por isto, a Com missão do Orçanmnto 
do parecer que o projecto seja. approva.do. 
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A Commis~((o, por~m. rodnz o crodito a 
qu<J.l'enta contos do réis. 

g;.a 
Onde convíel': 

Ficai'n em vigor no ex~l~io de 1!)0.2 as 
disposi.;.ues contidas nos a1•ts. 24 c 25 da lei 
n. 74G, ele 2!J ele dezembro de 1900. 

Sala dus sessõG.>, 3L de outubro de 190 l.
Hen?'i2'w Lagden. 

Os artigos a que a omtlncla se refere, são 
GS seguintes: 

·Art. 24. Fica extensiva., na vigcncia desta 
lei, aos empJ•egados do correio ambulante c 
Cctrtciros e aos est,,\retas ambulantes uo Tele· 
grapho, residentes· nos suuurbios da Capital 
Fetleral, a conces;ão feita pe[o art. '11 da lei 
n. 5G2,de .23 tle novmnbrJ de 18\l!J,J.c assigmt
tU!.\IS nominaes c in transferi veís, nos tren.> 
(los suburbios, com o abatimento de 75 °/o 
sobre o pt•eço das pu:ss:tgans. 

Art. :2.5. E' fix~üo em t1·es o numm•o ele 
faltas justificacht~ ele que tl'ab. o art. 39 da 
lei em vigor, para percepção ua grtttificação 
trimcnsal dos empregados <h EstradC~. · de 
Fert•o Centl'al do Brazil. 
· O primcii'O é u1na m~dida de equidade; 

a.mplio. a cmpregadod de classe subaltcr·na e 
minguados rceut•<;os favor elo que já guztt'nl 
ontros. 

ciliar; o ela. verificaç:ão tlo suas vantagens 6 
qu) ha tlc l'C~ulhr a ~mt atlap-taç;ãoe di
vulg<Lção. 

·Por estas motivos, a Commi~são não con. 
. corria com a emenda. 

87" 

Fica o Govcl·no autor-izado o. amiiliar com 
a qu:.tntia de f: 1.003 ao enge nheiro EmUio · 
José I-Iess para a con~trucção J.o motor-a. 
<>r liquiuo-tlesua invenção- uonominado Ge, 
1·adoz: Hess. 

Sala d<ts se~sões, 30 tlc cutubr•o de 1901. -
.Nel-son VâsconceUos.-In'ne!< 1!Iacliado. 

Auxiltos como nqúelltl J.e quo o trata. só 
poder·iam sm·. conceditlo~ á descoberta de 
remltatlos vcrificaclos. :Nilo cab~ i.L Com
mUsão · nem ao Congresso Naciom\ l, }ll'O· 
nunciaJ'·s~ S"Jbrc um i nvento, que a.imla de·· 
pentl.c tle consLrucção c cujas condições te
ehnicas não f\Jram aqUi exposü1s . 

Sala thl> commissõcs, 7 ,[e novemh1'o de 
HJOL- Paula Gttima!·lZ:es, Pr·csitlente, com 
rc.>t.ricçõe>.-1-'t·ancisco Sd, eelat or.-Cassia· 
no do iV«scinuinto., com restricções.-Vi elo: 
>'ino Jlonteiro, com l'JStl'icções.-Lu ü Pi:!a. 
-Se1·::edello Cori··ea.- F,·andsco Veiga . -
Nilo Peçanh a, com restricções. · 

O segundo 1í uma dispo,;ição regulllimentar O 8r. President.e- Não havendo 
quo entrGtanto fvfinchüda om Jui do o rça- nada mais a tratar, tlo~igno p:n•a. a:rnnhii. a 
mento. As conuiçõcs de just.ificil.çilo ,,c falt>J.s Sllgninte ordom do ,ua ~ . 
de empt·ega~os, o numero tlestas,as penas ou. i, p<n·ce até <ís 3 horas, ou anto l : 
os pt•emios quo elh\S do ter-minem, ueta.lhcs Continui1Çilo da, 3' discn~s1o ll•l pt•o,jceto 
si.io qnc ao 1egisltt<i,Jr não cabel'ia regular. n. J50 C, ele 1!)01, com p:n·.;cc1• · sobro.as 

EsC:\ seguu,.llt p:~.Pto tla emenua não tom, omml,Las olt'erecidas em :i~ discmsito t~o pro-
p ois, o pweccl' favot·av cl Lla Comtnissã.o. jcr.to do loi quo 01.ça a Rocoita Ge;·a l da Re· 

80" publica para, o oxorcicío tlo l\l02 ; . 
continuação da 3~ discmsii.o do pl'OJOCto 

Onde convier:. n. 121, do 1901 , :1lltoriz:indo o Poclor Ex
Fica o Governo autol'iz<Ldo '" de>pemlur ocutivo a a,brit' a.o Mínistol'io üa Jnstiça o 

ttt~ a impot·tancia, do 25:000.~, com (\~tul[os Nc,..ocios lntorioro~ o cred ito cb li.JO : ~00$.. 
de adapttLçlio do apparelho de hygicmo do- suppicmontar ao n . . 14 tlo art . 2° tla lei 
miciliar üenomiua.do esgoto lique(ac!or, pd- · ·n. 74G, lh 2..1 do dezombr·o tlo HJOO ; . 
vilogiado pela p:~.tonte n. 425,· de 8 de ja- z~ discussã:) ch proj ccto n - 218, de !901, 
neil•o de 1 ~157. n.utoriza.mlo o Podor ExecutiY o a n.brir ao 

Sala das ses ;ÕQ8, 3:J de outub!'o de 100!.- Ministorio da Marinha o credito de 6:J21$i01, 
Henrique Lagden. supplementar á vm·l:ta. f!a do ar~. so da lei 

n. 74.6, do 20 de dezembro de !900; para. 
A construcçiio do appat•c lhos s~tnitarios il pagamentos de sol~os quo competem aos 

umo. industria que se tem aperfeiçoado pela ofliciaos transfel'ido3 para o quadro tla 
concurrencill, sem a 11ecessidaue ue auxilios resoeva, depois de annulladas as r espcct1vas 
officiaos . · reformas ; · · 

A interven~ão destes só poderia, ser }ler- 2~ discus:Jão do projccto n . 222, do 19.01, 
iliciosa, afih:manclo prefet•encia. po1· pl'o- determinando que os o!Iiciaes d o ex-erCJto, 
cessas! qu~ o Est<tdo t\ o me::os competente armada e classes andcxas, i·cformados ou que 
para JUlgar. • se venham a roiêmm1r tla accordo com os 

O ])roprio esgoto Uqucfac!or já tem si!lo decretoJ ns. lOS A, de 30 de clczeml>t•o de 
Bxpm:ünentado no serviço de hygiene domi- 1889 '} 193 A, tio 30 de janeiro de 1890, v o-
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!untaria ou compulsoriamente, tooru direito l concetlido ;t Sociedado 'il1outopio -Geral de 
ás vant,agP.ns exaradas no :tlv:~ J'(i de 16 de EconomiQ, dos Servidores do E~tado pat'a in
dezembro de 1700 e resolução (le 20 de de · demniza r· ao Thosouro Feueral da quan tia. de 
zembr·o do 1801; que lhe 1\ dnvoclora, at<i qur. msa instituição 

la discnssão <lo projncto n. ~02 A, do 1901, regularize sua situação, podendo mesmo re
autori_zandv o Governo a. (le~pcndor a. tê a leva.l-a. do pagamento da ünportanci a. em quo 
qua:n tra Jo ~0:000$ p:~ra auxiliar as despoza.~ ficou a1c:~nçada no anno <le rsgg ; 
de I?4all;tçao (l os tl'_ab:dhu;; tlo Congrc~~o ~" uiscussão do peojeeto n. 132, de 1901 
Agnculà; autoriza,ndo o Pode!.' Executivo a - abr ir ao 
. ladi~cnssão tlo projccto n . 1-iG A, do 19<.}1, .MinisteJ·io da Marinha o credito, d e 100:000$, 
mst-JtuJntlü regras para o estabelecimento do snp11lementar ao <nt . 8' , n. 24-,- Oln·as- da. 
empr•r_,zas do a.rmazflns gm·aos, uiHI'rmin<tndo lei n . 746; de 29 de dezembro d.e 1900 ; 
osdiroitHs o as o iJriga.~õos de:;:sas emprczas; 2~ cliscu~illio do pr•ojecton. J3l , de 1901,a.u
. Ia dr ~eussl\o do pi'Ojccto n . 142 A, do 1901, tol'íz;uHio •J Poder Executivo a abt•i r ao Mi
re?r-gani~anuo o cor-po ·(to engouboir'OS na vacs nisterio da Fazenda o eredito cxtraordinario 
e .fiu~do o JlC'ssoal do ro~pcdivo qua<lro o r- de 1: t:i2:f; pa.t'a. pagamento a di r e ros opc
dinarw (com Jl<U;ccoros das Commis.-;õos do ra.r io da Casa. da Moeda. 
Ma.rinba G Guerra o Orçamoutu); 3" disl!ussã.o do projecto n . 232 A, de 1900, 

Discus.>.'ío uniea do projecto n . 148, de compM·ecet• .n. 22, de l ')Ol , autorizando o 
. 190!, an t.or·izaudo o Governo a mantl(lr con- P(~ler• Executivo a t r a.n ;formar as 1~, 2~ e 3~ 

tar ao capi tf1 o de l'l·a.gá.tl< Francisco Carlton turmas da S11b-Directo1'ia dos Corre ios em 
a antig uid;tde da. tlata da promoção á.quolle ta, 2• e 3• socç(ír.~ na. Director·ía G1Wnl, pa.s
:posto em l?ti de ab1·il de 18:>0 . sa.ndo os chefes de tut•Jnas a chefes de scc-

.2a parte, ás 3 hot':.\s ou ante~ : ç[o uc:;<lc quo preencham as condi~'ões regu
lamentare.;, e dando outra.<3 provitleocias ; 

Contin uação dt\ 2' iliscussão do projecto 3" dL~cussito do projeeto .n . 103, do 1901 
D - 216 A, de 1901, com parecer sobre as mar'C>iDdo os ea.sos e a fôrma da rev is.'io da. 
emendas pam 2' discus>ão do p1·ojecto condemnaç;ões ; . · 
n . 21 G A, que fixa a despcZt\ do Min isterio da. )a discus :ão do proj eeto n. 182 A, de 1901 , 
Marinha. pa Pa o exercicio uc 1!:102 ; · dispons;m!lo a l~<tZGnda Municipal de adean-

.Contiuuaçã.o <la 3"' tliscus:>ão do projecto tt~r a pag<1meuto do s ello nas causa.; em que 
on, 13:1 B, de 1!101 , qu;~ [I.IIÔOI'iZV. o Potlcr for ü.LJLUI'él. ou ré, pera.nto i,l just iça. local do 
Executi vo a abdr ao Minister•iu t!;l Justiça e Dis tricto F(~doml , c d:.t outras providencias, 
Negocios lnteric.rcs o credito tle l l :200$, sup-~ eorn cmnmla tla· Com111issão ; 
plemen_tar 11 vorhn V• üo [ll't. 2'' da. lei 2" di5cu:>Siio do projecto n . 271, do 1901. 
n. 746. J e 2 !1 d•~ dezcrnht•o de 1 !l<tiJ ; autoriz:muo o P odor B1ccu l.ivo :~ abt•it· ao 

2" r~i~cus.sflu do (Jl'ojc:cto n'. :!:i::i, d<l ! !lO!, Minbtrwi.. da, Fazend:~, o ct•eo1ito cxtr:tor· 
o.utorJz:uHlv o l ',Hl.!:t• ExccttLÍYO tt :.tb t' it• ao dinn,rio d<l 1'!):261$200 pãra Cllln['l'Íl' a sen· 
Mini,;tol'iu tla. Cucl'l'a o er lirli to th! 7:3ti:-l24$, tonc,::t •1o jniz scociona.l ue.,:r.a. Cuph;tl que 
supplc Jll(ll!l:u· :\ Ytn•ba 11.1" ,, J<:ta pa "' tlo cuu,lemnL•ll :t F :.L7.Cn<,lrL N:tciuna l a. J'e., ;ítuir <~ 
ll.l't. liJ da lei 11. i~fi, tlu :w de <1nzeuwJ·o tle J(orn b:w or &Com p., ·nc;:ocian ~r$nd;t.:t p!'aça , 
1900; a. impon:.tnci:t rp te tlc mais pagaram como 
· 1~ discu:•SiíiJ ;[o Jll'<\it•cio n. '~lií .\, <le 1!!01, r.lirei r.us de impoJ• tu)i.o de sal i rrJJJOI'ça,lo em 
'tor·n:~Jll.lú lrx r.<1n"i vo :Lr.•.~ h:tnco~ n:tdnn:ws C<!lll 18!.17, 

• ~duo IJa e;rpi.hl d .. .1\~tad ·~ .oiH Poi'O <tu~i..'w" u l.•• v;tnta-se :t s!'ssão ús 5 homs tia taruu. 
dcr::J·do logJslauvo n. ·· ' "':, d •! .~ : 1 1le J l l Dhr, · 
de l!JU I: 
2~ tli ~ou .>silo tlo pr"jcct•J n. r;:?.\. rlc IDO!, 

a.ltcl'and•J <L classe 1.", n . L das Tm·ifas das 
AlfaorJeg;1~ : 

!40'' SESSÃO . JOU 8 DE :-IOVEMlJHO l>E 1901 
3a discus,ílo do lll'ojecto n . 127, do HiOI-, 

dispondo S<Jb 1·c n. r:ontagem à t . 1111 t iguicl:úle 
do po~to dos official:S do cxercit•>. ; t quo se _, · 
referem o.-; a. t·ls. 1 • e 2• tl:J. le i n . :;5{), de g Pt·~Jsitlcncia dos Srs . vaz de MeU o (Presi-
dezeml:n•, de lbiJ5; danla), S<EI !JI'O ·Vias (2° Vice-P~·csiúcnf. a) e Va,:; 

Ia discu~s5o (lo pr'ojocto n. 130 A, de 1901, 'ele Mello (P1·esidcnle). 
estabelocr.nüu quo a.., e!;ap;ts llu ~> ofiici;ws do 
exercito c da a.rma.da nu nca. ser i.i.r) infel'iotc~ 
a l$400, qu;~lqner (jUO soja a. guat·niçã.oa quo 
}Jertenc;.no, salvo as ollccpçõe,; ua. lei ; 

3• ui~eu~~fí.J dô projccto n . f!(j4, tlQ, !900, 
autol'izanuo o Go~-cmo a prorugal' o p1·azo 

Ao nH:it.J·dia procode·SC ú. · cbaruo.11a, a qn e 
re~pundelll os St-s . Vaz de M.olliJ, -üa.l'los de. 
NuYat~~. Angelo Ncd,o, Agapiiu dos Santo.s, 
Luiz Gu»I IJorto, Ga"brict :::ia.fg(ulu, llmmnna.h 
do üJiveim, SorzedoJ!o Corrêa., Guodolh<~ 
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::Mourão, Cunha M<ll'tios, Nogueira Aocio!y, 
. Frederico B\Jrges, Eloy de Sou7-a., Tavares de 

Lyra, Pcr·cira Reis,- 'I'dnda1lo, Gomes de 
Mi:J.tto:;, Julio do Mello, Araujo Góes, Rn.y
munuo úo Miranda., Rourigue.l Dori:1. Fausto 

.. CarJ.oso, Soabra., Francisco Sodré. Manoel 
C:wtano, Alvos llarbosa, Pa.raohos M<JutHne
gro, Pinltoiro Junim•, Uot•<:d.i:\ de SLi, Il'ineu 
Ma.ch1w.o. Dcocleciaoo úo Soma, :.'-lilo P~Jça.· 
nha, Cu!!tolliO Cuolho, ' Julio Santos, Ma.rt ins 
Tob:aira,, Thoophilo Ottoni, Francisco Voiga., 
.Jos~ Hor1Ub.cio, BuGno úo· Paiva., C;u•neiro .de 
Rezende, Antonio Zwh(iría.:;,Mayrinl~. Cm•los 
Ottvni, Ologa.t'io Macie l, Rodolpho Paixão, 

, Pa.dua Rezenlle, Gusta~o Godoy , -Fernando 
Pre . .;tcs, Domlngues de Castro, Oiuà Bueno, 

' Valois do Castro , Alfrello Ellis, L<tme!l\1<>-

Dizia. hontcm, quando foi interrompido 
pnla. hora, que todo p lano financeiro do 
Sr. Ministt·o da Fazenda girava em torno 
il<lo supcra.bundancia. do papel· moeda. e S. E:x:. 
n..,i~o att!'ibui;J. as oscillações do cambio, a 
dcsvaloriza.ç.ão do nosso meio cir culante e 
as tli.ftl.culdaiies ccomnnicas que no!l asso
berbam. S. Ex. que ó ÜÍi> theorlco a;t~ hoje 
não conseguiu demon.~t1·ar esso. ~uperabun
do.:ncia, principalmente se a.ttcndermos á 
no.;s:l populaç-ão e Ms no;;sos ha.bi•os. 

TeMo om vi~ta. a uossa. p LJpulaÇão o l'ateio 
por cada hablt<wtc fic ttri a muito aqucm do 
que SUCCedc em fJUtms paizcs. . 

O q ue vemos no pre~ente momento é o 
premio elcvt\dissimo do dinhcil'o, ~ proprie
tladc ·complebmcn ;o tlc3va.Iorizada e os ti-

Lius, Cin-los C!wa.lcltnti, Paulü. Ro.mo~, Fá.Ln-· 
·cisco Tulcn tino, Soares dos Santos, Ve>pO.:· 
-siano !la Albuquorque o .DiogJ FortLma.. 

. Abro-se a S(Hsão. 

tulas sern-coiaçlio. · 
Par a. c> omdo1' Cite.~ f ttctos só tecm a ex

l)tica.çã.o na defici<:~ncia. (\e n\tmcra.rio . l:ia. 
r1ucm n.ttribua os.<;<t falta a.o re&rahimento ·de 
c~tpltao8pa:· ütlt<1 do c onfiança. c;sta oliser

E' ll:.la. e St'l\\ d.(\ln.te l\Jipr·ovad:l. a <tch da vaç-ão ê ve!'dadoit·a em relação ao desconto 
· :3essão antec~llonl.c. de lctt. t•as, :1 compra. do t itulo~ de em

preza.-! ia<lttstrtaes; nã.o 6, -porém, assim 
PRIMELR:\. PARTE DA OIWEM DO DIA com refllrencia <1 compra. de propriudades, á. 

. -acquisição de apoHco.l e õls trans:.~cções per-
E' a n11unciada a .continnacã.o da 3., liis- feitamente garantidas. . .:. · 

cussio do pt•ojccto n. 150 C, do !91H, com i\tostra. p or q_u~ os ba.ncos nã.o a.hwga.m as • 
:po;recoi' SJbro a.s ernenda.s o.ll'crecida.s om suas tr<vls_u.~:ções o. assignaln. Ctue os ca.pi~- · 
::l"'discus:~ão ao p!'ojocto. do lei que 01'ça. u. list•s só Y!S<tm o.~ JILL'O$' elo ~·auos do seu di-
Rccoita Cl:Jral da Ropublica pu.t•a. o oxt'lrcicio nhciro. . . 
do 1002. Dtlmonst·,·a. flllO :1 ~tti.W;ão [1,(1\ictiva em 

que no<~ achamos t! liovidn. (~ polit icil- ftna.ncei-
0 Sr. Presidente - Tem a ]l~tla· ra seguida pelo Gorcruo, ([U.:>irnando o nu· 

·n•;t o SL' . .Tulio do Mello. nwJ•ario, ct'ü:.\nr.lo c :mgmcnt:tnt!o impostos 

O Sr. ~J atli.<> de 1\·lello diz que 
. cmlJora lho J';tllr.ç~L com]Jiltt•nch~ p;wa. tra:~ar 
de as ;umptoK "'-'í.o impnt't:tntr..~ c•JIIlo o.~ agi· 
·to.dos nu lrl'ith:Lnte p"t'CCQ!' tlo illu;trc Sr. 
Sel'zerlello Co t•l'i3 '• dovc, nr1tl·ct.an(o, na. qua-
lida.uc 1le oppo;;ic ioni~t:~ ""'' <l C:tm:tl'<< o» mo· 
tivoo tk ~~~~t tlivcl'gcnci:~ com ;~ política 
flna.nccir·a. do Govcmo . . 

Nl'Lo ltn coni;l':t\lic<:fLo, com'l Dt'OClt~on :1s
sig1nht· h :t' tHa.s o n .o!H' :I DcpLH:.Illo pelo lU o 
Gmndo do Sul , o Sr. Gcl'mano II:tssluchol' 
l)ntre a. cond uctr~. actual !li~ bancad:1 per·· 
narnb::can;t e :t sua. attitwlc u.n&eriot•, t)()is 
n C<mHm~ sabe c1ue dcsrlc o in ieio drJ Go
·vorJ1o d•> Sr. Campos Salles a, representaç-ão 
pemambucana. tem manifestado .~ua pro· 
funda. divcr.';C!lcia. com ~t politic<t financcit'<l. 
do Govemo da l{epuhlica.. 

E' y crd:1dc qnc, antes de torminado o 
-prazo do fwtuling-kiun, a bancad<.~ votou a,l
gumas' medidas patlida.~ pelo Governo, mas 
o 1\)z pot· patriotismo. 

Da!h esta. cxplica<,\iio , vac c.ontinuar a 
dc~ctwolvcL' <:~S con~idcl'~IÇÕcs hontem enc~ 
·~a.llas sob1•e o orça.monto o1·a om discussão. 

OS nutiS VCX<J.CO l'iO l . 
A IJ:üxa <lo ca.t'é, dtl a.>.>aC<J.t' o J.:\ bol'l·acha., 

a p.,z:u• do cambio q_uo U.cvi<\ Yalol'i;c,u· ostes 
pNuuc to.; não -póilo sur' ~\tt t•i buitlu. si não á 
f;üh !lO reeu1'SOS pocunjat'ios . 

PM'a o (ll\l'lor, é rót'U. de duvida,, qne n. 
f:üta (lo nnmcl·ario é quo tom dotct•m inado a. 
situaç·ã.o prce:n·i~L om llLH3 nos onconr.1·amos e 
o St·. Minist-ro di\ l~azen•ltL t~nto compre- , 
heuJ.c bto q 11e l<lmbrü. no ~~tl reJa. ;o rio o .· · 
t'C.iga.tc da;J apo!icus como meio p1'o1npto de 
ptk cru cil•culacão e~se·errOl'mc ca.pltul qu~ o 
Tlwsouro tem enclausurado. Quacs os re
ClU';;os pu l'a os to re.'Jga, te '! A n1i.o · .ser llOl' 
meio (le um e111prest.Lmo ex.tm•no ou pot 
meio de 2alilos orçamentarios, pens~~ que estt. 
medida .i<\m;d,; pojoria ser posta. em pra-
t~L . . . 

A.ntr.s da. gestito financeira, do Sl•, Murti
ulto a verda.tle 6 qtw o paiz mol'ia-se re~ .. 
gullrrncnle: o crJm!UOJ'CÍ!J t inlta rec'!r oos, . :.· 
•~ producção c~~av<t Yil.lOI'lZI._1-d<l. e os tltu~os · ·· 
de amllt'e7.U.'1 }ndnstt•tii<IS t wham cot-.tçao. 
Hoj!l, p:H'C•m, r;utlo <le;>JnOl'ono u-~c . 

Si ciu YCZ rlo (liJCimar }ltiJlOl o Govo!'no ti• 
ves,so rcsgatad.o apolioc.~ , icrü~ oatrcguc u.o 
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commercio o ás industrias um gl'n.ndo ca
pital para o seu desenvolvimento ; -si em vez 

·de ostn.belcccr o imposto do consttmo q_ne 
fechou grande numero de fitbricn.:;, tivesse 
Pl'Ocurado recursos r.o a.ugmento prO})orcfõ
na.l de i.mposto em ouro, a producc;\o nacio
nal teria. augmentado o a. importaçã.o ue 
generos e3trangoiros, que t em simUare:; no 
paiz, leria fatalmente dhuiouldo. 

O plano do St'. :liini~tro, nom -,to menos 
pódc just tficat· a. sua famosa. fórmula ma.t llc
me.tica, em v irtude da qu i1l o ca.mbio fa.ta.l
rocnte s.ubiria ; olle nlí.o n.ttirigiu até )wjc ii. 
· taxa apregoada. e a sw1 .pequena alm ·é de-
vida a outeas ca.u~as, quo não á politica. 
finnceira. do Governo . 

Esta política só te;~ Pl\:.tluz.ido o d~>ca-
1a.bro gera.L . . . 

: 0 oradOl' faz vot:>s para que não t:Jnbarnos 
de pedit' nova m Jr.itoria a.os credor a > estl·.m· 
gelros! 
. A regpcito do ca.rubio, G opinião· do ora.dor, 
fundadn na lição dos f;;ctos, e na norH<t hi~to
ria. ftna.nceim, que entre nós crnno e m olttros 

· '·paizes, na Argentina. nomeadamente, cló o 
'balanço commercial influe pal'a as suas oscil-

. lações. · . 
Nã.o se refere á balança. commcrcial que st> 

funda simplesmente nas estatistie<.ts das AI
. ·.fa.ndega.3; mas, :i.quella. que abl'M1ge todos 

1l~ Ya.lores de qualquer natureza que ent1'Cm 
ou saiam do pa.iz. · , · 

Si nóY em vez de tormos mais dinhcil'o a 
remettcr para. o e:ttot'ÍOJ', ~h-ermos saldo a 
recebet', o Ct\mbio fat11lmonto subit•;\, porque 
m ercadoria como é, o.sttl sujeito a lei e~o
nómicn da pl'Jcnr<H:I d;~ oll'!wt;t. 

Pelo con tt•:II•io, a l>!'OCtu·a 'de s~qucti ~mca.-
recerâ o c;unhio. · 

Nu cxtinoto t·egimon ,sempJ'O C)Lul fa~iamo.s 
oo,·ns emit~SÕ(!S o cambio subia c i.~ to, pot·quo 
quasi sumpt·o ostas novas omissõos coincidiam 
com ompt·ostirnos cxtomos, que faziam aba
l:..nça. commot·cía.l pomlet· om nos.;;o fa vot·; o 
quo demonstt·a. que nã.o é o augmont o tla. cil'
culação l!UC intlu l sobt·o o c:~mbio. 

Não é a desva.lol'ização da moed<l. quo on
ca.rileo O cambio, mU/l é OStO (!UO deSV<.i.lOl'iZôl. 
aquulla. 

Nos paizes onlli:l ha circulaç:i.o metallica a 
- .mesma cousa se ob:;m•va. 

Critica. a opinião do St·. Ministro sobro a 
c~rculação mota!Uc;J., :pt•ovando que, nas con
dições· om que nos achamos é isto-uma idéa. 
impraticavel. O Govot'DO poderá importar 
todo o ouro do mundo; quando a ba.la.nça. 
pendm· contra nós, todo e lle sallit·á do paiz e 

,_ teremos de omittil' mais papel-moeda. 
· Estuda a questão dos impostos inttw-e;;

. taduacs, a que so ref'Ot·e o illustl'ado relator 
do. Receita. · 

Considera esta qnostão momcntr)~a. e PO>l' 
isto rcpoto <i. Camaro. as éonsidel'UÇÕO$ qui} 
foz em 18\)ÇJ, quando tcvo do·dcfontlet'" arl
ministl'ação do sou E8ta<lo, respondendo· ao 
S1'. Coelho Cintra. . 

Pal':l o orador os imposto ; inter·estadnae.> 
não são incons titucionaes ; considora.os., 
porêm, inconveniente3. 

Declara. quo Pm•na.mbuco oã.o ter<~ duvida 
em n.bo\ir ta.cs impo5t0S uma. vez quo todos 
os Estados, os do snl inclusive, procedam da 
mesm1 fórma . · · 

Estuda. o rcl11torio · do Sr. Minist.ro rla, 
Fazenda ntt pa.rte em que S. ·Ex. defende aa 
oper~ções elo resgate e tU'J:ondamemo das 
estrada~ de ferl'O do norte. · 

Em resposta. aos al"gumentos do Sr . :.\Im·
tinho o omdor lê á COlmara. um artigo pu
blicado na imprensa de Londres em princí
pios doste anno o pelo qual S3 ''ol'illca quão 
ll osa..~trosas fm•am: e.'>-'l:t..~ operações. 

Occup«.·so longamenf.e tlo arrenda.menf.o 
das estra1las, provando com dados insophis
mavois os pl'ejuizos que de semelhante ope-• 
í·a~ão resnltara.m pa.ra, o er.1rio pttblico. 

Conclue nlludiudo ao conceito emitti<lo 
pe~o Sr. Depu t:~do Franci~co Sü., quando de
fendeu o arranda.mento. o diz que 4flOVeJ·nw· 
d f;UBI'BJ' O bem p!tblico ; e 1'8StSh1' aos falsos 
amigos e a[Jir em nome da lei, fi rmando nesta 
a {01·ça, a legitimidade e a h onl'CI da admiais' 
t '!'ação Jlubl ica». 

(Muiio bc>n; muito bc~~ . O orador é mui to
cumprimentado pelos coUegas p•·escntes.) 

Comparecem ma.is os S~s. Urbilno S:mtos; 
Sa.tyro Dias, Carlos Mlll'cellino, Albuquerque 
Set'e,jo, Artbur Lem·os, Antonio Bastos, Indio 
do ·Brazil, Josd Euzcbio, Anizio de Abreu, 
João Gayos~ . Joaquim Pir3s; Ra.ymumlo Ar
thut', Vírgilio Brigitlo, Thomaz Ca.valcanti, 
João Lopes, Fra.ocisco Sá,Soares .Neiva, Lima. 
Filho, Ca.millo de Hollanda, l~l'lnirio Cou
tinho, Cel.w de Sou~a, 1'eilleit'a. de Sá., BL'icio 
Ftl lto, João Vieira., pereüa do Lyt•a, Esta.ci.o 
Coimbra, P~lro fet·nambuco, At'l'oxellas Gal
vão, Jovinit1.no de Carvalho, Sylvio Romero, 
Ca.; tro Reboll.o, i\filt,>n , Follx Gaspa 1·, Eu
genio Tourinho, Paub Guimarães, Ve1•gne 
de Abroll, Adalberto Guimarães, Tolenti~.lJ 
uos S~tntos, Galdino Loreto, Josê M11L'cellino, 
Ra.ul Bar1'o~o. Bo.rros Pro.nco .Tuntor , Anto
nino Fi~lho, toúrenço Baptista., Pereira 
Lima, Oliveira Figueiredo, Viriato Ma.se'l.· 
I'enhas, Gas,ã.o da Cunha., Penido Filho, Hen
rique Sallcs, Eduardo Pimentel, La.martine, · 
Costa Junior , Luiz Piza.; Teixeira Brandão, 
Lindolpilo Serra, Barbosa Lima. Germano 
Hasslocber, Francisco Alencas tro c Alfredo 
Varella. 

Deixam de comp,\recer com causa partici· 
Jlndt\ os Srs. José Boiteux, P~dro Cherroont. 
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_Rodrig ues Lima, Chr is tino Cruz, Augusto 
Sovet·o. ~lalaq uias Gonça lves, Moreira. Alves , 
Cornalio . da ·Fonseca, . Elpirllo Figueiredo, 
Affonso Costa. , Josú Duar te, El)amtnondas 
Gmcindo, Nei va , Tosta, Augusto de· Frei ias, 
Ma.rcolino Moura, Dionysio Cerqueira , Celso 
dos Rei.;, Sampa io Fert•az, Aug usto deVascon
cello.;, !.\fartinho Campos, Pereira dos Sanõos, 
Aur eliano dos S.intos, Joaquim Breves, 
Rangel Pestana., &stevão Lobo, Monteiro de 
Ba.r ros. lldofonso Alvim , Monteiro da. Sil
veir<t, Espel'idião, Allredo Pio1io, A!lalbm•to 
Fe t•Po.z, Leonel Filho, Necesio Tavl1res,Arthur 
Tort'6$, ~1anoe l Fulgoncio, Nogucit•a ;l uniot', 
Lindolpho Caetano, Mieanúa Azevedo, Oli
veit·a. Bl'ago., Bueno de Andrada, Paulino 
Cat•los, Azevedo Marq ue;, Antonio Cint1·a, 

. Hermenegiluo de Moraes, Ovidio Abran tes, 
Ma.noel Alves, Xavier do Valle; João Candido, 
:tviarçal Escobar, Francisco Moul'i\, Angelo 
Pinheiro, Am·elíano Barbo.~a e P in to da 
Rocha. , 

·O Sr. G o mes d e ltl.at t<Ul (pela;. 
ordem) - Sr. P1·esidentc, figura.na scguuda. 
pat· te (ht ordem tlo dia o projccLo n. 263 A, 
pot· mim· apresentado. 

Quando ap1·e~entei C~>tc projecto, pro · 
curando ·-just it!cal-o em algumás pu.la.vras, 
disse que ellc nã o só era justo e nece.ssa.rio, 
mas, s.Qbre t udo, urgente (apoi ados), lJOl'quc 
as meditlas nolle con~igoa.da ; , si não fossem 
tr atadas immediatamentc, llCll'dot·ia.m a. sua . 
O}lpor tunirlaúe . (Muito bem. ) . 
Nes~e sentido peço a V. Ex. que consulto · 

à Casa si concede p.rcforencia pa.t·a que e.>to· 
p1•ojecto sojtl. ·co llocado em primeit'O loga.t•· 
na seguada ·parte da ordem elo d!a . 

O Sr.: Pre !!ide nte - O honra(lo 
Deputado . Gomes do :t-.:latb3 roqti oro~1 pre" 
ferençia para discussiio do projccto n. 26:~ A, .. 
an te5 da. discussão do projecio n. 21 e A. . 

Vou subrnetter á. Yotaç.io da Ca.lllt\ra. o .. -
1 equcrimen t:l. 

E _sem ca.us..'\ os Srs. Thoma.z Accio~y, -Votar am a favor 55 S1•s . Deputildos e 
Serg to Sab3f(t, Go nç;J.lo Souto, Silva Mar1z, contra 49 
Esmeraldino Bandeira, Rodriguei' Lima, _ -· 
Eduardo Ramos, José Mohjart.Lim, Oscar 1

1 

Nao h(l. numer o . 
Godoy, S~ F1·~ iro, Alvc~ do l3~ ito . Silva . . 
Cltstt•o, João Lu iz, l,"rancisco Sa.llcs, Lamou- O s~. Darbol8a I~ i ma (2'ela o1·dma)1 
nier Godofredo, La.udulpho do :Ma.ga.lhãc>, - Sr. P r esiden t e, p Jco a. V. Ex. r1uo dig ne

-Adnlpho Gordo, R odolpho Miranda, Joaq uim se de dar n seguinte· inrormacão: quantos . 
Alvaro, Edmu:tdo da.Fon.;ec:~. , Cajado, Cinci- DPputados constam da. lis-ta. d'l. porta.. 
nato Bl'a.ga., Camp:>s Ca.rtiel' c cassia.no do 
Nascimento. · o Sr. Pres ide nte-A lista.da. _port!t 

accusa. a presença. de 117 Srs: Deputados . 
O S•· . Presidente - Havendo nu

m oro, ·you submotte t· (t votação o requeri
mon oo apros~nt.ado . na. sesSt\o de 5 do 
COl'ronte, IJoto Se.;. Dino Bueno, AúaliJel'lo 
Ferraz o outro:>, concehii.lo nos seguinées 
termo;; : 

<-~ Reque"~mos que seja. a. Mesa dt\ Ct\mM·o. 
aut-Jriztttlt\ a convoca i' sessüos nooturnas, 
omqu n.nto durar a d iscussão dos orçamento~. 
~1·e que entondct• bso conveniente.» • 

-· A e.;to l'OiJUCl'imon t ·) ap roseotou o Si'. 
Brício Filho a seguinte modcflcação : 

Ao requeri mento apt·osentado na sessão de 
5 do cor1·onte, pelo Sr.;. Dino Bueno c outros, 
au torizando o Sr. Pl'eoidcritc do, Carnat•n. a 
convoca1• ses8i3es noct urnas, sem_pro quo 
julgar convenicnt~ : · 

Vae·Sc proceder i\ chamada. 
P roc:ldendo·se <1. cham ada vet•ific:tHle tot•em 

se ausen tado ós Sr.>. Joaquim Pires, João 
Lopos, Trindade, J oão Vieira., .'Ü' tlujo Gúr~, 
Horcdia d<l Sá., Irinen Machado e Car los Ca
valcant i. 

o Sr. Preidente-Re.>ponderam á. 
chamada. 109 Srs. Deputados. _ · 

Vae·so proseguir na. vota.cão 
E' submettido de novo <t votação o 1·Ó~ uo

rimonto do St. Gomes do Mattos, pedmdo. 
peof~rencia para quo o }!r ojocto n. 265 A, de 
LOO! , seja. disctttido em p1·imeíro loga.r na 2• 
parte da. ordem do dia de hoje, tendo votado. 
a. fi:l. vor 62 Srs .. Deputados e contra. 42; totc\1,_ 
!04. «Em .. voz de -em quanto durar a discussão 

dos orçamentos - , diga-se : exclusi vamente 
para a discussão dos or çam entos .» 0 Sr. Pre~idente-Não b:t uumoro, .. 

Vou sulm~etter em primeiro lagar a votos apczar da lista da 1JOI'ta. aecusar a presença 
_o requer imento dos S1·s. Dino Bueno e ou tros. de l li Srs . Doputados. 

_; · Post~ a votos, é appl'ovado o refer ido _vao-se procode1• a nova chamatla . 
requerunanto. l Prooedondo·so · á ch•1mada ver ifica-se te-· 

Em seguida é posta a votos e a.pprovaàa a r em se ausent ado os Srs Joaquim Pires,. 
. mo~ olferectda pe lo Sr. Bncio FHho. João Lopo.~. Tl'imlaue, Joãu Vieil•a , Arat~o. 
-----~amara.~ . 20 
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· Góes, PiulJ.eir·o Junior, Herodia ([c Sá, lriMu 
Machi.i.tlo o Cal'los Cavalcanti. 

O Sa. Btucro FILtro-. • . que, justi1:".a.udo 
o seu voto, aceu->ou a. opposiçã.o . 

Si S . Ex . se tivo.>se limita:do a ,justificar o 
o· Sr. P•~esiden1:e- Re,;pon<lm·mn seu voto, sem envolvm• na jtlstificaçã.o uma 

· á. eharna.da. lll Srs. Deputados. coosura á o:pposiçã.o, eu não viria. nnsto mo· 

Vrw-sr. proscgnii' nn. vota.ç.."io. 
Posto de novo <L -votos o requerimento elo 

.Sr. Gomos de Matt.os, é appr ovadu por 60 
'votos contt·a 52 ; t ota.L 112 . 

. Comparecem ainda os Sr.,;. Luiz D,.i)min
· gus~. Augusto Fr ança , Nelson de Vascon· 
. ·cellos, Benedicto de Souza. e Victorino ~Ion· 

teiro. 

O .§a• . Seabra (JJelc~ otdem) - Sr. 
Presidentê. r.equcüt'o a V. Ex. que consulte 
<i ca.sa si consente no encert•ament•J da d is-

. cn~s..'i.o do Orçament o da Receita, que está 
lla. mni~o tempo sendo discu~ido o a Cam<.wa 
precisa ul.t im:u• as vo tações das leis de 
meioit. {l' r r.teslus • .o\j)(l;-fi)s .) 

·Proccu\lnt!o-sc :'~ 1obç>ão, reconhece-se· quo 
· nií:o ha nnmot·o. · 

mento occupa1· a. attonção dos m~us col
leg<ts; S. ~x. , porém, f a.zondo a sua ju~ti· 
fi cação, censur ou a opposição; sinto por isso 
nccessilhtdo do dizel' alguma cousa ti. C<1.-
mua. . . · 

Sr. Pt•a.;idcnto, a justificação do nobre 
Dcputailo, censurando a opposiçli.o, é uma 
r~pres:J.lh ao acto <la mesma, pJt' ter vott1do 
umn. preferoncia pam o Pl'ojecto que vae. 
<\ TU}Ja:t·ar as instit u iç.ões bancarias do P er · 
namhuco, do mesmo modo que Já am}Jarou . 
<ts insti'.nições b~J.uca.rias do &!tallo q uc S. Ex. 
rcprosenta. 

O SR . SEADRA-Os orÇamentos v e em am~ 
pal'ar a Ropublica e a Naç.ão. 

O SR. H1ucro .Fu,no- S. J~x . censm·ou a. 
opposição, dizondo que olla. pretendo. negar 
a.s lois de mrios ao Governo, qnan(lO o acto · 
quo aC<Lba,mos de praticar, a1nes w~ votação 
da preferencia,, é uma p rov:J. ·palpavcl, i nH· 
lU1livel, ClO')Uente, de . (j_UC ;\bsolutamente 

O S1•. I_.a•eside nte - Vae s e proce· nOs não p1·etendemos negar asleis de moias 
· der tlc noYo :i chamada. · ao Govem o. (Apoiados. ) . 

A C11mara deve estar l'ecorJada U.e que 
O Sr. Seabra (pela o•·dem) - Sr. q ltandu o illustro leador ·da ·maíol'ia, o Sr. 

Presidon tc,qnero toccentuar o seguinte facto: lJino nue:1o, dign<J re],H'esentanta de São 
a opposiçiio retirou-se para não votar o 1?-n· P:\ttlo, que nos m()rece a maior cimsidern.ção 

· cerramcnto <l<~. discussão do Ot'Ç<~.mento da e J'e:spei; o (apoiados) e de quem nó~ discor~ . 
Receitu., que já. está. em 1liscussão h"' muito i.lamo:; mais de umn. vez, ma~ a quom sem-
i;(lmpo . pro consitle!·amos, j(t pelo seu cat'<Lcte.r , por· 

O SR. Hrncxo FILllo-Peç~ a pahwra. ~uas a lta.-; qu:~l iLla.ded, p:~la tlolioadez;J. coro 
que tr;tta aos snus coll.ega s, sen.lo mc;1paz 

O SR. St:AJJRA - Si n. op}iosi-;:ão t em o in- ue usat· pa;1·a com ellcs de violcucitts e pro· 
tuito do protellar c nã:J d<tr o~ OI'•)amontos cessos cunclemna.vei.s, que . só pl'ü,juJ icalll aos 

. ao Governo, qnet•o que liquc'isto accenLuado. quo os p:·a;ictlll1 (aJJoiatlos), a C; ma.r.• deve 
(Vm·ios Sn. Dcjw t.aclos p câem o. pala·on r.. ) estar r ecordada dé que .poL· eSdll. occasiã.o, 

A 1'<\.zno por fitJC vo tei contra o requeri · u.o 1.Uscuri r o re<1uc\'imoilto, ·pl·opon,lo ses· 
mento uo pre f'or·<>ncia, nã.o foi pol'Ctuc qui· ~õosuociul'nas .umropresentttnte da. op11osiç1ío 
zc,';sc nega1• o meu voto ao projoct.o quo dá, l~";•n t<,JU·sc para, em um movimcn~o patl'~o
amolio~ aos banco~ de Pernamuu~o.porquo :1 'wo, dtzJr- que vot;~v:~. a.ft~.vot· uJ.s scs~oe;; 
mmh:t assign:ttur <t, como pre.>ideute da. corn-lnuctumas; como, porém, as ·mediJa.s mais 
mis~ã0 , e~tá no pat·ecel' favo1•avol ao pro· u rgcnr.c.-;, eram ju,,tamento as medida.; urço,a· 
jecto, ma.,; f()i }ltna não inte .t'J'omp.~ l' tt ro:~.- me!lta.I'ias , a opposiçã.o (l.prescmtuu uma. 
r.oria c-scncit~l u<t ordem do dia, que é a. di~- e menda, limitando ·as se6,;ões no.,r.uJ·nas ex· 

· cus~ão dos or<,,:uncnto;;, sem o que o Governo clu~ivámen~c {L. 'discussão dos ol'ç.mu ntos, 
11ão póde co1Hi nurLt' em ;;cu a nd:tme.nto .re· poPquc é o t rab<1.lho da§ leis de 1neios a. 

. gula r , nem . c.ost<~. C:mml'a pO(le sahir úi· nossa. roi~sito essencial e funditm.:n .al. 
gnament e dcanto cln. Nação nlio umllo d;ulo Encon·~t·ou tal ~cccitação <~ n os.>a. emenda. 
ao Governo as leis de meios. (Muito bem . ) que o nobre lea1ler l evantou- se c U.ccl~rott 

· queu. ucceitava. 
O Sr. Dricio FJll~o (pela o;·dem)- Acaua do ser votado o requeriment o . 

. S1·. Presidente, ouvi as con~illeraçõo::: que A op]losição aqui estevo prosen~o para, 
o.cabo.m de ser f'oit"s veio nobre ropecson- vot~.r. {1'1·ow m-se a)llWtes.) 

. t anto do Estar lo da Bah1a. , . . o Sn.. PR.l~SIDENTE-Atteoção ! 
O SR . f-iEAl.IHA - Qnc declal'Ou apenas ;I O SR. Brucro FILHO...,... Fomos p 11.t riotas 

.l'nZ710 por quo votou col'ltl'<\ a pt·ororencia. quamló assim .PI'ocedemos. 
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Agora., deante do requerimento que surgiu, O St·. Presidente-Respondeea1u 
·formulado pelo illustre Depu·:ado por Per-. á. chamada 106 Sr-s. Deputados. 
nallibuco, o Sr. Gomes de Mattos, pedindo Não ha numero, passa-se á ru:.ttoria em 
que em primenro lugar na segunda parte da discussão. 
ordem do dia fosse di~cutído o 11rojccto que 
-va.e da1· providencias sobx·e a~ condições tle 
uma instituição bancaria do Estado, .irrsti
tuíção que está acarL'etando com as couse
sequcncias da crl~e aqui 1·ebcntada em o 
anno passado, o 81•. Scabra, depois de haver 
votado cont1•a, ficou tão exaspero.do com o 
resul.l;ltdo da votação, que ~e lembrou de pe-.. 
dir o encorr.unento da discussão do projecto 
da }'eceita, cousa de que não se havia 1om
brado até então. 

Compat'ecem mais os Srs. Sá Peixoto, Sá. 
Freil'e, Hen1~que Lagdcn, JoSé Monja.rdim, 
Mormra da SllYa., Alencar Guimarães e Ri
vadavia Co1•rê:J. . 

() Sr. P••e!<iiden'le -Continua. a. 
3~ discussão· do projcctu n. 150 C, de 1901, 
com parocpr sobre as emendas oiTerecidas 
em 3• discussão ao proj0cto de lni quo Ol'Ça a 
Rocei ta Geral da Rcpublica para o exercício 
de 190~. · 

Tem n palavra o Sr. Fausto CarJoso. 
s. Ex. quiz vêr no podido de prcferencia 

um movimento da upposição para. cmba· 
raçar a 1na,rcha. dos orçamentos, i<so porque 
não sa1Je que o pedido p:wtiu dos Srs. G~mes o Sr. Fausto Car<loso diz <l.LlO 
de Mattos e Paula R.a,mos, o segundo . dos votou pelo encerramento d:1 . discussão do· 
quaca pertence á maiuria. · Orçamento da Receita ; já. que não se encer-

}l'oi mais um dos muitos movimento.~ info- rou, julga-se no dever de discutir o me.smo 
lizes do Deputado ba.lüano. orçamcmto. · 

S. Ex. pensou que nos (l.ffiCdL•ontava excla,- Si llw dis3or3m que desistindo da. palaYra 
mando que sahiamos do recinto pa~r<b niio a. rliscussiio se encerrará o orador se calará.. 
votar o en,~erramento da .discussão. Sahimos, 
~im, e o fizemos francamtmte. Vem discutir• o orçamontosob a inspiração 

Sr. Presirlentll, pós 008 COIBervamos aqui das mesmas iúéas c p1•incipios com quo tem 
para votar em favor da.~ sessi'íBs noctmnas, tr·atado nesta tribuna de questão financeira. 
n;.,,g l'lão concordamos com a rolha; si. por Vê hoj!' que a.qüeltes que o contestaram, 
um lado não que1•mnos tlue as leis tle meios como o Sr. Gtacinato Braga que, durante tros 
sejam nrgadas a.o Go...-erno, nã.o dc~ejamog dias o a.pa.rteam constantemente, como o Sr . 

. JlOl' outro que as~umptos importa n&is8imos, Barbosa Lima, que considerou um heróe o 
·encartados nasleis d os orçamentos,_passem Sr. Mínisko da Fazonda, como o nob~e 
sem discus.>ão . · DJpntado o Sr. SerzedeUo e outros, hoJe 

Sim, nós nos r•etiramos francamente e Jan- muiGos rlellcs vem a~acm· a geo>tâo fin<Lnceira 
çaremos mão do ti~l recurso sempre que pelai do Sr_. Ministl'o da ,F~zenda, nã.o havendo 
·violencia so protendor encerrar discussõüs nm so orndor, um so JOrnalrsta QUe o de· 
sobro assumptos quo ence!'ram metlülas ím- foni~a. . . 
portanl;es, como o pr•ojocto em d.e!Ja ce, q1m . D1z que o_ Muus"tro da F~~euda é. um vou· 

·contem medida~ íJue so referem aos ma.b sa- cHio. venCido pela. ~PinlaO pu~l!ca, p('io 
grados inter·esses do povo, comu por oxem- (l.]Jandono·e pola pos1çao secmndat•ta em que 
pio a ClLIO consigna o augmento do impo~to se aclut: . . . . .. 
sobre a J':xrinha de trigo impol':.ada,. es~e V ao defimr a pohtrca do Muustro da .Fa· 
elemen1;o esscncie~L á alirnent,ação public;'l. zenda o sm• doutrum o faz_ lo ngas constde-

. - _ . . ·. d · . ~ rações mos ~rando como o Ministro compre-
. A ~p~lOStç?,o,v_.ac ~umpr~u.? o seu do.'~er e hende 0 assumpto. 

drspeu,a. pex feit a:mvute o JUIW ~o nolne De· Mesmo onl 1807 o Ministw da Fezeuda. 
putado pela Balna!. para .contwmtr . . 11 bem l<WOit o sct1 (';x:acrero de nao intervenção ao 
;no~~ecer d<t Ni\Çcto. (Apo•ados. ,ilftulo vem; ponto do dizer l~lG « a idúa socialista .se está 
mw 0 bem.) infiltr·ando no nosso organisino soci<bl de 

Pruccdcndo-so '~ chil!lllLda, verifica-se moúu insidioso. >> 
tcrem-so ausenta.tlo os Srs. U1•bano Santos, O orador occup'l.·SG lat•gamcnte das opi
João Lopes, Trlnd~lde, Ermiriu Ouutinlw, nlõa.; emitLidas p3lo 1\Hni::;t.ro J.a Fazenda 
Celso de Souza, Toíxcil·a de S<t, _Bl'icio Filho, no. relatot•io a. que VúiD do refel'ir-se e 
João Vicit·a, Pm·cira dc·Lyra, Julio do Mello, mhsequentes e, fazendo estudo comparativo 
Estacio Coirn!Jra, Pedro Pernamhuco, At•aujo com o deste anno, tira a conclusão de que o 
Góes, Eugenio Tourinho, Gaidino Lor·ctu, Ministr·o ú um. vencido das propri as decla· 
Horedia de Sá, Irincü Machi1do, Nebon 1lc t'ilçÕe.,, não se admir.~ndo qu e-S. Ex., vcn~ 
Vascuncdlos, Theophilo Ottoni, Larnartinc, cido tambem pelos factos, .se adaptasse ás 
Costa Junior, Luiz Piza, Carlo.~ Cavalcanti o soLicitações da sociedade de sot·te que se 
Alfredo Va-1·ella. acha ~m flagmme contradição , e em cou-
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. clusão é um cl'iminoso ptlr quo fez uma obra 
na.cional infecunda, abdicou o seu p t•opf-io 
pr·incipio, empregou como cxacto.~ Pl'incl
pios fa lsos seguindo procca.ws inconve· 
nicnte..; . 

Sustenta. seu,; a.rgumontos ;\p:>nt ando os 
f at:tos tlecorrente; da in terrGnçã.o do J<;st<~do , 
o que antes era conrlemnado; e eat5o, cUz 
o ot·ador, o :Vlinish·o que vae de clave e 
esponja fazen,J.o c llc~tr·uindo n. obr <t ecJnJ
m ica, e flnn.nccir·a feita p~ln. intervenção, tem 
Ll.e recuar, e l'CCU;J., delxando em seu rela
t o rio LlcstrJ anno que, a.pezar ele ·tudo, o que 
devemos fazet· ó concorrer· · pat·a o clc:;envol' 
Yimento tia )Jl'.Jducç>lí.o c [~quello l.J;tnco a que 
HO armi)U do pode t• tle U.iminuie a prudUC(~1i.:J, 
tlesp1·,·zando o5 :;eus p n .. J!l'ietario:J pelo S:)qucs
_tr<), insinua. em o ultimo l'ela.ioJ•io a itlé a. da 
emio;s'jo ·de 50 mil contos pa.l'f1 au"ili:u· a 

· l:l;voura. <lo caf•!, idéa que j ri foi co;·porifi· 
cado. em um pr..~jecto apre :entatlo ;t Ca.mara. 

Killai ;, em nome da não intervençã o ~c 
dncinera o 11;tpel-moedr., emittom-so LOO.COJ 
contos d~ ré i : em in 3~ri}Jçõc;;, subst.i tllindu-so 
um vchiculo do valor de f<>cil movimento 

. por ontra lento n PP-'(a.do, c a.sgim o Mini :tl'o 
· tl'a.nsformou uma. crise ag-uda tornando-a 
chronica . 
· R.efedndo-s~ a.os pl'ojuízos r csulta.n ie.> tlas 
i adomoiza.ções ill.icitas que se deram, . do 
abantl.ono da.s estrac!as de l'~l'l'O e obras QUO 
se construíram e ao material p(ll'dido, admi
ra-w que o Minis tt-o venha dizer que é 
preci,;o o Estado intet•vir c desenvolver 
as iodustrias, e por isso 1n·ova que ello não 
s;~.be a. q m1ntas anda. e a.ssi m julga. pelas pro
pria.s palavl·:•s dos t:clatorios! 

Vae oc.:up:•r-se do dis~Ul'ilO do sou honrado 
coUega Deputt\!lo pelo Rio. de Janeiro, a 
quem N ndc um lll'Oito de homenagem, di
zendo-lhe, nã.o obstante, q tie é a. obra. mais 
fa.c il e mais illogica que lhe tem pa~S<tuo l lela. 
vista e, analy~tuulo diversos topicos, mo _;trJ. 
que nii.o aningimm a ace1•to as prop::~;ições 
soiJl'e emissão, de:!Cqui!ibr-io orç:amonta.rió c 
a vet·datle que se deva dizer ao paiz . 

Tcildo dado a hora, foi concedíllo que o 
oPadol' fico.s~o com a pala.vra, pa!'a continuar 
~:.m suas oh!Brva.ções na seso"5.o seguinte . 
(illa ito bem ; muito bem. O D!'t.ulrw foi f'elici· 
ta do por muitos Srs. Deputados .) 

Fica a discussão adiatl<t pela. h oPa_ 
Pa.dS:J.-Se a 

S~GUNDA PARTE DA ORDEM DO D_IA 

E' annunciada a 1" discuss,'\o do }lrojecto 
n. 265 A, de 1901, tornando extensivo aos 
IJanco> nacionaeB com séue n<\ capital do 
Estado do Pernambuco o decreto legi~la\ivo 

.n. 71:\8, de 20 de junl~o tlo 190!. 

Ninguem pedindo a palavra, i! Ünce~•rad,\ 
a dis~usslio e adiada a votação. 

E' ~tninmciada a continaação da. 2' dis· 
ctissão do projcct.o n. 216 A, de 190!, com 
]Htreccr sot>rc as emenda.~ pat•a 2a discussão 
du ]Wojecto ·n. 2lG A, q U;J fixa a dcspcza t\o -
Ministel'io da Marinlt;1 para o excreicio d•·l 
1902 . 

O Sr. P r esid ente - Tem :t paln.
Vl'a o S1•. Br_ic io filho . 

O S a•. U dcio F ll ho-S<?m totnp() 
p1.1·a. 1\>zer p;·oambulos, vao cntrax: dir ccta-. 
mente na discussão do ; .~a$umpto, · 

Analy;3Undo o projncto d·l Orçamento, im
pugna a , a.otorloaçã.o conc<uJida. ao Poder 
Exer.utivo p:t t' :L rol' C!' os ···cgulamonto;; dM 
l'Cpartiçõcs d.o Mini.>tcrio d•t Mari.[\ha. 

E' uma gt•andc ma.nia o.~;a.. ·-do qum·er rc
fvrmar a, ca1l:1 momento systoma que acar 
l'J t:t do Ol'uinal'ÍO dosorganiz<lçfio tbs SCl'· 
vi;,os. · 

Os ministt•us qun~i tndos ;~cham c1ue sua. . 
pass:tg<Jm. llOl' uma pasta. não ftc!ll'ti suff1~ 
cioni omentc as .ignalaua llcsuc que não ro· 
formom . I 

Pa.s$a a ana.lysat• as cmontla.s . Combate o. 
que lliminue a verlJa- -Evcntuaes-bem como 
lt· qt.LJ dimin ue o UI 100 conto:> v.-Combusti- · 
vcl_:_pois os .navios pr&isam oliar em . 
coo~bnte movimento. 

Defendo em soguicb a omonda quo pro
llÕll vcrb~ para o pagamento das pensões 
que se rnfm•cm aos operar ias dos Arsenaes 
de Marinhtt da Bahi::t c Pcl'nambuco ; n. que 
olüva a tliaria. tlos sm•vcntrJs rlo Arsenal J o 
Ma;· inh:t o :t do Sr . Huú unah de Oliveira, 
::;ob:'c pharóos . . 

Trata d<J.S cmendn.s sul>rv submal'.inos, Llís
ctite larga.mento este ponto o elogia a tcma
cida•lc ea.pcrsoveranQ:I cJm que omachinbt.a. 
Jacintho Gomes se eu~eegu. a e.'\Ses trabalhos 
deS!le 1882 . 

Agot•a ~ Commlsslí.o elos competentes que 
ex;\mine os typos a1Jresentado~, dizendo CiU!\1 
o que l'Osolveu o problema.. 

Delcmic tambmua ctucnda que mandarcs
taboleccr o Arsenal de Mtll'in ha do Pcrnam· 
lmco, on:tr-andu em demot•ado estudo <\cerca 
da fu nu ação dos nossos arsena.os c fortalezas. 

Elogia a Comroissã.o por h<1.ver acceitado 
sua emenda. 1wopondo a ucquisiçiio do uma 
port<~.·batel pa.ra o, dique Santa Cruz; de
monstra. que tt dcspcza resulta."! te deste. · 
ement.la é a ntes uma. economia, :porque maior 
~omma do que a. quo Yae ser empregada 
gasta o Es ' a do todo~ os a uno.~ coro a cntradtL, 
para. os dique.~ particulares, dos navios da. 
armatla . · 
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· Depois tl'ata. da sua. emenda con~ign;~ndo lt 
·verh:1 de 500:0:10$ pa.ra. o <~ndamnnto das 
(l~n·<>s dos monit·)i•çs Pel·n~;~:m!mca o Maranh<io. 

Nlio concorda com a Commissão quando 
.opina que a continua.ç~.o d<1S obr·as devo fieat• 
.cxclú:::ivttm0néa lL mercê das SJbras da. vorbJ. 
-Material de Co:J~';eucçã,o N<lvaL- quo tem 
d1 a.ttendoe <11 multipla~ cxigoncias• (lo m~l
teria.l naval. O~ dois monitores o:;tão om 

ta.ndo :t rowelto l)hruscs do eminente c~
ct·iptm· Ruy Darbos<L 

·Conclue o orador ctuc devemos es tat· pt·e· c
:par<ld.os paea uefandet• dignamente a. noss:t 
sobQrania, a intcgl'idu.de do súlo braúleit·o . · 

(Apoiados. Muito uem; muílo uem. O Ol'adoJ" 
é c~<mpl'imenü,do c a1n;o.çado pelos BeHS col- · 
lega.!. ) 

Fica, a. discu~sã.u ;v.liad:t. pela ltorà . 
cunsteucçilo ln .onze a.nnos. · 

Durante osso tempo tem sido ga.~ta com_ o.~ Pass;t-so {1. hor<1 destirm: .la ao expcdi-
mcnmos a r1uantia. dü 391:067$730. Toca,rn ente. 
34:642.$730 por atHJO, • 

Ora, suppondo que é C3.,a. a. sommn.a po1cr 
see despendida annuo.tmontc; .o admit~indo 
C[UC 5!3J:OOJ8 b:iSbm par,\ . .;i ultimação dos 
trabalhos. temos q11c sú daqui 1\ 14 annos 
RS oln·a.s. fica.t'lto ui Limadas. 

. O S'l'. Agapit.o <!os Santo• (3' 
SecJ•dario, sc1'1}Íl'ldo de 1°) pt•oce<b á Litura 
do sGgni n to · 

Mi1s a vcr·ba de 500:000.S ó insufficient~. A Officio.;: 
proposta polo Sr. Neliion de Vasconcellos, no 
valor do 1.200:00~1$, é a quo mais se <\p- Do Sr. l• Socreb.rio do S~nado , de hoje. 
pro :i. i ma da verdaue. l'~Ulettondo um dos :wtogr•aphos tia re.oolução 

Si essa é a v'erb't neco.;saria, sõ em !936, tio Congresso Nacional, devidamente sane-. 
~~to é, de h9je a 3:5 anno>, o:; monit0res fica- cionado, autorizando o Governo a conccdeL' 
rão prJrnptos. um a.nno. de licença ao preparador da E~cola. 

E hão de estar· em bom estado ! Polytecmc.1 cio Rio de Janeiro Dr. Manoel 
Diz que ia..Lvoz a dcrnot'i1 nct cou~tt•ucçã.o José de Querroz l.<'erreira.-Intcira.do. 

dos c>·uz:adore;; sej:t devida. a.,)S non:_o~ que Do mesmo senhor, de igual data •. remet
elles trazem; Pernam~~1co e Manmhao l~m-l tendo o pt•ojecto do Senado 1.p1c n.ht•e o ere
bru.rn dou> ~sta.dos, CUJOS rcprcsent[l.ntes nu ~dito nece~su.rio p~ra o pagamento 1t. D. l3al
Congl'<Jsso sao um pouco rebelde~ . Sr é osso o 'j bina Mi1l'ii1 Netto ela Costa do meio sohto a. 
ipconveniente, ent-ro que seJam os nomes mu- q uc tem direito, c?m..o mãe do alferes do cxcr
rlados. . ·cito José Netto SJ.moGg da C(Js1;a.-A' Com-

Os monHo1·es po:tm·ão sei' ch11rnados Cam-) missã.o de ÜJ'ÇJ.monto. 
pos Salles e .Joaquim Jfur!inho . Si o segundo ~r . ·,t · 1 M · l·· d h · · 
não ssrvir é só escolhor entre Olyntho Maga- .. 0.0 " mb er.to <.a. :- :m~ l~, B ?J~, sa
lhãcs, Alfredo Maia e Pinto da Luz 0 que ttsfa.zvmJo a. IQ(lUtSlÇ<tll tl?sta Camara, no 
mais convenha. ~ffi.cto n. 24?'. <~e 31 u,o me., ~o~o.-A quem 

Trata da Ul'gcncia. de rMorma.t· 0 nosso lez a rcqms1çao. (A Commt~sa.o uo Or<;a.
matePiaL Refere-se longamente :ts necBs~itl:t- mento .) 
des do At·son~l de Marinha, quo precisa me- Do Instltuto da. Or.lom dos Atlvogados Bra
recer a attonçã.o dos Poderes Pttblico.J. Ex- zileiros, do 25 <lo rncz findo, representan1l·J 
alta a compe~encia e o; meritos do a lmio sobre a no~CS>id:tde do sm• revogado o al't. 2" 
ra.nte Gnillobel, cit,a.Qdu as obra~ feita.l pelo da lei n. 585, .de· 3 ! de julho de !899, em 
àl'Scnal no Silva' Jo.râim, .'lncllw.la, Jlquid"'" virtmle tlo qu:Ll foi eKpedido o clocreto 
õan, Trajano e outros. . . n. 3 .. 5<:i4, de2~ clc-.j:mcir~ Ü·:l 1\JOf), na _l)al'~G 

Mostra os pm·igos do iropOl'la.l!Slllo o as t•elatlva. á. nullldade dos t!tu lus c papei~ n~o 
precauções que contl'a o mosmJ devem to- scllaclos ~o p~azo de ?O d~;ts .-A'· Çommrssao 
mar as na.çõus fracas. do Constt~mçao, Leg-1slaça.o o Ju;;tlç<\ , 

Refere-s:i á notici.a.du.da por ~utntt impot·- Do [ 0 sCJcrotcw~o Lla As8ombléa Lcgisla.ti.va. 
ia,me foiha, o (Jo)·rew da ][anlw, ela qu:tlro- tl.o Estado do Rio de Janeiro do 7 do correu· 
sa.lta o ~nato de que 1.!- i t'istaliaç.ã._o e•~ctr~ca to, ~nvia.ndo uma. rept·~sontaçã,o sobre a ne· 
elas fort.~lez:J.s ~o Rto dB J~neno fo1 fmta cessrdado da Jl}anutençao d:t a.lfandega de 
pela casa alloma Haupt & B1ehn, que para. · Macallé.-A' Commillsã.o tle Orçame nto . 
. realizar o trJ.ba.lho t'ocebera a plant:l. dll.s 
nos>as fol'tificaçõss . 

O caso é tão extraordinario, que nã'> quer 
nello aéroditar, e:rpora.ndo que o Governo, 
por sua. honra, o mande desmenti r emq u a.ntü 
antes. 

Enh•a. em largas considerações a pt•oposito 
.do aperfeiçoament? de nos>a. osqttadt•a, ci-

Telegramma : 
REciFE-S de ncivembrv de 1901.-Pre3i· 

dente Cama.r:b Deputallos-Rio-li:!fectuou-se 
hoj\3 apuraçio eleição Depu tado vaga Her
culano B[l.ndaira., sendo expedido diploma. a 
Jo.~é Medeiros Albuquel'que, unico votado 
que obtevG 5.050 votos-Sl\udaçõe~-.l"o~· 
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nando Xavie~· da Silva, presidente 
41purauora de Nazareth. 

da junta quando em exercício, âquelles tres (3) c a. 
estes duas (.2) eta.pa~ de peaçJ. de p_ret. 

Foram ·apresentadas nn. sessão de 8 de 
novembro, ao projecto n. 263 de 1901, fi
xando a despeza do Ministef'io da Guerra 
para 6 exerciGio de 1902, as seguintes 

E:"IIENDAS 

A0 p1·~jecto n. 263, rle 1901 

(Orçamento- da Gur.rra) 

Na verba. 2a.-rubeica Auditores-_-dig a-se 
- 2 na Capital Felei.•al e Rio Grande do Sul 
2~:000$000. 

6 no Pará, Bahia,, Pcmamb:lc,J. Parancí 
Matto Gros,:;o e Rio de Janeir0, 49 : __ 000$000: 

Sala da.s seasões, 8 de novembeo ele 1901-
Sor:u·es elos Santos - FNmcisco AlencastJ·o-
Vespasfano de Allmqtterque. -

Na ruhl'ica I;>n..:.._Material--e sub-rubrica 
-Arsenaes e Depositos-accrescen te-se: 

1:652$ para concerto do mobr da officin:t 
de machinas do Ar::;enal de Guem.t de Porto 
Alegre ; 0:000$ pa,ra a compra d.e m;LChinas 
que são nccessarias na officina Lle c.l.t'pinta
ria do mesmo arsenal, afim de ap3r·feiçoa.r o 
trabalho e augmenta1· a smt producçüo. 

Sab das sessões, 8 ele novembr·o de 1981. 
Soares dos Santos.- Francisco .Mencast1·o.
Vespasianu de .Albuq_t,eNJH9 • • 

Na rubrica Ü"-Arsona()s e Depositos-ac
crescen t;e-se: 

4:800.~ para dou~ ma,ndarlores com o fim 
de restab.elecm· os s'urviço.:; de Líttoeirus, funi
leiros, cort·<~eiros e SJlleim.'> no Ar::>.1!1éÜ de 
Gueera do Por~o Alogl'e. 

Esta medida é 1cmbt•atla no rcln,tol'io do 
Sr. Ministro d:t Gturra, ü p.tg-in:t 219,.e si
gnifica, urn a,ugmcnto qne rerluncla em eco
nomias futura~· parrt os c Jfro3 .pubticos. 

Sala das sessões, 8 do novembro do 1901. 
-Soares dos Santos .-P1·ancisco Alencast1·o. 
- Vespasiano de All.Ju,]_wn•qtte. 

A' vorha- Secroheia ch E~bdo- acct•e
scente-se: «Par.t P.1:;am3nto de telogrammas 
exteriores, 700$000.»' · 

Sala da~ sessões, 8 de novembro de 1901.
Francisco Sd. 

A' rubrica n. 10: 
Acci.•esc~nte-sc, in fine: 

Aos modico; e pharmaceuliicos adjuntos 
do· exor>cito serão abonadas, diariamente, 

Sa.l<l. das sessões, 8 de novembro ·de 1901....,--
B. _Paixtto.-Diogo Foí·tuna. 

Na rubrica. 2a consignação- Auditores-
accresceQ.te-se depois dé~s pa)avras-Rio de· 
Janeiro-o seguinte: «Além da, etapa do ca
pi t~o a que tiver0m direi to os officiaes do 
exercito pelo§ lO-Etapas.» 

SaJa dn.s sessões, 8 de novembro de 1901.
-Teixeira de Sâ.-Camillo ·de Hollanda.-Lima 
Fmw. 

Vão a imprimh· os soguintos 

PR9JECTOS 

N. 2Ú-190l 

Jlfanda considera~: como 1·esava do· exe1·cito 
nacional os cm·pos de policia dos Estados· 
quo ti·oe1·em or·gani.mç{ío 1~tilitar, e dá outras 
providencias. 

A' Commissão do :Marinha, e Gucrr<.L foi 
presente o projecto n.231, a do corrente anno; 
di~pondo 'LUC os corpos do policia dos Esta
do:~, que tiverem oi'gimização militae. scjam
consitlm•ados re.~e:va. do exercito federal, 
bem a,ssim que os officiaes dos referidos
corpos, no oxol'cicio das respectivas fucções 
ou r0form:~.d.os. gozem das me:;;m:1,s honras 
militar·cs dos da guttt'da nacional. · 

D:ts palavms com que foi justificado na,. 
tribuna, da Camar·a este projecto, verifica se· 
que o seu illi.Istrc autor, apresentando-o,. 
teve om vistft principalmente acabar com a 
sit.1mçã~J difficil em que se encontram os offi• 
cia,es (Üts milicia,s dos Estados, que não re
cebem continenci;t;;; militares pot· p~tNe da 
forc:a fedct>iJ.l, em virtuue ile re . .;olnção to-

Tnittl;1 sobre p<1rocor do Supremo Tt•ibunal 
Milita.r e contidtt no nviso do Minist,,rio da 
Guerra, n. 1518, de9 UC3,julho de 19UO. 

· Apoza,r desse louva vel intuito, a Commis- · 
são sente não p.Jclet• du.r o seu apoio tls me~ 
uillas con::;igna.da.-: no projecttJ, que, si al
gumi.t consu. vem acceosccntar i't legislação vi-· 
gente, é just:.tmente apparellutr a acção ad· 
ministl'ativa do Podnr Executivo Federal,. 
sobw assumptos que ::;ã') da exclusiva com·· 
pctencia dos EstaJ.os. . 

O pro_jocto envolve, com e.ITcito, duas par· 
tes distincta,s: a primeira consiste em con
siderar as forçu.s policiaes do.3 E::;tarlos, mili· 
tarmente org(tnizu.dos, como re:~erva.s do 
exerci t:> nacion:J.l, o ctue em resumo, q um·· 
dizer que . essas forças ficu.I'ão dependentes. 
da organização do exercito· tepi:'itoria.l, e, 
como taes, so!frerão um desvio no o~jet.ivo 
que tem presidido a3 re~pectivas creu.ç'Qes •. 
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E' a Constituição da Republica, ~:n•t. 63, 1 nistrativo, s5:o cJmtud? h?-ri!l~nica.s na d~
quom garante aos Estados o direito de m<m- fesa tl.a Patrw. o das InstttUtçoes repubh~. 
terem as suas forças militares, destinadas canas. , 
como as do exercito federal, «á manutenção Sala dl13 Commissões 7 de novembro de· 
das l.eis no inte!'LO!'>~ isto é, de,~tinadas 0: ga- 1901.-A.lves Barbosa, p~·esidentoo - ·som·es 
rantn· as cnnst1tmçoes ~staduaes ; por l;sso, dos Santos, rela.tor.-Uodolpho Paixãoo-Albu~~ 
essaS-mesma.s forças so podem ser regtdas querque Serejo o 

por leis estaduaes, sem que á União caiba 
nenhuma interferenciano sentido de alterar No 231- 1901 
a sua orgcmiz<tção e disciplina, dellas. · ~ 

Como P')ÍS, vae o Congresso dect·etar que O Congresso Nacional decreta,: 
,i., 

essas ~forçcLs são rcserv<.ts do exercito na- Art o 1 . o Os corpos-de poÜcia do3 Estados, 
cional, o que' dá ·á União, pelo menos, o di- que tiverem or·ganizaçKo miliar, s:io consi· 
reito de mobilizai-as (Constituição da. Repu- dorados reserva do exercito nacional o seus • 
blicr art. 3i, n. 29), influindo deste mudo na officiaos, no exercício das respectivas fufic;. 
economia dos Estados~ _ ções ou I'efurrnados, gosam das mesmas· 

Si as fvrças C:)tadmws podem pr·estal' ser- hom'a8 militares àns da guarJa nacionaL 
viços á União, como já, o. fizeram as do Rio Art. 2. 0 Revogam-se as dL3posiçõr.s em 
Grande Jo Sul, os da, Bahia, as de S. Paulo contrario. 

-e-de o~ür;s Est<t~o~, é isto antes dev,id.o á in-\ Sal<.t dasse,.;;sõos, do setembro ele l90lo--
tlue~cla .de pa~r~otlsmo do que C! 1 Chul~n.do AclalúeYto Gu1:maníes. 
de uma, Impos1çao de competene1a contltn-
cional. 

Ente.nde, pol'tanto, a Commis'lão que a pri
meira parte do art. l() do peojecto, longe 
de satidfazor os intuitos de sou autor, virei 
trazer uma. solução ::marchiea, que envolvo 
ao certo a autonomia dos EstrLdos, e por 
isso é Lle parecer quo a Ca.mara dovc rojot
tal.:...à. 

Quanto á scgllnda parto do refm·ido a.rtigo, 
tambem a Commi.ssú.o ;~ considu1'a inutil, 
porque a matr:n·ia já so ach<1 regulad<t pelo 
decreto n. lUO, de 26 do abril Üü l~Ul, contt•a 
o qual11ão pôde v.igorar o aviso sup1·a.citwlo 
no 1.518, llu 9 de julho dn 1900, qnc é nullo 

N. 273 - 1901 

AMtoriza o GolJer·no a pa,(jar ao Dr. Jotío Jose· 
Pinto Jun-ior, lente jHb·ilaclo da Factttdade 
de Di.nJilo do Recife., os 1-•encimentos de 
rlirecto1·· interino da mesma {c!wlclade, du
mnte os pe1·iodos de 4 de janeiro a 8 de 
sctemJn·o de 1886 e de 26 de man~o a 2 de 
Ol.f.luúto de 1890, e bem assim '(1, !JI'at-ifica
r;ao arldiâonat qite q~w llw compete des·de a 
data ern que completou 25 am~os de serv!ço 
cff'ecUt:o ; com patccct da Oomrn·issao ele · 
01·çwíwnto 

de direito e:11 fL~co do quo dispõe o mosrno O Dl' .. João Josü Pinto Junior, lento ca~ 
decroto. t.hedraiiícu juhilntlu da FacuVJ.atlo úc Direito · 

A Cornmis1ãoú, }JOi:3, dopa1·oeorquc os offi· tiu RecHi\ roquol'CU <.t C:1mal'a, em petição 
ei~cs das f'ut·(~;~s p~liciacsuos E~liado..- toom üi-~ q~w- foi r;nvl~<hb :1::;.· c~.~~nmj_ss. õGs úo Constitui
rmto ás cont.tnonctas do mwrctto, du <~cem·llo ç;w, Ln•rJ:~l:.~ç:w o .Justtça o de Orçamento, o 
com o a.rt. 2.2, do alludido tlccretu, t1UU diz o roctmllo0i111onto tio dirdt.o quo lho assisto a 
.seguirHo : . · col'ÜLS c dnr.eenlin:Luas n~ntttgons pccunia- · 

Igtw.es lwn;·as ou conUncncias, con{on>w a.~ l'iHS. . 

que {toam declw·adas, sr7~ devhlas, en~ igual~ _ A primoirn, tln,quollas Commissõos estudou 
dade de posto, aos offictaes lwno1·an.os do detidamcn to o as:->nmpto o, no liose.mpenho 
exercito, da guarda nacionat, cm·pus de po- <Ü~ fnncção quo lhe foi commettida, vem 
Ucia, de bombeiros e aos offlciaes estmn· apresentar, com o rolatorio dos seus estudos, 
geiros o um pr•ojocto de y•esolução a ttcndendo a duas 

N0m se justifica, quo o aviso· citallo consi- das roctumações do peticionario, deixando de , 
U.ero como cor•pos do policia coucomplados fa.zol-ó quanfio ti tor-JoirJ., pelo motivo ade~ · 
na letra do docroto sómente os da cap1tai da. ante expo.;too 
Republic<t, qu~!ldo é sabido quo ost~s.s~o Req~CJl' 0_suppUcant.e: 
tambem supprrdo.'.l pelo:~ cpfros do mumc~p~o _ . . . _ 
e estão su,jcitos á autoridarlo da 11olww. 1°, n~elhol'm ~eJnbllac;ao, calculando-se os· 
administrativ<t do Districto Fodoral. respcctzvus vonCimemos pela tabella do de- · 

Demais a simples prestaçlo tl.e continon~ crQto u. 1.232, de 2 de jano~ro de 1891 ; . 
cias milÚaees, que o aviso ~o. 1.518 não _ 2', pagi1Enento de vencimentos CóJ:?O. dn•eo 
contesta serem uevidas aoJ oflicmos e.;;tran- cto1• mtm·mo da Faculdaue de D~re1t? do · 
geiros, indica o 1•ospeito mutu? q_ue_convcm Recife, durante os pe~iodos do 4 de Janeiro a . 
guardar entru forças, que, st sa.o mdepe~- 8 de setembro de 1~8G c de 26 (l~ março a 2 · 
dentes no ponto de vista orga01co o admt· de outuln·o de 1890, de confortmdado com o~ 
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clecreto legislativo n. 2.223, de 5 De abl'il 
de 1873; 

3", pagamcn~o da gl'a~ificação acltlicional 
cJrrespondentc <~. · mai:.; de 26 annos de ma.
gisterio, nos t2rmo.3 do art. 20 § 16 do de:
.-ct•eto d. 7.247, de 19. de abriL de 1879, a 
;contar().adata ein que comptetm os 25 a,nnos 
tlo serviço effec~ho. 

Os documentos que instl'uom a, pe~iç1o 
provam o direito do supplicante ás vantn,
gens .. p3cuniari(ts que requer. Não obstante, 
. a Corumissão, :n-o projecto que o!I'erece á con
::;idera.ção da Camara, só attendou cts dua3 

. ultini as i•eclamações, por isso que já existe 
um prójecto de lei,-.:..o de n. 41 A, ele 1895-
com parecer favo~avel da Cl.l mmissão do Pa
zenda e Industrias , conc~den(lo a melhoria 
da jubilaçã J novamente rJquerida~ 

Pensa a Commissão quJ o p:t.gamento dos 
vencimentos de directol' interino da· Facul
-dade, nos .alluclidos períodos, é de justiça. 

O de0retJ de 5 de abril de 1873 não esta
beleceti differença entre os vencimentos 
·devidos ao dil'ec tor ellectivo .e os que com
petem ao lente cathedratico que de~empanha 
temporariamente as funcções de director. 

Demais,a outros lente~ que dirigiram inte
rinamente aqueHa Faculdade teem sido con
codidi.\S as vantagens que o supplicü,nto re
quer e dessas mesmas vantagens gozam os 

.directorQ3 das outras escolas superiores
Medicina e Engenharia. 

O pedido consta.nte da 3a. parte da petição 
tambem deve ser a ttendido,por sm· de inteil·a 
justiça. : 

O art. 20, § 16, do docreto do 19 de abril 
de 1879 concede ao lento· que continúa no 
ma.gistorio, depois do ter completa.do 25 
annos de serviço cffectivo, a gt•atificação 
:annual de um terço do3 seus vencimentos. 

Calculada essa gra~ificação pelos venci
mentos que o peticionaria recebia, na épo
cha. em que c:Hnpletou aquelle. tempo tlo 
·sorviç~o,seria olla de I :600$ (teeço de 4: 600$). 
Entretanto, a gratificação addicional que 
Ih e tem sido })aga é ;:~ponas do 400$000. 

Ao Sr: consollleiro JoãoSilvoit•a doSouza, 
em condições perfeitamente identicas ao pe· 
>ticionario, foi mandada pagar pelo ontio 
Ministro da Fazenda Dr. Se1•zedoUo Coerêa 
r(apostilla, do 25 do novembro da 1892), de 
accordo com o citado decrGto de 19 de abril 
de 1879, a gratificação ad.dicional de l :600$, 
como se vê da certidã6 do Thosom•o. Federal 
appensa ao raquerimento. 

Assim, attendondo aos precedentes da Ca· 
mara o á falsa interpretação dada aos cita~ 
dos decretos, a Commissão apresenta o&~-
g.uinte projoc~o do lei: · 

Art. 1.° Fca o Governo autoriza.do a pa
gar ao Dr. João José Pinto Junior, lente 
jubilado da Faculdade de Direito do Recife, 

. . . 
os vencirn·:mtos de director interino d :1 mes
ma faculdade, dmante os poriodos de 4 de 
janeü·o e 8 cb S3tenibró de 1886' e de 26 de 
inarço a. 2 de outuhrü de 1890, de conformi
dadecJmo decreto legislativo n. 2.223, de 
5 de abril do 1873, o b3m assim a g,•atifica'
cã') addicional corres :ondente a mais de 25 
ànnos de ma.gisterio; nos termos do art. 20, 
§ 16, do decreto n. 7 .247, de 19 do abril de 
187\), a contar d3. d<tta em que ·completou 25 
annos de serviço effcctivo, fc.tzcndo. p3,ra 
isso, as nocessn.rias .operações de credito . 

Art. 2.() Revogam-se as disposiçõé.'3 ~ em con· 
tl'a.rlo . 

Sala das Commissõ .H, 22 de outub1\:> de 
19Jl.-J. J. Se(tbl ·a, presidente. - L <tiz Do
rningEes, rala.tor .-.4.1·thul· Lemos. -'Peixei1·a 
de· Sá.-Al(1·edó Pinto.-Rivadavia Con·êa.
F. Tolentino. =-Azevedo Jliat·ques.-FJ·edet·ico 
S. Bm·ges. 

A Commissão de Orçamonto nàda tem at 
oppor ao p<l.recor da Commissão do Justiça 
sobra a petição dG lente cathedrt1tico da Fa
culda(le ue Direito do Recife Dr. João José 
Pinto Junior. 

Sala das ses~Õ8S, 8 de novcmbl'O de 1901. 
-Paula GuiJnarties , presidente. -Nilo Pe
çanha, relator.- Vic.tm-íno Monteiro.-May-
1"ink. -L'a;:z Piza.-F1·ancisco Sá, 

. N. 274-19.)1 

Attto1·iza o Pode>· Executivo a abti1· ao Minis
teria da Mtwinha o credito extraotdinario 
de .'3:227$600 pam pa[!amento ao 1° tenente 
?·e{o1·maclo da arm,ada Jo~e lgnaci!J da Silva 
Coutinho, _pela ditfe}·ença do soldo gu~ lhe 
compete, em vi1·twle do addi,cionamento de 
qttat?·o ann&s, nove mezes e dous dia.~ de 
campanha ao seH tempo de se,•·lJiço 

O c:.tpit!í.o-tenen.te hono1·~rio, 1° tenente da 
armada, José Ignacio da Silva. Coutinho, re
formado pot• decreto do 27 de agosto de 1872, 
diz que, em filce da lei n. 3.080, de 22 de 
jnlho de l8S2, lhe ioi mandado contar, p::n· 
·avis'J do Ministorio da Marinha sob n. 244, 
de 24 de fev<Jreiro de 1808, o peeiodo de 
quatro amlDs, nové mezes e doüs dias em que 
serviu na campanha do Paraguay, pelo que 
requereu ao Ministerio daFazenda, em 21 de 
marÇo do mesmo anno, . o pagamento a qu!3 
tem dil'eito, da dilferença de soldo de sua 
reforma, na importancia da 3:227$600, con
forme. o processo de exercício findo n. 3.104, 
N;rnettido áquelV~, Ministerio com aviso do 
Ministerio da Marinha sob n. 428, de l 9 de 
marco do citado anno. _ 

Como até n. presente data nã.o tivesse o 
peticionario, solução, relativamente ao sen 
req_uerimento feito . ao Ministorio da Fa-
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zend:1 em 21 de mat•ço de 1898, e lhe pare-
, (:enüo que o Tribunal de Contas mandasse 

archivar o processo do exercicio findo. orga
nizado pela ConGarloria d\1 Marinha· e remet
tido ao Thesomo Federal, afim ele effectu<tr 
o paga,mento que lhe compete, por julgar 
prcscJ•ipta essa pretenção, como aconteceu 
com ülentica, aa capitão de fragata hono
rario Collatino Marques de Souza, que, re
correndo ao Congresso Nacional, motivou o 
projecto n .' 171 B, de l 900, depehdeJ]lje ela, 
approvação do Senado, o pe~icionatio vem, 

gamentQ ao primeiro tenente refol'mado. da
armttrla José Ignacio da Silva Coutinho, p~la 
uiiferença elo soldH que lhe compete, em VIr· 
turle do addicionamento de q_uatro annos, 
novo mczes e dons dias de campanha ao seu 
tempo de serviço ; _ revogaclas as . disposições 
em contrario. 

Sala das commissõe~~. 8 · de novembro dê 
l 901.-- Alves Barbosa, presiU.ente. - Albu
querque 8e1·~jo, relator .-Rodolpho Paixtío. 
-Soa1·es dos Santos. 

recorrendo por sna vez, ao Poder Legisla- · ~ 
tivo ·reclamar conteP. o acto do Tribunal de . O ~r. Presidente-:- Da~ emenaas 
coutas. .on:er·ec1das ao .orçamento ~lo mter1?r, a, Mesa 
· A Commiss'Ko de Marinha e Guerra, tendo deixou üe acce1tar as segumtes: 
em vista as razões . cxpendidas pelo suppti- f>or trazerem augmento de despczD, o que 
cante o, .attondondo a que o Congresso Nacio-: não é pcrmittído na ;;a di::;cussão dos orça
nat j;i ~e manifestou· f'avoravelmunte em montas : 
prctonçõ[~s do iJ.enticas condições, como A' vcrba.-Obt•as--'-n. 37, diga-s<J12:000$, 
ainda. ha ptJUC), no c~tso do capitão ele ft'lt· dc~stinado.) (t manutençãa, do InstitLttJ de 
gatu, Cotla,Ltno MtLrques de Soum, a, Commis- Protecçã·.i c A:::si::;tencia {t Infancict do Rio de 
são rec .. mhec3 ser de justiçu, e de equid\1de o Janeiro, fundado peto Dr. ~Ionedrvo Filho. 
que· requet· o peticionaria, mas p<tr'<t quo 
possa apeesentar um projecto nesse sentiuo, Sc.tla das sessões, 5 de novembro de 1901.--
julga lYece.-ssat•io ser ouvicb a Commissão de Ifen1·íque Lagde1~. 
Orçamento. 

Saln. das Commissões, -14 tle junho de l90l. Para augmento de a.\uguel da casa em que 
-Alves Barbosa, presiuentJ. _ Albuque,·qtte funcciona a repartição J.o SMtde dus poetos 

. SeYejo. relator; - Carlos Cavalcanti. -R. de Aracc~jli, 50U$000. 
Paixcro .-'-8oa1·es elos Santos. Sala rla,s sesi'lõos, 6 de novembro de 1901. 

Pl'escnte ;i Comniissão de Orçamento opa
recer dêt de Mm·inha e Guer1•a, e com elle se 
uconfor·manJ.o~ a,cha, no caso lle ser attendid;t 
a petiçãu d.o capitão-t;enente honora.rio, 'pr'i
mciro r.cncm:;o da armaria, José Ignacio da 
Silva Coutinho. 

Sala flas commissões, lO de outubro do 
·1901.-Paula Gttimm·ties, presidentc.-Jlfa.y· 
1·inh, rcl;ttor.- F~·tmcisco Sa.-:-SeJ'.Jcdetlo 
Cm-rêa. - FNmc:'sco Yciga. - Cass·iano ·. cl.~ 
._Z\fascimento. - Yictorino ]lfonteiro. - Lui~ 
Piza. · 

Presente a Commissão de 11arinha e Guerra 
o parecm• llit <lo Oeçamen&o, abaixo trans-

·cripw, relar.iv:~mente á pretençãodo capitão
tenente honor'al'io, primeil'<.J tenente ref'ue

·mado da <wrnaua, José lgn<1cio da Sil VLL Cou
:tinho, qtw em an~erior parecer desta Com
'missão já foi tra,tada e ~con3i·1erando qrw a 
referida Commissãode.Orçamento reconhec9, 
·em seu p:u'dcer, ser de ju:)tiç.1 o que l'OllUBl' 
o pe.ticiona1·io. a Commissio resolve sulJ
metter tt c ntsi<let•ação da Camara o se
,guinte projecGo ue lei: 

•D Congres.~o Nacional resolve : 
Artigo unico.-E' o Pode1· Executivo aub~ 

'l'izado a. abl'ir ao Ministsrio da Marinha o 
.credito extraordinario de 3:227$600 paea ·pa.

camara Vol. VII 

-Rodrigves D:Jria.- Jovinhmo C'analho. 

Ao n. 20-Dieoctol'ia, Gcr~tl deSande Pu
blica-Na vm·lla. m:l.trwi<.Ll geral accf'esccnte
s l: .... inc!u::;ive 1:825.5 pam tlin.l'Íits tlo tttna,
nuenso onca.rPcgado do set'\'iç-o extt·aoedi
nario ele oegilnlzt.tção lLo a,,·chivo da mc . .,ma 
repar :,içã,o. · 

Sala da~ sessões, ô de novembro de 1001.
Henrique Lagrlen.-8â l"reirr:. 

Fica. o Gove:·no a.ntoriza,lo a, efl'ectual' o 
paga men tu da inst;Lllaçito de novo m:üerial 
elect!'ico na, l>ri!.('<Lt.l:\ policial com o salde) do 
m~edito p<W11 esse fim aherto pelo decl•eto 
n. 4. I 9 l, do 5 do outubro J.o co t'rcn te a.nno., 
si o pr-azo paPa a terminação das obras ex
ceder de 31 de milrço de I9:.J2. 

Süa das se.3sões, 7 denove!11bro de 1901.-
0sc~;· G~doy. 

E por trazer augmento de vencimentos, 0,.1 

que é ínfdogonte no Regimento a seguinte 
emenda: 

Onde convier : 
Art. Ao cqrpo docente do Instituto Na-

cionat d~ Muúca. fica o Poder Executivo au
tor-iza,do, na vigenci~ desta. lei, a tornar ex
tensiva a disposição do art. 31 do Codigo a 

21 
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que se raferc o decl'ato n. 3.890, de l de 
jane.iro de 1901. 

Sala das sessões, 6 de novembro de l 90 l . -
ll·inett :A[çwlwdo .-}i'élson de Yasconcellos.
Henriqu.e Lagclen. 

As outras emenLLlS ·-vão sei' enviadas à 
respectiva commissão. (Pausa.) 

A :Mesa, nsmdo da autol'iza.çiYo 11tw lhe foi 
conferida. pela. Cama. :·a dos Deputados, re
solve marcar uma sessão noctuem~ Pal':.t 
amanhã, ás 8 horas da noute. 

'Assim, de5igno pétra amanhã. a seguintê 
ordem do dia: 

Sessáo cliunu~ 

Votação do projccto . n. 265 A, de 1901, 
tor nando c:xtensi...-o a::>s bancJs nacion<tes 
com séde na. ca.pita.l d:J Esta1lo <le Pernam
buco o d~Ci'Jto legislatiYo n. 768, de 20 de 
junho de 1901 (P discussão); 

Conttntla.çãJ da. 3'\ discussão elo projecto 
n. 150 C, de 1901, com parec:er sobee as 
einendas offm•ecida::; em 3a discussão ao pro
jec to de lei que oeça a Receita Geral da R e
publica, p:1ra o exercício de 1002 ; 

Continuação da. 2a. discmsão do projccto 
n. 216 A, de 1901, com p :trocer sobre as 
emendas para 2a. dbcussã.o do · pt·ojecto 
n. 216 A, que tha a despez:.t do Ministerio 
da Marinh<t pa.t>a o exercício de 1902 ; 
. Continuação d11 3a. discussão do projecto 
n. 133 B, de 1901, c1ue autoriza o Po<ler 
Executivo a a 1n•it· ao lviinisterio da Justiça 
e Negociai~ Interiore.'> o cr~clito de ll :200$. 
suppLement<1e c~ vceb:1 ga do :wt. 2° dtt lei 
n. 746, de 2!) de dcizc:mbro de 1900 ; 
. 2a discussão do pl'ujecto n. 259 A, de 1901, 
com p~wccer sobre ememlas offerecidu,s pa.1·a 
a 2l discu'lsão do pt•ejecto n. 2.'59, deste 
anno, que fixa a. de.speza !lo Minisbl'io d;.l,s 
Relaçõe.; Exteriorc.~ para o exercício de 
1902; 

2"' discus.~ã') do pl'ojecto n. 2.'55, uc 190 I, 
autoriza.ndo o Potlcr Executivo a abrir ao 
Ministeri::> da Guel'l'a o cre ~lito de 736:424$, 
supplem.:mtar li. vorb:t w~- Etapu,s- do 
art. 15 da lei n. 746, de 29 de dezembro 
de 1900; · 

2a discussã::> do projecto n. 62 A, de 1901, 
alterando a cla.sse I a, n. 1, das Tarifas das 
Alfandeo-a.s · 

211. dis~u .~;ãe> do pl'ojecto n. 218, de 1901, 
'autorüando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerlo da Marinha o ceelito de6:121$701, 
supplementar· á vm·ba sa do art. 8° da lei 
n. 74G, de 29 de dczembl'o de 1900, para pa.· 
gamento ue sohlos que competem ao.3 otfi
ciaes tt•ansforidos pat•a o qua.dr<l da reserva 
JepJis de annulladas ãs ra.3pectivas refor
mas; 

2a discussão do peojecto n. 222, de 1901,. 
determinando que os offici-ees do exercito, 
armada c classes ;tnnexas·, reformados 011 
que se venham a reformar do accordo com 
os decretos ns. 108 A, do 30 de dezembro de· 
1889, e 19:~ A. de 30 de janeiro da 1890,. 
volnntaria ou compulsoriamente, teem di
reito ás vantagens exaradas no alvará de 16 
de dezembro do 1 iOO o resolução de 20 de 
dezembrJ de 1801 ; -

la discussão do projecto n. 202 A, do 1901., 
autorizando o Governo a despender até a 
qtmnLia <le 50:000$ p::t.ra auxiliar a'3 despezas
de insta.llação e os trabalho.; do Congresso 
AO'ricola; 

"'1a discus.3ão.üo projecto n. 146 A, de l90L 
instituin<lo reg1•as para. o e~J6a.beleciin:Jnto de 
emprezas de m·mazens geraes, determinando · 
os dít•eitos e as obrigações dessa.s em prezas; 

la. discussão do proje~to n .14'2 A, do 1901, 
reorganiza.nclo o corpo de engenheiros na
vaes e fixando o pessoal d::> I' e -pectivo q ua
dro o~·Jina.rio (com pareceres das Commis
sõcs de Marinhíl. c Guerra. e ÜI'i}l.tmento}; 

Discus.:;ão unica do projecto n. 148, de 1901, 
autorizando o Governo...a. maúiiar contar ao 
capitãode fragata Franci~co Ca.l'lton a anti
guidade da data da promoção ;:tqueUe po.;;to , 
em 26 de ahd1 de 1890; 

sa. discussão do projecto n. 127, do 1901,. 
dü;pon·lo sobre a contagem da. antiguidade 
do post:) dos ofiiciaeg do exercito, a que se 
referem os arts. 1 o e 2° da lei n. 350, de 9 de 
dezembt·o de i8!J5; · 

P discussão tlo project:J n. J39 A, de 1901, 
estabelecendo quo as et:.tpas dos officiaos do 
ex.erciGo e. Ll<t armada. nunca serã.o inferiores 
<~ 1$400, qualc1uee quo se.b a guat·nição a ctuc· 
pertençam, saJvo as oxcepçõe::; dit lei; 

so. discussão uo pr..>jecto n. 264, ue 1900, 
autorizando o Governo a prorogal' o prazo 
conce.Jido á Soeiodade Montepio Gm•al de 
Economia do~ Sorvi<lol'OS do EsL:.vlo paPa in
demnizar ao ThOS·Jtll'u l•'odet•al da quantia. de· 
que lhe é devedo1'.t, até quo 03S~t instituição, 
regulal'ize sua :üt.ua.Çlã.o, '!lOdondo mesmo ·re
leval-a. do pagamento d·.-.. importancia em. 
que ftcJu alcançi1da no anno de 1899 ; . 

:3[\ <liscussão do projecto n. 132, de 1901", 
autorizando o Poder Executivo a abril• ao· 
Ministerio da Marinha o credito do 100:000$, 
supplomentar ao aJ't. 8°, n. 24-0bra.s-d~ 
lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900; 
2.~ discussão do proje(.';ton. 13l,de190l,auto

riza.ndo o Poder Executivo aa.brir ao Míniste~ 
rio da. Fazenda. o credito e:-draordinario de· 
1:132$ para pagamento a diveesos operarias 
da Casa da Moeda ; 

3a dbcussão do projecto n. 232 A, de 1900, 
com o parecer n. 22! de 1901, autorizando o 
Poder Executivo a transformar as P, 2a. e 3a. 
turmas da Sub-Directoria dos ·Correios ·em 
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P, 2a e 3r' secções nit Directoria Geral, pas
sando os cllefe:'l de turmas a cltefos de sr-cção, 
tlesde que PI'eencham as condições reguh
ment:'l.l'Cj, c dant.lo outr:.Ls PI'ovldencias; 

3(1. discu:"-Jsã.o do pL·ojccto n. 103, de 1901, 
ma,rca.ndo o:; casos e a fónna da revisão das 
condcmnaçõcs ; · 

la discus~ão do projccto n. 182 A, de l9Q.l, 
dbponsando a Fazent.la Municipal de <'..d.ean
t:w o paga,mento do sello nas causas em que 
fôt• autora, ou ré, pera.nte a justiça . . loc<tl dó 
Districto Fetleral, e dii, outras providcmcias, 
com emenda, ·da Commissão ; · 

2a discudsão do projccto n. 271, de 1901, 
autorizamlo o Poder Executivo a abrir ao Mi
ni~terio d ~ Fazénda o credito extraordinal'io 
de 19:261$'200 para cumprir a sentença do 
juiz seccional dm.ta Capital que condemnou 
:t Fazenda Nucional a. restituir a Romb,mee 
& Comp., negocia.ntes ne3ta praça., a im-. 
portancia. que do mais pagaram . como di
rei tos de importação de Sltl importado em 
189i. 

Sesstío noclw·na 

Continuaç-ão da, 3a discussão <lo projecto 
n. 150 c, . do 190 I, com parecer sobre as 
emendas offoroduas em 3a discussão ao pro
joJto do lei que orça a Receita Ger:.~.l <ia R<>
puhlica para o exercício do 1902 (casG não so 
encerre na. s"Cssão diurna.); 

Continuação da 2a. discussão do projocto 
n. 216 A, J.o 1901, com parecer sobre as 
emendas para. 2a. discussão do projccto 
n. 216 A, r1uc fixa a despeza do :Ministerie 
th ::-.Ial'in!I<~. para o cxorcicio do 190.2 (caso 
não so onccrrc na sossí1o diur11a); 

2\ discus:-;ã,o do projocto n. 259 A, do HJ01, 
com paL·ccm· sobro as emonclas ofl'erecülas 
para a 2:~. discus::;ão do peojecto n. 259, 
deste ann.,, fixando a dospoz·1 do Minis.torio 
das Rela.çõos Exteriores pa.ra o oxercicio de 
1802. 

Lovanti1-3C a sessTío :.ts 5 horas o lO minu
tos da taNlc. 

l4P· SESSÃO E~i 9 DE NOVEMBRO DE 1901 

Pí·esidencia dos Srs. Vc!z de J.vlello (Presi
dente), Saty1·o D..ias (2° V:ú-Presidente), Va.z 
de Mello (Pi·esidente) e Saty1·o Dias (2° Vice
Presidente). 

Ao meio-din. procede-se á cham<~di.\, a que 
respondem os Srs. : Vaz de Mello, St~tyro 
Dias. Ca.rlos -de NOVi1es. Angolo Neto, 
Agapito dos Santos, Gabriel Salgn.do, Ho-

sa.nna.h de Olivcir<l,, Antonio Rtstos, Cunha 
=-.raettns, Nogueü·<~ A.ccioly, Francisco Sá, 
Gonçalo Souto, Tavares de Lyrn., Pereira. 
Reis , Camillo de I-Iolla'l<la, Celso de Souza, 
Teixeira de· Sá, Bric lo Filho, Araujo Góes, 
Arrcxcllas Galvão, Raymundo ele Mirand<t, 
Joviniano de Carvalho. Fausto Cardoso, 
Se<~bra, Francisco Sodeé, :Manoel Caetano. -
Vcrgnc de Abreu, Alves B:whosu., Adalbcr
to Guimarães, Tolcntino d.os Santos, I-Iere
di<1 de Sá, Raul · B<1rrozo, Deoclcciano de. 
Souza.. Silva Cu.stro , Julio S:tntos, Martins · 
Teixeira, Oliveira Figueiredo, Theophilo 
Ottoni, Viriato Ma~;ca.renhas , Fra.ncisco Voi- _ 
gi.t,-· Ga.stão 4,?. Cunha,. ·Bueno de •Paiva; 
Ca.rneiro de Rezende, Antonio Zacharia:s, 
Hcnri pw Salles, Carlos Ottoni , - Ologario 
l\'I<tciol, R 0dolpho Paixão, Lama.r&ino; Padua 
Rezonde, _Gustavo Godoy, . Domin~ucs de 
Ca.stro, Dmo Bueno, Ol1veu\t ·Braga. Al
fecdo Ellls, Lindolpho Serra, C;1rlqs Ca
valcanti, Pa.ula Ramo.l, Francisco Tolen
tino, Franci~co Alencastro, Vietorino Mon
teiro , Vespasin.no de Albuquerque, Cassiano 
do N:tscimento o Diogo Fortilna.. 

Abre-se a ses.Jão. 

E' lida e po~ta em cliscasslo a acta .. 

O Sr. Seabra-(·) Se. PrJ3idente, 
só excepcionalmente costumo reclí:I.Inar sobre 
a ac&a; hoje, po1•êm, sou obl'ig~tdo a fazel-o, 
po1' dou.~ motivos: 1° porque a culpa não 
l)óde ser attribuida aos rcdi.Lctores dos deba
tes. E não pód0 scn· attribuicht, porque o 
discurso elo S1·. Brlcio Filho, Dopu&ttdo .por 
Pernambuco, não está com a rcspcetiva nota 
de não te1· sido revisto p]lo orador; de modo 
~que tudo admitte que s. Ex. reviu o seu 
di~qur;:;o, e ao mesmo tempo quo o discurso 
cscà prof'el'ido na pl'imeil'a. pcssoct. E não é 
costume dos redactores, quando os discursos 
voem em resumo, sinã.o referir-se á torceir~ 
peSSOl. 

Portanto, devo admittir quo S.. Ex. reviu 
o seu lliscurso. (Dirigindo-se ao S1·. Bí·icio Fi~ 
lho:) Nã.Q é assim ? 

0 SR. l3RICIO FILHO-Estou chegando ago1•a. 
e estou prompto a ouvir a a.ccusnção. 

O Sn. SEABRA-Então permitta. V. Ex •• que 
chegou agora, que eu faça. uma pergunta in
nocente: V. Ex. releti o discurso « pela or
dem» que proferiu hontem? 

0 SR. BRICIO FILHO .:_Sim; senhor. , 
O SR. SEABRA- Já vê V. Ex., Sr. Presi,. 

dente, que eu tinha razão, quando dizia que 
n. minha reclamação era. feita por eu ter. a . 
certeza, á vista dos . precedentes, de quo o -~. 
nobre Deputado tinha revisto o seu discurso. 

(•) Este discurso não foi revisto .pelo orador. 
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Pois bem; eu venho reélamar contra esse 
Uiscurso, porque elle não expt'ime a. verdade 
dos factos quo se pass:11'am hontem nosta 
Camar::t ; e não quero que <1. minh<1 custa e 
sobre meus homb:·os se procm'e fctzer pro-
P.agn.nda. de popularillade. . 

Sr. Presidente, o lwtn·aclo Deputado pur 
Pernambuco, ten1lo eu re11Ueríd.o o oncen·a
mento da di:5cuss:Io do Orça,mento da Receita, 
nos termos do Regimento, e tendo dado os 
motivos do meu requerimento e ainda mais 
os motivás que determinll'<~m o meu voto 
contrario i't prefercncia do pr'ojecto qno 
concede favores aos bancos de Pernambuco, 
projecto de que sou signatario como pm-:;i
dente da Commissão do Consr.ituiç~ão. Legis~ 
lação e JustiÇa, tendo necessidade Llo justil
fica.r o meu voto contt'ario á prefoeencL~,por
que, si eu votára. a.favul' do projeeto. enten
dia, enwetanto, que este projecto não podia 
:protm'il' a d.iscu.ssão dos o1·çamentos e nmito 
menos a discu;;::;ão do Orçarüonto du. Receita, ; 
·s. Ex., pela ordem, julgou necess;nio refu
tar aqnillt} c1ne S. Ex. chama.Ya uma a.c
cusação ou uma censm';L á opposi<:ão, ao que 
eu, em ap:.trte, di~s:1: «não ccnsm·ci; aponn.s 
accentuei o facto da minoi'ia. retira1·-so.>) To
dos ouviram este arnrte , entretanto. ello 
não figura, atJUi, o que pt•ov.t que S. Ex. 
riscou-o. 

0 SR. BRICIO FILIJo-TodoS os aparte3 de 
v. Ex. figur<.~m no discm.,;o. Si olles nã.o fo
ram tom:!dos. ou não sou o culpado. Mas 
todos os a pa l'tes lü estão . 

O SR. SEA.lllu-~ão é dissJ quo faço que;;
tão. Estou dizendo que; qtianüo S. Ex. uJ
:firmava quo ea tinha censurado ~t b:~nca1a 
de Pernambuco, ou dís:?e quo não havia 
censurado, mas qne ~ú accentuei o facto da 
opposição nfi.(} qnot·er votar o encerramento. 
Mas a min!Ht principal reclam<tção é a se
guinte: porque são lnla.vr<t-3 que não onvi 
S. Ex. pr·orerir, porque, si ouvis~e, te:ri<t re
clamado immedhttamentc, como m:tndam os 
meus brios e a minha dignidade. 

0 SlL BRICIO FILIIO-Vamos a, ver. Faça 
a. reclamação. 

O SR. SEADRA-Si, porventuea, as palavras 
de S. Ex:. são aereas, são pn.ra ü.tZN' Qlfeito 
e não se dil'igem a ninguem, eu nada tenho 
que dizer; mas si ellas sCJ corpol'ifica,m na 
minha pos)oa, sou furçado a interpellu.r a 
S. Ex.: 

«A Camara deve est:tr recJrdada de que, 
quando o illustL·e leader da inaiot•ia, e 
Sr-. Dino Bueno, digno repeesentante do 
S. Paulo, qne nos mcreca a maior cJnside
ra.ção e re.1peito (apoi.ados), e de quem nós 
discordamos mais de uma vez, mas a quem 
sempre consideramos, j::i. pelo seu caracter, 

pol' suas aLGas qualidades, peht delicadez1. 
com que tea,ta aos seus collegas .. • Y~ 

Si isto é uma insin1Iação á. minha pessoa, 
tambcm dei\:<:trei passar, porquG não p ;sso 
impor · con.,ideea,ções ou não consideru.ções. 
r0speitos ou não rc::;pcitos. 

Mas si <:~ f;dta de rélsp8ito se manifestar 
por actos exteriores, então terei de repellir, 
conforme man(ln. a minha dignidade de re~ 
presentante da Nação, mas emquanto esta. 
dcscon:->ideraçã.o fór J1Sychica ou ínGerna. eu 
nada tenho com isso, 

Mas é daqui que começa a. minha. recla
mação: ~c_ .sendo ü1capaz de usetl' para 
com elles de violencias o procJssos con
dcmnavcis c1ue só peej1ldicam aos que os pra
ticmn •.• » 

Isto não ouvi e clesBjo sahee sl se refere <t 
minhn.})ess:)~~. 11orque enti"io icnho necessi
dade de dm' umr~ explicação 11 CN.m<.m:~ o a.o 
pa.iz ·~respeito deste procedimenr.o. 

Todo o mundo s:tbe quo eu m·a incap 1,z 
de empregar n vioicncia par~~ com o nobre 
Vcpnt;~~.lo por Pcrnétmbuco, si so tom<tr <~ 
palavra -violencb no sentido de t'iJt'0<~ p!Iy
sic;~, de co<tcçã.o, poeque todo:> SédJOm que eu 
não i.t podi::~ empregar. 

Quanto a.os peocessos condemn;~vcis, isso é 
que cu qtWl'ó s~lbcr si o:'> tenho empreg;tdo, 
porque então cu tenl10 de explicar· a.o paiz 
<.~ minhu. pusição. Eu não tenho empreg~~do, 
em toda. <L minha vid.a. publica, proc Jssos con
demn:tvcis e, enti'io, si se <1ffit'm:t qne eu 
tenho empregado peoces.:;os condomna.veis, 
eu tenho necessidade üe O\:anün u' como se 
podem ent~ml n' o.~sos processos c'Jl1Llemn:t
vois e corno ü .quG os hom3n.;; poàom politL 
camento cmprcgn.r processos contlemn<~vcis. 

E' sohl'D est.e ponto r1ne eu dusejo 'luc 
v. Ex. me dig<L: em pl'lmeiro log:tr, si 
constam rl<ts nut~ts tacllygr·aphica::: ~~st:.ts 
pala.vr·a:3, porque ou niTo OLlVi osG-.1. t.il'atl:.t, si 
a. ouvi~se tcl'ia, logo protes!;~~do ; em ::ltJ:..;11111lo 
logar, si e:>SJ:l procc.,sos comlt)ll11l<tvub re
ferem-se <"L minlt[t pr:Jsoa, exa.ct:tmun to a 
cttwm S. Ex. respon1lia, p:Jl'•tnc ~ó asüm ctr 
poderei dar uma satisi'aç:tí,u á C:tm<.lt'•t, em 
cujo seio ou me senéo o á Na.ç~~o (1uu mo 
elegeu, a re~peito dos pri)ccssos que tenlw 
empregado nc . .;ta Casa. e fórn. llclla pa.ra. 
tignrl1r no mundo politico da Nl1ç:ão. 

S. Ex. me honrará com n. smt rospJsta c 
eu lhe agradecerei muito. 

O Sr. Heredia de Sá (-') (soore a 
acta)-0 as::mmpt::> de que venho tratar rola
ciona-se com a acta., porqu1nto diz respeito 
á organização da ordem do dia. Venho mais 
uma voz peliir providencias á Mo3a, não só 

(•) Este discurso não foi 1•evisto palo orador. 
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~--------------------------------------------------~--------------------
contra a desconsideração pes:wal de que tenho 
sid.o alvo por P<trte da Mesa,como tambem 
pela clescon:5ideração que tem soffrido o pr-oje
cto a que me venho referir e qlí.o frgm·a na 
ordem do dia ha tres mezrs.Esse projecto é o 
que se refel'e a etapa dos officiaes do exercito 
e da u.rmada e quo já. deu logar a um dobu.iie, 
por mais de um<L Yez sustentado entl'c mim 
e algun J membros da Mesa. 

Tenho SiilO delica.do, cortez, qtÍa~i humildP 
para com a Mesa, em relação (t collocação 
deste pmjecto_ na ordem do dia, mesmo 
porque nã.u está no meu intuito fazer recla
mação em termos grosseiros ; ni<LS, par.:;ce 
que a Me.'a.attende de preferencia áq_uollos 
ne·putados que muitas vcze.:; alliam a ener
gia. a. um excesso de linguagem, porque são 
essesju::~tamente os que mn,is obteem da Mesa. 
(Nt(o apoiados.) 

0 Srt. F AUSTO CA.RDOSO~Pt•otesto, porque 
não é as dm. 

O Sn. -~-· HEREDIA pE SÁ. - Ot'a., Sr. Pre::~i
dente, desde que tenho solicihdo da Mesa as 
providencia:-; necessarias, não paru. que o 
1rreu projndo pretira a outros; mas paL·a 
que não seja. preterido por Ol.tGros, tenho o 
direito do ser attendido e V. Ex., aliá~ tão 
respeita.vel e que tanto honra essa cadeira, 
devta attonder ü;:; l'ecla.maç~õcs do mais ob
scuto dos membro::; desta Casa. 

Espeto - que a Mesa se dignar(L attender
me. 

O ~r. Presidente-O nobre Depu~ 
tado foi inju~to nas aprecütl;ões que fez com 
referenda <i organização da. orde.rn do dht. 
Repat·e o nobre Deputado o veeâ que o pro
,jecto soln·o etapas se acha logo abaixiJ do 
projecto n. 2:lD A. 

O Stt. HERimiA DE SA ,_ Acima delle ha 
outros ctuo n~to se referem <t o1•çamentos. 

o s'n. PB.t-SIDEN'l'E-Acima, delle, tol~JS os 
demais p!'ojcctos são de orçttmento .~ cro-
rlitos. ' 

Em li) logar ost<.í. o projecto n. 150 C, re
lativo i.í. receita; 
J~m 2° Jogar, o n. 216 A, que tmta do Or

çamcnl.o d:t Mal'inha ; 
Em 3" logat·, um que trata de creditas para 

o MínLterio do Intel'ior ; 
Em 4" logitr, o Orçamento do Extel'ior; 
Em 5° log<.tl', o projecto relativo a. etapa.s, 

ainda. em 2a discussão. 
O St:t. H1~REPL.A.. DE SA - I-Ia. dons projcctos 

$9l;lre ct;-_tpas. 
0 SR. PRESIDENTE- o· 11obre Deputado, 

portaBto, Ilão tem razão. Nã.o ha. preter·ição 
alguma, mesmo porque a Mesa não tem 
prefel'cncias, trata a todcs os Srs. Deputados 
igualmente. 

o Sr. Theo.pbHo Ott.on.i- Sr. 
Pl'osidente, no Diario Official de hoje consta. 
meu nome nt> numero daquollos que se- re
tiraram pur occasião çla votação do requeri
mento do Deput:ttlo pela Bahi<:t., o Sr. ·seabra. 

Isto não se <leu, acltav·a-rne presente, votei 
pelo requerimento e respondi á chu.maçl<t. 

Era a. reclu.m~ção que tinha <1. fi.\,zqr. 

O Sr. Bricio Filho- EutraYa no 
recinto, qua.ndo já ia em meio! .. 

O SR. SEA.BR,\. ...:.... Não apoia.do. Tinha co
meça.clo. 

0 SR. BRICIO PILHO-- .•• a. recbmação feita · 
pelo Sr. Seabea ou, acceit<Lndo a rcct;ifica- · 
çã.u.-,de S. Ex., ente;~va no recinto quando· 
S."~. já tinha com.eçado a. sua reclamação. 
J~mbora não Genhu. escut<Ldo êt:> suas pri

meiras p:1.lavras, penso que a, pa.rte princi
pal d<t sua t·t~cl<~m <~ção foiju:3ta.mente a.quella 
a que assisti. 

Não vejo, Se. Presidente, o menor motivo 
p<~ra que o Lleputcvlo bahümo assvmasse á, 
tl"ibuna. });u·a, recLLmar do modo por que o 
foz. (;lpade rli Sr. Seabrct.) 

A Camar:'. vae ouvir as explicaçõe.s que 
vou dar, de um modo iümples e ca.tcgorico, 
e licl1râ convencida. do que re<ümentJ não h<~ 
_justitic;~t.iva. na rs;clamação de S. Ex. 

Qu<m~o aos apt~rtos í'ormuhLdos pelo nobre 
Deputado, de v o . tliwr a S. Ex. que todos· os 
que í'LH'<.tm tomad.o;:; pelo tacliygr·apllo figll
ra.m no di:-:;curso. 

Estou prompto a mostral' a, S. Ex., si as
sim o q ttizel'. 

Debnnúo. portanto, tle parte este ponto, 
vou tratar da,tluolle em que mais se avoluma 
a recbmaçfio d.e S. Ex. Disso CLI: 

«A CmmLt'a, deve osta.t recordada. de que, 
qu<Lmlo o illu::;tre ler.ulcr da maioria., o Sr. 
Dino Bueno. digno repr·esentante de S. Paulo, ' 
que nos mer,ece a m;dor considoraçfi.o o res- · 
peito (apoiados), e do quem nó::~ dü>c<n'damos 
mais de uma. vez, ma::; u. quem sempre con
Bideramo::;, j iL pelo seu caracter, por suas 
aHrtS qualidades, pela delicadeza com que, 
tea.ta. a sous collcgas, sendo incapaz de usar. 
par<t com ellos de violoncias c processos 
condemnaveis, etc.» 

NJ.o sei o quo ~:'e possa encontrai' de oifen
:slvo nas pabvl'as q:uc ac;:t.bam de ser lidas. 

S. Ex. apogou-:->o a, varios trechos des.3a 
parte d1) dist.!ur.so p;Lra fazur impugnaÇões. 

O SR. SgAnHA-Fiz a.pona~ n .• JHwg-únta de 
que si h to so rereri<t ;i mi n h:t JlOl!soa. · 

o Sn.. BlUCIO Fll .llll -- Apllg'll\\·~0 a. VU.l'ÍO s 
trecllo8 do tlisenrit1,JMI'iL pt!l'g'llll1.i~l' :-::o isto so 
r e feria á. pessm~ de !-1 • Ex. 

Sr. Presidente, crn pl'inwi1•n Ioga•• Jovo 
declarar a V. Ex. c â. Camu.t'tl. quo ou tonho 
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ampla lib:.wda,dc de elogiar o leade1· da 
maiol'ía do modo por que achar mais con
veniente, embora com isso possa melindrar 

.ao illustrc repre .~entunte cht Bahia, que é tão 
amigo do leaclGr, que com elle commung<1 
nas mes;nn.s idéas o quo procm'<L levar o 
maior peestigio ao papol que clle repres3zrt:L 
nesta Ca-S::t. 

O SR.' SEABRA - Portanto não se rcf(WC á 
minha P 3 ·j:')Oa .• (TYocam-se outros apartes.) 

'O SR. BrUCIO FILHO -- PodePia, Sr. Pre
sidente, pm·fdtttmontc dar por terminada v, 
explicaç~w, dcclm:ando qnc mantenho como 
e~ tão . os elogios feitos ao lenda ; podot'in, 
d1zer qt~ ) mai1tonho todas as palavras aqui 
proferida.~ sem mn.i; accrescemar ; mas, 
supp.:.m1Htmos quo essas . palavras se pôssam 
apphcae <1.o nobre Doputn,do pela B<~hi::t. · 

O SR. SEA.BnA-~ão é supponhamos ... 
O Sn. Brúcw FJLJIO-- •.. o acho quo podem 

ser applicavels ... 

O SR. SEAHRA-Peço a pttlavra JHU'a uma 
explicação pessoal. -

O SR. Br:.Icro FILIIo......,. ... sem que da, ::tl~
plicaçãCJ ro:ml te cle.::considm·ação a S. Ex. 

Declaeei que o S1·. Di no Bueno não m;a 
de violencbs e do proces.3os conclcmna
veis. 

Diz311clo qnJ o nobro Deputado pela, Bahia 
, emprega tae.:; violencias e pt·oce3sos, onde 
pôde haver insulto ou desconsideração '? 

Um meio violento (J um 111eio intenso, vc· 
henlcnt), de que SJ bnça ~mão muitn,s YCZOil 
pal'a comp2.llit' as minorüis. 

Procesws c.mdemnn,veis slo, no meu modo 
àe on tender, co dos l'Jq tterimcnto.) q uc to
lhern a, libcrda(b de tribun;_~o; a. oppo.3içã.o o3 
acha, c:mdomnnvci >, do me::;mo motlo rllw o 

. nobrJ Deputvlo podo achar condemnn.veis 
os lH'occs:n::-: de que LtnÇ~a.Jnos mão, sem que 
por isso no.;; posmmos ,jnlgí.w insultt\düs. 

. hl ve o nobt•e D3pubdo pola. Bahia que le
vantou uma tompastadc om nm copo de 
agn<t o ha drJ permittir que, embol'n. considc
rantlo a. S. Ex., :tehe e contínuo a. aclll\l' ~con
demnavcl u processo do 1p1c lançou mKo 
agora, ao f.tZGl' a reclamação, som ClllC com 
isso haja, motivos parét rccl'imin<tçõe:;. · 

Eram e.;; r.as as explicações que tinha, de 
dar a V. E:<.., il Cas:1 e ao Dcput;vlo bahia.no. 

O Sr. L:unai .. tine pede a palavt'<.~ 
para fazer cxtensiVéL <t sua pesso;~ recl;~
mação (jUC\ a.c~~ha do fazer o seu illustre eol
leg<t de baoc~tda, o Sr. Ottoni. 

Esteve presente na ses~ão de hontom até 
âs 4 horas o 40 minutos, não podia,, })Or
tanto, f.,lt<lr <ÍS clmmadas, COIUO c.)nSta elo 
Dia1·io do Coll[fl'esso do hoje. 

Em S<Jguida é appl'ovada a n.ct:t da sessão 
an tecotlcn to-

Cnmpu.recem mais os Srs. C~~rlos Marcel
líno, Albuquerque Sm::.ejo, Si1 Peixoto, ..:'trthur 
Lemos, Indio dJ Brazit, Scrzetlello Corrêa, 
Luiz Domingues, ·José Euzebio, Anizio de 
Abreu, .João G;_~yoso, Joaquim Pii.'es, Ray
mui\.do Arthur, Virgilio Erigido, Thomaz 
Ca,·;ücanfi, .Toão Lopes, Frederico B01•ges, 
Eloy · de SollZ<J,, Soare-; Neiv;~, Lim<t Filho, 
Eemido Coutinho, Gome~ do M:~ttos, Pcrvit'<t 
de Lyl'<~. EsmeraldinJ Bandeira, Julio do 
Mello. Estacio Coin1br~~. Pedro Pcrnttmlmco, 
Rod1·iguos l) ,)ri<~,- S,ylvio RomoPo, C<.tstro Re
bello, Net'/é.1, Augusto Feanç<~,' MUGon, Felix 
G<tspM. Eugenio .Tourinho, Pa.ulaGuimarãcs. 
Edn<trdo Ri~mos, Puranlws Monteuogro, G<l.l
dino Loreto, Pinheir-o Junior, .To::;é Monjn,I·dim, 
Josê M<trcellino, Il'incu M;_~clmdo, Henrique 
Lttgdcn, Nelson do . Vasconc0.llos, Oscn,e Godoy, 
Banos Franeo Junio1·, Nilo Peçanha, Lou
renç·o Baptista, Custodio CcJ01ho, Pereira 
Lima, José Bunifacio, Penido Fitlw, Francisco 
Sallcs, ~l;~yl'ink, Eduardo PimenteL Fel'
lmndo Prestes, Moreira dl~ Silva, Vn.lois üe 
Castro, Costa Junior, Lutz Ptm. Teíxeil'a 
Br·;.mdtio, Benedic~to d•J Souza, . Aknc:tr· Gtti
mal'ães, I.:unenh<t Li.ns. Soal'es dos S<.tnto:::. 
Gm·m~wo Hasstoche:r, H.iV<!,diWÍ<>.. Corr•êa e 
AlfPedo Va.rell[t. 

Deixam de comparecm' cvm c<1.us<1 partici
padn, os Srs. Ut•b:tno Sant·Js, José Boiteux, Pe
dro Cheemont, Roclt'igucs Fernandes, Chris
tioo Ci'uz, Guedelh<t Muurão, Angnsto Severo, 
Mala.quia.sGonça.tve~. Moreit•a·Alves, Cornclio 
dá, Fonsoc;.t, Elpí<lio Figueiredo, _\ll'onso Costa. 
JoS(\ DrL,·ü·te, Epaminondas Gracindo, '1\r;tn,, 
Au.Q'Lt..,to de Freitas, Métrcolino Mour·n,, Dio
nysiu Cct·qneir-a., Celso dos Rei,;, Sampaio 
Fol'l'<lZ, A11gusto uo Vasconcellos, ·Maninh0 
Ca.mpos, P<)l'Cit'<t dos Santos, Aureli<Lno d :Js 
~antos, Joaquim Bt•evcs, Rangel Pestttna, 
Küovão Lobo, Montci.t·o de Bi~rros, llc.k~fonso 
At vim, Monteiro rla Silvr.ira. Espcridifio . 
AU'redo Pinto, Adalborto Fêl'l'az, Leonel 
FHho, Nocesio Tavare;, Art.lm1· Torros, Ma
noel Fulgencio, Noguciea Junior·, Lindolpho 
Caetano, Miran<la Azevedo, Bueno de An
drada, Pnulino Carles, Azovorlo :Marque~, 
Antonio Cintra, Hermcnegildo de Moraes, 
Ovitlio· Abrantc.;;, Manoel Alvo;, Xavier do 
Valle, Jclão Candido, Marçoat Escob:.1r, Fran
cisco Mvura, Ai1gelo Pinheiro, Aureliano 
Barbosa c Pinto da Rocha. 

Esem causa os Srs. Thoma.z .Accíoly, Ser
gio Saboya, Tl'indade, Silva M<~riz, .João 
Vieira, Rodrigues. Lima, StL Fr·eirc, Antoni
no Fialho, Alves do Brito, João Luiz, La
mounim· Godofredo, L<mdulpho de M<tgalhã~s, 
Adolpllo Gordo, Rodolpho MirandiL, Joaquim 
Alvaro, Edmundo da Fonseca, Cajado, Cinci-
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---------- -----------------------------------
'nato Braga, Bat>bosa Lima c Ca.mpos Car
"tier. 

O S1.·. Presidente-Tem apa1avra 
o Sr. Seabt·a para m~a explicação pessoal. 

O St... !§eabra (') (pare~ uma empli
wçao pessoal)- Sr. Presidente, quatro P<t
bvr~~s <1pen '~"' l)Ol'quc não quero interrom
per os tr<~balhos d~~ Camaru. com questões 
pesso<1es: Entreta.nto, sou - obrigado a uma 
explicação pesso<Ll á Cam:_m:~ e ao p[dz, re
l<Ltivamento ao discurso proferido pelo no
bre Deputado. E, antes de entrar propria.
mente nost:~ explicaç,ão, devo f<~zer unu 
out.:-a. pontlet•(l:ção a respeito do discul'so de 
S. Ex. de que me tinha. olvida.do. · _ 

S. Ex. tra.tn.ndo da. emenda que offere
ceu ao requQrimento do leade1· da maio
ría, qtte com ou1a•os memb1•os apresentou 
p<;~.m as sessõei3 _ noctnrnas do qu8 os orç<~-

-montos fos;;em só mente considerados nessa 
ordem d;~ nontc, disse : (Lê.) 

Não é ex;1.cto ; o leade1· d i~ maioria decla.
rou que este erih o pens<tmento daquelles que 
tinlmm <-tssignndo o requerimento; eu em 
a.parto repeti clara e terminantemente que 
este foi o pensamento d<tquelles que formu
htra.m o req ueriment'J. 

Portanto, não foi a emenda do SS. EEx. 
que lembrou o alvitro de. nas sessões no
cturrias, s6mente serem discutidos os orça
mentos; foram aquelles que apresentaram o 
requerimento. 

0 SR. ESTACIO COIM13RA-Mas do modo 
porque e.:; ta. v a l'cdigido o req uorimento po
diam-se incluir outros projectos. (Ha out1·os 
ap:wtes.) 

O Srt. SEABH.A-Agora vvu dar uma re
sposta, aos nobres Deputados. 

A Camara. é testemunha. do modo carinhoso 
porque t _mlio rn·ocnNdo t1·atar os honrados 
Deputados, é tão carinho:'io que deixo P~uitas 
vezes de responder a invectivas. Em uma 
occasião o Sr. Moreira Alves chamou--me 
de chicote de esc1·a'üaltwa e · outra de 1'olha
m.ól' do Pa.rbmento. Tudo ist'l eu fiz que não 
ouvi, deixei pa.ssar em silencio. Tambem o 
Sr. Sem~dor por Pernambuco, o Sr. Sigis
muntlo Gonçalve:),tomou a liberdade do fazer 
no Senado referencias á minlli:t pessoa. Não 
respondi. 

Tenho procmado ter as maiores attençõos 
para com :~quolh~ bancada. que, nos dias :tllli
ctivo3 du Governo do St•. Pl'udente tle Mo
raes, tanto applt~udiu o meu o:'iforço niL de
fesa. daquelle governo, 

Mas deliberei, Sr. Presidente, não tolerar 
mail':! li herdades e responder á honmda ban-

(') Este discurso não foi revisto pelo orador. 

cada, de Pernambuco todas v,-; Yozes que ella. 
r~e fizer injustiçt~s da ordem da que vejo no 
d1scur.so do honrado Deputado. E então le
vamct-me para perguntar si S. Ex. se diri
gia á mtnha pessoa quando alludiu a proces
so~ condemnaveis, porque eu tinha lançado 
mao. (apa1·tes) d~ um meio regimental, porque 
eu tmha requ~r1do o encerramento da discus-
são. -

Ora, S. Ex., referindo-se ao leade1·, disse 
que elle não emprega processos condemna
ve}s ; parece a. contmn:o sensu que ou em
prego pl'o~:essos condcmnaveis, apeza.r de 
não ser leade1· nem ·cousa alguma. 

Pet·guntei a S. Ex. si se refel'ia :1 minha 
pesso<~ ; . di~se que não. Poderia fiem· satis
feito com a mancir·a com que o honrado 
Deputado di:'ise que não se referia (~minha 
llessoli ; mas como logo após S. Ex o disse 
que p:)dcria se referir ... 

0 SR. BRICIO FILHO- Sem oifender. _ 

O Sn. SEABRA - ... sem oifendm·, eu vou 
mostl'ar que S. Ex., sem querer ofl'ender, 
offendeu. -

Não poso ~dmittie que S o Ex o. offenda in
conscientemente, pois aeho quo,quando S. Ex. 
oft'ende, o!Tonde conscientemente, porque 
não o julgo um inconsciente. 

Processos condemmweis, Sr. Preaidente, 
não são certamente 'aquelles de quo lttncei 
mão ; cu lancui mãu de um processo regi
ment<d, de um processo legal. (Apoiados.) 
E .pergunto a. V. Ex.-e á Cam:_~ra: pôde-se 
con:;;idemr pt·ocesso condemnavel um pro
cesso leg<~l '? Entn.o o que é condcmnavel não 
é o p1•ocesso, é <~ lei quo o autoriza. 

Portanto, quando S. Ex. diz que eu uzei 
de um proces.w condemna.vel, não diz uma, 
vcl'cla.de, <.'ITI)H'eg<~ uma phr:.hsC sem sentido 
pal'a. prodttzü· ell'eito lá fMa, uma .dessP ~ 
phr<~ses sem signiticação log<Ü, nem jnridica 
nem mor;d, um;h do.;:ms phrases khnaes que 
não podem attingir áquellcs que lançam 
mão de um pruce~so, m<ts de um processo 
que está. no Regimento, de um pl'ocesso que 
estü, nos moldes dos trabalhos desttt Casa, 
de um processo de que se lu.nça mão todos os 
di:ts aqui, porque eu quero que no dia 31 
de dezCip_bro não se possa dizer que esta 
Republiea é uma republica arruinada por
que o Poder Legislativo se esqueceu dos seus 
deveres. (.Muito muito; muito uern.) 

O meu flGDI,imento, a minha. dor, a minha 
magua é não ver rennidos todos os dias 108 
nolH'CS Deputados para requerer o encerra
monto d<-~s discussõtiS, 

0 SR. ESTACIO CODIDRA dá. lllll aparte. 

O SR. SEABRA -Si assim é, não é um pro
cesso condemnado, 
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O SR. EsTA.Cio ConmRA-Desde que V.Ex. não lanço mão de um processo condemna.vel, 
tenha. maioria, pôde la.nç11r mão della, do ma~ sün de um proces:;J regimcu tal e legal ; 
mesmo modo que nós l<1nç-amos mão dare- quero levar ;t cunvicção de quo tenho tra
tirnda. tu.do sempre a minol'ia com carinho c com 

. O SR. SEAI'~HA- Não é condemJJavel quan- o ~aior desvelo, tc~do }Jrocm·ado evitar 
do tenho a maiwb ; é condcmn<~vel quando atti'll~o;~ desagt·adaveis e? no cmtanto,~ de 
não tenho essa maiorb, , SS. EEx. é qne teem pa.rtldo as provoca.çoes; 

Lamento que nã.o t~nlla. 0 numm·o reo-i-1 jà se vê . Ci.Ue não tenho nem poderia em~ 
mental todos os dia~ par;t 1 oquet'êl', todas ôas I pregar outros processo:> que não. o.) regimen-
vezes que sejam satisfeitos os reclamo;-; do taes o legaes. · 
Regimento, o encoeramento-porque estou I Si'. Presidente, si eu procura.sso, l)Of mo
convenciuo de que não ha. maloe mal que se mcntos, qs applau~os da população, os ap
possa fazer (t Repul)liC;L do que doixar do dar plausos da galeria, é que podia ÜLnça1· mão 
ao Governo os üwios do que carece paea go- de um processo ceindcmnado ; si eu quizesse · 
vernar a nação o ele que maior m~Ll não se tal fazer poderia deixar: ou silenci<tr ou usar 

. pôde fazer <l naçi'lo do que deix<Ü-D.. ;:;em orça- ele prücessos não muito regulares : ÍlU'ÜI. 
monto. · · silencio para nã.o me manifestar·. 

Sr. Pl'Csiclente, nós queremos c devemos 
Sé1l v ar a re:-:pl)n~abil idade da maioria, por
que. SS. Exs. ,já in~-5inun:m, dizendo quo a 
culpa G da lllaiOl'Ü1.; si nio terno.~ Ol'çamentos 

·é porque a. maioria não quer dal-os. De ma
neira que nós devemos de~de já deixar claro 
que si JJÓS ni'io tivermos orçamemos é por

. que o; nobl'm: Deputados n~i.o qnerem dar. 
(Apa1·tes e 2'1·oteslos da nn'non·a.) 

Portanto, só o que digo é que todas as ve· 
zes que houver nunwro, eu requererei o 
encenamento da discus:-;ão · 

O SR. EsrA.cro CoDinRA- D(L-me licença : 
ntt 3a di~cussão ÜllliJ,l'<~m oito Deputados da 
maiol'ia e cinco da minoria. Ilcanto disto, 
pergunto a V. Ex. si é a minorüt que 

. tem protellado a discu.ssão. , 

O SR. EsTACio CoJMBRA-Se,ílL cla.ro. 
O SR. SEADRA-Si eu, Sr. Pre.-;idente, qui- . 

zeEse, podia bnç:1r mão de m.eio::; úcs:;;a or
dem, mas não o faço, po1•quc estou aco::>tu
maclo a, dizer l~<Jjo o que Jurei a111anhã, de ' 
manoi n, que, si encontro obsta.culo no meu. 
caminho, :sei pür onde tenho que seguir e · 
quem me ob:3ta é meu inimigo. 

Sei a linha de condue ta quo devo seguir, no . 
emtttnto, os lluni·aclo::; Deputado.~ me dizem . 
que sej;~ cl:no, quando tenho o;:; meus pro
cessos políticos CJnh;!clcl.Js· de antemão. 

0 SR. ESTACIO CODIDRA-Principa.lmente 
na Bahiu,. · · 

O SR. SEABitA-:t\.ã.o ha (jUCm ign·)l'O que 
apoio o Governo ; todo o mundo c mhccc :.ts . 

O SR. SEAmu- Dettnte ,disto o que .. s0 minhas intenções quanto ao Sr. Rodrigues 
·segue é que se duve enccri'<~r a discnssf.LO, Alvc:-). 
desde que teesu jcL discutiram, c o Regi- O SR. EsTAcro CoiMBRA-J<:L tinha. ::;ido ca-
mento exige apenas trc::; discue:;os. balista. 110 norte. 

O SR.: EsTAc~o Co.L\llm.A- O q.uo ~o scgt~e O Sn. :..;t·:Anlu-Sim, tenho o mesmo can-
é que nao :;o pode dJWl' que a n~HlOl'.W, es~e.Jit dida.to 011 0 que pretondum. 
protellando o deb<LI.e, como V. bx. tem dlto. 

o Sr. Sea.bra .. - Mas SJ•. Pl·csiclonte I os~~- E:sTACIO CODJBRA- v. Ex. lH'OCÜ:l<L 
tem-se dise.utido a roceittL r;e~ses ... discur:::o~ d~ se ~r· ~-?.ltan~o pu.r.-:~ o sol qtw nasce, nós 
da honrt.tda minoria.? Não. n<w PI OCLSél.ll10;;; • 

Elles teem sido antes D..ccusações gra.vissi- O SR. SEABHA -Eu voltltr-me pu.ra o sol 
mas ao Presidente da RopulJlica. e <.LO Gover- que nasce, c1u<~ndo estou sustentando o sol 
110 do que analyse dos orçamento .~, que se põe ?! (r1pMles). 

O SR. Cr-.:Lso DE SoczA- Não apoiado. 
O SR. SEABRA - Pois não se tenrLrat<\do 

do arrend<.~men to d<U:> estrada:-> ll e ferro do 
norte, quando i:;:;;o <~ rriatel'i<:L cli:::cutüJa, ven
cida e já não faz !Jarto dos orçanwn Lus ? 

· Como dizer-se, u:'al'-sc tle medida:;; violen
tas, quando o quo se quer<~ ac.~bu.r com o 
processo ua diil'amação e da injuria '? 

o SR. ESTACIO COIMBRA- !~to é que é 
declamação. . 

0 SR. SEABRA :...._ 0 que eu C]UCl'O é lcva.r 
à consciencia da Carm~ra ~ convicç~io do quo 

O SR. EsTAmo ConrnRA - Nós não pre-
cisa.mos de a.dorar o sol. 

O Sr. SEAHRA- Como estou sustenl;and(}· 
o sol quo n;,.sce, quê~ndo cston sucltentanuo o 
sol quo se põe, contl·a SS. EEx. quo e.~tã() 
;1,pedreja.ntlo o sol. do ltojo '!! Quandu eomc~,:ou 
<~ opposição de SS. l':Ex '? Foi no inicio du. 
pr·csitlonci<L do ~l'. C<~mpos Saltes 't 

0 SR. EST"\CIO COIMBRA -:--Foi. 
O SR. SgABitA- VV. EEx. ainda hontemr 

diziam quo sempre estiveram ao lu.do do.. 
Presidente ..• (apm·tes). 
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Isto é não sa;ber a historh1, porquo ·qmmdo l 9 SR. _ESTACIO CoiMDHa~-Faç~m1 j~1stiçét: ás 
eu me levantç.n neskL Casa para approvéH', mmhas mtençocs, eu mw podm d1zrr 1sso · 
appbudi1· c dcfcnum' o ceed.íto a, rospoito sinão ironicu,mente. 
do Pu,n-./uncr~cano, e1~ d.i,;se_ que mc<J.~lrr~i- o SR. SEABRA-S. Ex. tem de provar o 
l'?'Ya dü quoso .G~ 3~" d.Iscussa,o, este lH'oJCeto seguinte, porque S. Ex. não pôde dizer--o 
tlVcsso o.epo;:nyao, e S_S. Ebx. ro_,pont1u- Deputado Seabm teve desgostos para. com 
rmn q_ao nao twham awda.. ~omhat~tl.J P01'· 0 Governo do Sr. Cmnpos SiJ,lles, porc1ue des
qu~ nau osta·va:n em up}JO:;Içao; e d1s:;ora~u gostos de tal ou t<ü Govemo todos nós te
mats, o 81· . .Tnlw ele MeUo tleclarou: ~o hoJo mos, 0 eu os tive quando defendia. o Sr •. 
em d.van te ou começo a opp' 'I:Hçao P01' Prudente de Mora.es. 
causa, do anonclamonto tlas estradas elo 
Jeno do nnrto. 

Logo, a, npposição começou no dia om 
quo o Se. Julio de Mello rosignou a sua C<.t
deira na "Mosn, .-

0 SR. ESTA CIO COil\fBR.\. clá um apa.rto. 

O Sn .. Si;;ABRA-Na q_uostãu cli.t vorificé1Ção 
de pndur·cs ou votei com a opposição, om 
rela.çào a, alguns n.ssumpto.;, apezJ.r do csta1· 
com o Dl'. Campo:) S<1lles. 

0 Sa. ESTACIO COIMBRA-V. Ex. desejou 
romper com o D1·. Cu,m})Os Sanes ante.~ do 
n6s. (A.pm·tes .) 

O SR. SEABRA-0 Sr.Cmi1pos Salles nunca 
me pediu COIIS<~ <~lguma, a 1 e., peito de veri
ficação do podcres;e nem podia. pedir l)orque 
o Sr. Campos S<.~lles conhece a Constituiçüo 
da RopulJlic~L. · 

O ~R. EsTACIO CoJIIIDRA-Fiquo n.hi regis
trD.do que o Se. Deputado Seabra desejou 
rornpc1' com o Sr. Campos S<~lles <tntes de 
nós. 

0 Sr:,. Si·:AmtA-Pwvas ! 
O Srt. Í~sTACIO Cor:unRA.- Qua.nclo V. Ex. 

quize1· p>ovd-o-heí. · 

O Sr:.. SEAHRA-Provo ~ 

O SR. E:STACIO CoDrHH.A-Hoi ele JH'OY<tr. 
O SR. :.;IUBP.A--Provo, para, ou proY~~1· 1'11-

tão a. ;~ttitude inconf0ssavcl. 
O Sn .. E~TACIO ConiBL{.A-Comprometto.::me 

n. prov:tl.-o. Foi detido pelo Se. Dr. Pru
dente de Mol'~tcs ~-

·o Sn. SEABRA-Agort.t digo eu ;.t C<tma.r<~ 
e ú n;~ç~ío quo é incapa,z de peovt.u• isso; c 
quando S. Ex. tenha provado isso ..• 

O Sr:.. EsTAGIO CorMnRA-.Eu nil.o i1dmitto 
ahsolui;amento que o Sr. Dr. Prudente de 
Moraes falte i\, verdade. · 

O SI~. SEAI:ItA-0 Si'. Prudente de Mor;\es 
Jl<L üo tl<tl' um <tttest~tdo clisso, porque á mi
nha I>al;~Vl'<L su :-:;e oppõc a de S. Ex. 

0 Sn.. EsT~\CIO CüiMBRA-Póde ser que, 
como o Sr. Pruclente de Mor<tes hoje está 
em Pir<t.cicaha, já fu.lte (t vordu.de. 

VozEs-Oh ! Oh ! 
Camarv. Vol. VII 

, Eu posso ter desgostos e divergir de mui:_ 
tôs aci;os, nü1s, d<~hi l'ara. inovm·~lh(} guerra, 
ha ·um ab.ysmo. 

Veja, hem o que S. Ex. se compromette <.t 
pl'OVai·: que eu queria romper llostilidade 
com o Presidonto da, Repnblica; porc1ue si 
vier tl'~tzcr par'<t aqui quoixai:l que tenlm 
poeventuea m~mife::;tado a respeito do modo. 
político ... 

0 SR. ESTACIO COIMBRA-EU não posSO 
tl"<).zer as queixas; hei do trazer o testomu~ 
nho de unM pessoa [t quem o Dr. Pl'udento 
de Morae:'l declarou que deteve V. Ex.· 
qua.ndo ia romper com o Govcmo. (lla ou
t1·os apm·tes.) 

0 SR. SEABRA-0 qnc V. Ex. deve traZCl' 
é o tostemunhu do Dr. Prudente de :Moeaes; 
mas cu .v~ conccth que traga o tes:_;munho 
dJs:'l~.~ 1jessoa, p:Jrque entã0 provocarei o 
Dr. Pruden l;c de i\IGraes a alH'esentar <~ 
cal'ta em qun lhe e:~crevi semolltu.nte cous~~. 

Eis <1 quo !ícou t·eüuzitla. <1 IJUOstão. 
Eu jü, ülsS.\ <JtW polcri.a. tlosonrola.r a11~ti 

uma sel"io rlo act-•s com os qua.e.; poden<L 
fazer tal ou <pw.l C.\11Slli'<t <til Pt·e,;itlutli.C da 
H.cpul!lic t, SOill <pttll'Ol' iptOIJl':tl' C.Jlll istu OH 
!açus de sulid<tl'imlalle r pro manton !lo eom 
S. Ex., poi'tJllC esta. di:-:;cordanei<1 tJIH\ o_u 
poderia lil'i.I.Wt' ;i, tl'ilmna ~L lll[tnilestu pn
meiro doanttJ du S. Ex . 

.J;i_. YCI}Ill s~. EEx. lllle nt\o trnZCJJ11110,-l-
dado. .. ' 

0 SR. ESTA CIO COL\IlJH.A - Ent5.o nã.o t; 
novidade (1ue Llcsej!JU romper com o governo 
elo Sr. Campo~ Sallcs '? • 

0 SR. SEABRA-1~' incxac·~o •.• 
O SR. CosTA JuNIOP.- E a·prova é quo 

n;lo rompeu. 
O SR. SEABH.,~.-E' vcrd.ttdo : porque não 

rompi? 
O Sn.. ESTACio Connm.A.- Porque foi de

tido l)Olo Sr. Prudente do MoraeS,<L cuji.1 po
litic~L est<.L V<1 filiado. 

o Sn. SEABRA- Si cu t?stivesse filiado ao
Dr. Prudente do Mura1's como VV. E~x. 
querem, eu toda rompido co1n o·Sr. Ci1mpos 
~allos quand~) o Dt· .. Prudente, de, ~o.::aes 
rompeu, ·Gena rompttlo eom S. Ex. Jr.L no 
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· ot::caso. com cs3e pretexto e nã.o depois quando 
·não O ti\'eSSê. 

Como não quero alongar a discussão,cspel'O 
·a dcclaraç;-,o de SS. EEx. c peçJ desculpa. de 
lÍ\es ter feito uma perguntn, que; ,já. agora, 
.ahi fica. 

N5,o uso de processo::; contlemnaveis; a. mi
nha vida política é a mais positiva e pn
blica, e11 viYo politicamente em uma casa, 
de vidr-o onde qucrn passa sabe onde estou, o 
que faço, qmd <L Ü'<tjcctoria. que pe1·cot'l'O. 

SS. EKc nada dbs:wam a respeiw da can:
didatur<.t e tlcs:Jjavamos perguntar-lhes si 
·SUSlientam .•. 

0 SR. ESTAGIO CODIBRA- Daremos a res
posta (ilHtndo cntendcl'mos oppori;una. 

0 SR. FArSTO CARDoso-Todo O Bl'azil VO
tará no Sr. Rod.l'igues Alves. 

O SR. SEABRA-P<u·aque faltam SS. EI~x. 
e:n processos condemnaveis qnanllo amanhã 
h.ei de t r.r o prazet' de vcl-os me applau
dindo no GoY0rno do Dt·. Rodeig-ucs Al
ves? 

O SR. EsT,\CIO Conum.A-De mim merece 
maior estima e presto c )nsidel'ação a V. Ex. 
de longa. r la tn. 

O Sn.. SEABRA-Da parte dos ontl'o> não é 
a. me,; ma co usa .. 

0 SR. ESTAGIO GOBIBRA - :VIas não pOSSO 
deixar de reba.tcr consideJ'ações de V. Ex. 
(;oin rela.~·ã.o ü, bancada de Pcl'nambncu. 

O SL'!. SEA DRA - ~liLs deixemo-nos destas 
retn.lia,ç,ücs. viva.mos cordüt1mente; prcs3n
tcmcnto nôs vivemo:-> nos mesmos pdncipios 
e bebemos as mcsma.s inspit'ítç,õ~,;. Est<L dissi
<lencia t\lt cston que (l transitaria, ti mornen
tallü<t .. :\ma.nllft W1iho t'8lH~runça. rle ver o 
meu can,lid;LI;u 111e1·ccei' os ;~pplau.;os u ;,;lo
rias de SS. EEx. Havemos do viYCl' dcb:dxo 
dn, mosru;L tonrltL, <Hjueci1lns polus raius (ht 
nJei:!ln;t o . .;poranç,;L. l->;tr•a qne esses tlis:5ent.i
mentos! Vantos pl'atic:tl' um acto tle pa.Lrio
tisrno. 

E(· p :H' L;to que convido a minot·ia.,a qnem 
1!10 ligan1 tamanhas sympathia:::, a q11e va
mos dat· orçamonr.os ;.w Govomu, · r.arnos 
pl'estigiar esta Répnblica. 

IJeixerno-nos de estar com a.ccn~aç,ões inn
teis (apartes) ; isto sü o que f'a.z; é lH'Cjurlic<tl' 

. a Repuulica sem westigiar os homens que 
.govemam. (Apoiados e r.(pm·tes.) 

Pois bem, Sr. Presidente, vou aproveitar 
a a.pportunidadc; peço a V. Ex. que com:elte 
ú. Ca.s;~ sobre si coJicede o cncerr<nnento da 
discuss5-o do Orçamento d;.~ Receita. 

O Sl·. Presidente-O St>. Deputado 
Sea.bra. requer o encel'ramcnto do pl'Ojecto 
n. 150 C, de 1901. Este 1·equerimento nã.o 
.tem discussão. Vae-sc proceder á. votação.' 

Em seguida., é post) a. votos e approvado 
por 101 votas contra. 6, o requerimento do 
Sr. Scaln·a.. 

E' annunciada a vota.çoão do projecto n. 265 
A, de l~IOI,toma.ndo extensivo aos ba.nc·os nn,
cionae.s com sétle na, capi ta.l do Estado de Per
nambnco o decreto legislativo n. /G8, de :20 
junho de 1901 (la discussão). 

Pos ~o a votos, é approvado em la dis
cussão o seguinte 

PRO.JECTO 

.N. 265 A-1901 

O Congl'csso Nacionll.l decrct·:t : 
1\rt. 1.° Fica extensivo ;ws bancos nacio

naes com séde na. capita.l do Estctdo de Per
namlJUco o deci'<'Jto legislativo n. 768, de 20 
de junln de l90l. 

.\rL 2_ 0 Rcvoga,m-s~ as disposiçõe3 em 
contrario. 

O Sr. Gon'les de 1'\-lat.tos (pela 
onlem) t•cquer e obtem dispensa de inter
sticio para que o projecto que acaba de ser 
vot.tdo entl'e immedia.ta.mcnte orn discu:3sã.o, 
como faculta o Regimento. 

}.~' a.nnunciada a vota.ção das mncndas olfe
recidas em ::;a dh;cussão ao projecto de lei 
que orça, a. Rcceitlt Geral da RcpulJlica pa.ra 
o cxerc)cio de 190.2 (3a discussão). 

E' npprovada a seguinte emenda., sob n. I, 
do Sr. Serzctlcllo Corrêa: 

Ao aet. 3° acceesccnte-se : 
Ar·t. O Labol'atorio Naciona.l procederü. 

<ts ana,lyse.;; elo . ..; rn·otluctos importados. depois 
da ClrtJ·ada do.:3 mesmos no laboratorio e de 
o:dtihido o 1 alào do p;lgarnuntcJ da r espc
ct.iva 1i:txa de analy:'-c, nCJ:; seguintes IH'<Lzos: 

De seis di<~s ut.cis, no maximo, para. <L 
an:dy:3c qualittttiva de vinhos, cer·-reja:s, ci
Mas, vinagres, bitter . .;, vormontlH, /limo
natlas g<Lzoz:u;, agua.s mincl'acs, <tzcitc doce, 
licores c xaropes communs ; 

De 13 dias utcis, no maximo, 11ara a ana
ly . .;e qualitativa de farinhas, maí:isas alim_en
ticia.s, clut, cltocolatc, coalho pm·<L leite, 
(tuei,jos, conservas de carne, de peixe, d.c 
lei te, legumes c 1'ructtas, ole ·S para. lubrl
ficaçi'to de ma.chinas c outros tinll industrüws, 
sa IJõJs, tecidos di versos, e ;scncias na turaes 
e a.rtiticiaes e ligas meta.llicas ; 

De 30 dias ntei.:l, no mn,ximo, para as ana
ly:5CS (que exigem sempre algumas dosagens) 
de manteigas, b~mha.s, sobos o outros pro
duetos graxo:.; do natuceza complexa, co
gnac:-;, rhums, whiskies, aguardentes, a.lcooes 
e outras substancias fortemente alcoolicas, 
productos nã.o classificado:-;. 
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s o.~ prazos das (),nalyscs quantitu.tivas 
:serão fixados pelo director do labor;\torio; 
tendo em vista a maximcl lJrevidade. 

~ Nilo serão comprchendidas nos refe-
ridos praz,Js as ;.tn:dy.~cs qualitativas de pro
duetos suspeitos de conterem subst<tncias no
·Civas, sobre os quao; fó~' noce.:>sario repeti
rem-se oxpericncias, por serem duvldosoil ou 
pouco accentuados os resnltados das primcirn.s 
8obre cllc.,; elfcctuada.s, c lmj:~ necessidade 
tambem da remessa do nuvas amostras. 

E' rJjeitacb a emonlh sob n. 2. 
E' approvada a seguinte emendà. sob n. 3, 

do Sr. Cincinato Bragtt o onteos : ·' 
Ao art. 5°: 
Os 'instrufnentos dn lavoura, c machinis

mo.3 pam fal)ricú e h:.:nelicio de pt'oductos 
agrícolas, ficam i..;oni;os de impostos de im
portação, rruancb diroctamente importados 

·por lavraclores. 
São snccessivamcn!io postas a, votos o rcjei

ta(hLS as emendas sob ns. 4, 5, G, 7, 8 
e O. 

E' approva.Ja. <.t :·;oguintJ 9menda sob 
n. lO. 

N. 16 : - Laboratorio de Analyses, onde 
lê-so 40~000$., diga-so 60:000$090. 

E' tambcm approv~tda, a. seguinto ~ub
omenda. á cmend<t acima: 

A Commissão acccit:t a emenda modificada 
a cifr·a do GO:OO:J$ p:tra 80:000.)0~)0. 

E' consicloearli~ prcjudicad:t <L cnnnda sob 
n. li. 

E' a.nn nnciad.L a votaç:ã.o da soguinto 
emenda, sob n. 12, da. Commiss:lo: 

N. ImpJ.->to sobrJ voncimcntos, suppt•i
n:w.-so: 

Exceptuando o snlJ.sitlio dos mernbl'<)S do 
Congl'a.-.:so. 

O S1·. GER!IIANo IIAsswcu1m pede pt•efcrcn
, cin. p:wa <t voGação d;t emenda n. 15. 

Consnlta.cla. n. Cam<:~rtt,ê conccdiaa a pl•ele
rencia rcr1uol'i'l<t . 

.Pos ~<t a votos a emenda n. 15, 6 rejei
tada. 

Pr·ocodc-::>o :.í. verificação da votação da 
mc.'Hlli.t emenda, u. requerimento do Sr·. Ger
mano I-Iasslo~her rnas, tcntlo-s0 alguns Sl'::l. 
Deputados abstido do votar, ou não o tendo 
i'eito por ignorancia do flue se votava, o St'. 
Presidente declu.ra que o Sr. 1° Secretario 
não pódc pro~cdor (1, contagem dos votos, 
porque lut <.tlguns Srs. Deputados quo não 
vota1·am nem pró nem contra, o que é pro
hibido pelo Re.gimento,quo prescreve que os 
Deput:ldos que se acharem no recinto não 

podem eximir-se de votar peó ou contl•tt, 
salvo quando tenham na votação JJOgocíos 
do seu intcrc3se. 
-O Sr. ScezodeUo Corrê:t pode ,~, pahvra 

pal'a onc,münhar a votação, que o St'. Pre
sidente recusa dar:lhe, por não permittir o 
Regimento q_uc se intcreompa uma voGaçã.o. 

Procede-se à verificação da votaç~ão da 
eme11da n. 15. 

Pro~edida <t verificação, rcconllocc-se r1ue 
foi rejeitada a emenda, sob n. 15, do 
Se. Germano I-Iasslochee, c snppl'imínuo do 
art. lo, n. 29 as p:.IJ<wra.s-exceptu<.tdos os dos 
juizes fcrlorae:':l•C os sul)sidios do'> mmilbros 
tlo CongPesso Na.ciona.l. 

E' de nGvo annunchtda a votltçtLO d~" 
emenda. n. 12. 

O St'. Germano IIasslochel." 
(pela ordem)-Sr. Prcsltlente, foram apre
sGnta,la.s tres omond~s rellüivamente a 
snb:;i.Jio.:> üe De-putados c membros da justiça. 
fedora.l, com a clitl'erença, que ou apresentei 
uma cmend<.t em que englobava <.t.s dmts 
questões, emenda. que foi clas':lificadn. sob 
n. 15 e que i1. Commissão julgou pre,iudicada., 
visto que em antaeiorJJ havia dado _parecar 
f<.tvot·a.vcl. 

Enl;t'ctanto, pedi á. Ca,mara. que désse pre.
feeenci<t ;i. minha, emenda, e a Carnara. ap
provand.o-<L, as ontr;ts Cl que fie:tm prcjulli
cadas. (:lpoiados e ruio apoiadas.) 

S1'. Presidente, é um c<:~so do simples 1Jom 
senso : -nm<t vez quo<~ C~l.m<tl'<t não acceitou 
o paeeem· l1 n. Commi 'iSíi.o que declara v a pre
judicacb a minha. emenda, <tuc lho denprc
lúi'Cnci<1 p;wa. dnpois rocusal-n .. quer dizer 
quo é m<~terii1 Ycncidtt c n, C<LIIli~l'tL recu~:Hido 
<t minh<t omon,la. r.;shiJelocendo o i1npusto, 
não pôde ma.is vobt· as quqstõos scpar:~da;;, 
poi'que da preJ'oi·onci<t re.mltou Jicarom.cm 
globo ;~s dtuts que::>Gõcs. (:lpoiarlos .) 

O-sr. §ei'zedello Corrêa (pela 
onlcm)-Sr. Presidcnt~l, ngra.dcço a V. Ex. 
tur-mc conccdi.do a pal<wm. Si V. Ex.tivesse 
tido <tntes ptn~a commigo esta mesma. benevo
loncia, niw t'.:n~htlw,s cllog<tdo (t confusão a 
quo chegamo:, a. votaç~ão i;cria sirlo cncami
nhadrt con vonientomonte.(Nume1·osas apartes. 
OS;·. Pl'esidenlc f'az socw us tympanos 1·ecla
mando attençrio.) 

A Commissão do Orçn.mento aprosontou 
duas emondn,s,n. n. 11 o a n.l2. A emenda n. li 
mu .. mhva. supprimir do projccto th IsenÇ'ão do 
impo::;to sobro os vencimentos p~~1·u. os j11izos 
foderaes; ·a. outra emend<~ m:mda.va. su_p
primir a. oxcepção par11 os membros do Con
geesso. 

Dtms cmenchs perfeitttmonte distinctas~ 
porque Sctbiamos existirem lli.t Cu.marc:~ opi-
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niões divergentes em l'elaç·ão a um cargo e a cional. A minha emenda. foi concelJida nos 
outro. · · scguinbs tel'mo.-3: «Exce})tuam-se os venci-

E então a. Commissão não quiz onfeixa.r em montos uos membros da justiça federal e o 
uma só medida as du<ts providénchs, para subsidio llos membros do Congresso Na-
deixa.r quo discrimin td;nnente a C<.tmara se cional». -
pronunciasse com mais fr<mqueza sobre cada A Camara approvou estt:t emenda, Ella foi 
uma dellas. -- uma só cnfbíxanuo as duas medidas, :prrque 

VozEs-Perfeit<unente. e~ sempre s1:stentei· que, <!_entro u<.t Con.stit~i-
• çao, adm1tt1d.a a oxccpçao pa~<.t a Justiça 

O SR. SERZEDELLO CORREA-0 nobeü Depu- fed"l'al impnnha,~se <.t ~xcepçao p;tra, os 
tado pelo H~i~ Grande do Sul apresent?u_urna 'membr~s do Congresso Nacional. (Apoiados 
emenda en1e1x<tndo as duas d<~ Commrss<:w de e na o (tpoiados .) 
Orçamento. . Esta fui a opinião vcnceüora na Camara ; 
. Ha uma <!lltl'<~ ~m?nda da pr~nc<:td<t pau- esta, é a medida que se acha con~ignada ~o 

hsti1. ~ue nno . se ltmlt<L n. _ded;~rar· -qu~ se p 1·o,iecto de orç;mwntJ approvado em 2" diS
suppetm<~ do Oeça.mento t:t 1:-lençoao ])<m~ nn- cussho. 
:posto sobro vencimentos üo.':! juizes fedcrn.e::; Por occasião ü::~. 2'' discussão a,prescnta
e dos membros do Congt'CS:-.;o; m;~s mantltt üc- ra,m-se diversas emundas c ;_~ m;tis ampla, a 
claray que e::;tfLO . il:chü~os neste imposto os quo cornp1·ehondia. todo o asslllnpw, era a 
venmmcnt.~s dos .)Luzes fed.eraes.. . <lu nohr·e Deputa.do pelo Hio GI'<Lnde do Su}, 

~ara. eY~~ar que se poSS<;L dar ~ mtm:p1~e- quo lia poucu oecupou-a tdbnna. . 
taçao, que ,1<.t se deu a. respmto, v, Comnussao A Commissüo tlo Orçamentu por um movl-
acceitou a primuira emenda mt~ndtLnt!o sup· mentu lmhil entr~ndou que üuvitL pedir u. • 
primir <t isenção do im1~osto wbre os mem bro::l snpprcssão por partes c cul!ocou em pl'i
do Cong1'c.~so; c acceJtou a, sogunrla man- mcil·o lo()"ar o sniJ:·ddio dos membros do Con
dando suppr~n~ie .o i rnposto subr? venci- gt·nss:J N~cion:tl e depois os voncimen t.os dos 
mentos dos. Jlllzcs f~dr)r'ac::> ; con::>tdorou a, Juizos d<.t ju:-,tlçêt fedcl';d, (lU<J.nrl.u tl mnemla, 
omepda do ~1ol~ro Deputa.uo yolo Rio Grande quo cumpria estal' em p~·imeit·o loga~' _cea 
do Sul prc.Jud.rc:Lda e acce!Wu a, emenda da a q1te rcsava sobr·e os vcncuneiHQS du~ JlllZOO 
b;mcad.<.t paulisl;a, que. man(bva d~claear que teuerac;.;, pül'(lUe, ab.>rt;u, a cxccpçiio. clla se 
:ficavc.tm comprchendidus neste uuposto o;:; impunlltL aos memlH'OS do Congre.:;so Na-
vencimentos Lhs juizo~: federaos. cion<.tl. 

Realmente, Sr. Presidente, t:t Camart:t con- Agora, o nobt'c Deputa.tlo pelo Rio Gru.nde 
cedeu prerercncia ü cmend;t do no!JI•e Depu-· do Sul, fu.zondo aquiilo quo n, :\fos:t devia ter 
t<tdo p_elo Rio Grande do Sul.~ . feito, is'.o é, dar prefuruncia, á. emend.<.~ dcllo, 

Da.l!l o ~tU'OtJell,>, _a. cont:usao que remou que cr:1 mais a.mpl:t, pouiu profm:onda. o a 
em um assnmpto a.lu1s :rr;urto claro. Camai'éL · confomwu·se com o peJ.ttlo o con-

E eu perlil'iêt a V. Ex. fJLW submettosso a codeu-;t. 
votos na, su;1 OL\lern, itS omencbs, purque 
assim a Cmnal'<t se pt'onunci<~I·ÜL soiJJ'O cada, 
uma de !las. 

U:~r Sn.. DEPCT,\Do- Não se pôde annullat· 
uma votwqào. (!I o. o11tros apartes.) 

OS~. Pauia I~an:ios-Sr. Presi
uente, o projccto apt>esentauo pela Com
misi::ão de Ot·ça1r10nto c que agora. ostú sub
mettido <.~ vot,ação d'~ C<trn:u·a, consignava o 
impo::;to tlc lO o f o sobre o subsidio dos mem
bros do Congresso Nacional, não dizendo 
cousa alguma <L respeito elos vencimentos 
<.los juizes fcderao."). 

Pelo systema adopta.do em nosso paiz vi
gorav<L a.ultima lei, i.-;to é, a lei J.c HIOO. 

Ora, pot· esta lei estão isentos do pt:tga,
mento do imposto de lO 0 [n os membros da 
;justiç~n. federal. A Camam recorda-se de q uc 
pedindo um pouco de coherencia á Cam<~I·a, 
que deve conhecer porfeitamen te o Estatuto 
de i24 do fevereil·o, cu submetti ao seu ostud.o 
uma oménda tornando a isençilo tambem 
cxtensiya, aos memlJros do Congresso Na-

Submettida :i votaç~rro <t cmomb, fui rejei
ta,tl:~. isto L\, ficon tlo p(J a lsun,;ão uo pagtt
muntl) rlc impostos par;~ us mcmbt·os tla 
justiçé~ fmlet·al u p:.tt·•~ os mombrus Jo Con
gressu Nacional (apoiados), isto é, ficou de 
pé a disposição cuntidtL no. pl'ujecto, o t?Lli~~ 
as dernai.-; crnend.as consulemúa::; pr·eJudi~ 
cadas. 

Nem se póJ.c dizcl' quo a C<.~·mal'<J, votou on
ga.nada, purque~ V. Ex. sulnnettou a emenda 
á ~m~ considor<tção trei:l veze.,; c olla votou 
tre . ., vczos. 

Portanto, é uma questi'i.o moeta e vencida, 
c não so pódc voltar at,r;,"ts. (Jpoia(los.) 

Nem se justifica o quo ac:~ba de dizer o' 
nolJre relaror, o meudigno amigo o Sr. Ser
zetlello Corrêa,, porque vuta.da,...; as duas 
emenda.s d ~ Commis.-;ã.o de Orçamento, a do. 
Sr. Cincinato Brttg .... era umtt omJnda preju-. 
uicada, pllrquo estava a!lmittida a cobran<;w , 
do irnp.Jsto sobro o subsidio dos membros do. 
Congeo.;;...;o Nacional o sobre os vencimentos 
dos juizes da justiça federal. 
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São c~tcs os esclal'ocimentos que entendi 
· dever <lar à Cama r a, como autor da. emenda. 
que foi approv:ub em 2& discussão. A :Mos:~ 
tem do ro:-~peitar a deliberação da, Cmna.i·a., 
não póde aLtondcr ao pcxlido <lo nobre Depu
tado pelo ParfL, vois que estn. ô uma. quc~tão 
voncid;~ c jü. foi ,julg:odo que todas as emen
tlas a.ntm•iorüs es1;avam prejudicadas. 

O !!ilr.Cost_a -YnniOI" (pela ordem.)
St•. Presi(len.te, d<t confusão qu.-) visivelmente 
presidiu- a csr.a votação, rosalta para a 
Camara· dos Doputaclos uma. po:-;ição muito 
desagradavel e Cttüç:á suspeit<~ (nao apoiados); 
não (~ po:-Jsi\:el que a Ca,mar;:~, dos Dcpntadus 
approve unu cmenrh que nos exime de 
pagar lO o I o de imposto ... 

0 SR. PACL:\_ RA:.ros-Estc.t a.ppeov:Lda. 
0 Sr:.. COSTA .Tr_-="lillt-... llOStG momento 0111 

que o povo ach:t-:m onoeado pol' impostos. 
Não (\ ju .. :lt•J, nJo ~~ licito mesmo (lllO 11 

Cama.r,t rios Dc:put<tdos poe si docr·ctc esta 
· isençü:o. 

A verdade ~~ que !louve conL'Lt:->ão na. vota-
. Çl'5.o de pt·cf'.lroneia. o p;n•;t c1ne 1/L i'úr~~ n:"lo se 
diga, ,qnr, i~ro fui un1 :_tedil e quo nos apeo
veHamus <1<1 emen(la, l'ela,tiv<t a.os juizes· fo
dora.es para pcd ir tam!lcrn pa.ra nó,, temos o 
rig Jro.:o devcl' uo voH:tl' e vceUlc:Lr <t Yota.
ç·ão rclativarncn te a ost<-L lH·cr·~~·oncla. 

Eu q1101'o rnpetil' que nho ~~ pos..;ivcl qne a. 
.Cama1·a, !los 1Jep:1L:ulo.~. ne:::tc llliJIHOrll.o allll
ctivo JH1t'a o p;Lit., por :-::i nwsm:t qnoi1·n, se 
oxtmit· d.r. u:n tl'il~ttto (JilC lm mnito pag;L
mos o tlevomos cont.inn:u· a p:tga,t·. 

E11 p1~ço. pu i . ..;, <L V. Ex., em no11tn do do
coro dc3ta C:un:.~r·a. 1lml nossos cr·odtt;o,~. qnn 
attonu:t au requerimento de rcla.t;ur o llOillta 
~cpa,rada.mmHc em vol;a(,~:to rt cnwrHla. q1te 
pretcnü(~ nos cximü• tlo imposto do 10 °/ ... 

O Sr. Vi~~t.o1•ino l\t:onteiro ;pela 
m·dem)- St•._I>t·nsid.nnte, de accol',lo com as 
·constdcraçõcs qno ac;Lb;un do ser ícitas pelo 
nobre Uoputa.du por S. P<.wlo, pelo modo con
fuso com q110 se pJ•ocetlcLt ú. vota(;ã,o, nií,o 
posso deixar ti e pondera L' q uc,pcnsando agora 
desta maneira, nho tive:::se pensado antes. 

Não rcsi;a duvida, que o resultado disso foi 
mn ·cqui v oco e o q uc V. Ex. devo fazer é 
cunsult:1,r á Carn;tr·a si apez<tr dessa vot;v,l~L'), 
olla deve cun:;iderar como prejudicada a 
emomla o emi.ttir novamente o seu vot'J. 

·o St•. Franciséo Alenca~tro 
-Sr. ProAidente, t3nho a declarar a V. Ex. 
que havia pedido em pdmeiro loga.r a P3.!1a
·vra; mas V. Ex. ent.endou dal-a prim,üra-
monto ao nobre Dcputa<lo por S. Paulo e do
pois ao illustrc chefo da lmncarla -rio-grau
denso. 

Estou certo, porém, de que V. Ex. assim 
prncedcu por não ter ouvido o meu podido. 

Pedi :~ Imla. vra., porém, pm·a deciarar que 
a C<1rnara não pôde de fórma algum,a deixar 
pass<tl' este assumpto, sem que cUe fique cs
darecido c o mod.o por que ca.(hl um votou. 

Muitos Deputados Yotar<l.m nào julp;a.ndo 
que a emenda. da. Cumm~ssão fkasso pre,judi
cada, pela emc~nua. do nobre Doputa,du c ütnto 
assim que votei pcln. cmend<~ do nobre De
putado. 

Mas digo a. V. Kc que me sinto constran
gido neste momento, porque acho que um 
a,ssumpto dosta mont:t n·rto p6rle sce deb:ttido 
por essa. f'órm<1, pl'incip<Llmcntc quando <1 
titt!lo de imposto tem se <Ll'l'ancado o suor 
deste pobre povo. 

As:;;im, ni'i.o podemos, por conseguinte. isen
tar :~ alta ,jmtil;a d.o paiz e esta, C:tm<1l'<1. 

Não quero í'Cl'Íl'<:tstuceptíbilidade dos dignos 
coUcgas que votar·am :•, fa.vor, pot·quc são 
tno(los tlo enca,rar '~" consas e tenho mc .. smo ;t, 

cm·toza. do que os collcgas qne vota1·arn pola. 
suppr•e.~sãtJ do imposto nã.o tivcr;tm em vista. 
sinfí.o salvar a Constituição, que ellcs jul
!Utv:~m f1~rida neste pont;o. ~Ias o nolwc Ue
pui;;ulo pot· Santa Catllarina., tão ver·sa.do n<t 
Uon~tituiçií,o qmwto nu Regimeni;o, está em 
intuiTo equívoco, qua,nl;o ao motlo por que 
cnc<~t·;l, a. Con::~titlliç·ão neste ptmto. 

No ontcndce do nulH·o Dcputa,do a Con
l'tir.uiçlío Ferlnr<Ll t:wi;o iseatott os juizes fe
rlcr·;ws como o..; mcmlJI'ilS do Oongl'cssu, como 
os de mai:'l funccionarius. 

O S1c PAULA H.A:\fllS- Erpüvocado e~t<~ 
V. Ex .. \. Constüuiç:ío nKo bcmt<t nin
gt~nm. 

o Sn. FnANcrscn ALt·:~c.ü~Tn.o Não sü 
podem ;~ugrnent:l,t' nem dimin11 i L' vnncimcnt.oi> 
d(l nlngtwm em orça.Jncntos. 

0 Sn.. PAULA RA:0.10S- A Con::;tituição não 
íscnb ning·ucrn. 

0 Sn.. FRANCISCO Ar.ENCASTlW - 0 que 
o>tou dizendo é que V . .Ex. não tem rttzã.o. 
·O Sn .. PATJI,A R.\.MOS-Qucrn nilo tem razão 

é V. Ex. 

0 SR. FRANCISCO ALENCASTRO - Ü nobre 
Dcputa.do por S;w b Ca.t;luuinu. ·errou neste 
p.>n í;o, porque no Ol'ÇiWI.onto não se podem 
diminuit· os vencimentos, tu.n to dos juizes 
f'cdcraes como dos membt•os do Congresso, 
como de qtmcsquce outros funccionarios. 
E' isto o qu.c csttú·esolvirlo }3Cli~ Camn.ra. c 
pelo Regimen';o, que V. Ex. tanto co
nhece. 

Por conseguinte, si 11. merlidn. era. neccs
s<u·ia. pa.r<~ o.~ juizos 1'edeei.1es e para, o Con
gresso, nec(~ssa.ri:~ era do mesmo modo para 
toLlos os outros f'uncciona.rios. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 21/05/2015 10:09- Página 27 de 44 

174 ANNAES DA OAMARA 

Eu acho que ''· Cam<.tr:1, quando votou a l O Sr. President:e-/1_ rdesa niío 
emenda do nobre Deputado pelo Rio Gr•mde considera, prejudicach~ as emendas anteriores 
do Sul Se. Germano Hasslocher. pensou que pela votaç:ã,o da Camara, p:Jl'que o simples. 
não fic<~Ya. prejudic:~do o pc~eecer do nobre facto <ht Cn,mara rhtl' }Wefcl'cncia. p<~rr~ vo
relatol' da Commissão o t:mto :tssirn quo taçào de um:1 omcnd<t o depois rojoitar osüt 
peL1.· votaçflo se not<.t um~t ge<tn\.le dHforenç<~ emenda nflo importa o seu julgamento re
(b primeira Yez que se votou p:m.t a se- ferento a emendas :1nterlores. 
gund::t. A Camara tem mnHos oxcmplos destes: 

Eu venho pedir <t V. Ex. que consulte ú em votaç-ão do parecere::; s;b1·0 eleições, por 
Cn.sa sobt'e si nã.o julga, peltt votaçã.o do cxomplo, tem se dado praforoncia para a 
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, votaç:ào de uma emenda, e SOl' esta rejeitada. 
prejndicada a emenda do illustre l'el:.Ltor, para depois ser. approvado o parecer da 
isto_ é, que s,~ possa novamente vobr esse Commiss{(.o. 
assumpto. Neste cttso roqueiro que a vo~<t- Portanto, nã.o ccnsitlcro prejudicadas as 
ção seja nomimtl. emendas ; a, Mcstt pensa assim, mas, em 

O Sr·. Seabl'·a (pela onlem.)-Sr. Pr0-
sidente, LI. lei Jibeml, a !ri l'epublicana é a 
jgmüdado perant(; a lei. (ilpo::arLos.) . 

Desde então Jovem pz~gar impostos Depu
tados, C)lll'J juizo.; (apoiado~). porque Depu
tado; como juizes e funccionarios devem ser 
iguaes perante a lei. (Apo::ados.) 

Si a Camara não póde dispensar no sou 
sub;;idio, tambcm não pócle dispensar no sub
sidio dos juizes para hll ver igtmldado pal\tnte 
a lei. 

O pensamento da Cama.ra é recusar a 
Deputados e ll juizes a iscnç~ão do impo~to, 
ist·J é, considora1-os todos sujeitos ao im
posbo. (Apo{(trlos.) 

Si é este o pcnsa,rnento dêt Cllmam, V. Ex. 
bom vê quo, si não se considerar a.pprovada 
a emenda do nobre DcpntL~.do pelo Rio Grande 
do Snl, a Camara c dw em cnntl'adicç:ã.o com· 
sigJ mesma. nfio tem SO,!{Uido o seu ponsa.
munto, os sons p1·inc~ipios. · 

Ruqucit·o, pois, a V .. Ex. que do novo 
sulmwt1.a á appt·ova.c;f(o da, Camara, poequc 
ospct·o qtw a Cu.mu.ra IICg'IIO, quer a juizes, 
quer n. Dopttl,ibdo.;, a isonçfLo do ünposto. 
(.!poiados .. Jll11ito bem ; muito bem.) 

O Sr•. l:larros Franco Junior 
(?Jela Oi'dem)- s·r. Pl'OSidonte, parec:l que 
ha um meio efHcaz de terminar tão dcbéi.tida 
quc.~tã.o : peço a V. Ex. que con:;ultc ;í, Cas<t 
si consente em que se voto 3i estão ou nã.o 
prejudicadas as outras emendas relativas ao 
a<;sumpto. 

O pensamento da Camara é claro, 'está 
perfeitame:tte comprehcndido nas idéas quo 
<.tcabam de ser expendidas pelo illustro Depu
tado pela Bahia. 

Peço, poi,;, a V. E~. que con.;;ulte á Casa 
si elln. entende que estão ou não prejudica
das as outeas emendas attínentes a este as
sumpto c, no ca,so- da Camarrt entender que 
não esGão, peço que consuHo si dé:i. prere
roncia para a emenda assignada pela Depu
tação pauli::;ta. (Mw:to bem; muUo bem.) 

todo caso va(} subme1.tm· a votos o re
querimento •~prcsontaJo 11clo S1·. Barros 
Franco Junior. 

O SR. PACLA RAMIJS-'--~0. primeira oppor
tuniLla.üe provarei qno V. Ex. está em 
cero. 

Consultada, a Camara üocide cp.10 n5,o cst~c> 
prejudicaclas as rüfnritht::l emendas. 

O St". Paula R.aanos (pela o1·dem) 
-St,. Presidon tn, peço <1 V. Ex. que con
sulte ú Cas<t· si concede prcferencia na, vo
taçã.o pn.ra, a emcndi.L n. 13, qlle isenta do 
pagamento de imposto o::; vencimentos elos 
juizes fodorao.3. 

O Sr. Barl"O~ F ra oco ~Junior 
(pela ontem) ~ Sl'. P J'05illento, on ;jt\ tinha 
reqnel'ido pl·ei'cl'onch p:Lr<t a c monda n. 16; 
iLCito quo o meu rc:tuel'imento üovc soe vo
t<Lrlo um primuiro log:n·. 

O Sn.. · Pr:.EswÍ~:\'TI·: - O nobee Deputado 
tmn razã.u; nw,:; <t eonl'n~iio quo roinit no re
cinto nilo pwrnitt.in qne il, l\Iosa ouvissn o 
seu rotp.ttn·imonto. 

ConsuH:u\a·a C;~ma.t·.~. é concellirh a pr·nfc
rcncill pedida, poli) Sr. B:~rros Fr:tnco .Jnniol'. 

O Sr. Oost.a .. Tuniol" (zJela onlem) 
l'oqum' vot<wfw nominal para. a. o'mondu. soh 
n. 16. · 

Posto a votos, o rc;Fwrimonto do Sr·. Costa. 
Junior é rojei~ado por BO votos contra 27 •. 

O Sr. Gern-.ano .iiasslocher· 
(pel.a o;·dem) - Sl'. Presidente, pergunto a. 
V. 1~. si ficarií.o prejndic<ld;~s é~'l omondas 
dons. 12 c 13, depois_ dt~ vohçã.o d:l. emenda 
sob n. UL 

O Sa. PRESIDEN'rt·~ - Essas emendas não 
fictbm prejudicadas. A Camc~ra já docicliu. 

B' em sogni<la appl'ova.da. a soguinte 
emend<t ::;oh n. lG dos Sl'S. Cincinato Braga, 
e outros: 
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J:.o art. 1°, n. 29: Substitua-se pel<J se-~ Nàn sei si n, rejoir;ão d;1, cmonda do 
gmnte: _ ~r. Garmano HasslochoP p~'üjudicou ;~s duas 

29. Ditos sob1'e .vencimentos o su1).~idios, omondas que eshvam conswnanrlo medidas 
inclusivo os vencimentos elos memln·os do ín(lepen,lontes: o subsidio d~1s membro::> do 
SuprcmD Trihunal Federal e outros juizes Congresso Nacion~~l e os vencimentos dos. 
foJoeae,. . juizes fcder;tos. · 

A <1pprova~ão destn. emenda não prejudic:1. 
Silo cun,;itlera.u:.ts prejudicadas as emendas a p ~_r te rel3.tL va aos memhros do Congresso 

sob ns. 12 e 13. N;~cwnal. 
E' l'üjeitad;L a seguinte emenda so1J n. 14 Er<:L o r1ue tinha a diz-or. 

(los Srs. S:l Freire e outros: São succe.-Jsivu.mente p.>sta'l n vl)t:)S o re·
Al:t. 1°, n. 29-Exceptuam-se os juizcJ da jeitn.das as emendas sob ns. 17 o 18. 

Justi(;a local do Disbeict.o Fedeen.l. 

O St .... Paula R.an1.os-Eu l)CÇO a 
V.· Ex. a. lJOndnJe de dizer si tod<ts as omcn
Ü~L'> quo não for<tm suhmettida.s á Yotação d<L 
Cama r a os',ão Pl'ejudicadas; V. Ex. só fez 
votar <t emencb n. 14. 

0 SR. PRESIDE:-\TE-Est<lo prejudicadas. 
0 SR. PAULA RA!\IOS- Pois bom; V. Ex. 

pet'mitta ~1LW ou diga á Camara. porque peo
cedu sompro com lealdade, que acabou de 
ser votn,(l<.t <t isenção do paga.mcnto Llo im
posto pJ,r-a os membros do Congrosso Na
ciomtl. (ilpm·les). 
. · Vão vor. A Camar<t preste um pouco do 
attenç·ão; a q nestiio é séria. 

Yej,tmos o rgtc diz o. r'rojecto a.ppl'OYn .. üo 
em 2a discusstí.o: 

29. bito solJI'C voncime1nos, oxr!cpt1mdus 
os dos juizos f'odOI'li.OS (~ 1" do art. 5i da 
Constiiui<,~ã.o) o o~ snbúdios rlos mnmhro . .:; tl1J 
Congt'cs:-;o Nacional (art. ~5 d;t Const.ituiçfiu). 

Or:L, suiJ.;idio nã.u é ::~6 dos lll'~mh1•os do Coll
gres,;•;; sul>;:;iuío ta.mbnm é de> PI'e:';illontn dit 
ü.cpltblic;L, do Vico-Prosillento, e a'lllÍ ost<i :1. 
cmenLl<L: 

la. 

«Au art. l'', n. 20: Snus~itu:L-sc p:!lo so
guinto: 

29. Ditos ~JObl'C voncimonto3 o suhsiJios. 
·inclnsiyc os vencimento.:~ dos membros do 
Supremo Tei1JUnal Federal o outros juizes 
fodoea,os.- Cincinato Braga.-A. Cajc!do. -
Bueno de Anclt·ada. - Adolplto Gordo. - Ed
mttndo elo. Fonseca. 

A Commisstí.o <.tcceitn. a. omcmla. Dost'arto 
fica. designado de modo :preciso o tormi
na.nte n. opinião do legisla.dor a. re::~peito 
da, extensão do imposto a todos o.3 venci
mentos.» 

O projocto ma.nda.va isontar o sublidio dos 
m'embros do Congresso Nacional o os venci
mentos do) juizes federaes; a emenda mandí.1 
cobrar (lendo) «os vencimentos e suhsidios, 
inclusivo os vencimentos dos memb1•os do 
Supremo Tribum~l Federal e outros juizes fe
demos.» 

E' apprJvttda 
n. 19: 

a seguinte emenda soh 

A1't. l 0
, n. 35-.,.--Redija,-so assim: 

«Contribuição das companlüa::; ou emprc-
zn.s de e:'Jtradas do fcrl'o c de outras compa
nl1ic1s, inclusive a Oity Improvements, e bom. 
assim saldos d;:~s estrn.!.la.s de feero garanti!.la.s •. 
com sédo no estra.ngoü·o,-1.400:000$000.» 

E' hmbem approvada r~ seguinte sub-· 
emenda da Commissã.o supprimindo da omen-· 
d:1. n.cima a'> seguinte.~ palavras: «saldos das. 
estradas de ferro gar<tntidas, etc.» 

E' ::tpprovmla 
n. 20: 

seguinte emenda sob-

Ao aet. 1", n. 50, a.ccl'e)cente-sc: «Não se 
comprehondc ontrc «conserY,\s de ·peixe» e, 
pol'tcu1to, nfi.o flca snjeito a este imposto, o
peixe ~êtlgado ou em Sé~lmoma, acondlcio-· 
Indo em tin<LS, b::trrica,s ou êt gmnel. » 

E' t:tmiiOin :~ppronul:t a seguinte sub-· 
omoiJ<.la d<~ Commis.)ãu c.i. omcnLl<~ ê~cima.:
Pl't\j}iH'a1lo no paiz- o inelninrlo-so tambern 
u poixo SOCCO O t~ Cltt'llC UG llUl'CO. 

Sü.o suceos'jiva.mentc pust:ts a votos c ro-· 
joir,ada.; as omontlas sob ns. 21, 2~ e ~:J. 

E' t\nliullcinda a votação d;:t seguinte. 
emenda sob o n. 24 ofl'orccida pelo Sr. Au·· 
gll~to França: 

Ao n. 25 do aet. lo do projocto n. 150 B,. 
n.ccresconte-se: A validade ou nullidade do· 
documento que não contiver o sello com
ploto, mt form~t do re.'lpoctivo regulamentá, 
scd desde já regubda. pelo direito civil OU! 
por lei especial, quando houvor. 

O Sr. Augusto França ( pel~ 
otdem)-Sr. Presidente, osta emenda con
tém duas p::trtes: n prim:3ira tol'mina nestas. 
palavras :. «desde já. regulada pela. lei civil»;. 
e a sogunda « ••. por lei especial cluando-
houvor.» 

As opiniõo;:; podem o~:he a.ccóedes, como· 
creio quo os tão q ua.nto tL pl'in1cira parte, jul
ga.ndo desnecossaria a sogunda, po~quanto 
diz n. primeira : approvada que seJa ella,. 
desdo já. 
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Clal'O está qno não pôclo 1mw:1locor o re-~ rar {i Cam::tra que o Govm•no considerava. 
guhr.nen~o que m:mda, que nossos cas.os se- cs~a, providc, .. ·.ncia, como a mais ofTica. z p.o,ra 
,iam consldcr;tdos nullos toJos os c mtracws. evH~LL' Lll1l sem numero de ft·audos o aitttsos 

E::fta pl'imcit•;t parte da emon•la c.--tà do q no c:on.-;ta,ntomonte em cornrc~ctJs dü toda. 
:tccordo com n, OlJini<'io elo Instituto dos Advo-~ a sorte se dav;tm. Devo fi1.zor e;;;r,l1 decLwaçâo 
gaüos, c e;l tive o.L:Cétsifw de vedficar, dor.) ,i.~ p:1r:L qun a C;tlllcU':t vote como ontentior em 
elo meu discmso, quo até o Sr . .\linistl'u üa, "na, soberani t, certo. de que, si rojeiii;U' a, 
Fazenda ost:i ele <t.el~ordu com cll<t, con for·me umentb, l'GL;US::t ,1, providtmci;~ solícitc~cb. 
so vet·ilic '· tio sou roltLtorio ;i, pa.g. 11. 53. o Sn,. Tmx1m;u. DE s:-.. _ Ameaça. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA--Nilo apoiado ; 0 SK. SEilZEDELLO CORR[:A ·- Onde está <t 
jà cxplictutü isso. <.une:lç::~ ? 

O Srt. VE:RGNE DE AnREG-0 Sr. 1-Iinistro Qu:~l (~ a ameaç:t que eu estuu fazmuo ?-

lla. FazenQ.a não 6 CO!lll)Ctcnto neste <~s-,, (Aparlcs.) 
sumptu. (--lpa1·tes.) Eu n:\u fiz ameaçl1, fiz a refet·onci<L aJ Go-

O SR. AUGUST:J FRA?\ÇA-Assim,e.~tou não V01't:o, por·q.uo o honl'arlo Dopt~tad~) ._yoht 
só com as opiniõe.s do to.lcs 18 juri-;con.~ 1 llt·Js, B:thta •. 1:efnt'llt-::;e oxpressamon~o a optnw.o J.o 
até com 0 Sr.· 1\fini::;tro da .Fl.tzonda, qnc l S:'.· \~mtstt·o d:~ Fazond<l, conttd.t no ::;em 1'0-
ncsta, parte explanou-se üe tal moLio quo não l<Lt')l'JO · . . . . . . . 
lJóde deixa1• duvi1ll1. En ost::w:1 obt·l~:~do.n: fa.Z_9l', 1101· c.~l}Sü.<,;Ut~l-

PMta.nto, Se. Pre.3idente, poç:o <L v. Ex. to: nov;~J~nn~o a. r~cttflcaçao rgw JL lt.lVI<L 

quo snbmetta. ;i, vobçã.o a minha emenda fmS'/ nm -·' ~ltscn::>::><LO: 
:por pa,rte::;; a l" é a flllC (liZ <<a valithMtc ou E o quo tmlw a cltZGl'. 

nullidaclc do documento que nfio contiver· o 
sello completo, na furma do re~pcctivo l'O

gula.mento, sGl'<i desde j<L rogubda pelo cli
reLo civil.» 

A 2t', que devo ser votada om scgnnclr) lo
grw é: '<ou por lei especial qrtanJu lwn\'01'. >> 

O St•. §erzedello Cor;•c_";a (pela 
o;·dem)-Sou obrigarlo <L dL~ut· ltuj:l, t:·HIW na 
.2" rliscn .são, que a Commissi'io nfi, 1 pt.Jrlt! a·~
ceitar a emenda do nubrd I>eptttiL•io puL:L 
B;tlüa. 

O Sr .. Ger·rnano lla!':õsiocher 
(para •:i!CtWlinhm· a rotaçiio)-St·. Pt•e . .,;iücnto, 
:L cnwn<l:~ a.Jll't~;-;cnr.arh p::Lo hnnra.tlu iJnpn
r,:~tlo .\.n.!!Jht' Ft·.Ln<,~a. ;Lt ;cndtJ <L Ull1<L Jw .• vi
dtlllcia lllltib st!J•ia, rnni1;o gt·;wu. 

0 SIL .\rc;u.;To 
•lo accc:t:LI!. 

Anrltrllal' o tlocnmnnto rla. ol)J·ig.\Ç.'to pol' 
!':1 !t:1 de s.•JI,, (• líot·naJ• o Cl'il l0t', :un:t!liL:'i, 
nt:Li;-; dr•p •.ndtlll 1 t: th. simplo;-; ]H'tr\'iL r.u~:tt~mu
nh:d do qtlo 1l.1 ltlll tlnc\lJIUH1tn, pot·qun :tiJ.tlíll
lo lfllll ompl'""''·;L a rwtJ'" 5UO$ po;· 11111 
d•·t'III!Hilll<~ Sil,lll S.l([ll, OIL (1:-;~igll:Ltto o..;l;o 

<!<'l~llltl<~nt,tl eotl\ s·:lln ineol!tpldo,v,~. 11 !lll\Slllo 
FH.\\'1.',\-~:\n pr'JrLl i1 1dxar dni'llllli'.llli•' rll!li•J, :1,0 p:t::>::iu qrw :lClllllilu qtw 

t:IIIJll'n-:t;a.r· f;l!:ll d.~.·utnonr, ,, ox!tihirllln a p:·•,V:L 

O Sn. :-:EitZI·:IH·:r.J.I) Ct~ru:r~:A-f) :ISSIIillpL, 1.11 .1.1tlllllllilal, ptUn !c\\' :li':~ s11a l'IH~I;lJ,I;u::·i,J e 
OSb'L l'Oj:pti<Lrlll })OI' (ui C!IIC\ J'.Ji \'tJ!ada, rlP·:Ii:J J';LZ iJ' \·:tli!l' " ~1\11 ÜÍI'CÍtO Jlill':tll~ll n:; l,t•i
C':tll1iLl'll, O::ltidJU!Ot~l}llC[U mcditl:JS :1. l'o..;pC\il;o, llllllilt~:-i. 
mcdirl:t r111C liOüm lH'UdltZitl,, 11S JJI:tis lnllt:lir'us N:'w ; : p•'nl1:, 11111 l'dgul:tJJltlJJio.~ ti:;c:t'''· :1.1-
r·e~I!HatlcH 0111 relaÇilO iL ILI'l'(tC<dttl,~flO do l'llll- G!'.l'i11' diSJHHi•;1i1:S cpiU peJ•tr:llt.~:tlll ;L d[;·.dLo 
dns. sn1•sr,:Lrrr,iro. ltegnl:n• a f't·n·m·L do v:ditLvlc 

o S!t. VEH.G:\'E mJ ABREu-Oh ! Realmon- ou nullitl:~rlt: tl~s cotHL'aci,os pur moiu du t•o-
tc ! gula.mon r; os fisc;ws é si mplosmentc destntil' o 

dit·uito tlUO até hoje rcgul:.t as rel<J.t;õ~:s .... 
0 Sn.. SERZJmELLO Cortn.ÊA- D2VtJ aíncla, (.:iparles.) 

declnrar, po1• dever de leald<Ldu, q ur; <1 ma,io Seri:~ como si n.nD.nhi'i nós pudessmnos an-
ria que a.poia o Governo... nullae um cu,sa.rncnto, porque nJ.o tivcswm 

O SR. Auc;usTo FRAl'<ÇA- Nilo é qi.wstão sido sella.tlos os l)a,pc~i::: rct'et·entcs ;t justifi-
de maioria. caçi'í.o do estado do solteiro. 

o SR. VmrATO MASCARENHAS_ A questilo. Sujeitem os documento.;;, contl'il.ctos otc . .,J.lo 
é do doutl'ina. que 8e trata n;ts condições referidas a. uma 

multa, tLssim como so applica a mnl t<1 
O SR. HENRIQUE SALliES - Nn,da. tBm com ;I,tluello qne viola alei elo jmposto J.o ~>dlo. 

a. politica. Voto pel;~ emenda. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA-.•. expliquei E' em scguid.t <~pprovada a seguinte pri-

em 2a discussão, quando o men nobre col- meira parte tia. ementlu. tlo Sr. Augusto 
lega de Commissão, o Sr. Francisco Veiga, Françn: 
leu o rela.torío do Sr. Minisr,ro da •. Fazenda, «Ao n. 26 do art. 1° do projecto n. 1511 B, 
autol'iza,do por S. Ex, sou obrigado a decla-. accrescentc-se A validade ou nullida.tlo do 
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documento (llte não contiver o sdlo eom·· 
pleto, na. fôrma d') resp~~ctivo r cgubmcntn, 
scr;:t desde jtt l'cgulada pelo direito c i vil.» 

E' a,ppl'ovada a. soguinte cmcnüa sob n. 31, 
do Se. Angus to Fr:tn(;::.1.: 

E' a.nnunciu.ua a vota,ção da uLtima. lJU.rte 
assim redigido ou 11oí· lei especial qtwnclo 
hOHVer. 

«Supprima-sc o n. V do aet. 2" do projecto 
n. 150 B, q no concede autorização ao Gover
no p~ra reform<.~r o executivo fi::ical. » 

Sã.o consideradas projudicada.s as de ns~ 32 
c 33 e rcjeita.das as de ns. 34, 35, 35 bis, 36, 

O Sr. A-ugusto França (pela o1·- 37, 38 o 39. 
dem) requer c obtem a retirada-desta parte 
desta emenda. 

E' approvada a seguinte emend~t,sol) n.25: 

«Rend& arrecadada nos consulados,em vez 
de 700:000$-diga-se l ;000: 000$000.» 

E' rejeitll.da a de n. 26 o considerada pre
judicada a de n. 27. 

São succos.-:livamente postas a votos e ap
provadas as seguintes emendas ssob n. 28 
e 29: 

...:Ao § 63 do . art. 1 o (Renda com applicação 
especial) : 

N. IH-Depois das pa.lavras:-emissão de 
de-accrescente-se: moeda de nickel. 

Ao a.rt. 2°; n. II, clepois da palavra
evento - :wcresconte-se : recebidos na Ca
pittl.l Federal ; -o mais co11).n cstà.» 

E' rejeitada a emenda sob n. 30. 
E' annunciada a votn,ção rh seguinte 

emenda sob n. 31 : 
«Snpprimcl.-SG o n. V do art. 2° do pl'njoeto . 

n. 150 B, rtnc concedn a.utoriza,ção ao Go
ve:·no pa.ea refol'!uar o exccuti\·o Jisc~d.» 

O Sr·. A.ngusto Fr·an~·a (pela ol·
clem)-Sr. Presidente, cst;1 Olltenrla llho tom 
parccot• de .fa.vol'a.vcl da Conuui.-;s:·lo; :w con· 
tru.l'io, lon vu.- se IH~ Camara, !H~ .~na. tlelibt~l'it· 
ção,nu. ~ua s<tbodoria, na í:iUU. pt·ndoncia o no 
wn :tmot· :1. Constituição politka. q"n nos 
rego. (Muito úcm.) 

E' appi·ovada a seguinte emenda do Sr. 
Serzed.cllo Corrêa.,so b n . 40: 

«Ao n. X cio art. 2°: 
Ficn. uniformizad<\ . a taxa por palavra. 

dos telegramm~"s exter[ores destinados ou 
procedcntés do Brazil pa.ra francos 1.25, 
méd.ia das t <Lxas de fr·anco 1.00 c fran
cos 1.50, actmi.lmonto cobradas pa.ra os te
Jegrmumas em }Jercnrso em uma ou duas 
zonas, mttntidas <L taxa. tle t1•a.nsito e a.s ter
minaes com as Republicas limitrolJhes con
stan tcs <los arts. 525, 528 e 529. -Se1·zedello 
Corrêa.» 

E' annunciada. a votação da seguinte 
emendtt sob n. 4l, do Sr. Alfredo Varella: 

«Ao a.rt. 2·', n. VII: 
Suppl'ima.-sG por jnconstitucional, como o 

demonstrei no annu pttssa.do. 
Ao al'G. 2°, n. XI: 
Snpprima-::;e. A· PL'oposta do Govol'no 

nã.o incluo ost.-:t «:.wt:Jeizaçã.o». N<mhuma. 
postt•riul' mensagem ;, solícita; é oillcio~id.ado 
votal-<~.» 

O §r•. Get•ntnno Ilns~loc\tet .. 
(pda m·dcm) - .'i!'. P.-o~itlt•ul;o, :1. ('l1hmda 
:~oht'ê\.111-:(} dna.s rpwstii()S : ttlll:t I'lll;Lt;i vc~ no 
n. VU e unt'":t <LO 11. XLI. Eu .pcç~o <L V. Ex. 
ni"w sü q tto sej,l.m :-mp;u;il11itl:> a:-; d u:~s pal'tes. 
as;-;im cüll1'J roc1uolt·o qnu V. E~.eunsulto á. 
C: ~si~ si conce.Je vot.:tc;:i.o nominal. parn. a 
emcnd<L quo ma.11da supp1•in1ir a. autol'ização 
a.o Go\'ül'no _pat•a l'nrw,·at• o cont ,·<tcto das 
lotcl'i:t~• quo St., ~o vence no d ict 1 o de j~nGil'O 
rlu l!J04; isr.o ú, lhtrlui a trcs anno? c dous 
mez1~:5 o moi o. 

O !§li.~. Presaüente A emenda 
n. 41 nfLo é unm só, eomo diz o nobee Depu
tado ; ::~ã.o duas emcndRs uma referente ao 
n. VII e OlÜl'<t l'ef'uronto ao n. XI. 

O Sr. Doputa.tlo Gc·rmano Hasslocl1c1' re
ClUOl' votaç~LO nominal l)al' <L a. emci1da quo 
l:lO refei'ü ao n. Xl. 

Vuu pôr <~ votos o t'cqucrlmouto. 

Esta autorização, segundo docl:.t1'ii.Ç~Õl~:~ que 
fizet'<.tm digno; membros d<L Commiss:To por 
occasil'í.u do di seurso r1ue <utni lJ!'Ol"t:l'i, r"~ 
inteir<tmontc inconstif,ucional (opo iadus), im
porta em umr~ viobçã.o flagi'<.LlltC l]a, noclstt 
Con ;.;tituição em mataria clo alt~ impoetan
cia, de um alca.nce ox traor(li u:uio: -em m:.L
teria do 1cgistaçâo, o Congresso u.b.:>·Jluta
mcnto abuk1.r d <.ts suas u.ttr'ibuiçlíos; quando 
muito, em materia que do_pond.e ,(lo cunhcci
melltos pra.ticos de negoCios, pode-se a.uto
riZ<I.l' <l.té certos limitct;, ma,:-J em m;Ltorin Ut) 

lcgislad'to estas au t.ol'iz:t~·.õos si'to conrlcmna-
vt"li:-: c ~tbsohLtamcnt.o in:tceoihvcis pola Con- E' approvrtr1o o rütlu-Jrimcnto p;Ll'.'t votaçU.o 
s1;itni~·ão. nominal. 

E..:p(\1"0, p:n•l;;~nt(l, _qu .~ a. c~~,m;:n·a. i.1l1Jll'O- . E' j'('j:•it,td.:L ~ .. rl': 1H)]ie:uncnt :; \1, orncn(li1, 
V<.H'{L a enti l !lila. (Jlt~üo l.Jc m. ; mwlo flc-m .. ) • ma.nd:~lltl. () :-:nplll'ü\ln·, por ineonsl.itucional, 

Gamat•a V oi. V Jr 2:3 
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o art. 2° 11. VII do p1•ojncto, ofrerc.cida pelo. I Sã~ eonsidcra,~us pPcjuclicaJ.as as ememlM 
SI'. V<11'01la. ns. 4~, 43, 4-1, 4.) o 46. 

E' annnnci:ula, a. Yota.ç~fio Jlominn,l da 
emenda, do mesmo ;e;o:Jllor, suppdmindo do 
projoe:to o n. XI do aet .. ~". 

Proeedendo-:>c i vob<;ito nomin:tl, respon
dem ruJo, isto ü,rojoil;:ml :~ referi<l;~ emench 
uo Sr. Alfredo Vm•ell:~. os Srs. Arthnr Lo
Inos, C<~rlos üc Nov;l,C:>. Hosn,tmah do OHvet
r<~. Indio do Brazil, Ser·zedollo Cor1•êa, Ani
:zio dJ Abreu .. 1o:Io Chyoso, Jo:1quim Pires, 
Raymundo Arthnr, Vil'gilio B1'igido, Nog;noi
r~~ Aceioly, João Lo110s .. Fredüt'i.co Bo1·gés, 
Gonçalo Souto, Agapito dó;:; S:mto . .,;, Eloy de 

i(j) Sr. Per·eira de Ly11."a-Se. Pi'O· 
siclentc, ou não ouvi si V. Ex. declarou r>re
judicn.da. u emenda n. 4G ••• 

0 Sn.. PRESIDENTE - A Mesa declúou
prejudica<la, mas verilicou depois que não 
está e poi· i::;so vou suhmcttcl-a <t votação da 
Camara. 

'ü Sn.. PEREIRA IJE LYitA-Nesbe caso' peço 
a, p:Lla.vr<l. para encamin1mr t~ votação. 

Souz<~, T<w:wcs ele Lyl'<:., POl'l'll'<~. Reis, c~~- O §r. P!r"esi.dente-Tcm a. pll.lavra 
míllo de Holl:mrlit, /1.ngclo ~·eto, Anoxnlli~s o nobre Doputn,do. 
Gn.lv<To, Rr~)'tnnndo uc Mir:t.nd;~, .Jovini;mo de 
Ca,rvallw, C;~sJ;ro Rnhollo, Noivn., 1\HHon, O §r. Pereira de Lyra (pam 
Felix Gasp;~r, Manonl C<\et;mo. P:~nl;~ Cl-1Ú- encaminluw a votaçtTo) - Sr. Presidente, o 
m;~rã.es, S;~tyro Dias, Ad;dberto Guimar;-ios, oncorra.mento violento da. discussão do Orça
Par;1nhos 1'lontonegt·o, Pinheiro Junior, .José mento da Receita, impediu-mo do ,justificar 
Monj:~rdim, José Maw~ol~ino, Het·w!ia do Sá, esta emenda, sobre'a qua.l a Commissão não 
II·ineu Mach;~do, llcnrtqtw L;~grlen, IV~ú1 julgou conveniente ·d;tr parecer. 
B<Wl'ozo, Barro~ Fr;mco Junior, Deo.clociano A Commissã.o referiu-se a um parecer que 
de Souz<t, Nilo Pcç:mlw,, Lourenço Ba.ptist;t,, lta.vüt dado sobre assumpto inteira.mente 
Silva, Ca.stro, Pereira, Lima, M<tl·ttns Toi.xoi-. di1Teronto, pot·que o que eu peço na emenda, 
m, Oliveim Figueiredo, Viriato :rvrascare-: ü simplesmofite ti1'ar da ·conipan1üa de Lo
n1H~s, Fr;wciseo Veig;~, G:1,~t:\o da Cunha, tetias Naciona.es a exploração .desse negocio 
Bneno de P<tivn., Fmncisco S:dles, Henrique para dal-o ao Thesouro ... 
S~Ues, Mayrink, c~~dos OttonL Pa.clna, Re- Eu peço, St•. Presitlente, uma vez que, 
zende, Gns'tavo Godoy, i\Ioroir~ da. Silva, Do- em vü·tudc- du. sitw~çã.o procari<1 do Tlte
mingnes de C;~stro, Dino Bueno, Oliveira. SOllt'O não so pôde attendm~ a serviços que 
Beaga. Valoi~ tlo Casteo, Lui.z Pit:a,, Boncdi- hoje s?íc misoril.velmcnto foitos pelt~ Conl'pn.-. 
cto de Sonz;,,, Lindolpl1o Soem, AloncJ,r nui- nltia. de Lotel'ias Naciona,of.:, ao n::icnos que se 
m:~rfi.os, L:~menlu~ Lins,. C:Lrlos C;~va.leanti, tire do vicio todo o prodncto que ollo pórlo 
Vicl;ol'ino lVIontciru, Riv<~davia. Conê<~ e da.r. 
Cu.ssi:mo do Naseimcnto (71). A minlm omenda n1io teve ont1·o olJjcctivo 

Respondem sim os Srs. Carlos l\IaPecl- nem on1il':J. ínspil':tQã.o do qile tom o lH'oprio 
lino, Albuquerque Sorejo, Ga,bricl Salgado, p:u·ccm· ela. Cornmissã.o de Orçm;n::iontu. . 
St't Peixoto, Antonio H~sl;os, .Jo~é Eusubio, A Cornmissão diz fJIIC não(\ f;~voravnl :to 
Lim<1 Filho, grmirio Continlto, . Celso ele jDgo, mas <1ne, o Estado não podontlo no rno
Souzn, Teixeir<t de S;t, Uomos do !vbttos, m.mt;o p1·r~snnt(l <Lttcndci· aos BOI'Vi<·os q1IC 
l~ricie Fil.hn, Perei1·:1 c1o Lynt, Esrnct·a.ldino hujo sfl.o feitos com o éLIIXilio que l'orneco a 
Handeir<t, .Julio de Mello, Estaciu Coimbra., Companll~:,, do Loterias, (\ ol.n•igado a pt·o
Pcrleo Peenmnbuco, Araujo Gües, Rod l'ÍO'nes t•ogur ai nd:t c::; te prazo. 
])o!'ia., Sylvio Rornct·o, Fausto Cat·cfoso, I•; ai.nda ld'<tt, o oxemplode outros paizus 
Seabra., Augusto Ft·;_~!lÇD., Francisco Sodré, em ql!e as loterias sào arlrnrttid<Ls com o fim 
Engenio Tourinho, Vergno de Abreu-, Gal- do fa.vo1·ece1' institutosdo bonoficencia .. 
dino Loroto, Nelson do Vasconcellos, Oscat· Po1s bom, é do<wtc destas razõc::; qiw 
Godoy, Cus!;odio Coelho, .Julio S:tntos, Thco- apresentei a emenda pele~ qual os 14.000:000$ 
})lülo Ott.oni, .f os<~ Bonif'n.eto, Penido Filho, q nc J'OCchcr por anno a; eompanltüt passem 
Cé11'!10i1·o de Roznnrlc, Antr,nio Z:1.cha.rias, p:u·a. o Tlwsrmro, afim do serern distl'ibuidos 
Eclna.nl.o PimenLel, Olr.gariu M;wic;l, Rorlul- n, ess~s in::;tltuiçüos. 
J!ho P:üxã.o, Litt.mtrLir~e .. l~cr~n.r~do Prnst~~s, o sn.. n8 n.MANO HAs·:wcrmu.-E::;ti per-
Costa .JnniOI',AlfJ·otlu hl11s, l'<Jtxr•JJ'<L Bmndu.o, <lundo tmnpo. · 
Paula, lhunnH, :-;o;u·n~; u<>~ SaJH(>S, (3onn:~no · 
Hassl<.eltul', FJ•:wei...;c~o 1\lnnenstt·o, Vn~pa- O Sn. Pi·:lllw PEI~NA~amco-Em todo o 
si::wo dt\ .\lli11Cpt<\J'qttt•, All'l'edc) Vare!!:~ e c·a·:u fie;t, hl·t•arlo o protosi;o. 
JJiogu Furtun<L (GI). O S1:. h:I:J.:lltA 111·: LYRA-O <[UO qflm•o 

c'•. <piO ll:Í.O S<.~ VOIIll<t, desde j:t l~OllTpi'OlllfltLOI' êt 
O §r•, I•t·e~idente -- A emcntl~ foi sorto d11 Uov<wno f'ntul'• .; porqun ::;i o o1d;;tdo 

r·ejeitu.da pol' 71 voto;; contra :JJ. Hnt~ueoll'o oBttl mClllQl't~wlo,é pro;;nmivel c1uu 
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daqHi a. ten':\ <WJIOS poss:nuo:' dispcns:1,1' a 
rcnd:1, provonicrüe do jogo da,s lotel' i:.l.S. Si 
assim não ftJt', o Est(Ldo qu:) assuma :t ro
spcms l,bilichdo de,:;;:;;t iJnrnol·nlidade, pa;~I'oci
n:tda pelo Sr. l\linL;tro da, F';tzonda, qu:l 
'vivo siiíia.do pelos advog-ados ;ulmini:;teativo:-J 
c pola,s muUtcre-o gahtntcs. 

O Sr. Pedro Pel"'nambuco rc· 
quer votação nominal para esta, emenda,. 

E' rcjoit3.do o rcquorimonto. 
Posta-a votos <t em.:mda, sob n. 4n, é rejoi

tttda. 
E' rejeili:1da a emenda, s::>b n. 47. 
São succcssivamento postas [1 votos c <tp

provadu.s as seguintes emenda,s sob ns. 48 
e 49: 

«Da verba, destinada para cxpodients ela 
fisca1ização das lotol'ias de(luz~t-sc a g-r·<.1tifl
ca.ção mensal de 100$ para. o escl'ivão d.a 
mesma. Jiscalizaçíto. 

Onde so diz; l % par-a o Lyccu de Arte;-; e 
Officios o l ';ü p<mt o MonG:Jpio dos Sorvi
dores do 1~:-;Lulo, dig<~·sc 2 % p:.tra o Monto
pio dos Sm·vldoros do E:Sté11lo.» 

I•;' annnnei;trltt n. vota.ç~ã.o da scgninte 
emenda d·l Se. Ft'C'\lorico Bo1'gc . .; sob o 
n. 50: 

a) Suhstituil' poh saguintc disposiçã,o: 
a) o~J impostos sm';-~o ülnV<ldos a 2 l /2 % 

snln·c u, omis>ã.o das lol;et·ias f'ollcl'am üi:tri<i.
mcnto c:dit'ii,hitla:4, o S •:;, sobre a cmi;;sr~o <hs 
cstatluaos com nxtt•:wçú"i.'' ou Ve1111:i. rw.,;t:l, C:t
pilial 0111 dOIIS dias uLoi-J d;~ c:lllll<111il, Olll COII
Cill'l'OilfJL<t etJ!ll ;tcpwlh:4. () cun1;t·ael;:wf;<\ flas 
lotori:u·: fedoraoA lica,I'Ú. ~ujnil;u unieamo111ie 
<toS onm qtiC u,c!ua,lmcni,c pag:~. eu5;t t1L-;tl'i
buit-U.o eonl;inuat·.t it :1w fnít.a de :J.(\I"üt•<lo <\Oill 
as Il~is actnalrnonto om vi~·ur e :w:-:· qun s;\o 
augmont:ulo~ pni;L lH'o.-:mno hi, :111joit:,,ntlu-sn 
:1 i;od<.tS US disp JS[<)tJDB l'CSjiDdÍVU.S, (111:11lÜU 

c:deahir loterias estalluao:s. · 
d) pc.u·u.u:rapho unico, om vez do 52:5008. 

digu,-se: 25: 000$000. 

jei1j;ts <i müsm:J, 1Jen:1, o pruhibiçf~o a,cimc:t 
l'üfüritlétS. 

tl..J. !'.]:c·. GGr1'n~iJ.,1:ll.O 1L1i:assioe1u~r 
(prwa encam:nhm· a i-'Oto.çiio )-St•. Pccsi•lente, 
depvis de ll;:;vcr a Commis:gi:í,o d<! Orçamento 
apresentarlo, no projecto l'éJSpectivo, a auto~ 
rizaçii.o para o Governo renovar o contracto 
das !oter•ias nnciona.es por mais séc annos, 
estabüleconclo, como uma das condições para 
ess'~ favor, que a, com missão de 2 o; o que ora 
aggrava a, EmpreM de Loterias Nacionaes 
seria eleva(h u. ~-l 0 /n. o Sr. Deputado Frede
l'ico Bot•ges apresentou uma emenda redLl· 
zindo esta commissã.o de l/2 "/n, isto é, 
reduzindo de 3 a 2 1/2 "/o. 

Por outro lado, a C·,)mmissão estabeleceu 
que um aos onus que pezariam t~ Companhia 
de Loterias Nacionaes consistiri:t naquott~t de 
5 ar sobre o premio de 2d0:000$'JOO. 

Ora, o Sr. Fredel'ieo Bo;•gos modificoueste 
enunciado, dizendo que esses 5 °/u seriam 
cobraflos f:Ü no acto rlo p:tgamento dos pre
mios aos portador0s.de billtetes. 

De fórma, que uma lotm·ia. da Capital dé 
200:0008, quo distribue 450 premios: sendo, 
3:-l9 do promios :mperiores a 200$, ess::tloteria 
deveria pagar IG:OOO$ de imposto sobre os 
premios. 

Mas, pjla emenda do SI'. Frederico Borges, 
não se1'ÜO cobt'ados cstn.:; 5°/o sinão pelos bi· 
lhet,Js a.pr·nsentados no lJalcão, o que quer 
uizer que o imposto não será pago e mais 
uma voz se Pá illndida a. Cunara dos Deputados 
p·Jla. razão de que não será cobrado tal in!
posto, porque nas agoncias em que se v5,o re-· 
cebtw us va1•ios pl'e!uios não exist-em fiscaes, 
pois a, companhia, ~ó tem liscal aqui uo Rio de 
.Jannil'o. 

A:isim, si tiver de pag·ar um w·emio de dn· 
zentos coirtos no F;.u·ú, Pernambuco Otl no Rio 
Gt'antb do Sul, ella doixar;i, do l'euother ao 
Thesouro os <lezcontos Jo impostoepóde dizer 
que os bilhetes fora•n rec,tmbiarJo;; pela. 
ag·éncia. 

0 SR. FREDERICO BORGES - Isto é pl~an
t~.sia. 

e) Em voz do-sGr;.'t mais ostalJclceiüo, além 
de outeo3 onn:-~ que o Govcr·no, o1;c., ol;e., 
até 200$, diga-s0: - snrá mais ostahr.locido O SR. GERMANO HAsswcmm- Não ó tal 
0 impusi.o tio 5 h~ qm•.:·wr;í. cledur.ido no :tetu ph;mtasia, estou apresnntando factos, factos 
tln pa:~·;tHICULu :1,11: püt'ü:tdOI';\:-i di~ l_tdiiPLt>:: ~:liJl'· qtJO <lfmonstram qnÓ \1 o:nonda foi aprosen· 
t<:~:.lrlos eorn 'll'OnÜO::l supcríol'O.) :.t ;!.OO . ..;O!iO. to.tlu. c·.JIU o íntuitc do j[iudil' á G.n:nara e 

· h) orn voz': do m•Jtlo quo julgttl' m:J.ís c:1nve- mettGt' nu:is t~stcs 5 "/,, rns mãos dos o:npl'e .. 
nicnto, ot:~.,Pte .. :~t(\ o íin<tl tlo prwiu.to, ili~;·a· z:.u·liJS lbs lotet·!;.u, CJtv.wlu o imposto ilevia 
se:- mn c l!ll'ot·rni<l:lflo :iN !ois vigor.kH o sot· eoimvlo <lo nH:t.neit>:\, a. qae a cc.mpanhia 
tendo srr:~ s:•do no Tllo.-:Wllt'O l•'etlcw:ü. :lo L,otoria~ f'üíiSt~ o\n·ig-:tda, a ro<.'oUter ~o 

i) net:t'i:·~~·~~lllifH>n: l'<ll'<l.;.!,'l'<t.lilt" 1111 i.co. A~: Thr.sotn·o o lF;p~·sto corr~spono.Bnto ao pl'erruo 
llli,nl'ia:l ost:vi11;1.\'.S :: 111~ li~UJ'OIIl \'t'.llll<l dll lJi.- <l_ntc·s dn ~;wts extl'üCÇ.tt<.l. ' 
llwtt~A no Di~Lr·íeLt>. Ferlet·;d, I'l':l,lir.:lndu l't'm.t Assim, vamos dízee ü. Uompa.nlda que_ olht 
0 r 1 ·,~pe~;l.ivn ~urLtd(Jno.~ db.s ex~·.lns!v;t,lllOnte 'fiea.rú. ,com a f<lculd;ulo de J•t~g-:\r PU nao. o 
Ul.).;~ill~d·IS ü~ lul\~l'l~l:-) r .. ~ilül'l\GS, llt~alll :~u-' l!llJlUSW, o uw;-;t.ramos-lhe (lllU \~ll<~ H)l\\ U:Hl 
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mães um meio de illudir este pc.vo de beo. 
cios, que é e~te pobre Brazil. 

Tenho dito. O mais é tapar-se o sol com 
urna peneira. 

O Sr-. Frederico :Borges (Pelll 
onlem-Ningnem hmoi1ta mai~ a neces:-;idade 
de tomn,r a.lgÍms momenGos nesGa, occa:siã,o clu 
que o hmnilde or;vlm•; mas V. Ex. c a Ca
mara são tostr)munh,ts de que sou a isso fol'
ça.do, porq 1tc guasl 1\ü nominalmente clm
mado á tl'ibun ~. 

Sr. Preiiidcnl;e, <."t q1testão qw,; acab;t do ser 
levantada pelo nobt'e Deputado pelo Rio 
Grande do Sul não tem razão aiJsolutarnente 
de ser. • 

As emendas a. que s. Ex. n,ca.ha de alludir 
foram rojuHaclas pela Cornmiss5,o d0 Orça.
monto, qUOl' <t diminuição J.e l/2 r;,;, SOIH'C 
as loterbs, quer o imposto do 5°/o no acto 
do pagamento dos promio::; superL.res ;,t 

200$000. 
Portanto, S. Ex. levantou urna que;;;tão 

sem razão do ser, si a Commi:->são pelo sou 
digno rela,tor rejoitou a emontla a, que 
vinha ... 

0 SR. GER!IIANO HASSLOCIIER-Não rcjci~ 
tou tal. 

0 SR. FREDERICO BOlWES-0 nobre Dcpn
taúo lov mtou est~~ q no:-;tiio; além di:sto eis 
<tqui o p~~recur da Commi::>sãu. 

AUnc;~ a)-A Comrnis~il.o concorda com a 
emenda, conserra.ndo-sc, pm·úm, os :) 0 /o do 
projecto. Accei tand o ;~ Co_lltllli;;sã.o emendas 
que elevam os onus fJiiO pt·opuz, nntt"~nrlo 1p10 
pôde ser acccita a Clllüll(Lt com ess<.t modifi
cação. 

.. Alínea rl)-A Cdmmissfio ]1I'•JlJÕ0 que, om 
voz do ~5:.0008000, diga-se fi2:GO 1$UUO. 

Alinéf1 e)-A Comrnhsã.IJ <WCdita. E' uma 
conscquencia, do alínea a e de sitnplos 1'0-
,d.acçflo. 

Alinm1 e)-A Commissão não ar~ceit;~. 
A Commh;~ão entende quo IJ Govet·no devo 

ter os meios o:; mais amplos du fiscalização 
e deve fhzd-n do moJ.n IJU(; jul.~·,,,r mais con-
veniente. . 

Aliuoa, 1:)-A Cot111ni -~i"io ;l,c~c~~i l,;t ;1 cmcnch. 
Ten.Jo ;.,s kL. rL1s (~· , :u': :: di:ls qllt) Jlt ,, 
.Sã.O 1b1lu .. , ll~t<l .ilL~i •p11: p ,'•S;IJII i'J';Il!rt.LI" 

as l.ULUI'iJ.S [',,dOt'cLU::i l.J.Ilú tuiJIIl gf'<hllOS Ullll::i 

nos dias quo <~, lei lhe::; t•e::;m·vou pur consti
tuírem sorviço fod.cl',1,l, 
-Como não rojcitou ~ .Já vê a Camal'a quo o 

nobre Deput;1do qniz lc;vant:n· simplesmente 
uma questão sem q ues i;ão . 
. U:.,;ou da llala vrc~ pa.m unicamente atil·a.1' 
o odioso sobre o IJoputaclo quo se Jombr-ou 
de :tpresentar a. emenda. 

:Mas, a < 'om.niss:to, pulo srm digno re!atur, 
rojeituu não só u. 'j?riJllCÜ'a, cn~ciJda como a, 

ont.l'a, o o nobl'e Deputado, vincl:) Ct tribun<.t, 
nKo tcvo outro intuito sinão impedie a pas- · 
sa.gorn de :tlgnm:ts mcdiuéts que <:t Commissão 
;tcccitou. 

No cmte(~tanto, a Commis::ião só deu pare
cer ra.vm·:,,vd c•Jln relaç~fw a, -Ci.lS<t parte, 
::;endo contrar·ia ás oulin.t~. 

Era o quu tiuh:t a.dizer. (Muito bem.) 
Votn.ção}lo;· part••s da emenda n. 50. 

O Sr. §erzedello Correa (pa1·a 
encominhar a votaçrJo)--Sl'. Prc~;iden :;e, devo 
um eschrccimonto ~t C:~mar~~- A Commissu.o 
acceitou a lottr;" A ela. pt·opust;~ do nobr·o 
Deputado pelo Coará c não acccitou a lct
tr;l, D, entendendo qnc <.~ qwJt:~ deve ser elo 
()~:500$ e n:w du 25:000 ~.corno ;•stá no pro
jccto. Em relt~çã.o à lettm E, ha ro;dmcnte 
um;t verdaücil'<~ conl'usão, parocC'nclo quo a 
C um missão não a a.eceita .. 

A Commis"ão diz: «A Com missão accoita.. 
E' um<J. consequcncia do a.linca A e de ~im~ 
ples rocLLcç:ão». 

So!Jl'c este ponto devo um;~ explicação á 
Camal'<.L A intenção (l;.t Cc!mmissão nus di
versos clisposiliivo~· quo estabeleceu foi sJrn
pri', e não pudia tleix:.~r de :.cr, a obl'igação 
est:i.lleledci<-t Üt) pagamcmto de 5 % sobr-o 
tudos os promios suplriorc~ a 200$, vendi los 
ou não ven11idos, r .. zào pur que <1 Commis:,ão 
consiüm·un quo isso imp,.n·t;wa r<mlmunte um 
ontts ü, comp ,:;]li<~ pat·;,t todos aqudles pt·e~ 
mio . .,; quo não fossBm vendidos. 

O ;~!illC<~ I•;, como est;i. redigido, prjtlo pres
l;ar-se, cmbor:t não t;onlta, sido a inGenr:~LO do 
nobro fJcpmado polo Cnarú, c estou ccl'to do 
quo não roi, ;,i, in t;orprotaçãn quo lllo ·don n· 
nu!Jl'e Dopur.:ulo pdu Rio Gmndc do Sul, o 
do\·o d(~clara,r que a. Cam;1,r<.L deve votat' 
eun Lra o alinea K 

Snl1rncfto-:::e a votos a p:wtc d;~ crqontLt 
sob a letti'a A, salva a modilicnção apr·c~
sontarb pela Commis,~ti.o, quo não accoitct os 
2 °/o c sim quoJ> que :-:>e mantenham os 3 "/o. 

E' appl'OVi.llill. 

() St·. Dri<·io FHho l'equer vorl
fica~·iil l tÜl y, 1 t:J,(,:fí.o. 

i-'oit;.4 <l Yl~t·,fic;u.;~to. vutar.,.m <L f;,,vor 82 
:)r,. Ucjlli.,;.L ;(1:-:;, cuntea .~;), 1iohl 107. F'oi 
éllJfJI'OVada. 

Sã.o successi.vamente postas a votos o re
jl~itadas a~ lettras- D E o H d<.t referida 
cnwnda. do Se. F1·ccler·ico Boegcs, a::\ quaes 
obti.verarn parecer contrario da Com missão. 

E' <tppl'ovado o seguinte paragrapho unico 
da emenda, do Sr. Frederico Borges: 

I) accro.)ccntc-;-;c: Par·agr-apho unico. As 
lot::ri:1.s es'u:.ulua,cs que íizm·om venda <lo bi
liwtcs no Ui:-itdcto Fo•len:.:, rualizantlu Jüm 
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o respectivo so1·teio, nos di<t'l exclusiva:.-- E' a consoquencia logica da decisão-quo . 
mente dcstiiH<hs ás lotel'i<L'i f6dcmws, ficam V. B;x. acab<1 do tomar. 
sujeita~ <1. me;::;ma, pena o prohibiçiio acima E ;.dncb m;ds. A ordom 1b sessão nocturna. 
rct'c~·iJ.a. nfio podi:.~ ser d.aüi.~ n~~ sessão do hontem, por-

E' annunciad;t <t votação das emendas sob quo o Regi monto diz que, J.ntes ue terminada 
l)::;. 51, 52, 53 e 5!. é1 so.-,são, o Pl'e::>iúont::> orga.nizar<t a or.dem do._

O !!h·. ·.Tul.io de :\<Iello (1Mla a1·
clent)~Se. P1·esiuontc, pn.r0:~e que já. cntt•a
mos na ho1·a do oxpediente p ~H' isso quo, 0111 
virtuue da, p :·axe in val'iavelmonto sa;uid<L 
nesf; ~t. Cas:1 de~J.c 1804, cp1ani.lo ha sos.~ão 
nocturn:t, a diut·mt., emuor:.1 a discussão de 
leis <t.nnuas, dura apcm;ts qu t.tro horas. 

A's tl'e.s hora:l, pDeGanto, V. Ex:. devia ter 
annr111ciaJ.o que se pa.'iHva ;w expoúicnte, 
put·cp.t:tnto c~t,,i, convocada p ~t. ra haja uma 
se.:;são nocturna. 

Peço <t V. l~x , Ibis, ·.tuc attenda a esta 
pl'<txe in v<uia velmrJLüe seguida., tome em 
eonsidct•ação a minlt<t reclamação, :vliando a 
votLtçã·> do Ot·ç ,monto da Re ~cita. (J.11uito 
7Je_m, muito bem.) 

O Sr- Pt ... e~hlen te - Não conheço 
a peé~xe a que se rcfdr'e o nobre IJopnta.do ; 
o r1110 o Reg.mnnto tlispõc é quo qn:tnrlo 
llouvee ot·çamcntcJ em di~cussü.o as sessões 
durarão cinco horas, e si PL'axo existe clla é 
cont,ra.ria ao Regimento. 

O Sr. Paula R.antos (pela ordem,) 
- St•. Pre . .,;idon r.e, é r. ~ct ·) Lpo o nos;;;' H,t~
gimento !1i.ttlê.t diz é.~ ro'lp8tt:.J elas se:isue . ., 
nuD:dU'Jl:lS quanto :w t llllpo da stm dut•açiio, 
m<LS, o 1luo é f'a~t.o t~ quu a ]1t'<t:<u ínvocact:~ 
pelu iUu:lr.t·e Uc;putad,) pot· l-'Ct'll<.tmb:wo e 
seguitla por V. l':x. ai nrla o <LrlrJ,J a.tr•asado <} 
q no quando h:t .'ius.,;·:i.u no.~tat•ru a':l tlium:t.s 
dut•atão apen:ts quatPo h ·Jt'.u;. 

0 Stt. FAUSTO < ~ AIWOSIJ -- i•; O O:\potli(>IÍ 1io 
fica ::;endl) a qno hot•;t-; ·~ 

O Stt. P.\Ut .. \ lLuJUs - Pofa. praxo n:i.u·ltit 
expod.ioní;o. 

i\fas, si V. l':x. on~entlo {lU~l, no ml)mcn tn, 
ni'io Llove rospoit<LL' <t pt\txc 'lUO uncon~t·ou e 
sJguiu <tliélwntom,mo ptH'HtiGt:.t que thça uma 
pergunta,: a ses::~ão noc&urnu. do q_u:mta'l hora:-; 
será. '? 

U~f SR. DJ~PU'rA.no-Só póclo ser do tres 
· hol'as. 

0 SR.. PAUTJA RAMOS-Só póún SGe de cinco 
horas, mt fórm~~ do Regimento, so não vi
gorat• a pt•ax:e adopta.<La _pol' V. Ex., d_e que 
n:.t. . sos~ão nodurn<~ nau ha expmltente, 
praxe quo niT.o oncontm ap.>io no Regimento, 
a . .,;es.são nuctut•n;t il'ii. aü} ú. I IWL'<L cb ll1i.L'leu
gad \, tlca.ndo a ultima horét de so.,;sito, tlo 
meict-not.tte ü l hura., ro::;ervatia p<Wa o ex
pediente. 

db d ;~ s::Jssão seguinte. 
Portanto, <t não prüvalec·eecm as praxes 

seguid;_~'>, V_ Ex. terá do <mnullal' a ordem 
da sossã·J á nouto e declari1t' que as sessões 
nocturn<~s dm•aeão cinco horas, vi::;to qu_e fi. 
gur~~m nelbs :.~s leis a.nnuas. 

O Sr. President;e-Attondendo a· 
que a, lwra já vac ii.deantacl:t e ás <ülegações 
<~prcscnt:J.d;J,s peliJS nobrc.s DcpLttad.os Srs.Julio 
do Mello c P.J.t.tla, Ramo.-:;, vac-se passa1• ao 
oxpolientc, ficando adia<la <~ vot<.tção. 

Tem a pahvra o Sr. Julio do Mello. 

O SI"' .• 'Julio de Mello (para uma 
explicaç:r1o pessoal) -Sr. Presidente, o nobre 
Dcput:vlo p<:!<t Bé~hiu., o Sr. Seabrét., quando 
hojo respondia a.o meu illust.('e comp.mheiro 
rto lHn;;;~di~ o Sr. I3ricio Filho, declarou que 
<t. bcmcctd;~ pnrnambucu.na. desde o inicio da 
atlministt\,çf.í,rJ do Sr. C<.~.mpDS Salles dava o 
seu apoio ao Govemo d<~ Ropublica e que só 
l'ompeu em opposição depois de rcalizL~do o 
conteact.o do ·~rrendu.mento dn.s estradas de 
forro do norte. 

Julga.r-me-hüt dispon:':lado de defender a. 
C•J rl'iucta da · rcpre:;ent;~ção pot•nambucana. 
no':lt;~ C a ;a., si dcL; pi.tlc~ vt·:~o~ do illustre Dep':l
t;~rto peLL Balda não s.-J pude.;sr3 inferir uma. 
ccnsut·.~ aos t'l3present;tn~o> de Porna;mbuco. 
Yiais,. J.e um;,t, vez., Se. Pl'o,;idonte, temos 
<lü.'ih tr·ibuna, jnst;ifi.carlo do modo cabal a 
noss;~ ·~ttit.ntlc anr.o <L politiC<1 seguida pelo 
Sr·. Pt·t~-~idcnto rl<~ Ropublicu.. . 

N;L vigtlllei.~ do accol'do de Londr·es ma.nti~ : 
Yt\ i llOS l!!empt'.l pat•a. com o Govomo Foum•a.l 
rtrna attitu,fo do t•es :wv: ~. pot·que outendia.
fUtJ::l CJ.IIil rlu·L:lsrtuct• tliiTicul<tll.lt) . .; ct•eadas ao 
muslll•J GuVet'!1t) podot·i:Lm collucar o paiz 
em pllior•ü,; condiçõos cmto o.> nossos credores 
no cstran:.roit·o. 

Essa c.Jnducta nos m·a dictada pelo patrio~ 
tismo e L~to ba:::~ta paea. justificar-nos. 

Divergimos, é verdade, de algumas medi
das solicit:1d.<ts ao Congt'ess:.> pelo Governo, 
mas fiz:Jmol-o sempre com a maior sobran
ceria, sem pr-eoccupa.ções de ordem secun.,. ···.·. 
dada e 'ri:undo apenas a coherencia na 
110:3sa norma de conducta. · .. 

A de::;peito de todo::; os actos de hostilidade ~~ 
pratica,los conGI'a o p<trtidú republicano ·de c: 
Pernambuco, a banc:vla da qual faço parte : 
esf.:I.V<t resolvida a m~tntee-se OéL mesma atti
tuLle de ros0rv~~ a.tt~ que surgiu o ruino.SQ 
con ~rac LO d'3 · arrendamento das estradas de 
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fel'ro <lo norto, pelo qual n. HOI.'te dí1 ln.vom·n. tnrha.nrlo a ordem dos tr:1.balhos o que S.Ex· 
do Estt•do tio Pc.mmrubnco Jicon ao arbitrio q_ucri;~ salv:•r a sitw•ção. didginclo os tr<~ba: 
<lo um pouoroso synciieato inglez. lhos dos ot·ç<.unentos. 

Em nvmo, pois, dü:> mais vitacs interc.-;sos O nobre Dopú tado pódn1htl' ~el'to de qun 
do nos3o glol'ioSL) Esr. ;,~dt!, declaramo-nos om nã.o pretendemos a.rf'anc;te-Illc as gloria.s. 
franca opposiçã.o a um GoYcrno quo t:1.(.1 irn- S. Ex. 1)6tlü üc~~r com a convicção de ser o 

· p<ttriotica.mcnte pl'oce<len. guia dos orç~amcntos. 
Dentro d:1 Constituiçã.o tomos da. 1lu com- o 8n.. CosTA .Tuxron. _ o salvado!' dos 

bate ;:ws <Lctos elo .Govct·no, qne. ni1.o 1)nuem Ol'Ç~amcntos. 
moreeer os a,ppla.uso8 d<t opíniã.o publim e 
entonclemo:1 quo cnmprimos rigoro~:o dever, O SrL HRICio Frr.no- On o salvaelol' dos 
rliscut.inüo o8 ol'ç.a,mcmtos, do;do qno diver- ol'ç:tmento;:; , na, pln'aso do SP. Costa. Junior. 
gimos ele muitas d;Lii rncdid<L~ nollcs consi- Silo serviços quo S. -Ex. fica pro:;tando ao 

. gnadas. Governo. 
E o nobre Dolmta.rlo bahbno, a. quem a O SLL .SEABilA- A' Republica. 

bancada pcrnambucanc.1. · om íHHL maioria, 0 SR. DruCio FtLIJO _ 1'<1mb::nn concor-
tanto n.pplaucliu, quando S. Ex. lmti<L-SO ·1,011108 parà 0 · <Lndu.mento dos orçamentos, 
nest;1 Casct em prol <lo g·JYOl'no do hcnomc-
rlto Dr. Prudente do Mura.cs 0 qno con- mas s::nn a prooc~npa. çã.o. do pi'Ostttr, corno 
fcssou, om seu discnrso, q1w a mesm~L.lnn- S.Ex., serviços iLO Governo. 
ca<ll1 se acha Y<t li.Q·ado por lílçlls de \'t!l'a O SR. SEABRA - A' H.opublica c à honra, 
sympathia., fa.r;t, ostou cedo, ju;;tiç~~" <i no<sa rlo CClngr·esso quo niio póclo clissolvet'-sc sem 
attitude, que considet'éW10S da m~üor eor- docrcbr us orçamento::;. 
recção. O Sr:. Bn.rcro F r LHO - A C;:tmar<L é toste-

Não rocoin.ndo, l)Oi:;, o jn1gamonto fh opi- munlta do que a bancada. de Pernambuco, 
n.íão oschtrecida elo petiz, <t bal!e:tdu. pBru:.l.tn- desde o começo üo anno P<1Ssa.dn, se tem 
bucana continnari.i. <.t cumprir o seu dever, ma.nit'Hst:vlo C•Jl1Ü'i.1 actos elo Pode~' EX:ecnti vo 
visando nnicn,mon to o cngl'andecimentJ da. 0 (piO, in r occ~a~ião Ja. veriticn.ção do poderes, 
Republica. - esteve em cl<Js<~ccordo com o Se. Presidente 

Et'<.l. esta, Sr. Presidente, a oxplica~'ão que ua. n.opulJ!lca,, votan\lo com a, maiol' libcr
jnJguoi cunvonientc. da.1· <1. CamtLI\L o ao illus- da.do. 
trado representante d<~ Ba,hia.. (Mtdln bem; 
muito bem.) Embora, em üo;nccortlo com mnitos de 

~cus :tetos sú rompemos com o Govorno om 
..n. R 1 •• ~!!. .. 1·c 11• 0 

!'aco do al't'cnd;'.mento das estradas de f'll'l'O 
"UU' ~ ..IDo JFillllo (pa1'1t. ttma do not'l:c. 

e.xplicc(ç(To p essof7./) - Sr. l'rç:-;idcnto, não 
tenho m;ds do quo eorr'obor;u' .-,~ dcel;u•aç,io 
quo, com rchc;i"10 :í :tttitndn da. ll:Lncruh per-

. na.mbué:tna, ne~t;L Cas:t, aen.l1a; <In ra.zcr em 
termos cbros e l)]'('t~isos o mou illn.-:tn~ ~om
panhciro 1ln l'ClJll'i.'S!'I1t:t,ç-ão, o SL' .. Julio dn 
l\1cllo. 

Qtmndo hn.i1~ suLi ;i. hihtlna. p:tra. l'CS]W:J,Jet• 
<10 l10UI'ú ]J , ~pu!a d o po[;~ L:dlia, O !:\L'. :li' . 
Sca.bt·a. ti;: v ; ~t· 'JU<. ) S. Ex. n;to 1: n1M r:•.zito .j,~ 
se mosÚ'ar IIWi,•sLtdo (~Olll aa p :.d:L\'l'il~ qlw 
_pr·oJ':~L'l. ao 1 ': \';IJd::t~· t)ncc;mivs ao iet! tleJ· d;t 
C<m1iW:I, ll Sr·. 1 li no B11nno. 

Dcclarni quo <L~ pl1t'<t,sns pnt· mi.m prnCc.
ri!las podiam sm· appl i< ~ada :; a, ·S. Ex., scrn 
quo disso pmlr~:se r.~:nltat· <JII:dcjucr prov:~ do 
desconsideração. 

S. Ex. sul.Jin ;í, tl·ibnn:t p:n•a mosb'il,l' o 
contrn.rio. Veiu. c Jhllnn dn um nl!Hlo bl 
quecupensJiq_uc S. Ex. i>.. pulverlz<l!':ts 

· l'ninhas con ::; üloraçlíes c provar rttW ll<.LS mi
Illlas explicações hu,,-üt quédriUCl' cou.SéL d(~ 
o:ffensi.vo. 

VGrifirpJei. pnr·(•m, quQ, em vez 1E~so, 
S. Ex. pouco temp o ~:8 <X:f~tq)ou rlu ol.,joct;ivo 
qne o trouxe <'L tl'ibunn., (' }Wocm'on mo.~t: • ; t,r 
que a. bu.ncatla, dn Pcrn·1.mbueo cst.~l.Y <.L llf.'l'-

So1nos os juizos dos momentos em qw:> de
vmnos apoia.r· e da hor<1 em que devemos 
roq1pet'. 

N;il kmo.~ (iUO pnrlie liccnr;<t nem consc
llios ;t 8. Kx., eomo S. Ex. nã.o prcci~<1 1b 
nu:-s<t. p~·t'lllÍ:'l:üo p:tl'<1 n.git·. 

() S1~. :-;1.; .\HitA-Ma.s ou tonl10 o direito flo 
:tei·nntnaL' o titc I. o. 

0 ,")J~. Bil!ClO FtLllO- 0 nulJt'O Unput:.ulo 
r.nm o diJ' t'~ iLo do aeecnt,u<Ll' o facto, do cnn
su'i'al-o ak!. 

0 SIL :::IJ·;AJJHA-Nã.o quero. 
0 Slt. BRIGIO FILHO- 0 nobre Deputado 

tom o di l'cHo de cem:m'al' n, nussa conducta,, 
pode n.té a.clnr o proce:::so,·que nós emp1·ega
mos pa,ra esse romllimcnto, condomnavel, sl 
a:õsim o cnt•:mder, mas lm de consontie que . 
nós, pol' no;:;s ~ voz, ta.mbem julguemos con- · 
(r}mnê1\·cis alg-uns processos de quo S. Ex. 
lé~n(:<tr m:í.o. 

O SR. SBA nRA - V. Ex. deve provar quo 
qucrn usa. elo um meio legal, usa do um pt•o-
cosso eondemn<LvcL . 

l<;to é qnc V. Ex. ha. de prov<tr. 
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O Sa. Barcro FILHo - Agora vamo3 a um 
ponto interessante. 

O nobre Dep11tado perguntou $C nós voh
mos no Sr. Dr. Rodrigues Alves, ou não 
Que curiosidade é 'esta '? · 

Sobre candidaturas prcsidencias resolve
ren!os quantl? quizerrn,os e corno julgarmo~ 
mn.1s convemente. · 

O SR. SEATlRA.- Tomei a Uberda,do como 
amigo, de fazer uma pergunta innoce'nte. 

0 SR. BRICIO FILIIO-Toma.-so a liberdade 
do fazer perguntas taes .•• 

0 SR. SEABRA -Por sympathia. 
O Sa. Brucro FrLno- ... quando se está. 

em boas relações e não quando se censur<J, 
quando se rompe, quando se declara fll!~ 
estão terminadas as Iib0rdades com a ban
cada. 

Não proporcionamos ao Deputado bahiano 
o prazer de dar a conhecer ao Ex:m. Sr. Dr. 
Rodrigtie.3 Alves como pretendemos votar. 

Esse serviço não· prestará S. Ex. • H a 
de prestar outros, não por. meio do nosso 
concur:m, por meio do nosso auxilio. · 

O Slt. SgABRA. E ouTRos Sn.s • . DEPUTADos 
dão a partes. 

0 SR. BRICIO FILHO-Não; S. Ex. preste 
outros, que tem muito talento, conhecimen
~os pa1•a í'a.zel-o, mas não os queira, prestar 
a nossa custa. (1'rocam-se apartes.) 

E agora, Se. Pri3sídentc, antes de sahir fla 
tribuna, devo dizer que continuarei a cum
prir com o meu devor, deixando que o Sr. 
Scabra considere banacs as minhas phrascs 
sem significação jurídica o moral. Mas hl 
de permíttir que eu reputo t;unbem · b:wal 
som significação juridica 3 moral esse seJ 
modo de classific~r as minhas expressi.íes. 

. ~inalisaroi, repetindo as paltwra.s quo di
rigi ao leader : 

«A C amara deve cst:tr recordaria. .. ~o quo 
<t1;1ando o illustro leadm· da. ma.ior·it~. o SP. 
D111o Bueno, digno rcproscnt:Lnto de Sã.o 
Paulo, que nos merece a maio1' consideração 
e respJito (apoiados) e de quem nós discor
damos mais de uma. vez, mas a q ucm scm.
pre consideramos, jà pelo seu ca1'actor, por 
suas altas qualidades, pela dolicildeza. com 
que trata aos seus collegas, sendo incapaz 
de usar para c_om cHos de violenci<1s e pro~ 
cessas coudemn::tvcis, que só projutUcam aos 
que os praticam (apoiados), etc.» 

Assim fallei, assim fallo, assim continua
rei a fallar sempre que o entender. (.Muito 
bem, ; rnu·it'o bem.) 

Passa.7se ao expediente. 

O Sr. Carlos de Novaes (1° 8e
c~·etario) prgcede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. I o Secre ',ar i o do Senn.do, de 
? do corrente, teansmittindo, com cmeuda.,u. 
proposição desta C•~m;ua, extinguindo a soe~ 
çã.o de :pagadoria, d;~ Estrada de F'err-o Cen
tru.l do Hrn.zil-A' Commissã.o do OrçLtmento, 

Ficil.m sobre a mesa .. atü ultcriol~ dclibc
fé\ção, os seguintes · 

PROJECTOS 

O Congre~so Na.cioniLl decreta: 
Art. lo. Fica o Governo autorizado a con

ceder a Pedro do SiqueirD, Roddguos, chefe_ 
da capa.tazin. da Alfandega de Belém, seis 
mezes de licença,,com orclen;~do, para tratar 
de sua saude. · . 

Art. 2°.Revogam~se as disposições em con-
trario. · --

Sala. das sessões, 9 d~ novembro de 1901.
!Iosannah de Olivei?.·a. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o. Os operarios e serventes da.s offi~ 

cinas do Arsenll.l do lVbrinha do P<U'á ven
cerão as díi1rias ost<~bclecidas na ta lJella. 
junta. 

Art. 2°. Revogam-se <~S disposições em 
contmrio. 

Sala das sossões, 9 de novembro de 1901-
lfosannah de Olil)cira. -Antonio Bastos.
Cal'{os de Novaas. -A1'lh1tr Lemos. 

O Sr. Preshlente-A emenda do 
Sr. Osca.r Godoy ao Ot·çamen to do In teri01~, 
recusada hontcm por engano, vn.o á Com~ 
missão d~ 01•ça.mcnto. 

Tot•mim~ hoje o prazo pa.rn. receber as 
omomlas a.o Orçamento d:r Guerra para 
100~. 

Vou marcai';~ ut•dem do dia da sessão de 
sogounda.-foi r<.t. 

O S1•. Bricio Filho (pela o1·dem) 
-Poço pm•missã.o par<t discortlar da resolu
ção toma.th~ por V. Ex. 

Acredito quo a ordem do dia pal'i1 a sessão 
tlc sogunda.-feira não póde SCl' ,já marcada. 

Fttzem pa.L'ti) d:L OJ'dcm !lo dia da scssã.o 
nocturna os projec tos do Orç:a.mento da, Marí- . 
nlH\ e do Kxtcrior. · 

V. Ex. nã.o sa.bc o que vae acontecer, não 
sab~ si as dL;cussõe :; destes pl'ojectos ficariio 
encerradas ou nã.o. 

Assim, JMrcco quo não póde desde jâ mar
c:.a~· a ordem do di<t p iü'a a :::essão de segllnda~ 
fon·a. · -

Chamo a attonçã.o para. o ospieito esclare
cido (lo V. Ex., Sr. Dt•. Slttyeo Dias, c poço 
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que r.\;;olYa a fliiO ;tão com '' .ju~iiça com que cia Zunigt~, fíllE1.S do fln <t<lo br ig~deit·o lnr~o 
costnnM mso!vcr os C<t:los que sao entl'eghw.s de Ca.leea, em que, ailegando terem-se lnln-
ao exame rle V. Ex. lü:~du pc;rantc o :'1-l.inisterio <ht Fnzenda, lHI'fl 

~ . <t perc.epç~o d;~ pcn;ão 1lo moio-~o!do, que 
. O Sr. P••e_:;;•de~.te-A ~Ins<L n.clu . rcccbi<t mú, mle, a b:~ro n ct.a Je Calera, re
Ju~tas t~s ponuel'aÇOl'S de v. ~~x., e po_y 1sto · (iH Orem a rclev:1ç[r) da pcn<.t d~ pmsc.·ipção. 
l'esolve dar a ot•rlem rlo ch;t d<t sessa•J no- em que i.u~;orrere~m, para rccebel'em o rere
ctut•n<>. rülo moiu-solJ.o desde a data 1lo f<~Hcci.-

Fora.m a_preseotad<t::> rm ~essão di uma. u;) monto de sua, mãe. 
~ do novembro, ao pt•ojecto n. 2()il, do, I \JO I, Rcqubi r.u.nuo a Com111iss~o info~·ma.çõos do 
tixn.ndo a dc,;pazn. da ~imtstoew d'-' Guerro, Governo sobt•e a atludilh petição, declarou o 
para o ClWrctcto do 190.2, ;1s scg<untcs \li nbr.ro da F<ozenrla, em olHcio de •1 !lo cor

Ao p)'Ojeclo n. 2(i:i, de 1901 

(Orço.men~o da Glte~ra) 

l'cnte, quo u.s ref'o,.idas senhúl'as haviam t·e
q u01·ldo o benoticto do meio-soldo em !5 de 
junho ultimo, tendo si<lo h"bilita(l<U e pa.~ · 
~;n,ndo '' recohcl-o de '"CCOl'do com o decreto 
n. 2. 619, (la 8 de sutern\Jl•o do 187Ci, a. _par-tir 
de J de juiho üost;e ao no. 

Onde convier: Foi mais peo:'ento á Cornmissã.o unu ceP
O~ otricia.c-J •lc ph<\l'Jl1aci~, dos e;;tabeleci- tidào, entmgnc pelo procurado L' dcts peticio

mentos dn ensi11o mllita.1', pratico.>, nunipu· n;u·ht~, peht.qtt<~l se YG J'i ilca que <t viuv;~, 1m,· 
lad;.ll'e8 ou ajucl:l-üi'·CS toJ'lvJ de venciinen•tJs ronllw de Cüe1·a, l'ltH·"cou <t 20 de seteml1ro 
150S mensaes, s,m,J.o tluas ll:1J'tes de orlh\Mdo de 1870, tendo r.:cehíuo atá essa data o meio
e llÍll:1 d. ~ gL':1r,ificaçio. SJhlO, que COillOÇLU'c~ll1 a perceber SU\18 fi lhas 

Sal;l, das s:;~sõcs, \:! dQ novcmbco de lOOl.- depois de h~l'•llit;L(bs. senJo o me_;;mo du. 
Raymundo de "ll!randa. . quantia mcn~;tl de 17$500 pcu•a cadLI UTH<J. 

!lubJ•ka 10': dell<t$. · 
Su_b.nitu. ;~-~c '"observação da t'-llJella pellh I Ar,tctldnndo ao que fica. e\posGo e f~i ~llc-

scgtnntc! g:Hlo pelas J'cqun!'enlo;; em >na petlç•ao e, 
A etapa ser<l o.bon<l.d<l <w; officíaes de lUQ.i~. <iS informação; pt•e;-; ia riv.s por interme· 

accortlo com a. lei n. :~47, de 15 de dozornbt·o dio do ~linh~el'io ~a Fazt.m•l u, o 1.t0 documento 
de 1894, c aviso de 28 do mo-nno mez o anno. apr<:senta\lo pelo procm·corlor das mesmas r<l-

S:ütc das sessões, 9 de nuv<Jmbeo de 1901.- qnerentes, a com missão : · 
Thoma.z Caialcanli. Oon,hlet\lndo que se t l'atn. de tluas llllt::IS 

Rubl'ica 15", n. 31 ; de um veliL·l se_:·vi<lot• da Patl'i~, veterano 
Em to;;·~!' tlc lO:I)I)IJ$,dig;c-sP.: 20:000$, parél Lh\ ln1Icpenllen~l:l., tl:\ ~Y<~nçn.da ~tl •,d~-' - um:t 

subvcncion:u·. c.c. de 71 ,mno ,_ e outN u.t; 8:.1 anno,, rcordeutes 
Sala das sr, ;.;ões,D_ de novomlJro d <5 1 \JO !.- em, P ~-~~ es.~Nngcll'o ; . . . . . , . 

Thomaz Crwalr;;mlt-;. Coru<_lm .tn<lo que é um ucto_ J._13 JUSttça ,\, 
, . . . rclcvaçao <l<l l)ena, de prescl'Lpç;_w em que 

VI: A .<lD:.tl' ao Cluh __ :..IÜir,[~ J' um PL'íldLO iltcon•et'J. rn .nV•Jhm-.:~ r· i:tm.;ntc; a:> peticíona-. 
oqmva)muo ao QUo lo! do~tchJ au ClulJ rias pot· nã) krom o scir domicilio no paiz', 
Naval. _. unJe ni\o pns~ncm roü~-~lõos o não conhecem 

Sala (L\~ scssoos, _9 ll,l novo;tlbt•o do HJOl.- pcH,oa. algmn:t.; 
Tlwm.az Uavalca«l;. Con~idoí·.~nllo llUO_so t l'aU de um fa.vor a. 

Vac u imprimi!' o s3gc1Ínte dwts senlwra~ ·(lo avatwc.da. i<ütdc c pobres, 

N. 275-HlOl 

Concede a ]) . Dorothea da Encm·mtr.,ío do Go· 
· 1·açifo de Jesus Ga1·cirt. Zuniga e D. Jla1·ia 

JJolm·es Ba.-tola BeJ-,Nnlúw Gr.o·c ia Z t<
niga, (ilha,s do btig·.têleiro úara:o (lc Calem, 
c1 rdevaç,ro da petw de Jn·escri-pç<io p<>ra 
qúe possam pe,·cebM· o m eio-soldo que ,·ece
bia sua nWe, "~;iuva ilar[t-telle urigatleiro 

A' Commts~ã.o de Pensões e Conéc\S foi 
prosonto unu petiçao do D. Dorothila (la li:n · 
caen.•çiio do Cora.çiio de Je~us Gar·cia Z un iga. 
o D • .MMiv. Dolores IJa.L'tolo. Bcrnt~rJi.n"' Gu,r-

Jültas de um millwr UCl alta p:.ttente , u q tlal 
y :·e~ton rca.ll: sorv iço.-; ao ·paiz e bateu-se 
pela nos·.a índepondencia: 

1r de p:n·oGet· que sej > doferiil•~ a petição 
que foi atToct:t <\O sea cenhecim,;nto e pol' 
isso orrerocc <i Cama,r;~ dos Deputados o 
~oguinte 

PltOJBCTO 

O Congresso Nactonal resolve: 
Art . l. o g' concedida a D. Dorothêa,,da 

Encarnação do Coração do Je~u;: Garcia Zu
niga. o D. Maria Dolores Bar tola Bcrnar<lina 
G;~rcia Z11nigu., filhas do bríg:tdeiro ba.ria do 
C:.•lcra, a rdevação dü. pcm1 do prescl'ipção, 
em (1ue iucorrorv.m, pa.1·a percepção do IJo-



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 21105/2015 10:09+ Página 38 de 44 

SESSÃO EM 9 DE NOVEMBRO DE 1901 185 

nell.cio d.o mcüi.;.soldo, r1ue recebia Slla mãe, 
viu v<~ thtqutJllo bl'igalleil'o, desuc a d<Otil. do 
fallocimonl,o de~ta. · 

monto de soldo~ quo compet em aos officiaes 
tl'ansfcrüios pu.ra o qmulro da t·eserva. 
depnis lle annull,~d.:ts as l'e~pectivas refor
ma.s·; Al't. 2." F te" o Governo au~orizauo a 

n,hril' o crotld.o nocmsario lMra cxecuçQ.p 
dest<t lei. 

2• rli~clll:hão do projecto n. 222, de 1901, 
dotGrminando que ·us olliciaes do oxel'Cito, 

Ar~. 3. o Revogam:so as clL;posí{~ÕC'i em armnrla e ebs~r,~ unnexa~. l'cforma!los ou 
cont1•,uio. que se venlla,rn. <t relormar de [tccord:J com os 

Sala rlios so~·;ões, 21 de outubro do l 00 l. 
-Gt~stc•·vo Godoy, prc;litlrmw,_:_rerein> Lima, 
I'G1ator.-Cr;,l'los Jllarcellino .- Raymtmdo de 
llfi1'anda.-Gori(·alo Souto.- Castro ReiH;Ilo. 

decretos ns. 108 A. rlc :10 do dezembro de 
1889, e 103 A. do 3(] de j émoíro de 1890, YO· 
hmtarb ou compulsoriamente, toem o di
reito á,,; van+.agens exa radas no alvarâ do 16 
do Llezrml;ro de !700 e resolução do 20 de 
dezembro de l80L ; · · 

A Ol'dem do düt pal';t a. scs.;ão lhpois de 1a discussão do projecto n. 202 A , de 1901, 
amanlu1, segunda-fcil•a, 11 do corrente, 6 a antoril.ando 0 Governo l~ despendei· até a, 

seguin to: qnailtia r1e ~0:000$ par;1 '"11;d1iar as dcs.Jlezas 
Continuação da vot;w;l.o das emendas ao de in.,tullaç;'io e os tr a lJaUw~ tlo Congresso 

projedo n. :5o B; de. 190!, l[UC o;·ça a Agricola; . 
Rcceitu, Geral d:1 Republica para o e~Ol·cicio ]a discllssão do projccl,o n. 146.A, !le 1901, 
de l\Jü2 (3L uiscus;ão); út~c;it.nindn L'egras P<IT'O. o estabele cimento ue 

2• discussã.o do projccto n. 26.5 A, de 1901' CJ11prez::v. de armazens ger•aes, uct~rmimt.ndo 
tm.· nando ex.ten:;ivo au:; bancos Jucionar·s com os dil'citos c a.; oiJI'Í )!:açi:ics de,;ms emprez<J.s ; 
séde na. capital do Est;,du de Pemamlmco o L' uiscu~tl.''i.o do p1·ojcetu n . 142 A, de 1001, 
docl'Oto Jegtsl<Ltivo n, iGS, de 20 de junlJO do t·rwgnnizando o corpo de engcnlle~ros mwv.es 
l 90 I : c fix.n.nuo o pes.wa.l do l'ospectl vo quadro 

Continuaç-ã.o da 2' discussão do pl'ojedo m·tlinario (corn }Xn·ecel'es das l'ommis.,;õcs do 
n. 216 A, de 1001, cum parecer sohro as MarmlweGtHllT<t oürçanrcnto); 
emendas 11a.1'<t 2~ oiscussào do pr·üjoctu :i~ discu,;:;ão ilo :pro.iecto n . 127, tle !901, 
n. 216 A, (i lU fixa t\ despeza do Mini:<toriu uispondo sobro a . (~untagom lla. antiguidtode 
ela ~f<~rinha par·,t o cx.crcicio 1le 19U2; do posto dos officiaes do ex.~lrctto~ a r1uc s e 

Con~inuação cl;1 3• ili~cussio do projocto r·el'l.;r·Gm os arts. \0 e 2° da IN n . 3;:.0, do 9 de 
n. 12!, de UJOI, autor-iz >ntlo o PodQr Exo· <lu;.cm!Jro de 1895; 
cntiYo <~ ethl' Íl' ao Minbtol'io da .111si. iça. e 1 ~ di eu~são do projccto n . !39 A, de HlOl, 
Nogocios Interiores o credito de iOO:OUI.;$ cstaltelccemlo qno us empas J.os ~H1ci~•os 
SU11plcment<w ao n. !4 J.o art . 2° J.a lei t!o exercito o d·.1 ;wmaJ;1 nunett :;Ql·ao m
n . 7~6. tlo 2!l do dezembro uo HJOU; l'el'in1'e:l n. J:$•100, qmtlque t· Cl[tll ~·.:j<t a. guar-

Continu!J.ç·lto li:. 3·• dt,:cu•~ão du Jll'0.jocto nição t~ 'lllC por1<onç<llll, sa lyo as excepções 
n. U3 B,.<tc 10Ul. qncautol·Jza o P udot· K·.:· da lei; 
ccutivo a aurit ao 1\líni~turiu dct Justiçt~ e 1 3• ul ~cus;;llo do pl'oj uck) n . 2G-i, LlD HJOO, 
Negoclos I!ltorioJ·e~ o ct•odltu do ll :200$, <tUtol'i zantlo o Govumn <t pr orog·;n• ~o p1·a:-:o 
supplomoutal' ú. ver btL D• dtJ n!'t. 2• da I oi concedido á. SocieLlude 1Iontupio Get•al tle 
n. 74li, de ~rJ cl<1 rlm.nrnbr-o tle 1\lOO; Economia do Stwviclures do Fstado pu.m in· 

2• discussão dr> projecto n. 2.}H A, de l\JOl , demniza1• ao TlWS!)Ul'o l•'uricral d<e quantiado 
com parecer· sobr·o O!Ill'ndc~s o!l'crecidn:s p<cra que llie 6 devedora, a\l\ <l liO l •~S;; instltuiçã . .v 
a 2• di ,;cn~~ào do pt·ojoct'' n . ~5,) , ' llrs~;e ;~nno, re<>ula rizc SLtt4 situuç:ão. podendo mesmo l'C · 
que fi~•1 a de:lJlflza. do Mlnis:;el'io da:> Relo.· lu~a! - ;1 du pag;'lmonto LL i mporta ncia em 
çõr~s J<;x,criO!'OS p;!I 'l1 o exercício dll 1902; que ficou ulcanç,,tht no anço de 1899; 

2'· <li,;cu~são do projecto n .255. de 1901, an- 3• di,-cus~ào do pt•ojuu to n . l:i2, de 1901, 
to:rizandoo Poder ExocmiYo a abl'ir ao 1\H· ;mtol'iza.ndo o Poder Execut ivo a. abrir u.o 
niste1·io da Guerra. o. credito de 736:42-18, !vliuislerio du. l\Iv.Iinh <~-o creJ.i to de 100:000$, 
supplernentat· á vm·ha lOa- Etap;ts- do supplmnent:~r :10 <ll't. 8", n. ~·1-0bras-du.. 
Ul't. 15 dí1 lei ll. 746, tlo ,2!) llC t[Czemhro lCl n. 7-!6, de 2\Jtle dezembl'O nc 1900; 
de 1900; 2' discussã.o do proj cc .o n. 131 , de 1901, 

2' discussão do projccto n. 62 A, de 1901, autoriz<1ndo o Potlel' Executivo a. a.brh• ao 
a.ltcrànJo a clas~e I a, n. 1, das Tarifas Jas MioisLcrio da Fazeurla o c!'odito ext raordi
Alfamleg<J.s ; nario elo l:i3i'$ paP<Ll1:.tgameoto a diYCl'•iOS 
2~ discussão do projecto n .21S, rlo 1901, au- op~I·aríos da Casa. da. Moeda ; 

todzamlo o P otleL' I<:xm:w,ivo <I abdr ao Mi- 3" cli ;cus~ü.o do projcdu o. 2'!2 A, de 1900, 
nistel'lo da Marinh~ o crcdit;o de 6; l2l$701, com o parecer n. ~2. de lUOI, autori zttndo~o 
supp1omontar á verbD. 8'' do e>rt . 8" d<\ lei Pouer· Executivo a. tr<IDsflH'lUat' as 1 ~ , 2• e 
n. 74G,de 2i:! de ue7.mnb1•o de 1900, para 11aga- 3" turmas ([a Sub-Dirccwria dos Correios 

Cama.ra. Vol. Vli lli 
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em 1~, 2<> o 3a scc.;-õcs na :Oirnctoria Geral, 
pas:mmlo os choros de turma a. cltef?s }I C 
secc:.ã.o, ue.,de quo 11reencham M condlçoc.<:~ 
reg ulamon tares, e d<>IHlo ont1•as providen-
cias ; · .. 

3" di.scnssão !lO projccto n. lOS, _d~ l90l, 
marcantlo os casos e a fórm<t da. l'eVlsrtO das 
contlpnmações ; · 

l" dis::us~ão do ·pr{\jocto n. 182 A, <k 1901, 
rli~pcnsn.ndo a Fazrmd<~ Muuicipal do au(la.n
br o pagamonto ilo solto nus cau&ts em que 
.for autor,), ou r() a .in~ti~,:a. local Llo Districto 
Fctlera.l ,' o tlú. outras :pt•ovid.encia.s, com 
tnn onua da. Commissão; · 

2" <list:ussão do projr.r. r.o n . 271 , de l 0:) 1 , 
autorizando o l '·ode r E1<ccuUvo a alJt•it' ao 
Mini ·;tm•io cb Fr~ zcnd~ o crc,Jito c:d t·aonli.
nc.l'io <lc Hl-:2Gl*200 P<U'<L cumprit• <L scn-· 
ton<;a ·uo jniz socciona.l dc3h C<tpital, que 
cnnd r.n1nou :.t Fazond<\ Nacion;J l a rc~titni l' •~ 
Rombancr & Comp, negoeiantcs ncstct !Jl'<:>~:a, 
" imliOt'Útnci:t · quo llo 1nais pagaram como 
dir cit·;s de imporhc:.ão de sal importado 
em 1897. 

Di~cnssão nnica do 11rojccto n. 148, de 1901, 
autorizanuo o Governo a mand;u' contar ao 
c:lpi tão tl.o frilg·llta Francisco r.arlton a an ti
g uidaue da. data. da prornoç..'to áqucllc posto 
em 26 de ab1•i l uo 1800 ; 

2• rliscus/ã.o do projccto n. 174, da lOOI, 
mandando quo o Gonwno da H.opuhlicn in
demnize, com tt quantia. de 70:000$, a. Victo1· 
Meirelles de Lima, p elas dcspozas que com a 
pintura., monta.<~em o cus~eio do Pa.11:ora.~a. 
<lo Dilscobrimcnto do B1'azll (com sullstttubvo 
dQ. Commissão da Ül'Ç<J>mento ao projoc .o 
n. 261, de 1~00.) 

Vem á :Mo.~n. a.-; segui'ntcs 

DECLARAÇÕES 

Declaramos luwcr votado p.:las emendas 
quo supprimcm as isenções do impos~os em 
fu.vot• dos mornbro:; do Congt·e~so Nacwnal c 
juizes fc<iorQCS. 

Sala das sessões, 9 do novcmbl'O de !901.
Alfi·cclo "Varella. - Francisco A.lcncaslro.
Soar~s elos Santos. - })iogo Fo1·ttma. 

Votei·~ f;wo r da omonda n. 2-l, do Sr . 

142• SE;SSÃO EM 9 DB NOY.EMI311.0 DE 190i 

( Nocturna} 

I'rcsideuci<t dos Sl's. Ya; de ]fcllf, (P resi
dente), Saty1·o Dias (2° Vicc-~l·esidtmte~, 
Carlo.~ de No-cacs (i" Secl'dctno) e Sai·!J' a 
lha s (2o Vice-rres~denlc)' 

·\·s 8 hor~~ da. noite respondem · t\ ·c1m
m;da. os Srs . Vaz .rlc Mello. 0<\l'ios de No
va.es An<>clo · Neto, Aga.p ito dos . Santos, 
Luiz' Gu:Sborw, G;1briel Salg:.tdo, Sá _Poix?~· 
Arthur Lemos, Hosann"'h do Ohvon'<\; Sei 
zeüollo Corrêa, Lu iz Dom1.ngucs, Jos~ 
l~m:ohio Cuohn. M::trtins, Anizio de Abrcn, 
Joll.quinl Pires, Vil•g·ílio ~3rigid?, Nogno~rn. 
Acêioly, Joã.u Lopes, Frn.nct~co Sa., Frcdot'lCO 
Born-cs Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Ta
vn.rZ~ de Lyr a., Poreh'a. Reis, Tt•inda:d~, 
Caniillo Hollancla., . Celso de Souza, BnclO 
Filho' Püi'CÍ l'<l úo Lyr:t, .Tuliu tio Mello, 
Podl'Ó Pernambuco, Il.a.ymundo _de .M il'a.n~a., 
Joviniano de C:wv:\lho , Rodr1gues Dorm, 
Seabra, Castr o Rcbello, Neiva, Augusto 
Fr.:w ~1a, Mitton, Fclíx Gasp:or, M;~~oo1 Caet<\
no , Paula. Guim:wãc3, S:tt yro D 1:1:l, Alvo~ 
B;n•bosa, Tolentino dos Santos, Ed uardo 
ttn.m os Pin1Ieil'O Juniol', JoSé MonJardlm, 
l!credià do Si~. .Henrique Lagden, Ranl 
Barroso, Dooclccl;mo de Souza , Alves do 
B1•ito, Silva C:ttSt1•o, Custodio Cool?o, Pe
rei ra. Lim;\ Julio Santos, Thcoplnlo Otto
ni. Vü•i<t.to 'Mrtscaronhas, l<'rancisco Vcigél., 
G;Ístão da Cunha, Pcnido Filho, Bu~uo· 
de P tüva., Carncit'O do Rezemlc, Fm~ct~co 
Sa.lles. · Ln.niounier> Goclofro<lo , Antonio Z;~
char·i<IS, Henrif)UC S<1llcs, C<L~los Ottom, 
gduarclo Pimon ~e1, Olegtmo Ma.ctc1, La.n;ar
tine, Parlull. Rl:lzcnde, Gu~tn,vo Got\oy •. F er· 
na.ndo Prest es, Moroiru tia: Silva., Donnnguos 
de castro, Dino liuono, ,O~i \' C i r<~ . Bra~a., V<~
liJiS deCa.stro. Costa J liU JOl' , Lmz Prw, Al
f'l'c<lo Ellis, Téixoit•a !3ranc!iio, Hcn~llicto de 
Souza. Lincloll)ho Serra., LamcnlLa Ltns, Fran
cisco 'Í.'olen ti uo, Gm·ma.no Ha.ssl ocltor, Vos
pasiano de Alhu9.net•que, . Alfecda Varoll<t, 
ca~siano do Nt~sctmcnto o Dtogo Fortuna.. 

A l.n·e·so a. scs.-;ü.o : 
Augusto Fn~nça., accJ'escnnt.ando 1\.0 n·. 20 do 
<~.rt. t• do p t•ojocto n .. 150 B, as ].Jalavr:u;: 

Doixa.m de' comparecer com ca.u~a p~rtici
})acla os St'S . Ur bano .sa,ntos, .;ToBc Bmteux, 
Püdl'O Chol'mont , Clir!BI.wo CJ•uz, Augusto 
SevOL'O, Sil \'a, M•u·lz, :Ma.la.quhts Gonç;tl ~e~, 
!\lorcim Al vf'S , Co!'lll:lio ua. FOllSCC<L, BIIllth ó 

A valirlaclo ou nuli<l;tdo do dot:nrnonto que 
não contiver· C\ sr.Ho completo, nn. fúJ•ma <lo 
rc.~pcc~ivo rc::rt1lamen Lo, será U.o~dc j;t r cgtt
Jad•~ pelo dü-ci&o civil .. 

S:~la d;ts f!C~slics, 9 riO llOYOrnbi' O !le !901 ,
Jusd Bomf ado. 

Levanta-se a Soisiio ú.s -i l.J oras fb tt\.tuc. 

r.to l!'i~!H'it·cdo, Anonso Cosh, .Josú llu::t.r~e, 
Ep;J.mir.londcts Gt•:tcind~l, TOSba, ~<:ranClsCO s?
d eé, Augmto 1le Frc1 t as , Rml Jlg ll es L11:n.~, 
\l:tr(:ulitlO MotH'<\, Dionysio do Cerq Hetra., 
Gel:;o do:s Rei,;, Sa.mpaio Ferraz, Augusto_,lo 
Va.sconcellos, Martinho Campos, Per01ra 
dos Santos, Aureliano rios Sn.ntos, Joaquim 
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Breves, Rangel Pc~ta.na., E"tev:Jo Lobo, ilfon- '!!lo o!'çamen to tla rec:oitn,, o deste modo 0 11 
teíro tle Barr·os, llrbfoirso Alvün, .Montnir•o n:io ptulo dechwêu' os motlvos quo me; lcvu
dit Silve.it•a, Esporidião, AliL·üdo Pinto, Arlctl·- 1'<1.n1 a apro;r,nt~u· ~omelh<Lnte emenda. que 
berto Ferl'az, Leonel Filho, Neccsio T<LYHLJS, el'a o meio dG conclli.ar as neces.;id;tdo3 in
Arthur To t· t ·o~. i.\Ianoel Fulg<lncio, Nogneira. voc,tua.s pch Comnli8.;~~o de Ot·ç;.tnwnte com 
.llmir)l', Lintlolplw ÜVlt:wo, :\Üt'<lnrl<t J\:r,ov<J- a mntlülit pCllida de l)['Orogar· o contt•ato rli.LS 
do, Bueno de Andrada, P:wlino Cal'los, Azo- hr~ot'ias. 
vedo Mà.rqucs, Antonio Cintra., Hernumegililo l•:n üo."!ej<Lt'ia. ;pw n~t n.ct.;1 vin~sc n~ta rninlt;~ 
de !llor<Les, Oviclin AlH';tntcl, tll<tnoel Alve~, obscrv<Lç~o pOl'(tUe (: o ttnico meio q llc tenlto 
Xn.viot• do Va.llc, Joào Cantlidc, Mnt•çal E~- tln jtt~tifieue :.< ClllOnua que apl'Csenl;ui. 
colml', Francisco Mom<L, Angelo Pinll~iro, Poço, purt<l.nto, a V- Ex. que 1'aç;Jc const<L.l 
Aurelia.no Ba.rbo% o Pinto da itOC]JlL ua ac~;1 l[UO pcd i ;~ pnhvr;l, llOla Ol'QC!11, 

1<: som ca.usa os SI'~. Carlo.s Ma.rcellino, dando o moGivo por que <tl)l'Jscntci a mmm<1 
AlbuquoJ'Que Soi•ejo, Antonio Ba.sto~. Ind iiJ, cmenila. 
do Bmzil, Roddguc~ Fern<tndcs, Guct!elhü. 
Moiii'':lo, -Joã.o G<>yo.so$ Raymnntlo. Al'thul', O §r_ P~e,;;idontc-~\ Mcs;t tom:t 
Tliomaz Accwly, Tlwmaz C<t'..-alc<tntí, ,':)crgio em coasllicraç:w li t'eclamaça.o <lo no l>t'e 
Sn.büy<~, Soat'C> Nel vtl, Lün:~ t<'illto, Et•miril.l DP.-put:Hio ])orqno o ~eu discnrs :>, q un i llltlfll'h 
Coutinho, Tnixoir<l tlo Sá, Go rnes tle M;ür.<H,l r:rn urrn r·edillc;Lçfi.o, Ylte s·~r ptthlic ;do no 
João Vieira,• Edmcr•[duino Band•)Ü'<.l, E~tttci•J !Ji(wio do Oongres8o. 
Coiml.Jr~t, Arl\U.Í<J Góes, Al'!'oxella~ Galvilo, 
Sylvio RomOJ.·o; F;tu~l; J C<LL'doso, Eug-enio 
Tourinho, Vm·gnc rle AIJp,:u, Adalbot'l.o Gul
rnaeã.cs, P:wanlws Montonegro, Galdino Lo
reto, José Marcetli.no, Jl'inen i\fa.cltadn. 
Nel~on de V<tsconcell%, O~ear Góiloy, S;í. 
Fr·eirc, B :tl'l'OS Ferwco Junior, Antonino 
FhLtho, Nilo Poçanll<t, Lourenço B<tpti~ta, 
McLl'tins Telxctru., Oliveira FJguoireclo, Ju~ô 
Bonifacio, João Luiz, Mayrinl~. Landulplw 
rl'l:.1g<tlltães, Rodolplw Paixão, Adolpho Gor,lo, 
Rodolpho Mit•a,mla,Joaquim Alvaro, Edmundo 
(l;t l•'onseca,, OajtLtlo, Cincinato Ut•aga, Al.encê\l' 
Guimarães, Carlos Ca.vale<<nti, Paula ll<tmos, 
Barbo~a. Lim:t, Soares dos Santos, L<mnci~cu 
:\loncn.skü, Victormo ?vlon:;ei.t·o, lUv<ubvb1 
Col'rêa e Campos Cut'tío:·. 

E' Uda. e posta em digcussã.o a act:1 dtt 
SCSJÜO tliUl'?a U:) ltoje. 

O §r. § e nbra (pela onlcm)_.!.~·r. Pl'c: 
siuonte, o St•. l!r·. Fl·n.,,ci~co Sodt't'l comJnu
c~lie;{quc não püdo comp;Lt'ucm· iL so:;s:Í•J p•1l' 
a c I ta.r-se tloen:.o. 

0 Sr. 1:-t•esiden te- .\ Mo.~<L 1ic:\ 
,:dcnto <h commut\ÍC<L~;;'io du noln•tl. Dopu
t;Ldo. 

O Sr.. Pcl~eh•n de J ... ya·a·
S1· . l'I'O.>idcn Lo, ouvi com a nnl.ioJ' :Lttnn
ç:~o ~L !d iur:~ d[\, :w1::~ o vtwi'll<[1111i, cJm p n
?.<W, tJUO .~ondo otln milliiC il!SiL om tud.o 

O §I.~. Fr:uncisco §á- S1'. Pl'C,ii
clente, podi :1 palnvnt lHl'<t m:,ndu• :i. :\ fe.~n. 
a s3gninto dcclal':.t<;iio (lc voto~ 

« DJclil.ro ter votati<.l pill <t cmenol<t n . lfl, 
quo nuntom o imposto sobr o vLmcimo:1hs o 
~ubsiJio~, indusil'ü os vendmento.> do.; mom
I.>J',JS d11 S!liJI'IJIYLO Tr>ihunal FndlW~Ll C on tl' i}~ 

'juiws fndCI'<\.~)s; bem u8;im, para il Ue s~ niio 
con.;idol'i~Sscm pr•cjn-!;cad:~s t1S omcml:ts 
n~. 12 n n, aüm d il iltLC a C:tmaru. nio ftcas:-10 
impotlhl<t, como o foi, 1lc se p i'OHltnci<w con
t!'a. a isoaçào dt.~ í.mpostJ em fn.vot· dos mcm
bl'os do Congr.Js>o Nacional. 

Sn.h\ tl;J.~ ses~ücs , 8 de novcmbt·o do 1!)0 1.~ 
Fmncisco Sá.» 

O !§t•, J:l>•~osidente-A Mr.sa, não 
pó.Je,;wcciht' d<~dn-;t.çflo <lu voto <lo St'. lh1pu
~atlu ,put' ~cr moJ.ivtttl<L. 

glll B(!gn i.<h é :Lpp1·ova.tla (1. ;tct<~. 1l:l. scs~"lo 
diurna 1lc ho,jl! . 

l!lWE~I !H) DIA 

g' lLnnunci;td_;._t. a, eont.lnuaç?i,o da, g'l tHs .. 
ctiiSii.o tio pl'ojucto n. 21 G A, de HIO I , com pa
t·cct:n' .~:Jbro l\~ omcn•h~ -p:ua 2" úi.~cussão tlo 
rwnj()eto n. ~W A, 'l'lil fi.l:a <L Linspo~:1 tlo 
Mini~tol'io 1lll. Mal'inlta p:wa o oxot·cicio rio 
lOOo!. 

'JU :~IIto ~c p <O>>ou n~ scs~iío, silenciit~~n o qup O §r. II~e~·cür:~ de I .. r.ra·a diz 11110 
~n D•t~son om rola~•:l.ll <t ~~mont1a 4G, qnu li ve dosd >) moçu filiou-se ao 1nüldv t•epnhlie:; rw , 
:•. hnnr:•. Ú(' snbset•evCJ'. ] Pt~ t' 0~ í:tt' ,_,Di!VeJwldo ,_].) r[\10 D. ltopal,licn 

Umtndo V. Ex. :wnnneiou ll. vni·açJo do~ta vinh:L l'< l!iOiHll':.tr O!J C·•stn mc; ,la N:t<)ão ; p·•r 
(~Jnenda, pm!! a. p:tl:tvJ'a p:,r;-~, {.)II C<Lminh , .t• 1 n :; t;.~r cun\·endtlo fl itfo ~~'lllülit;s qu;_; 1'1zi:1,m a 
:o VUGitÇiio ~ - IL1 ver· q~e í~Lli seu Hi,:;· n:Lt~M:io, I pr.o.IJtog ;;nda. do novo regimcn r. inh;m~ poe 
mn.s que n;:~,o pude dtscutll-<1 porque ;L C;t- mu·u. lcv<LUéar o novo ni vct mol'al e uttel
mu,l'tt julgou quo ele via encOI'l':Ll' a di:;cu$~Silo . lcctul\1, o quo OJ.'<~Ill sinceros o iJlHl uma vez 
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senhm•es dt~ posi<;Yí.o da gove1•no, pt•;ttíe:18.,etu! o pal'i·~.) n,•Jtun.l e~t:i.. na desmo1•aliz tÇÍÍ•), 
os proces3::lS tio apregoad.o.; n•H tcmrrms dlt na. s·;m-cerirnonia rlo Gov.; r n •) na. dec rct ;~
lut:1. · ç:-ã. J •.!e medid:ts qtn são vet·da,deil•os sacl'i-

São pussado:~ ll <tnnos c ainJ:t nã·J é um ficio' p<J.r:~ o p 1\'o br-<tsíleil'O. 
u<>songan,,do; r1inJ<> l),'-,l)êli\1. r1uc c;-;e r,lgi- l)ual a vil'tutle n JVi1 dn. Rep tthlica? Q•1al 
men, que pt·.:z·•m•)~ eo:n fê, h'1 de tr.1~01' o vício que se nli:J t •30llil, j u;;ti ficado nmte 
esSt\ fl)licidacic tã.o tt\mnj;t•h. t•.eginletl '?O q_ue se tem fei to p[).ra tornal' 

Não r1ucn· no,;to momJrlt:J n1z~t' reel'imi:la.- nmad1 a Rcrmhlir~:t ~ 
· çõc.> ::1 este r)U :üpelle \lo.; C<Jl'i'Oligion ~ r io.,; Si qttize$;e refel'ir-se á' medid~s dec:'e-
que deixara m de one<t:ninlta.e o novo l',Jgi- ~<.u.Lts IWL' e~trJ Governo, muito tceiu. que 
nwn no s,~rntdo que j1Ilga mais coJilp:tt-ivcl c"n~nt'<.Ll' e l:r8•;i;ndr. I4J , por'úrn, o desvh
com o pr••;p·e,so ·la Nil,çã.o. t'Ü dú :•s.;umtW.J qtte o tra;-; <i. teibmu.t e do 

l\1<1s n:to é p:Js~ivel t!r)i:qt' de accmümu• rru.t' p ~~~" :t tratu.r. 
que a Stta diôstlln'iã.•) nunca foi tii:o peno~<~ O proillcma naval t:lln slrlo nestes nltl-
como nos tl.i11S de ltoje. mo3 20 anr1;.1~ <1 ~r·an<l•~ preoccnp;1ç1io de 

COllllJreltenlk-se as llí!Iietüd;vie> da. pc·i- b IG.o murJJlo r.i·~Uisaclo , e •a.nto is~o ú ver
meir<t phit>ll do gnrceaG rdpaolliCrtllO, do Go d.tlle qne ;ttú j:i cllogou a.s~r obje;!CO de 110S· 
v'orno do \ÍC\.J'.Jc!t•il Flol'i:1'10 c de Pt•JLlont"l sas r.J,\dbciícs. 
de ~Iomes ; mas, o actuill c:1cfe do ~~~t;~tlo E'te pr<~blem:t, erltye\ mto, ofí:o é nem 
nã,o esb na> condiç0o; dD nenhum ,!o,; s,;n~ p6de ~o:· o m~3lll'l p:\ra to:hs as naçõe~; lm.~tl 
antcc .•s:ot'C>. S. l•:x. cn.~onb·uu u te:'t'<Hl0 dizer que nein tJrlü; teem a peeoccupação 
prcp:tl'"'lo: :1 paclJic;tçii.o c.;l· rtv:t t'olUt no sul, du. exp;uJsii.o c" lo ni<tl. · 
as lut:ts do 'iet·r.iio rb l3:tl1i:L j:\ niía Dl\istinm. .\ppr"vcit:t·ul )·SJ dn la ti tu:le. do deb lto 
a siCU:Lçlwlio 'l'lw.>ouro, (;miJrH',t aii!ic,issim:t, f•.mL ,o'm.>. cllo algunm:; consí<l•·rações. 
estava. Üt'~iliL.l(h poLI rn,J';tt;ol'ia con·~e.lifh O pmb!em•t nav:d presuppõo na.viGs, gr:t-
pclo~ no~~c1s c:·edoros oxto;·. o;. tificaí;õcs, :wsenac.;, e tc . 

E;pc:J';J. ,-a. pox·t:1nto, quo S . Ex., de J.CCot'll•.l Com ;·eltM;-i\.11 :vH n.'1.vio8 es ';emlc-Sll o oro.doi' 
com us pdncipios I[Llc havia prég;1do na tJl'd· em lnngas con :Ucr:tçõ3s , mostr;tndo '~~ díf
pagan:la, de <LCconlo c •m ;1 uri:;n~a<;JiJ nt<llli· !'el'cnt~\s tc:t•lllllet~.~ tbsle <t u aiu;1d\:l n<~.val 
t'e~tarh no Congro :so Nacional, na ·~•lmrni.>- ~;um ''8 cour.~ç;vlos. v, vcloc id~ttle com a~ t·;r
traçã.o tle S. [J<LU!o e -em va.rio:l doctl\ll'Jntos podeins e tJS n;wio; pl'ott;gidos, l'itzendo mi
politicos, c :per~tv a, q un o S1•. C:tm pos S:dl BS lllt!l ns··, e.,;&tHln S•Jbt•i.J o.~ dr vel'.~n~ srs~o ;u;1s de 
não se ul'a:-;t:tscm da linha rlc con·luet.a:quclll'~ m;Lehinn8 ~tté o> ~ubm:tl'inos, ílllO constituem 
obrigava a tl'<ttlicç:\o !'eptiiJlica.n;t. :1 u!Gimlt n ovül.:1de. 

Infdizmon te, apozal' rhs contemporizv;õe 1 Un1~.-;. Jyaziloil'd-l, uni nutclti_n lstn, c ouh·o 
que ~erupre temu'l na' vi-.la. p·1litica,. <tpuz:tr'. üX·.~IItcw,L d.:. no,;:> L m:u·rn il<L, dt~putarn u. su-
de;sa UO<I YUDT.Itllr. Clll que llÚ{ Olttt'O', t".•[ill· l)Jl'l•.!l':darJO ,[ () UIV,)lltr l Oll t l'O úl!:l· . 
bliCllllOS U<~ pl'Op :,g,l,lllfi~, temo,; em ju,;ti!iCILl' Ah~u; tlc~t.<:c; , h ~~ Hlll IJ IÜL'v llll'üll tO , CllJ) 
os acto; dos éot•t·eligio:md<H, sonCill·{e o aut.m• •-~ 1y..u,; lll'.l•l::,;tiJ. . . _ 
oradot' eom dor c }}ez:tt', o 'Jt'i~:ulo <t :üa>õal'- I Ocettp ll'-,.:e-1.1:1 ,;ome;lt.() uils dous pnmetro~. 
se tl;~ or·len"•Ç<L'J politie<L r: a•lll1illb1;m 0iv<t rln 8 J I'IiL LlllllCJ':t liltlt; d t;t,el' r1ua l dvs r.ypo.; pr_o-
Sr. Pt•csitlen>rhl<l Ke)ntblh: .1. po~t.,J~ t'• o llleii\•Jt' r1 :v:lla. •lLLB a C;tma,m. nao 

Não quet' en ;r<ll' em m;ú,; dc',:.~.lhes so'11'e r,.; 
Ct'l'o> tl11 <trlmin i ; :ntr,:iw re,)rthlican '· u I(U-J 
<.dlil·rn:• é 'lU<! em no.,;su.s l'l'L:tçiíu-; o:-; r;tH'ÜJI'<>S 
n1Lo !ta. <~ rnono r· Jll•llliúkt\"'lO . Tnrl•H, on 
(Lll!lSÍ tOdo.> o.; lJL'ub!tJilliiS leg,td IS pr;h~ lU' I· 

ua.rchia tivom!U uma solur;ào honros<t p:Lt'<t 
nús . 

NiLo sabe on1lu ·cst:J. o pct·i g-•J, a 11i1e allu Ju 
om <Lpa.T'L0 o n)bt'C dcp11 t ~do S1·. Pomir·a. 
Lirnu.. , 

Hn,, porém, rnn q_ua c.~tá palp tvol, não 
é o munü.t'cltico, pols, a. HlJtl<l.rcltia ni.\o l,orll 
ref!rescnt.a.nto~ qu0 a J,Jvem :.1. ~el'io; ú, po
rém, o por;go ct·,!;do desde o pr·imoiro Con
gl'esso, ri a my..,tilica<,:ão e lei tor-al •JLL<J con
•lnúa al.t~ b\•je, n~L•J obot'.~,nte as IJ• utiles <:J.> 
ele comb:t;1;l-a, fcJi~a,; por cst·j Guvemo .rJrW 
atú ugora. nem um<t llludiua tevo occa~Uto do 
apresentar uo P&rlamouto. 

rl<!vc ll~Jnu:·illr:ll' u~h q uc.;l;·to. · 
LntJn rlnsr.:;·ip,,::"i.o rie u rn, em um l'üliloto que 

IJ ill\' ()IJI,nr flp; l'I)Jll{)!;tell, 0 it[Jl'llVO[Li1 it o:;
t.:'l.-;iii.o )Jil.!'•t iL.!)l'otÜCr;Ct", ll O L'OSUltitdO tl<J.~ CX· 
pm·ienci<l~ do nt!Lr·.; orn um doS t;artr [UC~ iliJ 

1\r.>on<•,l de Mruirllllt. 
O invenr.o tlo Sl' . .J;t'!intlto Gomes foi expe

rinwntlllo li:< algLzn; :tnnos e com t:'í.o iJons 
re~ul ,;tdOJ qr1o um [Jl' O.jcc(:!r fui :ttlrtia.p::e;on
t ~Ü·J u.l.u·intlo o CL'O•Iito tlc. IO:J : ooo:;; par:~ iJ. 
con~Ct·uc<,,li.o do 11111 su!Hnru-ino r\u. ~u l'Oplt. 

O Governo, com ~u:~s prcoccupa(;õm poli~ 
ti c:ts, 11 Tio co gi.to 11 rll~to . 

Agot'<t, dupoi;;quG a. Europa intcil'J. a.cocib 
a tlc~~ubart<t •1:1 m~vegu9i"w ttoPlla p.1r mn 
llO'SJ p:üL"it~io, V<JH:1 ;i ton:J. <~ 1Luestão d:L 
na vega\'-:w s r.11J m:u· i tl:L. . ... 

Nà'J pütLI3 o Ot'.trlrn• lnnvar-se lll\ o p1UW.tl 
rl;Ls no~sas uucorhhvl us, pJl'·LUi.Lnto, elle.J q_uu 
llnjc up_b)l<h~Lticm o ütveato Marque..~, tivcl'MU 
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ha alguns anuo.~ a. mesma opinião sobre o in-l Soh:•e o corpo <la 1\r tmiu.,~ 0 que d iz () chefe 
ven~~ ,Tac~~ho Oomc.s: . , . · ~o Estado Jvb.i.<)I' qonc·ml é tiio gr;cve, quo 

Qu,te' .. ~,~·;, ~s po.nos tlc dtvet•gc,lCUL uus ucv.o mcl'eccr a 11\<.ilOI' atten~·ão du. Carno.r;~. 
dous lmAlc.o.~ ? porque 1m to est:~ cn V<;l vida " pt'Oin·ia. huno-

Seri.a. pret'Ol'ivcl CLquc oifcrccessc mais se- l'D.bil:d.ltlA 1la corporaçii.·J. 
gu l':~;; comi içõo: de na vcg;~bilirla.dc . O or·a thJr· Lê o t pÍ<!O ,Jo t•elatorio, em que 

i\hs q ual ê <los dous submarinos o melhor 1 a~ tuclla. il.lta <IUtori•l<J.r.le a ffimta QI!C os offi-
0 Congr01;.;o o•ío tem cornpct <}ncia para Cl.ao : sabidos nlLlrn an~<·ntc ;la. Eswla ·N<tYJ.[ 

CJÜI'a.t• ncil.~u. inuu.g;~çiio, !JJm sabe . Mas em demonstr am pouc"- dtsposição .<li . .;ciplinn.r, 0 
quem contlat•, si as opiniõDs dt~s t~utol'iua.dcs qu~ <i _~;ymptonm de um vicio. 
<.:om11etentcs, v a1•iam, rlilrerern ~ E>t<t de <tccor-do em que o ntlll1\0l'O dos mn.-

Qu<Ll<tuor quo seja, púl'élll, a solw) io do tr.tctllado~. da.. E:<cola ~aval é dero<ISia.do, e só 
probl.cm<\, penso. ·o ora <lor que o Conn-1·11;so potle pr,·.jutltc<~l' os mtcrcs~cs publicas o os 
deve <J.Uxiliar os·quo se dcdica.m a. . est~s eS· dos proprtus moços. . - . 
tud>s .. os que fa7..ern setnl;ll hante.~ ten t:~tivas. As e2co:<1s de apronrli~:cs marinheiros, com . 

O P;u·ln.menLu e o Govc nto ;·lcviam b sti- cxcepç!to riu. que fu ncciona nesta Cupital 
tu i t' premias ptu•a serem conf<il·irlus ao~ br;1• c:s·mo em e:;t;a!lo prcca.rio, som ·material, co n1 
zilf!iros que i!p:·oscn tas,cm model·.:>B projo· [l l~ S :>otü ddietente e com os alumnos reduzi-
cios exequivc is. . ' do.s, a prn mtnimo d•~s:mimadoP. · 

Por cm<1uanto,' a acç:ã. ·> th\ u.dmlnisl.hçlio bst<~ ue ace~I'ol? com o augmcnto ·da verba 
devia limitar -se a cs::les premio~. ' 'erdadt:i- pat·; ~ ?omllll~ttvcis c . muni<;õe;; . Rm1Irncnt10 
r~s incem i vo::; aos nossos comp<\tr i otas estu- p~.;suu· n a n os . paradcs é nli.ó tot· nem na
dt:J so.~ e invc:>tirradurcs- ail i<:\O ilo-sc a cun- vws, nem officra.cs . 
struct;ão de sen1'cll ~<wtc ina.china uo "'Uena . Lelll lm~ que o St•. i\linistro acha nece~sa
pu.r<~ melllot•es ·~ompos. " 1'10 ? r c;.tu. bclccirncnto da fnt.cndencia da 

I·!a urna omenda d~ nobre Iicputarlo, Sr. ~~~~~~Iüta, porr1uc o CóJ~miss<L~'iadl! não sub~
Ncl v a, a Ltto•·izanuo o Gnn•;·no a allquit·il• tL1;~n <\quo ih\ I'Opart1çao cxtlllcta . . 
um sulmmrmo do ·typo Hollanrl. Nao .concordtt com o tJau colleg,1 de banca-

O oradol' julg<~. porém, quo os te typo não ~a, 11 11e no ~lo :C!S_er.ro de na o ver chegai' o 
nos con vém porq·uc o mo:o de pr opulsão fi m da. C•Jn.>trncçn.o elo monitor Pernambuco, 
a.l.Jsoluta.men to não sat istaz ás ncce.;sirJad.es ~od~~ (LUc so lho mnde o nome pa.ra Campos 
de um na.vio tle.,su. ordom. SB.!•es, afim do <~IH'e;>~u· a ret;t1·dada. consvru-

Feitas estas considcmç~õl)s , pa~sa o omt!or <lÇ11:0· . 
:1 con~iuo1'ar o re!:~1iodo apro;ontado pelo Pot• ~mor a s~m tcn•a natal, o.>por<t que o 
Sr- Mrmstro da. Marmha a o St• . . Pr esidente ~OlHO d.1q ucllc lu tnr u vaso do guC!'ra, aliás 
<l<l Rcpublica. .F\ apontado nas peças officiacs como uni-

i:\otal'<i. pr·évi:\menic q.uc as l n rorma9õos l rl:~de ele combate •. cuj~l con~f.ruc~·iio d1i1·.1. !ta 
pre.~tadas ao Chefe do Est<1do não estão .d(l Ul1 7.0 long~JS annr.s, mto SCJ~ unirlado, aind:!, 
accordo com a.> CJ ilO J'o r<> ut llJini.s tra.d .. ,s ;l q11c. llartuL a <> I.I trc.s (loze :1nnos olli~ vcuha a. 
Comrnissã•J do Or~·o.Lmen to d<~ Ou.nu~1·a. I ~<tiur· r[, ' osl;alou•u ])<tJ'a. o !\fusr!H. O q un não 

N:t CX}JOSi(:ào !'ú i ~tt ao Cllcfo do E~1;a.do, e cv1~1pmhewlo <1 qu<! t;tl cou~tnwçi'í.o nf.Lo srJ 
cou~tanr.n do l'IJ.latol'Ío d.ist.i''iblli•lo no c.:n· ul~l llli ! Pll111111Jmizqua~ i ,:em m:ll'illlu~.eon<lo 
gt•osso, o Sl'. Ministi'O .acha uoftcicntn o pcs- 1 o ú [1llr:l.l'!v j ;t u:"w LO IIl pão. 'l'<kl obr·a Sl1 l'Ü~ 
sua.l du. Sccrot(l.l'h~ do lllin ísb•io c exi"'lios um ~:H'VH,'n J ln i>liou é um actu do <:at•i datle. 
os seu$ vencimciÜD~, cntret;w to, á Com~li.;- ' l~ntl'e tanto, o g l'. !\linistl'o da :\bt·inlt:t 
sito <lo Orçamonto S. Ex. na.da. <li'>so, nem ~1cha <ll!C o <tn;ul t·o rlo maehi n is~a!S nava;Js ó 
pc,liu na<lil.· m·mHicten~o, rp ~(lntl>J os p : tl'C!"J.~ I I (I.I;io.~ quo 

O <1ue acontece :t c.~ ~a Secreta.r ia, rb :•::;- tom'''' • ~(J11: 1 o n~ t:~o pa t·ados cs:;;to rpwltr:tdus, 
t11rlo succorle :1 tou:1s as otn.ras, c;peci;.tl - 011 cu1 COihl:.t'IW<:ao. 
mente ;J, uo Bxto!'ior·, conp j<i. pt•ov oH d:1 t ri- Vuu tomHntn l'OURÍCtHlo " accusaçiio do 
btma . • · llcp 11 ta do haluarlü o~!' . Scabra . de •tue " 

Em rul:~:ão <J.O conselho na.val S. Ex. é 
d oquent o, c uil quo não l;C an im~t·<i !t rovm· 
o regulamento I'OSlJecti v o, conrurme a. :mto
l'i~açilo q ae tem, ~üm <J.ugmon to de dl).,pez;~ . 

Sobre a Auditoria do M;Hinh;t, quo é a 
jLI~t 'ça tlo Min istorlo, S. Ex. dá du;1s noti·· 
o ias oxtraOJ 'tlinaria~-quc clla. uã.o t om tecto 
c que muir.os t·éos (86 nm cento e poucos) doi
x;~n~m !lo sor julgo.1dos pot• alll;Cncia dos 
juizes ! 

h:tuc;.uta pemaru lm cana .~<i se doc:I;~J·ott em 
vppo:-~i r,;ão dupois qHC' o G:..>l'l'l'l10 {I!Z O ;~rron~ . 
<l;mwnto rla.'! o.>tr•:•,d;Ls .d<' fet•ro do not·&o. 
Ind:~ qu0 t:Ll fo .>.iC vot•dado, ser i: ~ po.ttr ioti<!O o 
ttCiiO d.u. ~ua b<~ncad. tt, rornpl'ndo cnm o Go
\'CI'iJO, dcc•nto do 11 m <tc Go que fet•ia do morto 
a l:~voul'U. do seu J~:~tttdo . 

O re<l l , por<!m, <l qno u. lmnca.d;1, per
n;unhuc:ma não oppoz 11Pnllum obst;~eulo ;i, 
m;\l'Ch<l do Governo, ('mquantn ollo dcpl'ndia 
do cou~J·,,cto do fitndin[J {.ucm , Exüncto o 
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compl'Ornhso do GtYV(';·no, a. hGnCn.th fi<.:o\t I cl'e!;ns ns. 10 l A, de 30 de lleZGlllhl'<'< rle 
1ivro rlc ~tgit'. c r.oào> o:-; s:JII8 :~ctos ~J.tr~ l~g-rw~t lS8:J, c 10:3 A, üc 30 dr. j::m:üJ>o de lSDJ, vo
tot:m sido dicL~dos p!•lo nni3 tl<:üi.e;c\lo.p:J,tl'ín- lunt:tl'ia. on compulsueiamcoto. i;ne m dil'eiLo 
tisrno. (JI~t-·it.o beH·I; :·i1E·~·!-o IJ.:.·rrl.) i_Ís vanLage-:1·; Dxar i:uLas n~.> alvae(l de 16 de 

-de~uathl'o .lo L70~), o t'CoJluçõ:o do 20 de 
1.icmmhro de H>·H ; 

O 81.·. P.:·e!"liden.'l'e- De.~ignci p:.wa 
s<lgunrJa.feL'i\, ll do corron te, a seguinte 
or·;lom do dia: 

P rliscns~l·) tlo projocto n . .202 A, de 190!, 
nutoi·iz:til<lo o Gow•mo a despander até a. 
qtwl ti"' de 5');000$ pat·a n.uxilhtr a:s depezas 
de imn:\lla.ç?to e os t t·a.hillll03 do Coagrcs;;o 

Continn:v;ão da. YotaQ.'io tl<os omcnJ.tt:J uo "\gr-icola; 
p1•ojecto n. 150 B, do HIOI, que Ol'Çtt a Rc- t~ discnssio do projecto n. 146 A, de 1901 
c2it~~ Get·ttl d~. RcpiJblic::t J:)J.r~ o· exercicio 1te j :nstitninilo I\)gT:~{ }Xtl'<~ u estabelecimento 
1902 (3" diSCI!SSãO); - de Clllp;'O?AS de ctl'!U<tZBnS g0l':tCS, deteemi-
'2a discussão do projccto n . . '2G5 A, <le l90l, n;tnd:J ('" dil'cítos o as obrigo.ç"lbs dessas em· 

tm•nallllO Oxtensivo :~oS JnncoS !J(l.C\OU:\0~ COll1 !WOZ~lg; . 
sétle nu. capit1I do Est::L!I•> clr. Pemarnbnco o la disonssli.o do projecto u. !42 A, de Wül, 
rl<Jet·cto lcgishttivo n. 7(18, de 20 de junlw de t•oor·g<tni·letr!(lo o cot'l)O do eugenlwh·os na· 
1UO! ; vu.~s e lix'.>nilo o posso<li do respectivo qu t -

Continui\ç:5o d<t 2~ di:icus.3ão do projcdo dt'-o ordin;t:·io (com p::n·ccero3 d<ts Commis
n. 21ô A, de 1001, c.Jm parecer sob:·c ,,s sõm (le· M[l.\'lnhu. e Gncl'l'a e Oeçamento) ; 
emendas p::tt•a a 2" dü:cns,;ã.o do proj:~cto, 3~ discn3Ji\.o do project.o n. 127, de !901, 
n .. 'Zlü A, qunllxa a dc,;p,,z~t tlo Mini.stcPio dispondo sobt·c a. conti1gen:t da antiguidade 
tlD, .Mi1l'inlin. pat•a o exercício d.e 1902; 1Lo po;;tn rios otficiacs do exercito, a. que so 

Con iimu.çrw da.:-;~ di-~Gnlisiio du prPjccto rc(',n·<;m os l\rts. ·lo e 2° da 1ei n. :350 , de 9 
n. Ul, de !901, a.ut•wizaudo o PotiOl' Ex- do dezembro de l8D5; 
ccnliYo a o,bt•it• ao rvlinis;crio d~L Justiça c 1" rli.-:cussão rto pt•oj8ct•) n. !39 A, de L\IOl, 
Nog-or.io.~ Tntm:im·.,.~ o ~l'eilito rle 100:000$ , e;;i;a1wlc•cendo íJ.Ur. n.~ í\t;~pas tlos oíficiacs do 
snp_plemcmtar ao n. 14 do art.2o da lei u.H6, exercito c da. armc>Ja. nunca. ~erão interlot•cs 
de .'~9 rio dozemlJI'D 1l() lDOO; a l$400, C[U<tlqnor q_u c ssjo. t\ guctrniçio o. que 

Continuação tl;\ 3' di~cussão (lo projecto pel'tCilçam, sa.lvo tts excGpçõlls da lei; _ 
n. U3 B, üc i~lOl. qtn autoriza u Poder Ex- ::;" rlís~tlssií.~ do 1Jl'Oj13cto n. 204:, de 190U, 
ccutivu tt :\bril• M Ministorio da. JusGíça. o autorizanrlrJ o Govomo <L pt\Jl'Oga.r o pr,\Z rJ. 
Nc:,(ocins Intcl'ira•cs o cmdHo do ll:200$, conccu.irlo (t Socieda.•lo ll.fontcpio Geral _du 
~upptoment:u ;i, verba \PédO m·t. 2·' dn. lei Ec0nomía doJ Sct·vidot'Q4 do Es oa•lo ll<L!'a ln
n. 746, de 20 de dezembt·o de 1900; <bnnizM fMI Thcsou t·o ~'ot!cral d,, q_u:tw.ia. do 

2" disctiS>ão ÜIJ prvjccta . n. t:;:J A, de I 90 t, q t.te llt<l é d•·.vc<l'H'<t, <lt~ q llll e~., ,~ in~ ;i t.nlçi\ rJ 
com parccel' sollt•c emendJ.s orreeeci<hs P<LI'<t r>egulal'iz; stw. sitn:J.çã.o, podendo mrHillU t•n
t~ :C• disctLJ,l\:J do [Wuj<\c;u n. 250, de$ to a.n no, Jov:ll-lo rio pagamento tl:.t_ímpol't:onc ia c:n liU'' 
tLll:: [Lm a. rlostH:za. rl:J Miniitel'io d:t~ Re- lkon alc:u\f,::L!la 110 ;wno de 18\);J; 
J;lr;~e~_J·;xt.o:·iuros P<tt':t_ o uxct'cl<j~ t1u 1(102 ; :-:~ r!ise1who do pl'Ojoctu n. 1:12, de lU .J l, 

.~·' •lt~etl~iaO drJ pt·.,,)\:·.!,o n . :2ol, rlG JUI)l, attl: tt l'iZ:I.adn u Putl m• J•:xm~ t itlvu a. aildt· :\1 
:w·;ot·íz:t.lltiú 11 Po1L'l' Ext•r.ltl.h·o a :dJt•iJ' IL> \lía·t~:.twírt tl :t i\Ia!'in \ia, IJ " l'i 11lií;o de lCIO:IJ:l 1~;. 
MiiiHCet·io da li.IICI'I'a, U C<l'tldil;r, dt•. 7:lid:!•IS, SUJi!'lüHWIItiLl' nr1 al'l' .. ti '', n. ~1-0 iJl ' i!~- tt': ~ 
~tlpptcmonkll' a vot·b:< 10"- J<:ta.p:ts -1lo loi il. /4G, tlu :~ri ele <lc:.:umiJt'O de IUOJ; 
:t~''iJ.5o ~l:t lei tJ. 740, tb 20 tla ttozemi1.'U 2, ~iscuJsi(o do IH'ojoctu 1;. l3l, doJOtll , 
J. . r:J_ ' . .. • . • ·ttltortzando o Porlcl' Exccu t tvo u. abnL' :J.•J 

2• Ul~cn's"o d'1 J11'0J'l~to n. V2 A, de !901, ~IinisCet'io da Fn.znnrlu. o credito cxtt•aol' tli· 
~'1\.:•ra.i1~~~ .'_1 clil:,;w l', n. 1, tlas Tal'LÜJ.s das nMio de l:l::l2$, paea. pagamca to tt diversos 

,,~n'1 .c,ass,_o 1 •. 1. 1 
.,10 1 1

,
11

,
1 

opoml'ios d:t Ca'::L d,t i\lrJEd<t; 
~· t t.,; .. :n-;, a 1 o p!O.Jue.< 11. ,_ "• 1 n . ' . . . . .. . .. . . . .. f 

n.ntrwim,n•lo "Pn1lrw l•:·•.r •tcnl:h·,-,., :~h1·i•· :1 •.> : :• dt.<<; rt''~l.n do Jli'O,Wd·l 11. :?;~ :\, tln l.llll), 
Minht.r:!'iu 1l:t MêLrinlt;c •J "rcdito d.• li: UJ;-;71!1, euHL o P; 'l''):_·, ~r 11. :::~ . iJ.u yu I, altLt>rtz:w.Jo_ u 
suppiOillOnLa.t~ ;.t v t; ;·L~t ~~'l! ~o ;'l.l' tg·.; tLa l u ~ n·. 7,1:;, Pn~.Ln.· l'.x._;'C:;-;.tt \·ü. ~!.. tt·a.n.si,Jnn;tr il<~ ! ·t, 2~_ e ·7· ~ 
de :o tliJ dczcmbt·u ,]c t;IOi}, p:tJ-..:t 1J:~;,:-: I,tri(OIIi,.> ~IH'ill - 13 d:,, ::>~dJ-Du·e,~_ r.on:l tl•; S ~Ol' r-cwo; em l-', 
ck wldm; lltt() eo:ii l:: tom iWd utridae:J i.:.'c•::.<· 2' () 0-• Se(:(_:u,,S lU DlNl'il,o :·m l,oi·:Ll , rasgando 
fi;;·idu.> Tf;H'.: 0 q:1:.;lro th rc;sv~t tlt·.p;;i» do os ehnl·c~ óu eUI.'Ill<tS u. el1el'c;,; dü secçã-o , de,,dc 
arutrllli,~\ : •.J u.s rG~p~cviYa ; ll'Cf'lH'nu:-;: t[Hú ]H'e~nciH~~-n :ts condi çTY~s l'egulameubrus, 

'~" d. i:l':IISS_ã.o do Jil '• r.indo 11 . . 'd!.'.!. rb Hl:"ll, e d:~:ttlo lllltl'rtS PJ'U I'Ídond:~s ; 
t[ ,•tO I'lllÍIIlLil<lO t[UlJ tl:i lllli t: i:t.e:; dr• \'. ~l.·.n~Í41l, ;{< diS'.~il~;:·IU do l)I'Ojnd.l n. [03 , de l UO I , 
<·. cl<\~o>·); anncx<Ls, r oi\.H"ttnr[o;; rJlt !JIII ~ ~il ve· uMrc;~ndrJ n., r:a .. c;"s n <t t<knm ri a !'cvhiio tbs 
n!i.t'!l a r ot"nl'Jii<tr , rb; ancfJnl r; •·-uJJi o; du- •:•)ll,.lJI\Ili<IIJUtJ.;; 
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1a discu~sno do projcct o n. 182 A, do 1001 
dispensando a Fazenda Municipal de :ulmtn1>a1' 
opagamento do soUo n<ts causa..~ em que fo1· 
a.utn-n. ou ré, per.cn te '" justiça locallto Dis
trieto Fedm·al, e da outras llrovidencla.s, com 

··emenda. da. Com missão; _ 
2a discussão do projocto n. 271, do !901, 

autorb;ando o poder Executivo a abrir ao 
Minl~tcrio da Fazenda o Ct'edito cxtra.ordi
nario de ·lD:2ôl$200 pm·a cumprir a ~ontcoça 
do juiz soccionttl doot[t Capit:J.l que con
dcn1nou a F<~zonda Nacional a restituir a 
Roruba.uor & Comp., negociantes nesta praça, 
impor·tancia qruf de mais P<tgaram como di
reitos de Ün}Jodação de sf1.1 impodad.o em 
1R97; · 

Discussão unica. do projccto n. 148, de HJOI, 
a.utoi•izando o Governo a ma.mlar conta.r ao 
capW!.o U.o fl•a.gata Fmncisco Carlton a anti
guidade rla data da promoção <illuelle posto 
em 26 de abril de 1890; 

2~ discussão do pt·ojecto n. !74, de 1901, 
m<.~.ndamlo quo o Govorno da. Republica iq
den.mize, com a qmmtia. de 70:000$. :1·Victor 
Me1rellos rlc Lima, pola.s despcz<.~.~ que fez 
com a pintura, montagGm c custoio (lo Pano
rama do Doscobrimento do Braúl (c·nu sub· 
stitnoivo rla. Commis~Ko de Or()amento a.o 
projecto n. 261, de 1900). 

Lovant:~.-se a sessão ás 11 horas e 20 mi
JlUtos da nonto. 

f4:l~ St-:SSÃO Y.:~I ll lJG NOVH:NfiRO DE 1901 

p,·e$úlencin dos Srs. Yaz da J[ello{l'J·esi•lenta], 
Saty1·o Dias (2° Vicr!·P1"r!sidettlo),· Vaz rJ,, 
Mello (PJ·asidcnlc),Cm•los do No·v•zas (io Sa
c J'alal'l:o) ; 

Ao meio-dia. lll'Occde-.~c á. chmnada, ;1 quo 
respondem· llS Srs. Vuz rlc N!cllo, Satyro 
!Jias, Cn.rlos de Nova.e~, Angelo Neto, 
Agapito dos Santos, LLtiz Gualberto, Carlos 
Ma~collíno, G;tbriel Salgado, Sá Peixoto, 
Hosannah ele Oliveira, Scrzode!lo Corrêa, 
C11nha Martins, Nogtwim Accloly. Frrtncis('.o 
Sit, l•' t•erl<~l~ico Bor,f~cs, r :onçn.lo Sot!lct, l•:loy cl" 
l:iuuz<J., Celso d() Sou~a, ür;mcr; r!c H:J.t!.o.<, 
Beicio Filho, Julio ,lo ~Ioll o , Aran.)o tMos, 
Rod!'ignos Dot>ia, F;J.usto Ca tduso, Sellbra. 

. Augu8to França,, M<umcl Caet;_tno, Alvos 
R<u·bos:L, Pa.t•;tntw:l ~1outonl)gl'o, Hct·udü~ do 
S<i, lt;wl Bu.l'l'oso, Silv<L C;Lsko, Per·oira 
Lima, M<l.l'tin~ Toixeil';l, Tltr•np!iilo Of;toni, 
Vü•í<tto Ma,scal'onltas , Penido l"ili!D, E~Jll l · 
rhlift ,), nunntJ do Pai V<t, C<~l'!leil·o tle lte· 
ze.ttlc, l•'raudti~O _ i:;tlllü::>, :\!l tonio Zt~chm·icl·~, 

Henrique S'üles, Ma,yrinl,;., CarLos Ot·toni, 
Olcgarío liL~cicl, Rodolpllo P aixão, L;um.l'· 
tino, Gu~~;wo Gotloy, I•'emantlo Pres ~e:;, D•l
minguus de C:1StJ•o, Di uoJ Bueno , Valoís dc
Cltstl•o, Cost1 Junior, Rodolpho i\Iira. :Jda, 
Alfred.o Ellis, L<kmonha Lin:,, Carlos Ca vtLl
canti, Paub R<l.mos, Francisco Tolon Lino, 
F'mncisco Aléucastro, Vc.-:pasiano de Albu
querque, Alfr0do Varella c Diogo Fortuna. 

A hre-sc a sasslio. 

~· lilla e posta em discussão a acta. 

O Sr. Seabra (p ela ordem )- Sr. 
Prcsillcnte, Ct)mmuníco a V. Ex. q_JIO o DI', 
F1·ancisco Sodcé deixa de comparecer ü.sessiio 
po1· doente. 

O Sn. PrtllSIDJ::N1'E - A Mcsc\ fica inj;oi
raaa. 

E' oni scguid;~ <lpproYU.d<t :t (l,Ctt; diL ses>"iío 
nocinrnu. uo düt 9 do col'l'cn Gc. 

ORDI<:M DO DIA 

O S..-. Prei!Sidente - Não hu.vlmdo 
numero paya. so prococlol' á. vot<~çlio das 
materias encerradas, p:.1ssa-se â materii.1 em 
discussão. 

E' annunciadn a 2" discussão do r r oject.o 
n, 265 A, 1ie 1901, tornando m.tmlSlvo aos 
bancos na.cionacs, com-· sédo H<L capii.a.l d!J 
l•:sta.do de Pcr•n,~mbuco, o dec t•ot o togí.>lu.tí v o 
n. 768, de 20 de junho elo 190!. 

O Sr. Teixeira de Sá diz I!HC o 
projcctocm disw3slo, tor nando cxt. 1~ nsi vo u.o:; 
bn.ncos de Pcrn:1mbuco o reg imon da. lei do 
20 de sctcrnhra deste tcn no 1.10~ d1\ H;dti:o., con
si."n:o. inqnostion:wnlmonto uma moilicla do 
na tu rez:t ut•g-en t,1;. 

Rr:b~oL' elo [ll'ojccb, nuu pod í<.~. o~ pm•:tl' 
l\li\Í~ Í nfllrmac,,iicH I!_UO ;J,S i;L'il:dll:IS p~l i<t Si! TI 
digno collnga. do b:li1c:vl:t , o S r. fi omes dn 
M:tttos, dL.;tineto ncg-oci<tutc na. ]11'111,'<1 do 
Recife; d~u-o itmncdia.t .. men tu o em termo:.\ 
~uccinto~, :pot• so tmt;n,r d o c:t~o j:t julgado o 
rcsolviú.o pelo Congt•osso. 

Ull.ínumPIIÜ', port~m. a han c.1(b rlc Pl'l'· 
Jlamlmeo. :t. (IH<' /;pm :o, llon l'a rl t: p r:rt<:n cri', 
pmfeiLillente inf'ot·m;~!l.• • th :> i tu:or:iío d<O· 
qul'lla. pPa ça, vdu a ~'"boi' q ne o B<~ n co do 
l'ürn;•,rnbnco, qn<• foi o pi'imcil'rl qnc sm;pcn
d('u IJ<•g~~rmmtos 0rn cons .. :qLLOJJ cí;o, do vontlu.
val r~tw V<le "t.:ohnu<> -~vrh:> :~.s pmç:1s colmnor
claes d<\ l~epnl>liu-,~, tom, e:üt•otanto , mnius 
rlc :<olvm· o~ ,~rJus eon1 Jll'om iH.,Os, nií.o estA 
' nsolvnnto o quo. l'Xi~tín> lu ll;t nnh t] o lO ;~n 
nos, tem <LlWnas rc•;o,J ir.ado ~O "f o dl(:lleu ca
pit;d, . 
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Com •• sus[_)onsão tempor<l.l'ia d:1 !oi de 17 
de ,ja.n~ ~iro,Jxu·.~ l"<tzm• uma chJ.macl;•, de SJ % , 
pórlc l'' stabc.locet· .. se, rr~vigut•:r.r-so c pt•ose
guir• no cur•.,;o de suas opm·a,~õrs, lin'(' u des

.i,\s~ombr~~ool.a nwnto. 
Nestas circum.~t<tncbs. ont::ndC'mos, nós, os 

reprrscntt~ntes üe Porm1ÍT1l.mco, que nãll ha 
necosoid;~dc d(' l'('gimon c-xccpcion.:d pleno da 
lei <h' 20 de } •noieo. Diz pleno porcJUO lllc 
r epugna a cl isposiçã.o clt>st;~ lei .:1 uc nn1n!l!t 
pl'o(:etler ao u.ccoruu obriga, to rio entl'C os cre· 
doros, accor·do pot· i mpo8ição dr~ maiol'ia do 
Y<>.lor· dos creditos; disposição iniqmt, i nju
ddica o inconstit-ucional p<'los se u:l elfoi,Oll 
r~troa.c~ivos. 

A bl1ncada pernwubnca.no. c.oltoronto com 
a.s su :.ts idéas do obsorva r t oda d iscreçio e 
prudenci<\ em o.ssumpto tã.o molind.ro~o .comf) 
é o cr edito bo.nml'io, rosoLYl'U apt·csontt~r 
uma cnncnda ~uhstitu>tvr1 <\O pt•ojí\cto. 

A med id11 q_ue nell<l 8D contem é de muito 
me-nor gr:willa.do qno a do pt•ojocto; é a.pt:>nas 
uma moratoria. do so's mezo.; par•J. os i.J;Incos 
·que cstiv<>r<'m n~~" mesm:ws ouodiçõe.~ do ilC'. 
Pernambuco Jlodcr·om dispor do roclll'.~os do 
charm~d;>,s d<> capit<J,l. 

Não qucrr;nos para PC'rnambuco ;~ccorilo 
obrigatorio <'ntt·o ·os credores. (Mttito bem; 
m u ito hAm.) • 

V em à Mesa, é lida, n.poio.dr~. o posta. con
junc ta.mflnto om discussão, a seguinte 

E!IIENDA 

O resultado, porjm, . dessa medida. na. 
B<~hia ,;i ni'io foi IH'ejurlicLd, - t:>i ncg<1tivo. 

Agor:>. a me~nm mcdilh <) pedida pa.;· ~~ 
Pei'Jlambuco e o ot•;•iloe vot a , como votou 
pn.t'"• a B~\hia. o voG"r~~ para. todo;; oa Estados 
([Uc a solici tarem, por que é u ma .medid;~. 
l\!JCZ'1l' de prejudicial e n ull<l; necessaria 
p::.rn. o momento financeiro quo atraves
samo.;. 
· E~tarnos com uma p olitica financeira de 
paliat ivos. 

O mal que a Bahia. pr0curou sanar co:rp 
n. lei rle 20 de setembt•o e quo Per
nambuco procura. agora. sanar CO!l'\ este 
projecto não póde . ser cor r ig ido com· esta. 

·e ontr':J.S medidas, por que este e~~a.uo de 
dept•es;ão, de penut•ia quo nos obt•iga a. sus
pondei• dis polli~õcs de leis commerciaos, 
·origin:t-so na. i ncineração do papel-mooda. 

P <.i t•a o Sr . · Ministro d;\ Fazenda . o m;~l · 
está no excesso de papel e a cura está na 
queima. 

Eis aqui a caus..1. magna. rlo mt~l. 
Tem em mãos um quadro feito pelo Sr . 

Mini~tro, no c]u<>l, ;J. medida que a nossa 
.expor•açã.o cresce, a. nossa riqueza diminue, 
do o11de S. Ex. conclue a neccsssidMlc di1 in
cineração pal'a valorizar a moeda. 

1)(>..- mo,lo que qu:J.uto tu a is produzimos, · 
maí.J t~pur(lmos em ouro, menor é o rcsult~do . 
do nosso tl'i1ba!ho ! · 

E' um facto singula.<' c digno de · ser r egis
.trudo ; ;;i · na 'pas ta da FazBnda esti vesse 
quo·m fosso procurai' os da.dus p:~ra . a. sol ução 
tio p t•oblem<~ financeiro c economioo,ha.via dG 

Ao projeoto n. 265 A, de 1001: ver que estE) facto não é da Republica, mas 
Su!Jstituti\'a. do 1·cgimen pa,;.'>i1do, vem de 1862. Des~a 
Art 1go uuicu . Fiea. suspenso, dur~ntc G d;~tl~ n.té ISRS tivemos saldos, isto é, nxport<~-

mc,zes, u ducre lo n. 164, ele 17 do j: ~n oi ro de n:tOS ma b que, importamos, o dr- 1822 a l ê61 

J 
lS'JO, na p:trtc r elat1va. <is liqnillv.çõus for- tti.~mos _df~~!~s. . • 

2 ' cada~ pm-. ~ os banco:; n<~.ciuu .. us, cuJu ~Gt!u uu. ._ -~ u cr sa >[- ~ '1 Çam~; a o qu<> se d?u ;· A 111~
' c:1pital de Pcrnamuuco, cpw t iverem ccs..;;a..lo ~t,~<lo c.~mHo dr.l.86_ a.,18i8, époc .• de s~ldos, 

Jla"'an.·c.n tos até a data tht }JuiJi ica(•ii.o dust,t I'' mC'_uo. q,ue a, ri c 1 ~- a. ! s,n, éj>O~-~ dos 
JoC • d<'fk:ts. .b' <t tnvm·s~o d~ todas as lc ts C9_0· 

.. _ nonncas opm•;.1ndo <:iu momC'n to om que Jl(W 
S<tl <~ das ~cssuc:s, 11 de novcm),ro do !001. so póile a.ttt·ilHiir nmn <i ](•i do 13 de ma io 

-'L'ciweú·a de Sá,- E:1·mirio Uoutinho . - n;;rn ;l L'C\'olur.í(o de• Lí de novr-mht•o. 
lil'l:do F1:t1to .~P•}d;·" PvrrHOtl/luco .-fJd.w .cle ·}.-fi, is ;o inda ·, Do J t:2~ <1 1H61 t.IH no~sos em
Sot_t;a. - E~me1·afdmú . !Jandv ,:; ·,~- - Jtstacio prc ;tirno~ inter·no' fol'<1m JM impor·t;meia de! 
Co1~11.bra. -;-!'-'lw de ~1le l-lo .-JJeum'a de Lym . .:!3 .000~ 00; r.$ ; dr ISO! <~ 188.'! foram nt~ d~ 
-.Tor.To . V~e$ 1'(<. -,1(fonso Gost(J. , 2 i::LOlJl!:OUIJ$ ·; ·i.~i.o d, t ivomos 1llll3o riquCZl~ 

O Sr. Fausto C:l.rdoso d. iz qu-o 
ora. o s'i:Ju pons.;•merrto discutir o intoro.;so 
desta medida, r1 u:.1ni..lo e lia. rui <•pr esoot••tb 
pelo nobre Dcputa.llu pcb. llal lia, Sr . Soabr;~ , 
p<~.l'<l. os bi\ncu~ do seu E~t ; •do. 

Niio o 1ez por·,1ue csptwav;~ que. a mediila 
dé,;se resulr,,, l(os · beno!lcos, rcsnlh rlo,; que 
n:i.o clcu qu:~ndo :q lplic .lda ao ll;~nco '"' 
ltepu hlic:1 o aos tlem<~.is banco~ tlc:; .a •:.t
pil.u.l. 

por ernprestim•t supPrior' a 21)0.000: LJOO!j; , 
Po í.-l bmn, tivemo-; C;J.lnbio supOl'ÍOt' lltta.ndo 
o CtUll i'c.s •imo fui menor C' ca.mllio inferior 
qn;),ndo rni1i.or ; cntt-cta.mo, as onri~:;uC'S om 
uu u~ c.• outi'<~époe<~ lo l"am ignans à uctua.l. 

<Jui\1 o f<tcto cxti'<WPdi na.r·io qu<> so dou em 
1 86~. l8íi3 e 1864, fpoca em que o 1miz sen
t itt u :11 I'OYigo l'UIHen t,o dr- forças Qll <' ch•~
mo;; u tltconc;{w dos tlo~so::; c.~tu.di;;t;t,_~· ? 

t~ u o u1 eurhult< ~ os documoutu;; do então 
no 1,a, r1ao ne~:n épuct~ <qJpal'ecef':~m os ba.ncos 
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r.skangoit·os, cujo unico alvo foi a.ugmrntar 1 se deve monopoliY.:J,l', como demo11stL·;\ o 
o ~tgio úo oul'o par<t alJ>Ol' l'er os no~~ os ;;;t!- · ora.dor·. · 
dos! . Ll.'mi>r<.~ que o an1u V1$Sa.do . d.l.s·::lltlntlu o 

Roerhernos do cmprostimo; inglrzcs..... phno do l\llnisn·o tla Fa.z :nrL1 ,' <IJll' lc::irJn toa 
28ô.OOO:OOO$ o <tté h~jc pag;nnosüujnrol' I'lllll·cüiJ~ p:>r;t no~s<t c ri.~;) : éleHlit. t il' "S1·. 
am0rtização 4\JJ.POO:IJOO$; accJ•r.sce mai-> \Iill'~inlw, climina t• os bancos o~kanguü·0s o 
unm tlilroronça do cinco rnilhõcs eôtrl'lino;, c1•e:tr~ o monop;Jlio. d.o ca.f'ú í3 um .g :·andc 
qne, a.o cambio ÜC' 24, dão vU.OOt.I:OO(J$, rlu banco rlo Esta•Jo como centt•o ltc up~·.J·.,çi:J;:,~ (> 

fól'lll<t rpiC lJil!(;trnos 551.000;000$ qwuHlo valorindot· rio Cfl,lJI])ÍI.J, dit merc:vior ia ouro . 
só l'ec.J!wmos ;!80.<!0): 000~000 . No moio de lvng:ts c<.msitlcca..;õcs, n(r sct1-

HojtJ, devemos 49.000.000 de libt'iJ.S que. tido ,[c mostrctl' ·a m·gento nccc~si1la!l,l rJestas 
n.o ca,mlJio <l•l dia,, dão um l.OOO.OOú e mc:Uda.>, é o Ol'iHlOl' intcl't'tllll.p itliJ v~u·a se 
25.000:000$, isto é, já lJ<~g<LlllO~ mais, além pl\JCcdcr {t Votaç:io .. (Múito uem ; mHilo lmn. 
do rtuo r.ccebo!Jlo~. 2ti5.001):00ü$ c ainda de- O orador d felicil(tdo.) h 
vomos um 1.000.000 e 25.000:000$! Po1' quo? c m a, · s .. U 1 " , ,.r 
Pot' cauiia do c:unlJiOriUG, á. medida. que nos . ! 01 ~· ~oc?n~ n~;~IS ?~.· rs;, ,;'Jfll:o .o3llóOS, 
, ... l· 0 . -~l,los al"'1.0 , 11 ... , 0·s .•J: -"ts de :\JJUiUUtqne :Ser,>.Jü, 1\.tthttl ,, __ m fl.,, An t"n.w eu..,u t> ~ '" ' 'o t: "~ . uo,,c. ' H t I d. l r . I . r . 
mOdo que temo.; sido <LM hoje tllrt povo qu0 . <.t~ 0 ~· n 10 ( ~ . jt•azt · . Llm . ~om~ngttt~,:, 
tm.b:.tlil<L p;u·a emiquecer ost'rangei.l'oõ. ~o~é ~ll Zlln:); Amz:o d~.AIH·e~, J oao };:tyu~•) , 

Qtto o agh engole o sa.ldo nacionaL e üma '':,t•!u .m ,Pu e~, \ ll'glllJJ l~ r·!~.ulo, _}h • JH;t.~ 
vorcl· llC. o '·Lo·io do bur•o é do HiO •v n:~ C~v,tlc<J.lltt, Jo.w Lope~, [ C lCll · L R ,>IS, L l lll<t 
móÚa~ o'uos··~ "-·ddo é !le 280 OOO·OoOS :'.;,.,.io Ftlho, Tt•mdadt), Canullo do Holland:~, E!·-

:... ~ ~· . : . . . ~ , '" nüt•io Cout.inh' To ixeü•a d > s,; PCI'CÍL' 'l lll.l 
dc1 bO %, quel' (hzcr <JUCtemos d.cp~ga.r Lyl''' l•'·me··l:'.n. n n·l~i.?r '"'r, ,.,,, · ~· , ,. 
'.>~O pelo (l c ca·t.· 100 "• ,~ .t.t.u l o .u<L , '::1 :~. uu. .o .. u · 
_;:> 0 .10110 

11
Úo n~ ·~ u•, ~ um f<tcto ent1, 0 nós na:rnhuco , A.t·~·oxclbs GalYttu, Raymnndo de 

() o.; l~l'gti.,PsudGoSC l~10~0epolio são o~ bancos Mn·a.m!a.,JtlVliUJ1no uz;, c~u·v~llw , Oa~~ro Re
~,t· 1 rr0 ·• ~ 1>1 • ,~ f:>or···1 , 0 Ollt'O .1 bello, Nrnv<t, Milton , l<el !X Gai>p~Ll', <Hl !~·on lo 
~., uu o no~· ( 1 ll nc · (1' 0 ~ To u· ·'Ih P:J. 1· G · · ·· · ' v· ' ' l ' \ l.J ' entre nó· una met'catl·-rüJ. monOl)Olizaci<J. t L 0• u •1 Ull!l:tra,!:s, lll gnL c 1• · t'L U, 

' ~ . ' u " · Adalbedo Unimar·Tc· Ru dl'i"tte,; I lnn To-
pelos es~ran_gm_t·l~s,,como prov<1 ° omdor Cl~ lentino do~ S<mtn~.'G~ld ino Lon~to , ~P ir~ I;Giro 
b~c~o O> ~~lllCl~\0~ elementan~s pa.ra que::~ Jtulior. Jusri Monjardim, JogG !IIa r ci[ li no, 
po.,s,\ .con~tttutr 0 monopollo de uma me. Celso dos Reis, lt•ineu M<1chaúo, Hcnl'iquc 
ca

0
elo.:'l:.t. ]· , t . , l . . m em Lagden, NoHon. do V<~., conco llu:; , Ü>CtU' Gu-
~a, os Janco~. es ~angcuo~ e~ r~r.t s d -· rloy, SJ. I<'reíre, Ba.r ro.~ Fr·;mcn Juniot·, An· 

l.SG':, ach,~~~o 0 .cu.mb,1~. alto ' twl1~1~tnu1d0 ·8· do tonino Fütltto, Deocleciuno ele Souz:~, Nilo 
ficlt., comcç.,L!nos ator ... a.ldo em_ v . Pcçanlm, Lonreneo !3apt isC<t, Al >·c.> de fll'i l;o. 
l'íl'VlgOl'<Lmento_ elas forç-as el•J pa!z ; 0 cn.mbw Cuf!todi') CIJf•lho ' ruliv S·•nto' Oliv eii'a I<' i.:. 
COill(~ço n a 1Ju..1~Gtr PÇlrrlllC ollcs nos v~ndem "u~it·edo l<'t':lnct'-~o Veia ·~· G·~:t'í.o ·h Cunl!:t 
es, .. , IUCl'C"llOl'l'' destlll''d" '' () "'0110p0ll0 pelo " ' ' ~ <> ' ' '~ ' · \ ' · ' ' 

,"' '" , ,. w "'" ,~ c• d-o ab- José Bo_nifac io, Ln.nwu !üct• Godo!'redo, E._! u
pr cço que querem, e 0 preço qu' a . , ardo PHneatel Parl11<t B.czcnde O!lVCH':L 
SGr:vc o saldo, ~lo m.o~o. C[U\l .quanto matol' t.:l B1•agr>., Adolp!w' Gortiu, Luiz Ph:>. Ciljado, 
o ~a.tdo da. lJ<tç.w m .. tlor é 0 .tgL?· . Tcixoit•a Hl';LDuão llc: nc•dieto rl c~ Sü11za . Litl-

p " l' (>''O _p••occ··· ·o 111111C'I Ul'\lS ac·~lnl'OII' ' >S ' 
v ,,';:) : . :'j' t ( ' l • dolp~lll Sül'l1.t\. Alonca l~ r;ni li l ~u·?if'~, ~·h nt·•:.:' fl.n ~: 

de pttgat• 11 dtVltl:J,; SOl'UfllOg ~'iQII ! IJl' IJ lllll:t C~J- SanW~. Uorii;:I.IIO IJ.~~.S}o , : IHH'. Vkf.tl/i;1 •1 ),[U il· 
l~nza. da lnglaton•a e o~ Ol'll").'•S clit ab~OI'Jlt.:< IU ~··it·o. Rivatl.:l.vi:t CJH<·ôa e C;t;~i :l !l •J ,[nl\";L~ · 
sao o~ h;wcn~ t·Stl'iHignlt'os Vl'OI'ada por t.IJd.a.~ Cllltell~D. 
tts o:; i,J,!,t~•tct\S dos Oi! tpl'cstuno~ c dv <::unb1o. 

E o Sr. Ministl'o !ht Fazonda só vê o ex
co.; $<) rle pi.lpel nwuü<t ! 

!\•las o tn<tl nl't •J é ost '• o mal o~L::i. no preço 
Jo llOS.';o ouro, o café. A' Inollltht que cU os 
levantam o pt·eçcJ da. imp.Jrta~·ão da mut·c~
doriu vm·c_•, ai.Ja.~cm o l)l'OÇo Üé1. mut·cudurm 
ca.!'0, (llle ü o noo~.J out·o . Ventlonws ca.fú a 
7$:i00, proç~o misor we1, com:J voem. P r·o
duzimo~ dous milhões c tanto o sú rece
bemos tt·cseoGos o tantos mil! 

Não h:~ coloni<L que apm•e t iio pouco como 
o BruzU apuPa do c:1fé. )\b~ pl!l' que c l!cs 
clepr~.: ~ cía-111. o eaft~ ~ f.l nn \1 u nu~sc~ uul~u, ao 
me~ mo tCPlpo q ae ulevam '' mo::,!;,, quo 6 o 
om·o dd l.O> 'I E' porq n.11 ' .I r.:tl'•'• ••.llll t:un.hntY' 
tO(tV~J o,; · c;t,·aetm·i$tico.> üu l'l'VdliCLv tlllU 

C~•ulll'll. Vol. Yli 

Doix:1m do COII.I.;úl'<'üi!l' , com ~~a n ·, : •, p . \l'';~~·l
pt~.t!•~. o;; Srs . Jo·:ú lioEoux, PL•clru <'Í iol'lllunt, 
ltudrígt.red FenHilt 'm, Ch r istinu c .·az. Citte
Llcülto ~'foarã.o, Augu~to Sever,.~, Su; ~ t 't3 7\ul vi•~ , 
~!al:~quh~ Gonv.lve! , M ol'eÜ'd. Ai.HJ~ . Cor
uelio dt~ l<'cnsec~~. l'.:ipid io i< iguei t•edo, All'oll'!O 
Costa, . Jo~ô llu:u·• o. E pami lJ <J ilLb:; G ·:C~.« i mlo, 
Tnst<t, Fr;.~,nci~co t:>odrú, Au gn$tJ tlo i<' reitas, 
Mctrcolíno Muum, l.Jiouy~iu Cor'IJUGÜ'<I, Sc~ll t
paio FotT:J.Z, Augn~tu J e V;l.sconc.d lo:<, i\l<w~ 
tinho c,~mpos, Pül'CÍI'il ihH S;~nt:,s, ,\n i'Ulí:Hlf) . 
rlos El;mto.~, Jo<~qtüm l1t•e vo ·:, 1:. n :~' ·l Pe,;
t ! Ullt~t , .E-~f;ovào Lui·w, ~hJH i,c l i'•_, - : : ~ L~ l ' l_ ' : d . 
lhlcfrm.io AlYi1a , (<;ntoi r'•J ((:•, :; ; : ,. •:.· · ;1, i\ l
l'l'edo Pinto. A<hl ·et·f,,, Fcn :•.:', 1.:. ,., ·:. ;;jp, , ,, 
,\J'ti!UI' Tun~.;, ~l .•.Jiu,Jl FuJg,::tc·(,: , ~\ . :;.:<:d: ·~, 
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Jm11o;·. Lintlolpho C '.ct:tno, !viiet!.nib /l.zo
vetiu, Bnono de Andi·::.rl:l, P<mlino C<.~rlo:S, 
Azevedo l-I;~l'qnos, A11tonio Cintr~1., HcL'mG·· 
nc"·iltlo üe .I\loraes. Ovi<.lio AiH\mtos, l\h
no~l Alvos, Xa:vier <lo V<tlle, JOKo C<.t.nd.ido, 
?lft~rç:tl Escobar, F1·:t.l).Cisco :Mom-;1,, A.ugelo 
Plnlwieo, Aurolia.no B<.1.rbosa. o Pinto d<.t 
Roêll<~. 

E som c~tus:1, os St'13. R<tymnmlo Al'thur, 
Thomaz Aecioly, StH·g-io S<.thoya., Tavares do 
Lyr<~, Si!Yn. Mcodz, Juào Vicil'a, Esta.cio Co
imht·:~.. Svlvio Romel'o, Eclm1.1'ÜO Ra.mos, João 
Luiz, L1.1ldnlplw üc }hga!hã,cs, Moreiru. {bt 
Silva., J.o<•quim Alv:tt'O, Edmundo da. Fon
sec:t, Ciucin:t1/> Br.~.g·;1,, B<.u·bosct Linm e 
Cu.mpos Ca.l't.iol'. 

O §a.". President.e.,-Va.e se proceder 
árs votações. Pcço,o a.os nobres Deputados que 
occupem snas c:vlcir:J.s. 
-E' annuncia.da a continuação da. votação 

dasomondas ao pl'ojoci;o n. 150 B, de 1901, 
que ot·ça. a, Receita Ger;~l (b Ropublimt pu.ra 
o oxereicio de HJ02 P' Lliscussão). 

E' :tnnnnchvla :~ votação das suguintcs 
emendas ns. 51, 52, 53 o 54,. 

<< Cap. XI, art. 2°. No alínea. b, em vez da.s 
palavras -«as loterias estadnaes só poderão 
ser vendidas na Capital>>- diga-se: «só po
uerão ser vendidas IM Capital as Ioteriasesta
duaes actualmente registradas na fiscaliza
ção». 

No alinea s elimimr as palavr~s- «ou 
venha a ser ». 

No alínea d, em logar dns ·palavras
,(pelo contractantc :;et·á. feito no Thesouro o 
deposito de 500:0008 »-diga-se:« pelo eontra
ctantoserá feito no Tllcsouro, em vez de caução 
e a titulo de joia, o deposito de 500:0008, etc. 
etc.» · 

Nn nliuea e, paeagt•n.pho unico: em vezdas 
!'<.~.lavras- ..:<ou vcnlw. a vender-se>~- di
ga-se: <·: legalmente». 

Pol:lln. u. votos, óreJeitacla u. referida emenda 
;o;ob n. 5!. 

({J> f~!i~, lfa~iieio i'<'i1h.o (pela ordr;:n) 
rr.flUE:l' voriHcu.ção d" vuta1;1o. 

Procedendo-se á. vorificac;::í.o, reconhece-se 
que a emenda sob n. 51 foi rejeitada ror 91 
votos coutra 25. 

E' annunciacla a '·lotação da emenda sob 
n. 52. 

O Sr. T-I•·•·f~dia d«~ S(&. (l)ela owlmn) 
•- O parecer não é propriamente con tr.ario ; 
ó quanl.u tt retlac(;ão, tanto quo acce1tt:l. o 
nliue<~ E. 

O §H."'. §er,?;edel.lo Córrêa (pela 
ordcm)-Sl'. Presidente, o noh1.•e Deputado 
pcl<1 Cttpital F'ocleral propoz va.ri<ts emendas. 

A primeira, a de n. 51, é a que dir. qne só 
pode.rã.o ser vendidas na Capital as loterias 
estaduaes actualmento registradas na fisca
liza.ção. 

Pat•ecendo ;'i. Commissão que ficiJ,va assim 
veda.dn a autorização pa.ra outras loterias 
estacluaes, ella deu parecer contrario·, e do 
accordo com este a Ca.mara recusou esta 
emenda. ~ 

A segunda, ainda incide no meS!TIO espí
rito, pelo quo a Commissão- ta.mbem deu 
parecce cvntra1·io: é a que manda eliminar 
no alinea-C-as pala v l'as-«ou venha a ser.» 

A'torceil•a, alinea-D-tambem a Commis-. 
sã.o deu pa.recer· contrario. 

A unica. emenda que a Commissão acceitou 
foi o linea-E-que manda accrescenta1• o 
termo-«legalmente. » 

A éommissão acceitou o termo porque 
torna.va mais claro seu pens<:~mento. 

E' rejeitada a referida emenda. 

Posta a votos, é approvada a seguinte 
emenda: 

«No alinea. e, parag1•apho unico- em vez 
das IHtla.vru.s- «ou venha a vender-se»- di
ga-Si}: «legalmente». 

E' annnunciad;t a votação da seguinte 
emenda, sob n. 55, d·o Sr. Milton: . 

«Ao art. ll, 'n. XI, lettra a, se acci'es
ccnte: 

Fica entendido· quo as loierins concedidas 
pela Munícipalühtde em f<tvoe do Asylo de 
Nossa. Sonhor<.t da Piedade, dcss<t Capit<t1, 
continua1'ã.o a lXtg<U' os mesmos impostos, 
<1uc lllCs teem sido cobrados a.té agora. 

o. §r. 1\'lilton (pela o1·dem) (.)_;.;.Sr. 
Pre::ndcntc, a, honl'ada Commissão de Orc<.t
monto, nocessariarnente pot· um cq_uivo~.o, 
dou parccm•.contra.río ú. emenda cuja votaçã.o 
V. Ex. acaha llc a.nnuncittr. -. · 

g digo que súmonte por um equivoco <t 
Commb<::sã.o. teria procedido assim, porque as 
lottwi:ts do quo b•:tt:t a. minha, emend;t não 
:-~fi.o aqmlllas a, qnc se rcfrn·e o contrncto 
:1 •. qnn __ <w1;c-hl)ntonJ a, C<tsa d.cn tt sua ap
prova~:ao. 

As lotcl'ias des;tinada.s ao Asylo da Piedade 
COI'I'om por conta o sob <t dil'ocçã.o exclusiva 
da It·ma.ndade do Sacr·amonto da. Candolr.tria, 
possuem seu thesou1·eü·o <lJ)at·to, su:t admi
nistraçã.o part,icuL:u•. 

Nada, }Jort<miío, toem ollas clu tlO!IIIIIIIIll 

com essu.s outras, que 8ão oxplot•aúaH po." 
<tcpwllc contra.cto, n. respeito do quu.L uoij 
ma.nirestaruos aindt~ no sabbu.do. 
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A"' loterias d:t Candr~lario,, como são gel'aJ-1 nnm diminue em um cr:itil a l'::coib pll.
monte conhecidas, resultam de nm:1 conccs- l.tlica. 
são e:speci<~l. fdl;<.L pchL MllnidpaJidadc. Assim: s endo, meus f.:cnhores, CSJ)cro quo a 

Consegnmtomeoto, dizer-cnw se pPotende cm~:md;1 m cT·ccGr(L t udo::; os ,·o&os dr;. Cam<u:a, 
estabelecer dons rogimcns para a::; mosrnas :1 principi<1r polos Jwnrutlos Jnembros da 
luterias, a sa,bor o que se applica ás da C;tn- Commiss[o do Orça,mento. (.r~po·iados ; mttito 
dclaria, c o que se applica a todas as outr·a~ bem.) 
da _ conccss[o, como a üonmJa Commissão p 't· · .,. -; . , 1. , . , 'J 
dissc-,ü incidir em um equivoco que, estou . o:s u, a vo.o~ e, c\pprovatt<l. v referi a 
certo, a Commíssã.o será a primeira a repa- emenda, sob 11 • 5o. . 
1'<11;, dando o seu voto á' minha emenda. · I E' considerada prejudicn.da a emenda sob 

O Asylo ~e que se trata é muito conhecido n: 56 ~.· ~pprovada a seguinte sub-cn:ienda da 
nesta Capital, pela boa reputação de que C~nmmssao : 
go~~· - . . · _ , ·. , «Diga-se: 10:000$ para a Casa de Cttri• 

E ~ Asylo da P1edade, onde sa_o recollndas J daúe do Santa Rita da, Barra do Pirahy c 
o ca.rmhosamente t_ratada.s orpllas desampa- 5:000$ á. Sociedade Ballii.tna de Boneficencia.» 
rada.s e que prectsam, portanto, de pro-
tocç-"'ío. Entre estas, -convem lembrar, con- E' annunciada a votação. da. ·scgüinto 
tani·SG aquellas que Toram do Asylo Santa emenda sob n. 57, dos Srs. Hcrcdia de S<~ e 
Rita de Cassia e ficaram no meio da rua, outro: · 
ao desabrigo, victimadas pela · libidinagern « Onde convier, no capitulo XI do art. 2c•. 
de um a.udacioso, cujo nome não 1n·cciso Da quota de 5 oj0 sobro_ os promios das 
citar. Todos, natm•almente, ainda. so lom- 1 t · ~ d d 
bram desse dia de triste recordação. 0 crias e eraes eduzn.-se a qm1.nti:.~ de 

25:000$, annualinento, para o Asylo do 
(Apoiados·) S. Luiz, para a velhico desamparada, fun-

A YGl'dado é quo a IPma.nd.adc do Saera- dado na Ct~pit<ü Federal.» 
monto da Canúelaría foi solicita, acudindo 
ao appello do cómmercio, da judicatur·a, da 
imprensa, c abrigando generm:mmente. aquel
lus pobres meninas, apezar dos geandos 
encargos qLlC tem · so1n•o · seus hombros. 
(Apoiados.) 

As:;im, <leu um oxmúplo magnifico, pre
stou serviço rolcva.nte. E a. Municipatitla.dc 
do Districto Fedceal, compeehondondo todo 
alcance do <teto bencmcl'ito quo a ir·mttlllla.dc 
lmvii.t pt·<üica..-lo, c vendo poe ontro ln.do quo 
esta a~sumüL um onc<trgo superior ás suas 
força~. concedeu um eerto numero do lote
rias, que cst·lo soneto oxtea,lüdtts em favor 
do asylo. 

Es.c:m.s loteria,s si'í,o, poi.::;. mnn tdpaos ; gi· 
l'<tm <tpCllilS 1111 Distrido Feder<tl 1 em euj<t 
t'~rcu. l'odom :;o1· ventlilla:-~. 

Cüll$Ogaí n temon te, nf~o 11odo111 sot• L'.<Fti 
}I;~L'~Ulas ÜS loterias t'tlilCl'ítCS, <1UO podolll Sl'l' 
vondilhts om Lo1lo o tcr·l'ltol'io 1la. H.opul.Jii.c~L, 
nem (Ls cs,in.<lna.os, que sfí.o vnmlllli1S no g:~ 
ta.do ~L quo pnr·l;crH~I'l1l, o aqní l.n.n\IJJ \1l1, dn~rle 
•JIIO pa.gnorn o impn~to tasadn. (:\poiu:lw·. ) 

o s.~. IIer·edia de Sá ( pela Ol'· 

clern )- Sr. P1'osidente, esta. emenda é a. se
guinte (Lê) 

Não posso, Sr. Pl'esidcnte, oiT'erocer aos 
olhos d<1 Ca.mara a descripção do quo é estt~ 
instituição cp.w tão o tantos relevantes servi
ços tem prestado i.í. -populaç,i\.o dcsto di:->tri· 
cto, instituição de todo V<tlut' e que en
tectanto ::..tõ l1ojo n;:to tom ti.tlo o mcnot· au
xilio e (~ ma.ntidi'• polo8ou institnillot· I> outeus 
bcnomcl'itos que a toem custeado. · 

A Commil:lsão, 81•. Pl'c:;hbrli.o, não ú pro
prin.mcnto coutr;~ n. omenu<:.t c o quo faz ú 
r13duzie do 25:000$ a Iü:OOOs, cs&o anxilio. 

Om, SL'. Pr·esidcnto, corno estou corto qno 
o digno l'Cbl;oe nií.o sr~ oppiJo <~ pi~Ssa.gnm d;.~, 
cmon<la, o pol'fltlO o:-:s;~ c~monda, vom ao en
eonLt·o dos tle.~ojos 1l:~ pupllli~,,.:·Lo tksGu dis-lil'i 
ctu,:.tproveítu <L oppot'l.tuliclade,JioL'<lii(J, ;~g-OJ':.t 
quo t;Lntu so oceup:~ di~ lH'ut·.ec~~itn :í, inf:tncia, 
nilo tl.evemos idJi.l.ndon:~e a. :~ssistc.•nei :~ :i. v . :~ 
l.flit!e d~~~:a.mpal'il.dil., q11n l;:unbnm dero ilhli'O· 
eo. 1· a. no . ..; ~:; :t, :ttl;l\nc;fi.o. 

Em ,:ogtüda. é po . .,r,it ;r, vol;t~s o <~ppeovaciit, 
l:lu,lvo a modi!ie<~r)'to d<t Cummissã.u, a rofel'idn. 
emenda, sob n. 57. "' 

FinaltneJrto, ~~ lH'C•dso nilo üSIJ.Hceer··-··11 ne 
nós votamos, no Ot·çmnento do Intoriol', o 
auxiLio de 750$ por cu.tla alumno que a Es-
cola Quinze do Novombt•o rocolmr.E eu votei Posta a votos, é .rojoitad;l, <~ moditlc<J.çã.o 
na convicção de praticar um acto cto justiça,. da, Commissão. . 

Entz·etanto, é um auxilio directo, com que 
se protejo a administ.mçã.o clcs.-lc r.st<l.boleci
mento, th·a.-so do Thosonl'O cltnhoi I'O pn;m 
cntl't:g;u·-lho, mui'&o a.cc.wtadamcnto :1liá.s. 

O auxilio, ]iOl'ém, que :peço para o Asylo 
t.ht Piod<ttle não tl';tz augmonl,o di.l impo::> tiJs, 

Posta a Yotos, <'3 a.pprova.da, n. scguinto 
cmend,~ sob n. GH, 1lo ~r·. Carlos d.o Nova.o~; 
Sith' O i.~ suh-ClllCII(b 5}J. 00IU111ÍSS~~O: 

1<Do beneficio dn.s· lotcrbs que forem ex
tl';~!dd.;.t:-; , 20:000i; ~ erito destirmrJ.u.; J•:m:t <.Ht·" 
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xilio do -p-abinctr! dyn-.• mo-thnt•api.co do Dt•. · ~;;· igualrn:mtc app1•ov:vb a. sog-uinto suu-
Alv;u·o Alvim n ; ~ Ca.pit<Ü Fcdcl'<ll , mctliantc <>,mllntht tio. Comrnis~ão : 
a. obrig:wf.>o quo a~su 1uiri1 c.,;sc ost,.IJolr;ci
mcoto do reccbel', annu:clnwnto, ern cmt:l
mento 24 officiaes, sendo 12 da ai'liMtb c 12 
do exercito, (dC3ignMlü:l pelos respectivo~ 
minist!'o·:), de moles tia. tC~.os como: bot' iiJet'i, 
mal de Bri;rht, par:tlysia~. m 1lc>tbs nct·vo
sa~ om geral, ri:.1. pclle, :nth J ·iticil~, t•lu:mm:t-
tismo, ntc . » · 

<< ::3upprímiths 11::: pu.lU.Vl'<~s do projocto «c o 
rostan~<o <\ csta l•clocünctitos do c;.u-ida<lo o 
as.;istcncia a juizo do &_?rero<J. » 

Po~ta. a votos,<? <tpprovMla, a segninr.fl 
emenda. õob n . 63, do Sr . FJ'ancisco Veiga: 

·« Ao <~t• t . 2'', n . XII, lute::t. e, paragra.pho 
uni co : 

Act:J'G-'<!cntc-Sü: para as ob1·as <ia C-n;a de 
:\li::tcl'icordia. <.la Bello lirJI' izontc--"20:000$ . » 

«E' igualm cmt~ a.ppmvada a soguinte sub
omoncla da. Con tmissã.u: rorluzich a irnpOI'
t tmciu. do _10:000$ a deuuzil• d:.1 ímportanci:J. 
!.lo_.-; 5°/

0 
sobee as loterias rouera.cs. l> · · 1~· igua.lmont:) <\p]lrovada. il. tJogtün to sub-

cmond"' <h.G Conuuiss5.o : Pos&:t. ·a. voto> é u.pp t·ov;v{a <L segu in te 
emonda soiJ n. 5!) J tJ s,•, Vidot•ino 1\IIIll
t ciro: 

•!. N::t, cli.o;tt·i huição d;t ün pot•t:úl ~. i:'l cln 
800:00lf.$ a c:tu<' ~<' l'lifL•rc o ~ 2" d<J at't. :?-'1 
da. l<?i n . 4:28, de I fl do II Ot.0rnbt•o <Ül 1~ ')6, 
soja, contornlll:cdo eorn a '11-I:.Lil th tlr.• (j:OO!J.$ 
o Rcco1hi m<'nto da "\. i8'tcia<,úo tio N•Jl;:;;,~ 
Senhol.•a Auxi líadom, elo :ta C<l[llto.l , dC'•lll· 
zidu. o.;;ta prc•pot·cion;llmonte ,hts q11e ,;i)o 
dostinadu.s tis o u~ras instituiçõC'.l contem
pladas .» 

E' igua.lml•lltc <.tppr·vvadtL 11 sr-guiutu nwrli
· :ficaç:ão da. Comrnissiio: 

«Não u. rlúd.uzir U)S hr-neficio:-; j<L conferi 
dos u. out1·.-....;; i nstitniçu(Js, c 8Í a rofo••id:t 
associação já ni'Lo e>tiver· contt•mphda n1JS 
benerlcios distri l;uido.>. m:t.;; <L fle,luzit· da im
_por~a.ocia dc~,s 5 "/0 ~ Lo teri<Ls tc·d~·ru.c.>.» 

Po.;tu. a votos, é r !'jeit<Ld:1 <t einend<t soh 
n. 60. 

Posta a voto~, é á})provada :1 soguinto 
emenda sob n. OI, !.lo St•. Lout'Clll~o Ih 
ptista.: 

Ar t . .2. • Accre~centc-sL' onde convier: 
Do b<molicio d:~'l loterias quo fo r<'ni C'xtrn.

hidas, 10:000$ sr r·ão drstinad.os )_)(l.l'<L :mxilio 
á Santa Casa do Misoricordia 1b cirlu.rlc• ut> 
Campo~. 

E' igu:tlnw nt:! <LpproVJila. '~ ~cguíntc · snlJ
emeotla dtt ~:omo , ,h.üo : 

« Dt>sdc qll!J ') aux:il iu · Pi'OIHJ-~i".o ~>ü.ia rrti
·rado do r1uo fõr ar-r(Jc<~.tl:i.tlu co1H u. t:lxa J,: 
5 •(. a dorluzird1.• va.lot· dos pL'Cini.os Sl lpel'io
l 'OS a l:lOU.~ distt•i i1Ul<103 ~ ,oJa.s l ui<.•ri :.l.~ . o.-;La
dUa(>S que se exct'ahil'Olll ou vonderom 11'-L 
Capi ta.! FPt.leral. » 

Posh a votos, é a.ppt•ova.da a snguint.o 
emenda. sob n . 62, d.os S t-s. Juaquiru I'iL·o.-; o 
outros: 

« Roll Hzi lt<l o :1 !lu:tn ti<~ :L 15:000$, dcvcn•l9 
s.1hir :t imporbnci<L •l<t quükt dc '5 °/n SOIJI'C 
n~ v•·:nuiuti !lis tt·i bu idú~ pc;il.~ totoriU.$ !'o- · 
•let'••c·' · » 

P.Jstn. n. vot·>~. é app;•ov<t<l-1. a sognin~c 
omon<la sob n . (H dus ~r . Ci«>Liio ela. Cunha 
o outt·us : 

« Acereseonte-se onrl.c cunviot•: 
D<i bnnelkio das lotcri;~·s qu<J furem ox

tral li tl:.,~ . 5:ClOUS srwi\n de.,tinitdr•s a.o col
Jeg-io l~d lltlll.<lor dO-; or·p!1i\os tle Sant:1 Tllor-oza, 
em Col'urnb:L; 10:000$ pn. r·a :t Santa. Casa do 
MiSOI' ic,mlia. ele Ouro Prct•); 5:ü0IJ$ p<ti 'il o 
c.Jili:gio das ir·rnf~-; Dorot.lrúa., do Nic thel'oy; 
H:!JUO.':i Jlm'fl. :.1 S:lllb Cl~Sl\ llC ~ii.>c ric:JL'uía úo 
MMJ:.itJs ; :3:000$ p:tr.<L o Asyto de S. Franci.,;co' 
(le S . . João de !>; l-Rei ; 4:1)0lJ$ p; ~l·:_L n. canta 
Cá::l:1 de M i~cricvt·diu. tlc Sa.pueally ; 8:000$ 
pitt•a o Lycêo dn lu·tos de S . Prwlo ; :1:000$ 
pu.r<L a. As:>ocíaçã.u d11 l<'l.lncciona.rios Publicos 
<lo l·:~tadu du. H.dlia . 

O Sr. Nciva- (pela o;·de;n) l)U•tc qna 
fii(Ui! l'cgb:ltl'U.·.lo O (!Hf(:1ll0 <la eúph, . pois c.-;ta 
As~ociaç~u li uo3 omlwcgado3 l!ii ~adoae:; •liJ. 
llahia c a out-l'<L é do.;; crnp i'egadoH lia 
Uniii.u. 

J•:' ig1t:.llmcntc app1·ovad.:• a segui nte snb · 
omcm.b d.:_, '· ·o,nmb,;f\o: 

«A dlJ!l!.lZÜ' I! os 5 •i o Sllbt•o o: p Pcmio.,; das 
l<Jt(•t'hs c.;t.:vlu:V.'S ; cnnsí.rlct'ilndu, ]JLH'l!m, 
<ilU: Sii.11 <:Hl iiVIl ltéiL.lO l)lllllel'O ;,~ in~tiLtÜ,_Õ :l~ 
bc nclici ::!lOI~ c (1 ue pt·ov;wul monGe ;;.s fJ UU.Il tia,, 
ai'J.'C'C<i<l:i·las J,; illlJiostu do êi % :Wl1rc o~ prc
II!ios SUplll' ÍU!'U!' :1.200s, Üi~I; L'[bllirlo~ p cd ;4S 
loteri<l~ osi;;,Il tt<li lS LJóLin vit• :1 n:1o cltt•g:lt' 
p<lm :1 rtiStl'ihnic;au :• t11ll:.:->, u corno nãn 1.0· 
1111:1 a. t:ommissh•J d ll'llitu J!ilt:L conci>hJI' Jl:L

reet'r l'avo t'iHOl :~umas n nuni.J.'ario u. outJ·:,s, 
no11t moins <le jul :;;u• da jw; ,tt;-~~ <l al! pt·ovus
L;Ls !uit:L:-J, provuc como suh-cmentb o :se-

"' Ao at·t. 2° n. XI, ou onde cu H vim': guiuto: · 
15:000$ rflp:tl' ~!:! :tm~n~;_, 11a.r<~. ::t.s C:l.<::ts <i<~ f-\i a qu:•ntia art\,('.' L<l :~o~l a. nã.o col•t•it• <L<; ct-.n -

Misericor<lia <le l'hcreztn •• o P<u·nu.hyha. » I t riiJuiçõesa;;itu<L dosigHada.s,:;or-ti. clla <liv idid<~. 
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« At•t. 2.• AccN~Sceute-se onda convier : 
Da. impoet~mcia do imposto sobra as lo

torhts sorão tir;&doB lO:OOIJ$ como aux:ilio CIO 
E' po>t:t a votos u :~.pprova,,fa n. soguinto hospita.l da Santa. C;t~<1 do MisGl'icordia. de 

emenda sob n. 65, dos Srs-.Neiva. e outl\M: Belóm, c<tpital rio Esb,do do P ará . » 

propOl'ciona.lmente aos beneficios o.qui deter· 
mine~dos e distt'ilmid<.l a. cc~d:1 nmu. das referi
d(.l.s ;~ssociaçÕI)S em rt~~ã.o do '1110 coubCt'.» 

«Onrlo convier, :~o n. XI, elo lll't, 2• ; E' igaalmente approvada. a seguinte sub-
Dcdnza-se ~nnnulme_n te a. ~1tot:1. de 5 o(• emenda. da. Commissão : . 

sobrem pi·omws ~upertoro;; a ?OO$ !las lr>to- « Nos termos d:t omeuda ante1•ior, 1sto é, o. 
rias retlcracs a fli~<tnti[l, do ~IJ:OOIJ$, sondo -ucduzie dJs 5 % do~ promios sobre as ·to
lO:OCO.$' p:n·a o Cenf.t·o Opera!'io elo Est:1,lo da tel'i:u; no;~vlnacs.» 
Bahia, 2:000$ p;n·;t <l i\;;socbçilo Benoficeo tu · . _ 
dos Funccionat'ios l'ublieo:; c m:\is 8:000$ Po~ta. a. volos. é approva.da. a. segumto 
p •wa, o Lyceu do .Artea o Otficios, tamiJorn emcndt\ solJ n . 70, do$ Sr;; . Thom:1z Accioly 
uaquellc E;ta.rlo.» c outro: 

~ On•lo eonvler : Posta u.· votos, 1.1 approv;J.da. <~ seguinte 
emenda s :>b n. 66, do.> Sr.~ . Celso de Souzil e 
outro : 

. «Ao rt.rt. l i, X c), pa.1':1g1'apho unlco, Olllle 
sn lê- 2:000.S p<~oi 'J. o, in:>tHuGo I-Iistol'ico o 
Gcograpllico elo Cca.rá, etc. -dig1L-SC 4:000:j; 
repa.r·tidamente pa.r;1 o In 'tiCllto Htstorico o 
Geogr·aphico d(j Coar;L e Instituto Ar choolí•· 
gfco o (joogr·:tph i co de Pernambuco (sem al
ter.u :L so1nma rlu.s qnoms cUswil>uldas ti ln
sti1.uir;õt•s <.le~q_uclles Esf;.~.ú.os), c;tc. 

O m:ds como c~tá no pr·o,jecto .» 
H' i~u:1lmt>nte approv;IÚ<lJ a. seguinte snh

onwncl:~ ilu. Cormnis-liío: «•1 dorluzi.r <los 5 "/o 
da.s lote r ias cs tado:1o.>.)) 

Podta a votos, 1! a.ppr•ovad:1 a soguinto 
soh il. 67, !lu Sr·. Hcnrilpw L;1gdon : 

« Onde <:onvior· : 
Dt~ q u1> ~a do !í o f o soht•o hilhC'tc.> de lotcri~~ 

dcuiiZtllll-;>o mr1is, a.nn utlhnontt\ 6:000$ pa.t';L 
:1 S:1nta C 1~a 1le Misol'ico l'dia ria chhdo rlt' 
ll:\t'r•a, Mans;~ c iJ:OIJO* p at':l :1 Ca..s:1 do Gtll'i
darlc om eon :truc<,:.io o a eid;1dc do Pil'ahy, 
arnb;•s 110 Jo;~~·\• lo do Rio. » 

E' i;.;n:Li montG ap1wov:ul:1 a. sogui n te suh
omond:l ch ConHni:-.,;;í.o: «no;; tm·mos tb cmou
d <1 a.n tllri11r, cxccptu<~cl<~, a C:~.b;~ d<• C<>rid:Mlo 
(lo Pirahy j:l. contC'fill)l:vla .li-

Post;u. a votos, é appt·ov:ub a. .~cguintr 
emcnt.la' sob n . 68, ú? St• . P<tulu. .Ru.mos : 

«Art. 2" , n. XI: 
Si não for approYacb r~. · omcnu:~o :mppmssi

vn, :.~<lrm:scon f;tl-.~e 

10:000$ P••ra. o Hospita.l de Co.ridadr. rle 
Florianopoli~.» 

W igua.lmr.n tl' <tllpl'ova.da a. seguinte sub
da. Commis.i(o ~ «a. dorluzir dos 5 "lo (b~ loto
rias ostarlo ;l ':~ .:~-

Posta. <I votos, .-, ;~pprova<la a. sog1tio·to 
omcndll. soh n . 6\J, dos tlr::> . Al'thm· Lo mos e 
outt-os ; 

Dos 5 o/o sobre o valor dos premios das . 
lowl'ias e.<;ta.duaas vendidos na. c,\plt<~l Fe
der-al, serão deo;tinados l:í:OOO* p a1'<1. auxilio 
:í. S;mta Casa do Mi.~ llrico!'dü~ da Fortaleza, 
caplta.l do Cea.rá . » 

Po~ti1 a voto:;, é a~provada, a seguinte 
omonth sob n. 71, dos S!'S. 1'dndadc o outl•o: · 

«Ao ruot . 2", n. XI, Iettra e, p<u>agrapho 
unko, 10:000$, son1Io 5:000$ para a Sa.nta. 
Gasa. de MisoricorJia d iJ Est;,d o da Parahyba., 
CO'!Il a-pplica~'iill a.o Hospicio de Aliena.dos, e 
5:000$ u1u parGos igu~te.':l p ;~ra os u.~y lo:~ de 
orphiios da Yilla. do Ci.lb:wcira c da cidade 
dll Ct\jwzeiras, no mesmo J~:;t:\rlo . » 

E' igua lmonte a pprovada. a. seguinte sub
memla d:1 Commi~:são : 

- «A ucrluzil• dos 5 % das loterias esta.duaes.» 

Posta. a. votos, é :J.p.proYc\tla. a. seguinte 
omonda. sobro n. 72, do Sr . Jos~ Monjat'• 
dim : 

«Ad. 2 . u Accroscentc-se onde convior: 
Da. importu.ncia. do imposto sobro as loto

''ias sm·::Lo diskilmidos lO:OOU$ como au· 
xilio u.o hospital de S<>n t1J. Casa. d.o Mi:ioricor· 
dia da Victut•ia,capitll.l do Bstado do J.!:spirito 
Sa.n~o ,>) 

E' ig·ua1m0nto approvad<\ a soguinto suh
C'mcnll•~ da Cummis~ãu: 

«a dC'duzir· dos 5 o I o das loterias estaduaes. 

Posta · a votos, ~ u.ppr·ova.du. a. sogulnte 
omondu;soh rl. 73, do Sr . Paril.nhos Monte· 
nogro: 

<<Ao art . 2•, n·. XI, leLtm e, accresc<'nto
so : 
3:000.~ ao Ins t ituto Hist.orico Goographico 

BrHziloiro (sem prejuizl) tlo suiJycnção a.ctua.l) 
como a.uxillu pat•a. acquisir;;.l.o de copias do 
([ocum('noos exbtcn tC'-3 em archivol! estra.n· 
goiros, relativos á. liistol'ia. do Br~zil.10 
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K í;;nalnwnte 1ll1l)fOV:I.da. :1 .cuguinlo sub- Pot' isb peço a V. Ex. q_uc cousnlto (1. 
eruc•nürt de~ Commi~são: Céi.Sa. si con::~r.mto llél. L'ü GirtLUa rloste1 emenrilt 

«DII;'anto o primeiro anno do novo con- · qac tom metlwr ca.bi;n()uto no 01•çamento ilú-
tracto ·" Via.ç,io. • 

E' po9ta. a. votos, o rej('ita.da n, omrmdn. snb O SJ<. Pn.n~IDP.N'l'B- A Mos<J. con~ülcr.-. 
ll. í4, l)rrjrtilic;vlu. e de ucntmm c11'oito a em8nda 

77, visto ter sido retirada. a prcccrli:l!lte qtte 
Po;;b. n. votos <) approva.rb ;L 'arg1linto com nlla. tem intima ligação. 

omenrl:l soh n. 7f>, dos Srs, .Jo;t~jltim PÜ'PS e E' annurwi<Ldu. a vu(u.ç~u .d<L so
0
rruint c 

outros: emenda., sou n. 78, dt):;; Srs. lios;tnnall do 
<~Onde conviet': O li \"Clra c OLttl•os: 
Al't. Fica.JU rcstalx•lccidas a~ dota(,:õ~s lles- <<Onde convier: . 

tinn.da.s aos Athnnons tlo Riu Grande do Fiel\ o Governo autorizado a conccllm•, a. 
Norte! r. Sergipo, Lyc<'tts da P:tr"h l 'ht, qucrn so ])roponh<1 roa.liza.r <1S obras . dos 
Phully, 1\Iara.nhã.o, Amazomts o Pa1:á 0 portos do Ma.náos c Pa.r<l, todos os V<\pores 
Gymnasio do Par~m<i, supprimirhL;; em vir- de C1UD go.~t a. Emp1•cza. Docas rtc Slmtos, 
tud0 do <L~t. Go lb lei do O!•ç,;J,mcnto vi- inulmüvu·o consli<tnte tht clausnla Ô'' dos an
ge-nte.» nexos au decreto n .. 96(), de 7 llC novembt•o 

do 1890.» 
E' annuncia'.ln. a votaç.ii.o d;J, SO~>'Uinto 

emon!la, solJ n. 7G, dos Sr;;. Ilricío FJ!Ito c 
outro~: 

<(AecPo.>ccmtc-sc• onde conviOl': 
Fica o GovOl"no outorizudo a coutratar as 

obr><is do porto do Pol'nambuoo com qncm 
. melhores vantagem uffercmer•, mediantn con
curecncin. public11, abQda, no Br<'zil o nu ex· 
t~J>ior, polo 1wa.zo de soi~ mezos.» 

O Sr. SerzedelloCorrüa (pelrJ. 
o1'1le;;l)-Sr. Pr'e$idcnto, cen, pat·v. •hr á C<t
mal'a, rlr• accurdo com n proprio 1nrecor•, 
1111111 oxplic~1çio. Nl\ Commissfí.o dC' Or;.:i~
mnnto lcv;mt;ou-so o drb;Lto <L r•c.:Jpei to dcsb. 
omPn<l<l ; c, om boN 1t llt'imeiea vis t<.~ P<~re
co;;.~o ü Connni..~siio f'lllO niin hn.v in. moti'{O 
p:n·;~ se nego:~ r (L com:tHnhüt quo se• oncaer~
g;~sse llv.s o)lt•J.s dos portos de Manãos c Parú. 

0 os mosmo~ üvor·cs quo hc~ v i;tm sido confo-
. Sr. Bricio Filho (pela Ol'dem) ridos ,1 comp~mhü~ que h;wia o(focta;Mlo os 

- -Sr·. Pl'esidcntc, a emenda, n. 7G f,; i a.pre- m()lilOl\~meutos do por•to de s,1ntos, :1 com
sont1~da (~ consirlcr"'çii.o uu. Camu.m pehL 1111!-, mi::lsão ontomleu to\htvi;o rprr Ol'a canvonirntl" 
c~ula üc Pornamlmco. A Commids~o, porém ·' -
dccL1l.'Qll flUe nfí<J l1 o Orç<tmentu tlu. Receitr~. ouvü o Governo <1 l'C'8poito ullSt:~ Jll'OVl-

l rll'ncb, visto como p;u\1 o 1wd o rio P :I.J'<~ j;t 
aquellc <tnc r cvc rccchct· esta. empbd.a. Pot' o>t;na ••borb. a conciU'l'Oncm s >I.H'(~ cer ta~ r 
t;Ü motiVO nfl.o lhe fui t'~tVOl'i.WOl. : · 

tlo(ol'min"d"s bc~ll~S, o P'tl'<l o de Man{;os •• 
Gonfor•mn.ndo-mo com a por'ld.m•nç,?í.o rLt conco,;sã.o es~;wa fiJil;<~o ()ou v in h••· p0 i.~. s<~.

ComJnissilo, venlto pedir· a V. lGx., quo con· lwr si a cmomb iu. u:t n:Io altm•;•r cs~as 
snlt c it casa si eonscn tr. na rntil'ada da. hasns. . 
emenda. O t'1•, S l'. Pt'rHiLlon te, tlrpois de tm· ou vil lo 

coasult:vla a C;Únara, ú eoneedirlu. 1trüti- o Govorno C' uo ter mn compr•omot tilio po-
rada pGdida. L'ilntn a Conurlissfio dr. Ol'í"<;mwnto a d~u· <1. 

Cam;n•.~. a 11 (t.inHI opi n iii.q 1~ L'<:lSp0i to desta 
E' r1nmtnciarLL a vott~ç[o da sc"'uinte l1t'ovidcncia, lhwo docb.ra.l· que :;ú podemos 

omcnda sol! n. 77, dos Srs. Celso rlo Souza e' concl)rdar com. a ornr!llrla 11:1 parto r oferPnte 
ontf'og: (~ i~ençã.o do matorí11l pa.r«. osso mnihora.-

<J:Ar.c:J'rJs~.<>.ntG-se onde convier: m rmto o não qonc:ord(l.r com r ehtçU.o a 
outros fa.vorr.s, como a extensã.o do prazo de 

O contra.cto que se fizer para n.s oht·a.~ do 90. aunos e outt•os de r1uc gosa a Compa.nhíll. 
porto do Pernambuco fie:J.r·ã doponrlcntc · Dót;~s de S.tntos. 
para sua bxoell\:iio, dlt <tppr'ovaç·li.o d l Í'odol· .Nos tos tot·mos, .~i. a Cu.m:.tra. e ntender con-
Logislatívo.» n miantc approvM tL Cl1ll.'ndrt nest u. pa.de, u. 

O Sll', '>':"elt;~o c)(~ Souza (pelam·
dem)-Sr. Pt•nsidcntP., o.~ mosHWH moth-os 
11im apro::~ontl.lu o i(Ju~ll'd lJuptÜLtt(o vo r· 
PMOI.IlflbllüO, o Sr. lh·ieio Fillw, p:u·~ l'CLil'i~ l' 

· a etTHHHl<t n. 76, pt·e\·<~loeern a rospeHo rl.a 
emenda n. 77, que aliiis C uma con~cr!ucacia 
da mnowla <Ln tcrior. .. 

Cummis,;iio lhrá. na rcilae~~ão do o;•çamen to a 
moii.Hl r;;~~ào necc::>Sl1!' la para (!llC o ~eu pcn
:nrnun&o fi}[Uil ela['() o ]ll'OcJiso. 

OS r.. Paul a Ram.os (pela orJem)-
81'. P t·o~írlimt,n, vnnhn mo.Jtl'n.t• ;í. Ca.nm-rn 1]1111 

;~ cmondé~ no.1 termo~ em q no o.st<t con<;o bidt\ 
n[i.o rleve mm•ecGr sua <LPJH'OVttl}ão, porque 
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ou os signatarios da. emenda. tinham intenç.ã.o · « Ondo convim~ : 
de concetl er á. companhia que se cncarrc- Ficmn iBcmtos de imposto.~ o outras rlu:w~
gasse das obras dos portos do Manáos c do quer contribuições o~ n:wios c emb;_:r·c;.tl,:Õf:s 
Belém os mesmos favores concedidos á.s Docas nu.cion;tes r1uo :;e empl'eg:trL'm oxd u:>tvll.
de Santos e, sendo assim, era. desnecessaria mente nn. pesca, no.s co~tas_ do Ce~•r<i ; os ap
a ultim11. _parte da em-enda, porque entre os parelhos , tnst1·umentos o a.t•tlgos uupol't:•ilos 
favores de quo gosa. aquolla. l<~mproza es~á. a pa ea cxplo.rac,;iío d;iqnollJo indust~ia. e par a. 
isenção do direitoil, ou tinham intcncão do conservação do poscatlo, hem ass1m os pr o
conceder sómente a isnmpção de àireitos de ductoB d;1g falJrica.s 0 us.in(,,s quo se f11mh rom 
Ílll}Jortação e a epcnda, como cst:t, compre- no rltto B;;tu:dv 11,u·a couset· ~'•L 1lu )Jf:ix11 n t\X .. 
Ilcndo ·a proroga.ça.o de IJI'azo.a. UO anuo.s. tril.~ç;i.o do sou~ oLeüs n phosp l tai,o~ . 

O L'a, -versando a. concurrenma. para a.s o l>ri1s , . . , , .. ,
1
. . · ,_ 

de Manáos e Belém sobre o }Jre<_;o das obra.s . I;'• I~_I t.~lmonto <l.l?JJJ._O~ •I .1 a ,;;egtlllhc mo-
a executar o sobee o peazo, não me parP.ce I !ltilca.ç;w clt\ Commt-;sao : . . 
que a C<unar(\ possa ser a favor do augmcnto « Propõe, pois, qno só sej;1 áccmf!a. ~ lll'l· . · 
de pra.zo depois de aber ta a concurrcn ; ia. mcira. rmrt o da cmchth HC'lll :1 rcstJ·1cç;w <w 

Relu.tivam~nte ao . prazo; a cxplica.Qão Estado do Coar<t e porqnc se ü·;~ta d~ um::~ 
dada pelo rola.tor salva a questão . · · indu.~tda que rlDvo >ltJ I' ftmpa.l':uh e qno 

o Sa . HosANNAII DE OLtVEIR.A-Satisfaz os g_tandes . serviços l)ótlc pt'o.~tttt' <i n.lunmHa,-
desojos dos l'ligna.b.rios da. emendtL. Çal) publtcn.. 

O SR. PAur,_A RA.Mos-~fas, Sr. Presidente, Post~. a votos , ú .?'ppro':~~a _ n. snguini;n 
0 quo é p1•eciso é quo a. C;~m<Lra vota do mo- mnend;. sob n. 80 do ::ir . Non .~ • 
lho•· mocto pa.m que se não ropit<1. o fac to dú. « Accrosccnto.-sc onde convim• : 
ses~ãode~<Obbado,_qnevai cror>rs0ria .. ~ dini- Art. São i,~ant:1s de <l im itas as ron.d-loco-
culd:ttles <L Commtssiío de R~d;Lcçao qu;~ndo motiv<ts com v:1gõcs, im po1·t.u.d:.1S p:11:: ~ :JIWo 
tratar do Orç,amento d<l Recmt;t. . vims de tellcçllo om c~&t·ntl:~s sem trrl/w~». 

A emenda deve ser votu.da do sogu1nte - . . . d d 1 
modo: (lê) menos 0 prazo. · Posh a. votos, é l'l'Jcd;a a <~ cmen a so J 

E [3 E, n. 81. 
0 Sn. SMERALDINO ANDEIRA-' uma "" ~ot,·•ç,·,.;0 d~ SO!!lll'UtC' 

nova emenda. g• n.nnunci.-..ua. a. • • " "' -
emenda sob n. 82 <los Srs. Ho,o,;uunah . do 
Oliveira e outros 0 Sn.. VICTORINO MONTEIRO-E' uma quCS· 

tão de r odacçã,o, porque, ~i votarmos como 
está, votaremos a dn.usula. <1 ue fixtt o pr:1zo 
o é preciso Sil.l va.r essa cl;wsula.. 

O Sr. 1-losannah de Oliveir·a 
-Pooi a. pa.lavra. pa;ra, tloclu.mr ctuo tt. in
touçã •J dos signa.tarios ó a quo acaba rl o sur 
rcforitln Jlll lo noln•o Dopu~u.Jo_ 

Nós pJ·opomos upont~s a isonção p1tra 
essas duas omprezas tlo Pal'(~ o Man!lo~ nü.o 
queremos o PJ'azo, porque o prazo <lo:, con
tracto tom uo ser lixado . 

Pot' o:mmpto, o contracto para. o porto de 
Ma.náos .j•l lixou o pr,azo de 30 .n.nnos e n1io 
é nossa. lnf.ençã.o moditic,'ll-o. 
- O SR. SA P.mrxorq-A Oommissi'io rle Orça
mento interpretou por foi tameoto. 

O Su.. ·HoSANNAII I>E ÚLIVElltA-0 qu e que
remos 6 a isenção do direitos que foi t:on
cedida para. o po1•to de Santos. 

Assim oxplicado o nos-;o pensamento, aro
da.cção sal va.r:L 

Em seguidt~ é a.pproV;\Lla :1 rC'fr•d•la •. omon 
da. sob n. 78, cont tt rnocl ifie:1çfi,o constnuto 
do di~>cut•so c[() Sr. Scr:lctlollo Vot'i'C.\. 

Posta a . v()tos, é appL'OYtlda. a. scguintP 
emenda .sob n. 79, dos Srs. Vlrgilio ilri
gido o outros : 

« On!lo convim• 
liicu. i.~cnto do direito o ma.toJ.•i:ü ptn'tL 

abastecimonto tlu a.;.ruu. ti c ith•dc ele Bolüm, 
no E~t;\do do P;i.ni., irnporC;1do polo mc~mo 
Est:1d0». 

o Sr. Gei~mauo 11_~!!>\slocl;-,el• 
(pe~a Oi'dem)-~;~t;;t OIH d[SlJUS6iLII Ulll ]H ' <i,JI!Ci.O 
1tu lei flllll vm•s;t so ln·o u·: to .lS'lll llip t,o.t: Cl'eLO 
cp1o dopundcn to <t té 1h: I' O t_<tt;ii.o. ~'Ot' ~Ln.t~~. ~ 
U;~ma. t·a, pol' cohtli'C!lcta, n;w •lnH_, V•Jt. u •.I. 

omemla, porquo o lla t t·;Lt:L t!c_ .mmllll:t de _ ~:1-
r<tctcr pol'manon tc e p orque ,)<L h;~ um p1 o~ 
jec ~o cs_pccüü. _ _ , 

Nesla;,; contlif,:õus i1 Cam;~ra. JULO devem YO• 
tal-a, porque a emond1~ c~ccrra a.<>~umpto 
especial do pr~jecto quu ost<i sobro a. Mesa. 

..:o Sr. Serzedello Cor.rec";a. (pcf.~t 
orclem)-Sr. Pr•esidontt), é cxacto qne Jot ot
foi·ecido um projccw :.t. l'CSJJcito . ~le:;to a.il
smnpto,mas oili~po~Hivo c: ;' l ~n pcrtnüamr:~Ül 
tlonr.ro do Ot·ç;tment' ' ( ,11w l o bem) •. A Iom 
ilíSSO, <LCli.iL-SI~ j:'L t\IIC:O I'[V• t'ada 110 Ol'<;ll l iH~nto, 
som quo t ivesse sifl(l orr., t'<leida o mt:rul:t ul;u~
da ndo rot.il'a.l-a, i scw.:;.\o p ill'<L nmtnrH~l rlc:>h· 
na.d.o a. cnca.n;\monto etc agtm pot.;wcl _p,w <.~. 

_ um<~ da.s ciclu.dcs d e Mint,~. A c;,Jmmt~~•w ~u-
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ri;l incollOt'i;nt;,:. com,igo mnsmn,, ~i não desRO f O Sr, N eiva ( 1vla nnlem) -Chamo a 
1J:u·:•·-~rw :·'LvuJ':LYel s01Jr·e e~t:1 omcnd:{, c~a-- , ati,unr;ilo rh Cam:.tJ·:t par·;t es.h cmcn•h1, :1 fJUO 
~!>:tlncnt.r• <:umo d1;n :L emcnd:t 'tntcl·inr n a cloí. :·t minha a.sswnat-ut·a, cspunt<~. nc:Lmonte; 
onwa.s r:Jn~:nd ':' LliiC não ~egui1•-se c quo cs- il':l~a-~c 1lc rnmodio~ o a._ iKnnçã1> 6 um acto 
tii.•J nu J1l0.otn<l CJ.~o. de c<wid;~dc que vao aproveita !' ao pobre; c 

l l •cf_,,.1-.,., s~tlicl <L C:IIIJa.t·:~ lllW c'tou scmpre ao h\tlo Em Si\g'IÚI ~. é ar.provarla a "' u" d i . ( 
flillllllrla. solJ n. 82. ·- os 'r;,co~, dos quo p rcclS•lffi. i\luilo b6m . ) 

O §r. Gerannno l!·la~!iiloc~he ;r 
(pela rmfcm)_ 1'Cl.[i!Cl' VCl'ilicaçii.o U<l. vot:v;il.u. 

P:·oc•;llcJJ<lo·SC a vcri!icari:~o. J'(~conhoce-sc 
tor sido appt'üValla. pol' 101 v::.t·1s vontr•a. lO. 

S:ío SW!uC~->l vamcnte po:-~ \as ~~ votl)S c ap
)..l t'OV•~das :1~ s;;)!LlitHe.~ emcnrl<L:>: 

S JlJ 11: 83, rlus Sr.;;. ]!;(luarJo Ram •S o ou
iro:;: 

•ÜTt. :~.o Onrlü COlWÍCl': 

' A i~r!nt:ct' <lo düoilo~ o m:ucl'i •.l pa1:a n.b:l>
teeimcnr.o rl10 agua. po!.a.vel <i cirla.do do 
C:Lit{JI;,;, 110 E~ti~•lo dd. ll:Liiia, import;Mlo 1)eh 
I'C'lJUi.: oh· a Cam~1!':1 ~~ mli•:![Jitl. ,, 

:'iol1 11.. R4, rlo St·. Leonel i•'illw: 
<c\er:J'e.'c~ni.e-sr. onde convier: 

Fic:.Lm i~r:ntos 1los impr)Sto,; ([ C impol'ta.çiio 
ns nutol'i:w-; pitr'i\ o iLbi~$tudmenb d1~ ~~~lltL 
n:1 r; iil:t!lo dos Trc~ C<.!J':•l,:Õr)S 'lo Rio- Vordr! 
(~1Ílli~c' (j(\J'il(IS).» 

S;,1J n. 35, rlm :'\l'iL Vil'ird;o 1\h.<>c;u'rillll:tS c 
oniiJ·r,: 

<<Ao : u~~, . 211, n. Xri, Ú?. fi-ne, :~r~Cl'escelll;o-::n: 
Ü(t ''"'·' 1':'. ror-<~S S!'l'iLIJ eoneuli.d os <i C:Lma,J'a 
I\.fllllicird d(i r..:ur·vdlo. · 

E' po,:t:\ 11 vot· .. ~ r: J·njn it:1rh :t omon<la soh 
n. Hr;. 

l.'u.-; t.:l :t vot rE, (~ nppt•ov :.•la. '' sr.~;nint.o 
mnr:nl:~ sr;IJ n .• ~7, do~ St·~. Jt;~ul Hat' t'.JS:J c 
Olll·l'IJS: 

<< ·,\CI~I"'f!.<(l;~n ·~~·SO onde COIH' int• : 

/I. r·!; . Fie:t '' Gll\'('f!l'J :m!;nriz:J.do •• con-
ccdN' d is;1o1J ~-~. do pag-::.ntnn r,., <lc d -roi t"~ 110 
nt:.T.··ri:d i111pur·t·;.r!u 1lu n~;p •.ngoit•o p:u·a os 
insi;i1,11tos p,:.Jfi~'i 'Jfl ;,,~~s d1J Jli :-:J~ r·icl;u FejiuJ•;J.l ~ 
ml:tli.:•ntr: r-e la:} i.J a,•1t.henti cad;L polo Prefeito. 

Sã.o snr:.oe.-;siv:unento po.,li:t.'l u vot·,s e rl!
jeit<J.tl:•g it> ~:muncb~ ~olJ n~. B8, f;!l, ~)0, Lll c 
92. 

g· nnnun0i:tlh <L yoi.ac;iio 1!:1 sog11 inte 
emcnd:1 ~0 1.1 n. D3, do.>. Srs. Ir'incu 1\bch<L·Io 
e ontros : 

« O!idn convier: 
i\l't,. Na v igrmcia 11,, actnal cxercicio 

:fin:1.nc:i ro co:<sa;•á. a eobr:trH,,a dos impo.-;tos 
de ~.un~u.mu -~obrfJ a;; cspechlitl<Ldos pho.rma
ccutic<~-;. >> 

O !!iir. Irinen Maehndo (rwh! or
rlc>il.)~Se. Pt·c~illcn~c. nâ•J pude justltcar c., t;t 
cmcnd<t ~om a lnt:,~;:twza. que era exigicl<L pei<L. 
qun~ttio, porque ost:w:. in~cl'ipto pal'a. dc fen· 
del-a •tuaudo se rlen o <mcct·ra rncnb. Dr~vo, 
cnt!'cünto, <i Oama.ra urnu. ligci J'<L explic;t
<)1o ; todos. o,; p1·od netos p lta.rmaeen t,icos c 
a~ o-;peeiali•lade3 hommopathica.s nrv.~ p:t_!{:l m 
imposLos lapoi,Idos); llll;Lnto ;\,s ospl~ci;.~.lüla 
de., pltnr·m:\centic;Ls da allop!Ltl:Li;1, es!;a-; cs~lio 
RUjC~it:tg a um >;yp,tcm:t <.lc impusto~J q11c ú 
V<H'l_btldJ•;unentc iJJiquo. 

Rnp1~ro <t.ind ~a. Cil.ln:w;~ fJUO <IS e.lpcdlli· 
rlar!G.> pll;n>m:LCeutic:•,s in'iport 1d:~s do e~tl'<tn
gelru 1ngam iln!Jostos de C•msumo, :tlli m dos 
imposto~- coht':!.rlos peLt!l i\.lf: Lnclof{a~. de ite· 
Cc)l'(lu com ;~ tuil'iL em Yigor-, rlo mudo quo 
e.~tiio su,ieii::~s a duas espccics do irnpoBtos, 
Gstií.D taxarlits dnphnwn tc. 

Qn:vtto á.~ espcci:d ídatle.'i pha.rmaceuJ:ic:Ls 
nar.iuna.es, cumpPn lcmb1·a.r· quo nho 6 liei\o 
c~I<J.lwloccr-sc tl)na cot·ta ord:)JU do impo,tu~ 
~oiJr·e mcdic<Lrnento.~ q ue ~e de>rt. im.m :~ cul'll.T' 
in di vi.\uo;J qne, pei<IS ::::mJ-S oo n,Hç.õns de cm
l'el'rtti!lilrl ~~. mc~l'r!ccm 1lo l~.:d.arlo, es.>a C.l:· 

cr.pl~l'i,o, o ~~.o 11ignos do todo desvt\ lo o equi
<ladn. (ilb.fito bo'"· ; 1)~1,d to umn.) 

() S•~. Sel•zectello CorJ•f3a {J1ela 
ll1'dem) -·sr. P!"'r!Siclcm i.P,nl<Li !i\ nm;t vt~z pil.~
S<Il'Ci p.JJ' m fdv:.do, incup<~ 7. de me cond om• 
eom ;~ miSIJf'i:t Jlllblic:~ (•t~.ío aJ!Oil:(./,s) ; m:1s 
r.l.\IIIIU nncn~~i r Lulo rle cnmJ"ll'Ü' o meu •li:VO!' 
c h•li •lo cumpl'il·o u.pOZiH' rle trHlo . 

Sr•. Pr·r~sldcn t.n , si IJ l'lJl:l. to!' do orçamo•J trJ 
nsl;ivesse cuuvenddo de qun :~ isrm1,!:i.<J qno ~ ~~ 
qur·r (~sl;:thd•~cct• <Lprove\t.av:~ a,o p ltbr•e e á 
popuhlç:io, ello n:'í.u tl!ria corn.gem nem coJ·a· 
r,:iio tlr~ rl:tl' o pil.r·ccor• l[IW dc1r; osl;ü,, !JOt'<\rn, 
C•)t'J\.'!'\Jwirlo rk l(llfl ü; to n:·to a1~unbce , I.[Ue os 
int::rrn :dü;eio> (~ qw~ continuu r·~u a [ilCl'~.r . 
C(}!ll rltlsvantagom pn.r·;~ a. popula.r;ã.o, llCCl'üS
cendo quo ncst:1 O;tpit.al me.~mo oxi.~tmn duas 
g1·:md.c.-; instituições qur, f'o l'nr~cnm IF<~tn ita
rnon r,o moi.li!Jame n tr)s <iH ol:;8~C~ nece&'l:!itu.
da.s. 

A Carnara s~thr. qno i\ S:~nb C:tSa av-ia. 
rrtcns:LI JU1:n te mCJ.\8 úo 35 milr•ncoit.:1-; e rtuo a 
Policllnic<J. l'Opr·c.;onh P<tpol da rno..;miL im" 
pmt.a,Ho\:t. 

Ainda hont.om, SP. Presülooi;o (numM·o.ws 
apade.~) . apez:tr tl:t pot·vorsidauc do meu co· 
l"<tçã.o, ou arl'"~f;ava ar1u i· :ls ag..rros.,uos uo 
um<L tliscml.~ií.o tompest.uosa, cxadtr.mente 
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l'Dl'qne ou visava o: lJ(m oftci.os lll~est :ulo!> <i.s 
clttsses poht'e.J pol' PSS:.ts i. nsr,il;uiçücs. 

E rupir;o, ~i <.L Comrni~são dl; Urç;t,moo.to 
e.q f.iyc:;,;c cert.:t, ,.;egnt·;t dd qnc e~ r. :L dinli.
nui<,:ii.o ia. apl'ovcital' :L~ cüt~~c. ; pobl'O.~ . nào 
daria. p:u•occt· cu o :;r·: 1rio ; nll:J, ()S ' â. CtlH v\m· 
cida. de q_uo :~ mcdl1l:1 àJH'oveitat·:.L aos int3t·· 
rnudiario.> (apoirulos e (t.pw· tc.<) 1lo <p.tc se 
trat:\, nao do merlica.rnont u ! p:tt':J. o l)O[H'C, 
TtliLS de cspeeit~Udall cd Citf'<J.~, r:<Lt'is .. ;int:<~. rtt t ' ~ 
são rluasi scmp t·c medicarn on to d.o r :co. 
H~ te é o facto q uc não póJc ser r:ontos

tado. 

O St·. Drieio FiÜto (pela onlem) 
- Sr. Prcsidcnt.n, v ot:Leei. :t Üt YOl' da. omnn
ch-d.o Sr; Irinnu Machado; o POC<J licci11Ja, 
pa r :1 fazer ;üguu1<.l..'l oh,;or vaçõos mott vaJ :rs 
pch~ cx.pu~içiio fci t:1 J?Cl<> meu illu:;tt•c CtJl· 
Ioga. c dts~ J ncto ~tnug-o , o f:lr . ~:krzorJe llo 
Corrêa. 

S. K>c . disse qr.w a S:tnf::t C:~sa. f,n·ncce 
r cmcdios aos puhrils. 1~· f\XiWf;o ; nem. t od.mJ, 
llOI'dm,podom ir ;lté l<i. bnsc:tr os nwlltr,;t,rno n.· 
tos; alguns tt·anxportcs ni'io são lmt·uto:s. 

Docnt.es h:t rtun mrwam l ongo P. qtt11ndn 
vão ,·~ Su.nta. ca~:t l1Cl·dom mui G:is hor;l.s parn 
serem <l.VÍillhls a~ reeeita.:-1. 

Sou medico do csta. ldeelmcnto c 110!>.~0 
diwl' quo lm occa.-;iücs t~lll '11.10 o:> rlo rmte.~ , 
chegunrlo pela m<Lnlrã, ~;r)mont.c sito tlu~p:.t
cha.do~ fi.'> ll hüi'<L>l 11 iW ffitlhHl ilL f•: cincO H 
sois hot'fts Ui\ dnmom rcpec~cn t<.Lrn multo 
par·a <J JlO])t•c . 

Do pois, :1 S:1nt'A Casa th Mist.:l'iconl i; ~ o-;t,;~ 
na Capí i. ;~L l~01lm•.ü e a nmouda li pi~t;\ t rJrl •l <J 
Br·:t.~il. 

A lrula. ma.L~: S. Ex. f;d [OH 110.'1 I'CITII\tlius 
fumnc:irlns pula l'oticli uic:t. 

1>1:vo rlízrw qtlf) :t l'ol íc lin iea nii.u l<mlllf)l! 
moclic:\montu~; d:t r.u 11 ~11l t:t~ C\ :l~ me :i •.:~c; ~1·> 
;~v iad:1.; um rru•Liqll •:r•]Jit: L I'lli<U:Í<~ u P~.~;t; i>elo 
llunnte . 

Att<:ntlcn,Jo :ts con:-;irlrm .u;õcs <[tiO an:~I J : l elo 
enurnet':J.I', c (l)~·a.nolu <~m cont, :L tptc ;r.· Cllmn · 
da. rl.o Sr . II·irlcu Maeh:r,olu Vi.IO litYr)r·er.er as 
c l:LSsn.~ ~)IJbrC;J, d•:cl:u·o tjlltl tlou ;i. mcrlidii. o 
mou votu JU.vot·u. vt:J. 

o s.·. Ea•ln i rio Ct')U t.i n.ho (pehl 
ordem) - Eu <>llVi d(Z!!l' <tttu r:st.:t omnr td;1 
vo.o f<worocr;· : ~s el : ~~~n~~ p:Jitrn~ . 

.l!:u pt•.Jtus b.t cuu t m ii;tu. i\s ~ ~·>PL'~r.:i : üi•I:LI (~S 
phiLI'Lni>NllltÍt~Ml lliirt ;o,prOV!lÍ Lillil <I•JS p :J:ot'o;S, 
r;ãu l't'rntxli<JS elo Jnxu. 

o SR.. huNEU MAGUA.no-N:l l l t:L I'OmP.rlll) 
nonhum tll' luxo. (lfnolLl> ·o.~ 11wítn~ 'Ll'IILdr..~ . 
O Sr. P •:esidettlc: n:rlanw. altcnç(1o.) 

O Sa. -J~n.Mmro Cuu'J'INLI O - E11 í'nt.r•n·lu, 
pot• r.:m&v, qu.? o;;ta OHWJHh uãiJ a pl'·>V <:i ;:l " 'JS 
pubros: a.pt·uvoit:.L a.'i.l l'ieos, <VJS c:<plol'o\o.lrJ-

canut.ra YoJ. VH 

ros, iV)3 nr:guci ;~n l.f'S; :t,OS p tJIH'(•.;, :l.h:iulu t:~ · 
monto náo. (Apat ·ks . j 

O Ss•. Presidonte-Attonç:1o ~ V;Le 
~ :; VO.t <II' <I \'lllCfldil. 

Foi rojoitu.dtt <~ r;mond:.1. 

O 81"'. H••icio Filho (pela l)l·clem) 
1l0(111ne vnr·i.lica.4~i\.o . · 

Veri!ica·Se tl'l' :;itlo roj1:i t:d•~ a r.men•hl por 
70 v:Jt.!S eon tr :t Gl. 

Pus t:L :• vOJt•JS, é appmvatb :1 ..;oguintc 
r. rrH•mh , sob n. VJ, dn sr·, fi rJJt t<.'S tiO M;\Ltos : 

Ontl(•conviur : 

« Ficam l't'VtJg:ulo3 o disp o;;to no :~rt. 5•, 
lr.tt ra b, rlil IPi n. O 10, rl c 14 ·<lo tle;wro l>ru de> 
lt-\!ID ,"o :11·t. 4~ do decrct ·t n. 3 . ::i'~:J . ci:' l ?i 111! 
mn~mo mnz o :1110rJ, pr•nva lecr•nd•J n :L rn:>· 
I; (~ r i; L du que· -tett.(~ :~ol n e~so.~ :.u·tigus ... ~ (liS· 
pu.~ it;ÜC': il:t Nu v:• C<)n~olirhç,-tú •h $ Lois 
r,I••.s J\ll':•ndl~g. ls e :\los:t~ du !Wntl:.\'i d :L Itnll ll" 
11lte:1. >> 

Siin ~w~c~'~iv:J,rnn.t1t ;\ p~b ta~ n. votl):! n l 'll· 
.icit.:Lila .. ,; :J. ~ <lrnen,l:•' !'nb ns . 95, DO, 07, !ltl, 
(J. J, IOJ o !OI. 

1•:' rHJ:Junci;,.rl .o, a votar.:io rla scgulnt~ 
o m.c nr.h, ~oh 11. 102, do SP. Al !JOCiLI' Gnlrn;~
l'ií,us : 

Acct·c~t~enl.n-Sll onr\n c:Jnvior: 
«Al't. N:\ vi~cnc ia destu. loi fic:L o Po1lcr 

l•:xccuLivo •urt ·•t' i t.:k lo ;~ coht':J.r m:li; ·10 "/o 
•lo.-: t•c.>[>:Jdi vo.; rlit·,:itos sobr·e ' ~-' 1;.1.\.' Í nlr;\ -: r lr~ 
tr·ig·• l( iHl fin· r~m i ll1 [V>I' t:td a,; c ~n SiiCI!IJ~ on 
qua<'SiliLHI' uut:·tJ~ nnv•ll r;o l'ir:.> 11110 uill> soj.~ L il 
r lo m:tdci t'a. . 

O s .. . G<n•tnano 111~\!oO.;olo•~her~ 
(!ir!/" nrrir:;,~) -Sr·. Pm,;i.[nn t:;, :Lnh; rlu sub· 
mn r,tot· ;l vut<t<;;·~ , , :t 1.:11111llrla n. l fl2 rpt :l au
t.OI"ÍZ:L o novüJ·nu :1 l,· ,br·:u· rn:d s 'lO "/" rle d i.
f'r:i tos s:JIJ!'O :L r:u.•i n lra. ri<: Ll'Íif·l, pm·mit·tct- mn 
V. Ex. r[r!.: hv:tnte I!Jfi'l, ([Hr•.sl;itn pt·nlirn'in u. t• 
pa;·a :.;rn· su lHnr; l,titl ~ :\ :..pt'll':i:Lr;!i·W r h G:tS<L 

A t:m nnrl:\ ile ([r to ~() t t·;t!;;; aitm•<~ 1; twit':.t~ 
di1 :\li1tllil<ll{:t. (>lpoiw.Lo.<.) 

I) :;,11110 pa;s:ul.o na. lni du orr,:a.mn;rt.o du. L'C· 
r.mi.t.a f'u :·am <tpro·;ont:t.da.s errwnrl:~:l que · IDO · 
rlilk:11'a.m :1.9 r,n,l'ili.ts d;t ;t,\randng:L . 

(J Pt•a.< irbllt• ~ u.•a11<b rh' ;\ll.r• i ! oul r,:Õr\~ O~j)Cl· 
c i :~o~ q nc llr·\ '">nf'r: t'l.l o llo.:,:imllll t •; ox.duin 
e~,.~~ n nwnd :.~ ; por osta.rem tln·;luc:v.I:L:> no 
or•ç:tmon tu r la r•neoii.: ~. 

Ne.Jl o scn Lírio o Sr·. IJr puh do l•:l pi<lio dn 
Fi;.(udr<:rl•t, l'õr.r.onllo n m:L rot:lam:v;fí.•>, fo i 
polo SJ•. Pr·c~i< ln n to :.vii'O.'ti<l:r, qw: rlor:la.I'OII 
:1 S. l~x. '·jl liJ as e rno:ntlas IHOllill<;i\ f;iv:l ·i rl tLs 
L .• J'if.~s 1h~ :LII'iw ·tcg a, nà.o :uwiam . 1'0COI1irlax d" 
m a.ncüu. :\l;.;tua:~ na. loi 1b t'\!<;<;1~<1 . 

!;lj 
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, Poe c~:;a oet~<t;,:iii.o o rolaf.CJr ll a l'CC(\ila, qne 
c o me.> mo rpw relatou este <.~mw, intOl'l'Om
p_cu o Doputallo pot' POl' tl<l.mlmco, prorJttn-
Ctàn!l:>-se por üSt ét fórma . (Lf!.j 

J~t vê V . li:x:. qno e~tc meio de p8J1Sal' o 
vo:a.r e m so7:1ido systema~ic,mlCnto pol;J. 
M<'.Si\, pelo ro.,~tor, o Nr . :3ened~Jllo Corrêa 
act! til.l t•e!ator da J'ccG tt<l, tendo sino a,t.~pro..: 
v;tt!:.L p0l:1 ltu:tn imitlt\do de todo~ os St•s . 
Dcpatu.clos . 

I~'}~:J. cmcnd:\ que altdr :wa o p reço tl"- fa.-
rinlta de trigo ... · 

O Sa. VJmG~o:E DE AilREe- Unanimi<l:.tde 
Jli\.0 ; cu votei uontt•a. . ' 

O SR . Grm .. )fANo IL1.ssr.Õcm~R - Não ba 
dnehração de \·oto . MU.!l; o.;;b, omcnd<\ fo i 
co+nstiti!id_:-L. em. pl'ojccto especial , }wojor.to 
<H·O que 101 v ooad.o este anno na Camur;l, 
tendo-so contra. c .;w a.11gmon to se m•miJe~ &a do. 
:va.l'los Depntn.uos, tr.n1lo o projoct.o c"'llido 
no Senado. · 

De i'cJt'm:t qno temos em primoil'O lo<>n.r 
qun, em v ist 1 de disposiqho exp;·c.~~t\ do"no: 
gimr.nt.o,nTw é pos:i ivc:l votar-se <=r~~a cmond[l.· 
tonm> m:üs vuLr<t d!s1)Ds içii~ l'ogimcntu.l rtne 
ll1z qno um a matct•ta v•>ncllla. nm um anno 
nã.o })ódo ser t'cnovadu dentro !le.q;o m osmo 
n.nno . 

Ora., si a _cam;mt,pot• um projecto especial 
scu. l•1nçou lillpostos sobre a. f:J.l'inha. de tl'igo 

. prujecto nste rrr: o c:l.llin no Senado, nii:u pOt!,; 
ago~·:4 l'cnow\l' estu. qu.estão ptH' sor <tllti-
roguuoJtta!. · 

_ju~t:t sati~f;Lçito aos reclam os da. opiniao o 
:10 rumo que }1<1 tiJo o debn.tc a r espeito 
de.~s;1 irnpodantis.>ima mcdirl;t . 

A rmcintb em r1uosti\.o, Sr.~. nr.put~dos, . 
foi solicitada. pelo Govemo du. R.epttl)liC[l. . · 

0 SR. GERMANO HASSLOC!lElt-Púde figura r 
no Orç•tnnen~o ~ 

O Stt. GAr-t.HNO LoRETo- 0 qu3 Hu.bcrnos (: 
!J.Un foi o.pl'esenti~do. pclG St•. Alencar Gni 
Jna.r:•ãt:M. 

O Stt. S>:ttzEUELr.o Cmu&.'\.--Ouçam-mo os 
nob ~cs Depntados, por rpte não poJso discutir 
tudo no mesmo m omont'l . 

O Sa. G1~n>rANO IL\.ilSLOCimlt-A quest.'í.o 6 
p!•ojutlicial. 

O Stt. GALDINO Lon.I,)TO d:t um aparto. 
O Stt. SEHZfcDEr.Lo Comü::A-0 nobr.r. Dopu· 

tado não quer ou vil' ~ 

O SR. G8RMANO HAssr.or.mm. d;t um 
;tpa.l'te . 

0 S!l , SEit7.80EI.LO CORRlh-Rc~poudo ao 
nobt•o neput;1dn _P:;lo E~pi t·ito f>u,nto, qn o 1lir. 
(lliO a [)ln onda fot a it]ll't150Ilt11d<1 polo DOUJ'O 
Ilepntn.do pelo P<lran~t. 

Sr. Proôidento, a emortda , como dL~sc, é 
um:~. p•·ovidencia. quo foi solicitad:\ p olo Go
verno da RepuiJlica pol' iniiennodio do S t'. Ml· 
nistro (li.~~ ttc la.ções Extcrioro:> ao huur·adu 
Deputado pelo Part~mt, ntcmlJl·o d<1. Gommis· 
s:io de Tat>ifa.s,p a.n apresen taL-n. o. o;ta. Com
missão, o que fiast:1 pa.ra quo a. Ct~mrtra. con
sidero a mcd ida, mu ;t medida de caracter 

O SR. Stm7.Etmu.n Co1:ruh- P r:la Ol'tlum. "OVCt·ua menta! vlmndo uma. JWO\'idencia. 
O Sr~ . fiBrt~L\No HAssr.ricm:n:-l·:~pol'll fJUo ~ue ~>e l iga. :i ÍJvli t ici1 commorcial interna

V. ~x .. <tttcnda ;i solieir.ução ·que faço, ;L ciona.l adoJpta,l<L pelo Gov;,rno actn;ü . . 
p1·eli nwmr que cs>_abelor:o c cvi t<: quo :t Ca- O n •Jht··1 llnputuiiu pelo P<~. t•u.ná, c ntcrt
mnra. tome conhcr.tment.o t11; um nS:-!umpto tlentlo rtuo rN;<\ pt·ovidcncia., do imloclinavol 
tf~o irl' .~u1 u.t·mctlto sujnit•J ;i suu. iL!H'o- noce:!sirlade ante o intui~o a (il!O ohodt•C~ , em 
cla.<:ão. p r.ljcc~ ') csl)Cici;tl t er ia. !lo ~otrrot· urna rl tscu~-
. Mas, no c: ~ so r1nc cJI:t l!ão qu nil':\ sut· -~ão ti o rlous tnrno~ nesta. Citma.ra c <lo outt•os 

co)rorentc c queira oll'mlllor as tlis}losiçõc.~ tht úvus no Senado, c flUO i.~~o er·a qmtsi impossl-
101, pe~)'i a V. Ex. , de~de j:i, que con ~nlt e á. voll)ll lu. demu1·:t lllt. discnssã.o t!a.s lo i~ ann uu.s, 
Ca.m sr conce1e <t vota1;ão 11om i nal )J<\r a es t,t j1 tlgou ücvo1' suhmet tcl-a.<L a.prooiaçâo da. Com· 
cn~en~a. que eleva 0 prc~,0 t.la um gencro 'rlll m is:;i'iu de Ol·ç:Hncnto, em emenda <>pt•eson· 
})l'lffiüll'i1 Ot' llem. (Mt, ilo 11em; ml{ito bem.) t:1tl:1 a o Orç;mw nto da. Receita, e, ne:;tu.s con· 

dições, o .meu <lcvcr era. e~tudar o as.mmp~, 
O S•·. §er:7.;edello Oo.rrêa (pela ouvir o Governo da ReiJUblica. a re~pmto 

ordcm)-Sr·. Pl'ostdonte, pctlu·tH algum; in- desta. provüloncia . Isso fiz, eis o <tu o dovo 
St(l ntos a attenção út• Cam<t.ra para o quo tlecl.u.r;t r <1 C<tma.ra !los Dcputa(tns . 
vuu dizer. . A pl'ovidenoia sobre a qtml lantc•s com-

Devo algumas jJalavra.~ so UL'C os te assam- nwnt•.r.l'ios se teem leitu encm·1'il uma. perptcna 
p to, com o intttito do orientar a vo:.ll~ão I con ~.:ossfw feita ao govorno dtt RopulJ!ica do~ 
mesrnu JlOL'ILUo , Sr. Pr·csiri,~utc, t cnciollétvà Klt.a!lrl' Unidos. p:~iz quo :1 Camara sabe b~.m 
0 111 :~" di~cus.;ào f'~ll;tr urna sogond•L. vez . no,; tmp"rta somma.s av~llt:\disúm<los, a mu.wr 
· () Stt. C"r.so l l}~ SuuzA-E a l'ol lta. 0 iJnji<l- P·'~·.te r.la nos.o;;r, p roduc.;,ao. (,iparte.: · ) . 

díu d.o discutir . l'i<IO poo;so em um ·~~suml(tu ta.t~ rn_oliu-
dt-...~so c:Hu.t• sendo lntorrornptdo ·pulá form:~. 
por quo os nobr es colloga.s o fa.wm, pedindo, 
om apartes, quu cu respond<t ímmediAta.-

0 l>rt. S};nzr.nt-:r,r.o Courtf:JI--, • . com o fim 
cxa.ctamonto dctra. t !~l' 1lo.~to !\,~umpto, como 
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montG sobre este ou sobro rLClncUe ponto, I mCLli•l<'. com a r[IHl r,,.;1;<1 dr: acc<H'Ilo o ti o
sem so Iomlmwcm de cpw, no~CI3 a;:mrupto, ;·m·no dos KJt;vlos Uni> los, r1ue a julg~~ com 
um:l p:tbvra, de m~ís ou ilc m0no~ póLlc SGl' pellS<tdOl'<'· Jos b::>mJf icios rt w~ nos f<LZ em 
lH'OjLldiciaL (1tpoiados.) r,•I<;ç.'lotto c:tfê, tivc:>'c- o intu i ~o dii dn.1· l'x-

Diziil. ou que a Ropublica. dos Estados clu$iv11momo o monópolio ao. Moinho InglDz ; 
Unidos nos importou smmna ·~vnlta.db;imad<1 dupois, d a mDdüla fur· u,p wvuital' :w Moinho 
noS8:l. pro1lucçi1o, cerca. do tec.; qu::trtuspat·tes Inglllz tambem it;i aprovci tat· o, m u it;1,s ou· 
da nosi\~•pl'orlucção sohreo caft'i,grandc quan- t1·us, J?Ol'(LUO nestl\ Ctqlltrü t :: mos ttinrh .. o 
tiJlade d1i: bo1·mclHt, etc .. podendo-se dizer i\Iuinho Fltuninrns•~. rpw rnnd. ou de nomo, no 
qne importou·nos m;Lis qtw·touo o contin<mto Rio Gl'andc Im r.lous, no P ar cta•i oxisk• um , 
europeu, quanto ao nos.>D.Jir'inoip(Li gencro, 0rn Santos ontro <:m úonstJ·uc!oito n em 
quanto aoproducto que [;tz a no&g<t riqHcz<t, S . Paulo tr·Q~ o do i\Ia.ta.J~;tzo, o u[~ Nozz:t na 
e no emt<tnto nós importa.mo~ dos Estados Est<tçlió do Pilar, o do !lrMciottc~ em lt ibd
Unidos umn. diminuti~sim::t fl'ac(:iio rofcl'Cnte rão Pil';}S, do mo(la qtw " pl:o vi•knei; ~, nã.o 
tt fa1·itth:ts onde es.>epaíz so1l't•c a.concnn•Qncit\ pódc. ~o IH't•stu ~L monopnli') pol~• tno Yil.O 
'f'ot·tis~ima. d<L Rcpublica. Al'g:~ntin~., a k1nhn., apt•ovêilar uw e. ,~l'to ll l li"itOl'u d:: nui11l1•>s. 
pr·csun~os, etc., gonm·o.; q1tC nunca tivm·u.m B rlepoi,;, devo a.in ihc ü Ca.nu t\L ~; .;t il. dech-
cm nossa. tarífu, a m~nor coocossão. ra.r;.i1o: '' t•azho 1lo n-'io to1' soirPí•lo o l>WcLç:i. o~ o 

Ora., Sr. Presidente, de:u1te da. ::tt- }1l'O<;o lh f,,,rinln, d~ n.lo t,w ón.;;trüc;iclo o 
tençio que tem titlo o governo amel'icano flPnço rlu ]Jii.u dJJJ'ant.n o,, n.nnn;: il ~ <:t·[,:e 
com o no,;so :p:tiz, govcPuo qno utltol'ir.c>do quo tomos u.ttl4Y0S•>u.uo, !'oi c :~::wt. :uuen te u, 
ha. ecrto tempo a tn.:nr o nossr) cafd.corn tre.> oxistencic4 llC moinho,: ost~.b(: loddos neste 
eoatuvos, solicitarlo por colollias Sl!!'tS, soli- p:üz .quD se a.pl'vYo.ita.r<tm rJ:J, t~t ei[, t r1no 
citado instantmuontc pola. assomhléu do Porto iscnk;va o trigo em gt'i'i.o p:1m cvi ;: ~l' o 
Rico par•a. taxM· o nosso c:d'é não o tem t o- mono11olio nó commcreio da. f<.LI'inha, p~l·mit
davia f1íito, COI'l'ÜL-nos o dev<11' do CIJl'r•n- tinJo que a ~Lm vend '· fo ;~o r:ozrnvol <tn:111do 
spondel' a essa politicn. de attcnção com a.l- todos os goncms rlc a.limcnt<LÇÜ.o ~ubhun do 
guma concassão. preço, 

Accresce que a medida sobrecanega. com Vê, po~ consegui11to, a Citm<U<1 quo :.1. mo-
uma. pequena. tax2o a i'itrinha at•gonJiiua, rl ida. a,lL\m do :;op (l o poliU i\ :~ . r.ommnt•ei;d 
cerca tle 400 réis por sa.cco, isso nã.o púde ser intorn,tcion:r,!, longe d tJ lJ . .;t:llJtllr.oN' o mono
ostranhado pola nação amiga, p~is dolla. ím· palio vem J':n·<n'nc·W o lles"nvol vimoni:J •lu~ 
porLamos mais de 62 mil c:ontos annuat- moinhus u inrlil·nrlt<t)nenl.n a pl:111 1·.;tt;fl.o <ln 
monto e só oxpol'tamos corcn. de 20 mil. tl'igo, qno ~.~ !I(Hlo t ()~onvo l ver em h t•g;" es

0 Sr., BARROS FR.Al\CO_:_Não csqncÇ!rmdo 
quo o Exncutivo amm·ica.no mb ;tu~ol'izado 
<t ta.;(étr com trcs cuntn.vos cada liiH\1 dil 
café, 

c;da. no !Uu 11l·;~nde; o, cu1Jlo ;,L f;n•i.nll:t üo.:; 
uwi.nlw;: ú OX]H)l'i;a•L.L P<Ll '~J. o i nt ,Jriur· <lo p .~ i z 
elll !'iiii.'CO!l fJ 11110 U.!i i\1; é lllll i!lCOIH'OllÜ!Jl t;, , 
npt•ovuH:I 11ind.:t intiil'íl< ~t~>ll tnn :;o ;~ e u ltn r; ~ <l ll 
;dgmli\() o :i.:o r .. bl'ie:\!l tln l: ~e i.lo,; Jndonaes. 

O Srr. SP.R?.F.TJE!.T.O Corm~;A - Nt'stas eon- J•:l':> o 'lnn nu tini til. ;•. d iwt'. 
rlicõos, o GOV<ll'BO tinlm dou~ c:~rnlnlw~ V é .- C;IIH,.t':4 o~ il1t nitos no!rt•es e :llov;ln-
a seguÍl': ou p1•opor unm poquon:t tax:r, btlo:~ I(UC did:t.mm "';h or,lim<b o lJl l mo 
addiriona.l d(} 40 % , isto ú, de! 40J réis' sonto c:mfh•lo ch l[ l!fl tnna mlxli.Ll:r, desta 
sobro cada. sacco de larinlu~ imporkul<t. c.b imJiot·tan0i:t, qne Ü\!11 C<ll'<ICtm· govuJ·n;t
Rcptlblicn. At·gcntina, Cl!nsorvantlo <~ tt1xa mnntal, rJnC ol>e1lnco <~ Uln<L poli tio<> conm1Cl'· 
IJ1't':1. a. f,n•inlt;l l'ffi ba,rrieUS 011. fl(lllÍilliÍL' a CÜd (1110 lLC:mtela :Ü40S i 11 ~0 l'"SSHS !l~ICÍD!1(1üs, 
tn.xa. tla 1'<.~rinlw. QlU bat'l'lcas. n~.o pôtlo doix;u' de w r Yüt<1da. pela. m;üori.<~ 

Mu.1, esta dimimtiçã.o importavll. em uma. que U.lJOÍll o Govorno. (;)f.t~ ito úem ,· nwito bem .) 
roilucc;ão da. nossu.. rrcrHa aduanoíra., <LO 
passo que a mH1•a não importava nis:1o o nós O Sb~. lJLie:ncar Gni mariíes 
concrdrriamos um pequono fa vor justo o (pele& M·de•n)-SJ•,Prc~idC'ntt-, prC'ten1lia., como 
convenionte n.os E~ta.dos Unido~. o illust1·o oradol' que m n PN~cedou , na 3'' d is-

l%tu foi a modida pPopost ll. pelo nobl'G De- cuss:J.o üo Oeç,1mento d;1 Rcc~ita. , rb t• {L C:t,• 
putado polo Par.tná. e - accoit<1 p ob Com- mar<l os fundJ.m<>ntos. o l'<Ozues quo me l0Yék 
mi;.:stio. I';J,m 11 <~PI'PSení<J.l' omr:nd;, quo t<tttb iAHn so 

Jâ se dissC' aqui o j;tsc tom dito fóra. dn. 11restauo :J. expltn•aç~iio tlu Brntiml'n tu pulJricu 
qt1i rgH' r.sb. l1t'ovilll' ud a. t.om cmno int.nito llC'lli!H'nV:xt.J im·ne.J.d,._h:qnn, <:otr <'. Pl'OP·J~t, \ 
tlae o monopolio <U ~Ioinlw Ingl.nz o Oll CiLl'G· nellu. frnt:l,, ::fllJ<'O(,e :tc.l r~ ,..;·t•,,,p ,;· ttm nus )ll't!l
c:n· <> Pl'DÇo du pii.o do morlo tL <litricn1•;ar a.s. cip:.e3, sitl;i o o llt'incil>:"l. >;etKl'• ' dt:• ;\ftmcn" 
con,Uçüc-s do vi<l<l <hs no~so; compatl'io tas. I tação pul•H<.:,~. 

Em rcLLçã.o ;w Muillhll lng-lPz, a.ntos de 1•\ü-o~hht <1gm•:,, Sr . Pr o:;irlon t.o, nl<IS o 
'1Uf1l(J.nor cCJnsiilot•ação,ser·ia. ctiríoso l1UO umn. díscttt'So dv nouro DüJ>tlt<4tlo, ihcilitv.ntl tJ ex· 
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tJ•:•urdinar ':•,m<>nto :1 1nmli:t mis,;iw nr.str l l~s~:• iln]-,m·t:H;iío se darA como :dê hoje, n 
nwnH:n;.J,;ru :•,:>,i f) no d is.~,_., Jnt• dispon.q , S .l~-:' -, o JH'_o,;o ,]o p t·oduct.; nenlHllna a.tteJ·açüo so l:.. 
.ü•:p.,z, cum ·J u;·Ilh:oni-\Slll:> e da.1•o:~" cu~olt· ft't!l':L. 
m:~tll).;;, (•s:<n; m" t_ivus. t-ULLu.-< du ul'•knt ~np•,\ · E nem ~ú m:) contestil u. prcfrrcncüt dada, 
riur, <.JlH~ <h•ten;un:>r.J.ul o _l:tw:tid(· J·:> tll't'~O~l · ·pr.lo consumitloJ ' :i li1t•in ll:1 amccica.n:t , a~ozar 
tan~c c!u P.a ·.,JI:t:. sub1ud;u t· t• C<J~1~td<n-:v;•:t•l 1io e · 1 st:~1• e;;l::t :!::; Itl;Ü.l que a tli')!f:' tHína,pot·quc 
d: t C;WUl'i'. SCi[):•llu lltC ül JHll.u l:~. _ .. . :SSLI !<C il .>S i).(lli.l \a. llilLt> C$t\ti.>ti ca,~ d :.l t; CUtl'O.· 

C.nnu re5tüt:t tl:: lnctd:1 <•xpu~1<;:1.o ele S. b~., (la~ n:u alúncle.>-::as 1.!:1 H.cpllhlic<t, dessa. mor
a b.,vlnt:mlo!Ht• na . ._, t~VI' en!. Vls ' '-" r~ c.J,•r.:Lç_;,, , .:;adori.<t, e ainda a.rol'a .~e ''C'L'ili c <l ncstn. 0;\p"i

. dt~ _ nunli:11n J_non,pv!lo; ll<t•> lllü d ü iYI IJl •.>ll ,, t ;ü, omlo ~~ ;tr.c n-~a a. nxislencia om nos,;o 
llHOr<·~,;,: il•l hr, ll"cC:)l' c-;C:1 ou al}_ncll:• <'111· 1nct·c·;u!o tf.e "iu mil han·icas tlc proccdoncia 
}J~·t~z:•. ; fui gub.-\u :•p.on~~,; ]JeL> scnt"i.nwnto ,101c1•i. :;1n:t, conu•:t20 mil .neca~ de pt·occ · 
digno, _nulll'n r . P••Ll· ~o,t.Icu, <lo· attC'!Hl~·r. it tlcnci: 1 ;_11·g1mtina . 
gt•;•n>lc~ ~oli \'Clltunc J<~:> . <lc BuS:'<i PJiwca i\hi. e:;t :i , S1·. Prc::;>iilonte, pol'•JUC ponso <JllQ 
Ct•mnwt·cJal o Jn~eJ·n;wi <!IU~, ~ do accvJ·Jlv ;1 (•lr radio de IIH i:i r!oz ro!i.~ Sl)iJI'C a tax.~ da 
CIJJn os Je,;oj:,s qn~ me fu1·am m;m·i,ií~st;;,J ,,5 !"<I.J·inh;t.dP wigll, em na{la podm·;~ a.ltct•ar o 
Jl~r -~llvel'S·!~ mt:!ll•>r<>s d,, r.ovo-r no o<~. R npu- v1·oço da imparta.,ão (\<t rncrc~t.lol'ia . 
bllc... 0 s ) · p 1 • }) 1\Ias attcmlcn;lo <1 o~><t'> con ,·cninnda,s. a, -lt . I l:tl"~J JJl·:l':TJ·: - ('C:.:J ::to 11~ nc cpn-
morlitl;l c•lnti.b na (•J•umd:.. 8;·. Pl'L'~i· h-JÚI~ , tarlo qno rü-;nm;.t a~ ~ua..~ olgorvaçn<'s . 
snburdina·Sl! t:m ll•Cllll a r•utras núU>' icl Pt·:v ;ões O S1t . Au":.;cAr.. GuniAtüEs-AttcocloPci. <l 
o hr.m pnth~O t! íll'<'r c• 1!:\flUilllú ' llif' a Ca m:,t·a ,,{);;m•v nr.~~o 1\c V. Ex. , restring-iu~: , nos t e:r
o,inlla e.,;t·~ ; ~nno votou po1· qu:L>i JJnanimirbdo, mos do Ite;.: imt:Jlt•J :t:< 1 nir.h•~s cun~J•lOl'açõ~~ 
no prnjec\o qnc- íi :í l'ujei ta c!· • pnlu S<·na•l ol c.• ~lib -\' . J::x. curl1Jl1'eiJOI!de q uc, Slfr•Ja.tarw 
p ül:L qu al st· cugit:~v:1 rlc bonofki :u· :1, indtl:;tria dr. l.tiWL cmr·n .! a. IJ<IC t<tnta g t·üu, Ül ll~ l~v:lfl· 
da· .l~t-t·in il<L rntr•n nós f, t,~ Jlitand" a, L'lltJ·i.tda tlo ta<.lu l<t lii t·a., de nwtll) a, tlat· l ug ;t!' a UlS(JJU:l-· 
tl'lgo em g . ilo c"tll :t r::d lte>;:to <t i l.'(:· is do ~:iJüs 1ncnos 1.lig.J :tci conh'i.l <t Uliitln llont''l de 
Ílll]wst:J ;,er,u:d ,]o lO r;\is. repro.;unt:.t Jli:l) <lit .\":1<;:Íú •.• 

. CoJJSicllll'a J.:I, .l!Ot'én:, <\ impo.~~! bili cl:t<lo d •J o S Jl . FitA :\CISCO TüL.I'~TI:'\o-V. Ex. cst:J. 
tlJspon~:o· a UJJ!i\1> unpus tos a v1st:t d:1 r:r•Jsn :I.Cílfl<L do ,1u;d1111 cr· l)l)trJ calUIIH1iwJor. 
fiD<LIJ<:Oll':. (jUI! adua!m::ll W ilt l'ilV:tSci;tln fl~ . (:lpuiiH((JS .) 
nlio Ol'<l. IJ .>.'Siv t•l repro.lm.i\-a., o !Íii Jll'twis" 
cntiio p t'OCIH'iH ou r.r·n n JC ur·;o quo e-1\iilll:.-;.-<c: CJ ~Jt • .-\J .J·::o.;c.\ tt GunrAltÃJ·:s- ... cu n·;:t:) 
O JU('~lHU fi m , n ();iSfl Cl'it t:Ul' li l liWIIt,1! 11 l\ ii jl-11i i:1 d<' i:::r l.' ri <: r1iZ<'l' Chl'il <.J fl'<L IIC<l.IUI:l •Lll :Í. 
(.'] OVIU'-~l' il f. ~X /1 SuJ.tl 'l' as [:u·in!J : t~ i lll- l ' a .l ll iW <l <':<-o 111<111 p:<ÍZ OS Í lttl.li ,u.; q ue lli (J 

por tatl•1s c·m ~:wt:u;. IIII.l" th: ll'l ll lu ~:d q1111 " lo: \":t l' :llll, · ·~ !'un.\:v >I-'IHu:; qun tivo p al' a 
augnWI!'.u a l>so!ut :,lncnt•· n:, .. , pu.fw.,.::: <·un.·•·•·· .• 1/JJII Ht i, -,,·J • :i ,,JI:t <'"ll'id ~·~·a•;ã.o <t Oll lf!ll<la. cuja 
rm· IJ:tl'a :L_:!:; ra. \·; ~.'5." ,[,, •:tl.JI•J d·.J two• l u.·~" . \ "ular; :·, ., tlaqti• a. ll'• llCu t c t·:i. log;~·l· . ,';ilu cu· 
tflo Hucp.s~ü·io á ;Liinu;n l-a•;:ttJ . ;:·il ,:i. :-\ ,-. I., .. :ii -h ·n lt.~ , 1't'1Jitu, tla. c t·0a<ií..o Ut! 

Jl\}llh 11111 lllhllll]'ll\ iiJ . .. 

tJ ~ 1:. l'.u :u ILurus- J<':Lçü .instiç;. ;i::; 
in t1~1 \l;i>t : ~ ,J., \' . l·;x , 
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O SI·: . Ar.n u:nr:i VA tn:r.r.A-1~' ho:1 t 1 qnu t an to honr a . Pc•;o itcen.;:t 1Ht~·a tr:corl!étt' 
O S:t . Ar . ~-: :-;c ,q~ (i c n ; _., l.tÃ E~-C m1o nós o 'ln';:'c pas~u • ~ em, t· r; la çau <t<J p ;·n.ir·c:u <t ii :J 

h<CV OJllCl> rln p t'Ollil%Ü' tr•ig'ld m~.-l t>Jr;<L,'t l ~t t·tLc ;u .,re u g ad >J om p 1i . . 
.. . _ r ,.., ~a h.) \ . l.JX . eornü :->a. !y~ rn ~ ' : tnd •)S no ::.: ~rue 

O ~R . Ar.rn.:-;:;o '.\ru,~LI. :\- ,• ;tvo;·c:eentlo !:o ;:,:1 mat('l'i;_1, tutl .1. ,1 l,a11ca1h n li m•i:.\1 r:st'1 
um po<LCl'O~u conclll'l'e>nto d;;sta ueclem. unid:t o ([ll .:: r o a u!! :J wn i.•J da,-: ta,l'i !'. t~ suiJ t'<! o 

O Sn •. \ I.E:\CAit Gn~LHÚl·::',-C J lllO ~~nimat· ;çt•l•J e lll )H:·; c (ql t:.~at' dislo n:'to :uanrlou 
a c nloun r!.J t l'i~,> no :;ul ri ,~ [{r.pul> li e:~ ,;i <l!llnll l:t :L•J <Jl•(oa mc:n o da Recoi ~:L, O!tth: se:·üL 
q•vw oHt tr;mc:lr o full c.c ion:wlcJH•l do~ lllOi- l'<~.cl l a l!.u:rü:· o ~l!u •h> ítkr·a. tum, t•ut'tl uc •~ 
nltos! · I i:s :o se upp:uth:t ,> ltc~iHI OH tu . . 
· Qnm•ot·á. o nobre Dnp11h<lo poncnt ur.1 q :tc Ap;·,:, . .;.,n t·>U Hut p:·vjec;ll o , om vlr t utlo 

o Hr :>,zi l ~Cj;t p r ocluctor do t.ri ;,l'O, ~em ter ;1,,, iungu~ •!ub:.w; qnr1 :;C'n t sofl'r itlo , C$;;0 p r u 
uSiil <~~ ptn'<t u. •·c.·:puc ;i v a ~~: oago rn t .! .ie •;~o : :, 1~u. h1 ·j~· n i'i~ foi culiYL'rtit!:) t'm l'<'SO· 
. Pa1•::1_ oxptn•tal-o1 ll1a~ 1~-> <> pa• "go;·n. u lw,::lo <.ltl •t..:. L- <.~111 : ~ :; ~. 
tmpo~sLv cl. · Ag-c> l ' <~ :m ·g<J · ~ OIIW!ldct dn no!Jr;:• l.)(;put;•,do 

p<:lo P:\1' ,ncl, cn,ius i ntu i•ü8 lo tn·:wui~ ni'to 
'tn<.J:·o th•.;··:r)ti ln;cet· t t~·s~L' momont<l, n5.o _ r,,. 
zc:n-lo n nnli ulli ' l inr.J'l'll:t ç;v, :•. S . !·: ~: . . diw nclo 
t~n t t·ut;~n t,_., que tll n: ~ ~rnolü ia, d c~ti.~ Oi.'ll(11U 
não potli: ~ s,•l' :lll}J il;-~ · ~ rk:!Ja1Z<: ~.Jill o p<lt'ecct• 
cb Go:n:n l-;:-;;,1. 1 •b T;u·il·,, ,, pt•rqu" olla. cvid<'n
tf'm en&e m vd.illca tMitit~ . 

0 SH. . A LFitE I)O VAIU':J, !,.\--H:t Otlli'>J .> f:J-
voros a ost:liJclecrJe •tuc náo o:; to . 

O Srt . . \u·::><cAR GUI .\L-\ IÜ E>i -:\-b~ . Se . I'l'<l 
sirloutc, vou conclnir ; lh~rl ntlO. V. Ex. mc 
pet•mHra tlln:~ •leei:u·a ·;iln á C.t nH r :t o :w 
p;1iz: o humild e l'o.lJH'esc n;:tii L(l üo [J:u·an:l ,qno 

· nc:-;to niOtn(! !I ~ IJ uec n pa. a >;n ·• :lltcn..:.:'to, rl iz 
c:Jm org ullt•J, c ]JM•luc m-mll o. i tn lll:.lll.Cs lin.. c; 
u m moço C[UC nunc:t su af,ts:;ou do CMtlln lw 
Ja l wnr·a c do dovm•. 

O S!t . AT.PRI:;Po VARt·:u .A-- Ningumn dn · 
v i la . 

O S:t . Ar.r.:-<CAR GL' l)[Art:ÍJ·:~- :11<i.o o <J.Ü i.n
gcrn por tan r.o ;,.s ínsin na~>üo-; (apoiados) vis c 
mi~cr:tvei $ rio um dütri- l rle:;h Cap it;d , qn() 
p Pucm•uu :timh huj f' indi.<por com o p-J\'u 
b1·a z ilei ro o fJ ;}jlltl<ttlo t!UO n o clc.~o mpun hu 
rio suu m :10da t •J j :1m:ü-; o de~l ll~ &l'vl l , do fó~· n 
dour lo c;tu.;ll~ ou i:i Üll'o.JS,;Q,; in CJt •nfe .;,~ · t ve io. 

Tonho dito. (JiJdtv uem; 11tui l 1J &~;n . ) 

O !S1·. G ahlino L {• r eto ( Jdll o r· 
dem) - Sl' , Presideuto, vur l!Hii::; ~:s tt'. •llli " 
que poss;• parcc." l', in v11CO t\ tole: Ml c iu. ,Jo. Ca
umra e. p tli;o liccn,,n. a V. l~ x. J<3.f'tL perg11 ntar 
s i lla lté!gitnC!llt u, por·q urJ s i lm IWgi rn~ : lo, e 
si V . Ex . ó o Jncsmo bo:nnm 'lU ' hun:•ou a. 
ca.·leil\t o u.nno i ·<l.~sado, a catl <:i1 ·:~ r•m q::e 
actualmento ~e senta , •Jsla omcn:i:L n:•.•> put.le 
ser sujei to. a votos. 

Vê V. Ex. que eu eston f:ti la utl o !lOS terrnus 
do lt<·!g"i lllOllL<J, r•ela onlc:n . • 

Nào q uero ne:n iles.-jo entrar n:\ q ra.st.üu da 
u li l itlu.tl e t.l :L ezm ud:t , 1•orqne hto se:·i:l es
t rnn h o no momento e: n que o c cu po n. tril fl1 nu. 

O anno p:LoS:ttlo, omo11das mo:li ilc.ando t :.t
rlüts o onLt•;, c ll :t'l, lmm me c:cl'rll'tlo tln nm" 
q ue modificaV<L u. t a.l'i i\L sobt•c phusplt•Jl'u:; , 
V. Bx. não <\3 accoitou, :tp za 1· d o q ue o 
noln·o l'ci;LtoJ' lh Recei ta, •l:tndo par ncer· sJ
hJ'C ll lnit destn.,; tjlJ1(!llll:tS, <lt!'l,LI'Oll q:w <LS 
t<w i ras a d :J; tt'S ti:- J l l :o.~ J ·hot·o~ . l' f:un irra.do
n a .. o:-;,n, S:)ln. l'l~ l ;n n· .. ~ l· iu t.: l_l l' l~ t ~úll.:n l.n;" d.o ;Lllilu 
pi.l. ~s ·1du , t un111S u qw~ 3~' p : t .·.~ou es ~;e :~n no , 
qu~tllllo V. l•:x. ltuU\'Cl 1le re;;i:; t i l' <l I Elll!:<tt~:• 

Xn~hs cond i<":í-.ls, s,.-_ P rt' .>itlent.c,ó Jlt}:ISivel 
<I_ HC V . l~X . ~C i l h a iLCC0i Lo os t:.t. C ll'\::~il i la pOl' 
u: n t•nganv, ma:; :J.Ltondc 'lÜ•> ;1 ro,;DlU1;ii.u d(• 
V. Ex . o iLil l lO pn .. ;:;ad. •. it ilH:' l' lH'Or.a<;iiu q no 
V. J·::c i;f)l(l tlatiu ~ :Hl[ !I'O :t.O l t ngiJIWII t >J , 
ll '>St<:• pa t· t :éu lar, (' • lW i' O iJllO V . J•:x . n;'w :.1 
w lmwr,t:\ a r o t>J.>, pu 11tin->u euiH'!'(' ll :;e com o 
Pr::sitl•;nto •l<t C.t :n••:·:t ilu <l il llO pas ·;arlo c corn 
o p r·,ce iim u ,tu •ttW \' . Vx. tove, !'o:; iti~i nd•• 
:i. IJanc:d :t úo fl:tc ra r. ll •.rte o ;i qn;tl t :.lllto 
·' ln·i llmn t:t . 

Tenho couclni•lo . (.i! Hilu h~m .) 

() ~~·. l 10aula lt:uno ·' IJ"'In n;· ,J..• ;o~ ·l 
- i\iiJ sol ~i V. Ex. h ~lllm t r: t. l. t ' t' :i. I'OL:I<·:'io 
tlil G:tl lliO!'il, li Olll< :ll<h 11 . 11 •·~ n 11 -\u :l·.d : . _}; r i· 
lt\UÍ1'1J9 j)t.)l'. l tlO i ~ qtlt•.-; r,;"ld l l,\' ; t, 11 1l )ll · ,~O ;~ 11 1;( !~ 
th \ [o,,n :t, ll ll llll l! Í :~ l ' 'I"" .<IJ h !JI'J JI :(!,j,<J• ;i. Ytl
L:~·::"w d.I'~L : •. ll llllllld :~ ; ~:>.c! ll lldll , ]ltli'Jj ll i\ t'.tl
II IH:':o :1; tl•:JihtH':I1:1:e.< d:t, c:.1111:tl : ~ 11 t' 'Ji r•e i:d · 
l i H: li Lo as 1ld ifJc r. ,, i!t•s r h :\l e.-;a · pr .. ~id 1th1 
poL' V. Es . 

IJUC il Clll:'llda, ('11\'0[ n : 11 111:1 q:1 u.•i,:i1J de 
h•.r i lhi,n;.HJ r < ~si.:•, a .. ll li' il:ll' tiuYid:•,: <~ , ilU: •~ndu 
:1 :;tt:l ~ill t lJ ! ti:l leir.u n !> ll < ie~ .--o dd~:: •. t• qll:.IIS• 
JIIUi' !lii V!ol; t•> ll <J 11-' l lÍ I' i ;,l) di!, (,:;>,Jl1 :, f' cl C tio 
V. Jo:x .. n Jl.i' l> Jl l'ÍO l'l:htur· <lu }..IM~•"Jl ' <h 
lü•• :uit;t, ;•,c:dm rio tl r· ~ l:>. t • : •. t' _ que ;; O!llOJI!Lt 
':ú r:si:;:·n:l tiJ'J'l:J, :.dGUI':(\'ÜO de j;; •, l ' Í!':.~. 

ün1, a ç ,,,lll,t t·:. cH tab:;lc :Gtl <lclln i J;iYamcnte 
o p t·illl; ;p io tle qu.~ as a lttw:l<:uc.; t.b t :lt' ilit 
atluanuil'" ;;ú so f<lli'-',iU p ut· meio uc pt•ujccto 
ospeel.• l· 

Tutb S <t~ crnentlas <1lll'Csont:11las, no a nn•> 
at:·<~Z:H J.O C 110 <~ ll ll () p ;IS, :\tlO, J!Lll' (JI' C(l~Í;'tO t! :1 
d i S\' 'l~>:'i.u tl11 Orr;:tlll ' ' il t.u d:~ l~nl<ui •; .• ,, q ue d i.
~l i.!d ll :'U :--' })LH r,; ) ; t .. 1,; ·. 1•; :·<.~ :~ . t'U I':!. Jd O ti l 'U· U . ...::!,da-.; 
}le ia .. \· [: ~ s . t ~ nn ; ~. u : 1 · , v l:·bad t~ , on : ' Pl ll l..~U id~t :~ ;"~ 
C· . ntmh~i(o tL: T: ... ·tb~, no <lllilu tl l l' <t~<l•.lo , 
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20U ANNAES DA CAlllHtA. 

(J<l:•.n..lo ]'e;.; p·,·imei:·<' YCi: í'uncciu ll<tY<.< . ''·1 Si tmn rle Üt.Wl·<L, faç:t-:L dar;~ c ihtnc:J,· 
(' :J !l~HJi.:;~:~u ~In T~·.t·l!b.:~.. n:<~ltt~~ mn nn1 ·Gt·atado celol~r;ulo eorn u .-; 

~\inJ:.t c.-~t<~ a t1no V. E\'., d.~}c.L~Pon quo n~io. FsLl{h~~ l.Jn ido.-;, f~ifl. qnt~ haj :'tll t n1ubw.~ c on .. 
} )OLl i:\ a !.~.e.(-•.i.t:1_p co!no C'T'!i:~n~l:t :i ao 0;,·\a.Jllf'lHO! (•esst)(~~, n nio ern nn1a nnl~Hl l ia d.i;;; f;_ ~r-çad :t 
d" Ecc:'itn, di , pn:<iç::·.:e;: l·cl: ,.tl•::,~ :•, 1::H'iti1.s; i inr.l':>d uz id:~ no úrç:J,mnnt.o da Reccit.a. . 
p:.ll'bnto, ,·,c ;·c·.lito tJH r~ V. Ex., c0ltercnto 

1 

Au{'dito que os Es1;atlos Unidos tem dil'eito 
com os principio> ';sb.',eleclil•)8 1'Cla. l'dcs:1 e a cuncos,;õcs d:t p<Ll'te rlo Hr:Lzil , m;t.~ o quo 
pol" C;unar<L, não suhmo:,tflr<l ávot e<;fw n8tn. não atlmltLo () quo se ven ha, trazer <1 Camtna 
omcmla.: vetJeitLt, port<Lnto, ost:1. prclinün:~r, 1 uma mcditla. dcskts som se to!' a coragem de 
on cs;,a pl'O.fttdici:tl, acr0tlito tpHJ a qncs· se dizer o qno se quer. 
ião cstit ilnd;t; si, pol·úm, V . Ex. contP.:t· Disse aiud(l. o illustre autor da cmend(l. 
ti;uJtlu todod os pl'ecotlentes d:t Camara, de~- que a mollir!:t tinha por fim fazer com quo 
r:;s:pclt:tn.do a ))J'axc e~i.;llJolocilb. por V. Ex. o commnidor dHtinga facilmente a proee
int3.>mo, tjnizer· mudjr.lw,i0 de opiniãu,quizer dencia d;~s J'al'inhas. Nós recGlJemos até 30 
hoje liest'osproitar· os;:~ pt·axc c mbmet.tm· de junho do COl'l'entc anno !6S.:i75 barricas 
<\ omend.:t :L Yo<;:tçoáo, !ta de pcrmitt.ir V. J•:x. de trigo p1·ocedcntcs dos E~tados Unidos, 
quo eu digo. <l.lgum<l com<~ P<Lt'tl cnc<~minll<Lr recelomnos 255.751 saccos proceclent-.:s d<L 
a voktç~to. Repuhlicil. Argentina o rcccbenios ü,[UlLJ. 

Em pr imcil•o loga1', é ;1.gor:1 'lUC surge <1 16.5,45 p:·occden~es de Livcrpool. · 
q no.>íiD ele protccçi\o :li:\ i'<Ll'inhas dos Estados Attondcndo <ís conJiçõc~ do o.condicion ~· 
Unillns. . mento, de <tl'mazena.f.l,'Cm o :'• fltcilidadc do 

O parecer da Commissão não nos falla transporto das farinhas em saccos. um;1 cas;• 
a.lJ~ull!tamcntc em politic<1 intel'J1acional, cornmorcial desta PI'<\Ça tratou de int eodnzir 
f:1lb-no;; t<úmcntc ti<~ r1nc~ti\o sob o ponto rlc a .C.t.rinlla americana. em s;wcos; em setembro 
vist<•. d:L hygh:~no, .,:u.-;Lcnt:mdo rpre o cnvo- introduziu 750 SO.C}OS, em ou t ubro 3. 000 o 
lucl'ü- 8 ·.ccu- é m:tis pn~jtHlicial quo o cst(t <I J'cceber U .000 saccos , de maneira 
envulucro .. _ lH>.I'rica. ~~-" rptcrr> nem lJos.so que nii.o collto aind:t o argumen\:1 elo, pelo 
discn i.Ü' ''· tpe,t:'io ~vi; esse1;onto de vista.; cnvoltorio, se distinguir a p t·occdcncia da. 
túJwionaYil, dis,:util·a pOl' oce:csiiLO lLI discus- f<n·inh<t. 
s::io do Orç:~111cnto da IWcuita, cuj:L clL;cu~>io St•. Pl'r),;irlr.ntc, não soí mc.gmo 8Í u. mcdilb 
fui eo~cr.t· ad:~. ; J'ilits n:i.o posso deixar 1ie s;\li- alca.nçnu os fins que tüi'O em vh:tu. o illustJ•c 
cntnl' esse r.~eto , tllle a Uonunis~iio, condcm· Deputu.(io l)Clo Pat·•~n<l, porque, encm·ccülo o 
flft.ndo U {1;1VOlUCl'·>- S'LCCO -, eStlllCCO-SC : Jll't:Ç:O da f:trillhõl, desde flUC nonhulll;L me· 

i", IJIIf'. t<lllo~ os JIO:!oü~ principaes pro- rlid;~ loí tmn,.cla, em rol:tr,'fto ao i>r'ig-o em 
1lncto~ dt> t: ... purtação ~i'LQ Ü <tllSpor tarlos em gTitO, u qno ••coni:ectmt <) fJ UC em ver. de cn· 
~:1c~o ; tl':tt· :1 li• !'i nlr:1 th Republic: ~ Ar ;.:-on ti n:t cn-

2", <[<lO l;. "hL <t f:tl.'itih:\ rlu ll'ig o no.eional trM<i, lllilllll' rpmntit i:Ldc rle tr igo em :..n·iw n 
en11~nmida nu Pt•aúl t: tl':tllspol·tatla tl(J 11:11 istn viJ•:i. ÍJ Jr lirt:ehmnll t(J lJ:Jnc•lir:Í<Il' o Moinh11 
J•:::l.:.ulo !lar:~ ont.J·" r:tn ~ili'<.'U-'. JH.wcut'l'l)ll!lo !ng-lnz. IJIIC (~ :t.•prdl o CJ.ll tl maior• ltll: tnt.i thd ti 
dishnci.:~ ·: muir.u JJJ;dui'n:;;, g:l;; <.:.t nd 1 nutlto r.lt: tl'igo J:;ll:obc e m:tiur llur\n tldauo 1lt: f:•.!· i· 
m :d s t~n• pn com }lf:i.n·r·~ corHlír;t'"·s do :.ectll'· nha produ z . 
Jllll'i;t• do '.JH" a, Yitllh r!:1, H.npnldir::t .-\r- J)n murh qnnnri.o v njo, ft·a nca mc n t.o, mn:1 
;·.;:neiii!J.. . . r•:~ ~::'io Jl<tl':L '1'11:" fi<JI'f \1'111!, si nn"r:~>~it: :t dt•i l.:t 

Oi~'·L' o illt1'1.1·:o ,·,:laL•JI.' d:1 Hneoii<I 1111e llltHlid<L, 11·:w a vunh:t p<~< li t' chr:~mcnio :~ 
:c ()J1Wil! h iinli;o. ~ id" pedida pelo tll', Mi· C:~m;Lm, m;•n•Ütli!O · UO~ll l ll i,t'< Ld.<t tlo eomJIICL'· 
lli.>t.t·o tl:t,; H.ub~:<~JeS Extm·iiJl'i:~ , thtndo a e:l· c-tal coloiJt':~tlo com os Esl,;\do8 lJnitlos . J•:' 

':.u,Hiel' que s-:~ tt·ata d.e urna pPotecção auB boJJl possivcl q11n Ilo,:s ;~, occa.siiw nn IW"'''' 
Est:tdo~ L:nitlos euntl'~i a ncpuiJiict~ Al'gon- d~n· o moH voto f:t\'or;wol; ho.)c, não , por'· 
tin:t. . qnc, em primnil'O logat' , ü tuw• inl'l·:oe:}i<J 

,\o p: t:·c:n. Jl'll'"·m . IJ ll <~ ,,. i.1' <:l::1 tl<' : lf:t~htr :t" Jll'ineip'in ~~f.: 1.hnf"eitln ]'l'b C:~ lll õLl':~ d.it 
:1 F•Tn:ld :;::t ,\ t·~:·t : J t i rn ,J n !IIC!'.;:t dii, ~n,J • •n q IH:, i''' 1 l!·,·:,,lllf' n i,o da. JUwl'i L:.L nii.u ~n in· 
t:L-Se (j_IH! a e1w ·nd.a. 11;1.:~ f;l'a~ cornu i.:OI'I ~c.... t1·odn:tunl ;_~ I Loe: r~·.Jic~ tle i;;u·i{;~.~ e, ülll ~5egun~ 
tjncnc:•t :tu gna:n! 'J rk pm•;o . M:1~ ~i nãtJ r lo Jug-;~. 1·, !J0!'qtto, nos toJ·J no~ om quo est (L 
tPa :;; augwonto ,[.; p,·,:ç:o eu mo uí'~ sl;m· d.o conc <~bitlo , vem prcjndic:w cnormmncntc, ·~ 
nwrc:tdó as f';td, :lt:t ~ at'gentina:; 'I Sí o <lU· int <'0ÜtHJÇ'"- o da l :~t·inhu. :.l'gun tin<\, que cont
·gnH.:ni:o ,·, 1ra!'<J. l"'u L·gu:· " f:cl'in]l:t amct·t· r;: :t.ó om pt'Cf;O com :.L mncricana, 'hcw)fi· 
e:J,:J:~. s i ell: : tem ]:o:· íi1n ara -:t;~!' a fa.rinll<t c:i:~n(lo o consmniclur. 
:J. I '_.;r~ :Hill ; J, f'~ I;; J . lJ:t.l ·:r, \Íi' 110 nw:·, ·:J.d o ]; :1, dr: I<:r; ~ o r1nn Pll Unlrn. a dizor, 
i"'l' fiil'';<J, Jk;u· Hll n>lllli~·iir· s 1h: J::',q pod••J ' (i\Juilo /Jem, nwílo bem) . 
I :t)l• 'l' <;OllCill'l'ClWia, ;Í<[Udi.:t, N ito tli;<•·li J.u ll< ';)ie 
IIIIH ill:ll li•l :d l:OllVr: l ll ao Bl·tt~i! J~tZúl' e.;ta 
cr..iJI•:I~':-:.~;v} ao. -: [<; .t_~td-~ !!Ju~tu;-; , 

tO ~r, J:<'aust;o C:u•do!õo (pela 
u)·,(~'") - Se. i't'<!.Üdentu, llÜIJ enLl'U n 11, lega· 
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lidttclc, conv<:nicncb 
medida. q t!O se c,;tl 
monto. 

ou inconvcrlionc:i:l da' J'Ü.v <1 ~m· irnpr;r-fu.da;J com o mc;·,nlO ctwol
:.t uiseutil' neste !110· toJ'il). 

gu i<t vota. r contnt a mctll<Lt~, IJ:>l'Clttr> ellv, 
f<woreco a Amcl'ica âo Nort·3 o nó.~ temos 
sido, em t'Olação i1 America do Norte , em 
m;~Lorla commorcial c oconomimt , uma v i
ctima.. 

Agol'a voto. a f:wor, o ''oto porq_nc um 
jornal da -m an115, diz quo voto n .. f;~vo t• do.~ta 
mcdlda implica. na. cl(hhonra do Deputa1lo, 
voto porque não admi,to que a C<lolU&l'<J: Rç· 
publicam• do Brazil esLeja. á. mercê úe tndt· 
rectas desta. ordem. 

Dc,•o dizer m :,is, que csto voLv .será dado 
n.omina.l)n<'nt.e, porque G preciso, J.o umu. vez 
por todas, que fique a.cccntu~do C[Ue (1. CtL· 
ma.ra. vota conforme com as sua.~ convi<~çõcs 
o não eonfo1·me os intcrnsses de terceiros. 
(Jlltti lo bem; ?nuito bem.) 

O S1•. Dricio Filho (pBlcl orclem.) 
- Sr. PL'csidcntc, omr1ua.nto oettva, pa1•a 
encaminhar a votação, o illustt·o repr<Json
tauto tlo Pn.l'<Í. c digno rcla.tor da rocaita, o 
Se. Serzo<lcllo Corrêa, me mantive silencioso 
para acwUr á solicitação drJ S. Ex., CJ.UI) 
pcuiu }Ja;•n, não sat· aprwteado. 

Tondo mu!.ivo~ parn. vot~.tr contra est.a mc
<lida, c tomlo ouvido m; consiuoeaçõos fcit tt~ 
pelos ot·adores prccodcnt:!S, venho, como 
olle.<:~, dizer algum<~. co usa, no scntiuo do cn · 
caminhar a votação. 

Sr. Prcsidcn·to, · lendo o parecer da. Com
missiio, cl;tl.Jot•••do sobro a matoria, nlo en
cont ro dcc[:traçõcs <iUC ttutori;wm a consi
t1cwa.l' a omcn<ht como do in tet•os~c govcl'n:•
monta[, on quo,; uma. medith qno ).lórlo sor 
;Linda. ('on:;idorada. do c;•!'actet• intCl'Oi\cio
n:1l. A Con'imi;;si'w :tponas enxorgon C·JllYC· 
nicneit\ m• :uJopção d:t cmewil1, atr.cn•lcrtclo 
l>L·incip:tllwm tc ar• lado hygínnicotl;L<[liCStã.o. 

E ,; as.~im <1110 Jlon;;:t rJnC <l i tll f!usto <ltwe 
:;c1r au~mont.a.do :=:ulJt·o a l11l'inha tio b ·i ).(o 
:\comlid on:tth mn sa.ccus, por1.[lW tal en vol
tol'io 11:i.o impetlc a s1m do fm· iorat.:ftt l. 

Pul118 pot·os rio t!Jei•lo, \liZ :1 CununL~sfi•J, 
podem ontNr srtlmkwci<~os r!olo)l;r.:ria.~. ·to•·u:w
dn-~o o llrodndo vohlenlo 1\0 Jnolestia.s. 

B a c~tl ! _p;·opn~if.n. :-->;·. Pensí!le;lf,o\ :;, r ~oml· 
missii.n esl., wl r) o S!'H p:~.r<W • l l' . J> I'<"W, IIt':l.noL, 
sc rnprc coll.or:n.t· <L quus L:io olol l.f :l'J'Cill.l ilo 
l>enolieio P<\l'<t •• sauuo pu h li cu. . 

Começo ind~•ganllo: pass::ul:l OSGtt om<>nda, 
aP}n·ovn.do este impo~••) , não n:ta.is circnh\1':~ 
polo nos~o pn.iz íb.riulw. ~1.condicioutvi <J. um 
saecos ~ 

S!'. Pre~i<lontc , ~~~·nio quu :1 rc>post:1. 
:t tfll'lii~Lti Yi.l. é <tfJUCJl:l <fiW. YC!ll illlll1tld ia 
ta.rncntc, porque se h;~ angmento rlo Íl ll }lo~o 
:;u"t,ru tL f<.~rinh<L atlrJncliciuu;vl;l o:lfl l:l: t'"'"~,n:w 
~l\1 (4 :;tU\ }Jl'Ob i biç(~O U \1:-1 f<Winlt~.~ <.:ulllintlll· 

~i f~• i <) l:o.1lo ! :ygjon i(;;, qüo Pl' UIHl ou <~ 
~~~tonç:;w 1Üt ComDws:w, p lH'•JUt3 n:J.•j l\Ji pro
hthllh a entra,,!<\ d:t subsLancía as iim acon· 
clicionau;L em vez de se;· :.tpCn il.~ ttllgmtmtad.o 
o imiJO.~to '? .. 
,. O :\1~inho !nglez c outras C!linpa.n!Jit~s con
tlnUil.t·ao a mandu• pa.ru. os E~t:Mlú:'l c. f al'i
n h;t crn sn.ccos. 

Se é nas viu.grlns rp1e a'> i'a.rlnh;ts s:: cs-tm
ga.m1 _muito mais lo;~gas quo as quo teem dü 
~•>r'_fmt.as <~u. Republtcu. Argentina p:m:t. c;~. 
:>er<lo a.~ v1a.gens pa.ra o i ntcr i:Jr do p<liZ 
p;Lr». o:; Estados do Pará e <lo Ama.zou3cs. ' 

Bem vê V. ~x. ([ u~ e~cat'ü.ndo a q u esLão 
pelo L~do ltygrcntco.J;.o. na.o se cnco11~1-a fun
da.mento P••ru. o pa.t·ccor clttbora.do pol::1. 
Commissã.o. 

Dí~Ho, ~oréJ!l •. [ia tei buna, o rd:üo1• qu~ ;,1 
LUcdtda..foL solL7wtda. . rwlo Governo pm· m
termcdw do 1.\-hm~terro do h .tcrior: 

gm que fic,\mo.s? ~o~ a C!UC~tfí.o r[o flyg1cne 
ljUC moveu a commi~S<Lo ou o fttcto da. soli
citaçiío do Govei'no '?. S~ em a hygionc quo 
pt·cocnpa.va a. connmssao tornõtva-so nccossa· 
rüt <> solicitação do Govm·no '! 

.sr·. Pt•esid.onto,cont.inu;~lHlo as <1Xllllcaç·iio;, 
o lllucltre _relat~r da roc:mt<l declar-ou que :t 
emenda ttnha s1do aprosentn,,la :i. Comrnls~fio 
de Orçamento por um membro d<l Commis
sio rla Tarif:I.S . 

E porlc por i :>su set· considomd;t uma emon· 
u~ dtl Commi~siio de Tat'ifa.s ? 

Nii.o, St•. P1•esitlentc . Sou mcm br oJ da. Com
mis~ã.o <lo In~tt·ucção Pttbliea. o se ttprescn
t:l • .s.~o om mou nomn indiv idual nm:1 c memb 
sob1•e :1.-ssmnpto de in .>t l'Lw~·ii.o publh:a, o:;::a 
1'-l'I \GUlh~ l'Opl'OSCUtaria. :L llli ll li ;~ upin ifLO Íll· 
clivtdntü o nfí.o :~ ••I•iniii.o rl:l. Gonl!n! .-'>ào ol 'l 
lnstl'tW';i'ío l'u lll ir;~L 

l'O!' <::<JO-"'''lll<'nd;1, e.~t.a (•rn::uda ·~PI';:.-'. · ' ! 
t:L• l'L pulo S t·. t\ llme<Ll' Uui l llal'ivo>, <li"llu !'<!
pt'<)Sunt;,.ntl• rio f>:w:•n:i., ;qll'z:•,;· o[o ";, . Ex. 
por·tenr:<H' :i Colll!ll issi'ío •l<: "'L':u•i l'a .. 'l, n:io o\ 
11111;1 OlJJI !Il(b I)L"I,a Cllll llll i ~~ii.o, ,; ll/ll: t 
UlllC'IIlhL riu uuht'<' rüpt·r~<Jl,•n t:w to rlo Pc~!': •.n :.i.. 

O St~ . .-\u:NCAl~ GumAt~ÃEs-P<>t·l~lit:mt(!OI;l!; 
t' t•u iiJif:•><nntoi :~ rnin !1 :~, emo utl~, enm a n:
.~pnn.-.:: l.l•ilid ; ,,d,, tl.o U•.•pill :tol•• -

1.1 :~1: .. 1:1"' r.o l1'11.1 10 ·- lliz ai 11rl :t •l n :d.li'IJ 
l:,·l.a t.u; • <[Uti tt Comm is$êLo Ü"<~.t,•m t[o a~Gl'i ~al' 
:1 emon1b,por-qur•, si CHn V ('z :llllla -tlvc,;somo~ 
u 111 pi'Ojec to, a _d i_.;cuag?J:o tcl'Ü~ do paS$<1l' pol' 
t ros turno.~ a!Jtll c dons no Snn:.Lt.lo . 

Dovo pond01·:1l' QlW ufio t\ i.>s:J l'igot•osa.
mt'lll;!~ c~": •1 ·to : si o p t·ujedo l'o~ ,>n ela Conimi~~{~o 
dn T rtrif:•s n:l.o t i:t'b l,ro.; oli~r-u&'!ili •S rr;l Co.
ma J·;t, m.-4~ :qll'tlas il u;;s. 

lliz o r.:l :~tOl' IJIIf', oloa1 1lo clu lllllcL IH 'l'.>)IC
,.liva, tlt : f i HtH•n•a .• lhi 1)11 • ~ :!l"( 'lli f.t~U a I'IHI' II'_t.l, 

f.Ll>l'U.5t!U La.d\a. \i. Cvuuui ...:~ -a·J thJ Ul'';-l.l.lUcu Lv , 
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-~la.~~ Sr. Pr;_~::-;idünt~\ pnr j;-;:;o 1no~lHO qnc J L;~(}ü :;s eon~.tncrtüa.c.s, o prin1ciro :1.etjo tl.o gu-
0':1t.l' a.":lsurnp t.o l.~ u rn a..;;-}Uln}lt,o n1uli ruiro:-;.J e \ '<•1·no (io 11.rn d'Js p:dzc\s ~t.n l i g-IJ :~ ;;oja .: 1~ rn;~ni~ 
tlo!iea.:lu. conw :,:.t·:x. <~Clla , JiiJtJ dt•YLl sot· db- J'•~~~' ' '·'âo tlc lloHilid;t.dc qnc o Cungresso ,.,10 
eut.idu üm l.lllli\ (' !lWIHb ap. ·t•.;u:t1;arla ;L ulGim a. plaei l iW. 
hot•;1. Jl3. ,lis(~lt..-.;-;;1.-_; 1lo 01\ :lltt-:n lo, ~:iJlt p)dul~ Abt,.-.~Q : :.t\~un-so (JS tl uu~ })l'Csidün ti\:-J , feste
ter· o largo 1luh :'~r.~· : qn : ~ u i.l.>;.-:_ullrpt:; !". el::.11 1a. j:~P; ~. ltl-:)0 , Jl!'oniDttcwa nl t anta. snl ida!'intladc, 

~i <l liWcl ith e:·a Üi! c;n•;v: ~ .. ,,. guvr;·n:~m en- tlc.~p :·l ntL:l'atn l;;ult;J, gcr:tilt:za. c a. t.tençõcs, 
tn.l, ltlll'fltH' n;\.o !'ui i~so ti i1;o p·:lo lea•lcr lla p<t.t' it d.!~lJ ,Ji~ cheg;tt'Ji ltJ ~ u. tl! ll t d re~ult<1 1 lo . 
Ca~<L, ma s .iu,tittll<'ntc· pelo l'<•ht<JI' da Rvc .:ir.;t, Ol'i:; in.Ll c m:n·:t.01'd itUt 'h nmneit·a dr) es
que ;liu<l:t. ha di:t~ annnrwiott qtlf' nüo p .. wt;'l!- r,reil,at· rt~hç.-iC'S on.tt· ,) llOYOo snl-:J.JilCL'ica
ciit ;i maior h (o q li C Ji mi t;t \' :.1 <J s. 'li JliiJit'l a nos. (1 ' rd·;;uls e ln·auos dr1 s ,qalcl"ias. ) 
apoia1· a poil tlc ~ 11nancuil'a do Go,·ceno ·~ (O B1·. l)rc~ t~t/cnle , (a;;r_:nrto soar us f.y-ntpcenos, 

O Sl~ .. ~LRZE.lJ E I.LO Cüft!·:. 1::A-Esl~uu Cltl HlCU ,~echUYla t.~Ucnçr_1v. Ap(tr les f;n.i-re o . .:; +Srs. Scr-
lJO..pci. :. f_'l~l..d !o Cm·i.-0([, l?aHslo Ca1;do$o ~ Co~.;t(t .Tunicn·, 

· :1/te$ de Bnto e OHl i'us . J~slabc l e ee-se tumulto 
O Stc nmcw .FrLlJ fl - Depul~ tl o couside· ,10 reL•into.) 

r:1d<t CiJlllO pmvident:i ;t go n_'l 'll:•.rrwnt:Ll, }n>· 
sou u. ~u;· l '<'PlLO:t<L.t. corno de c:.u·ae tot· i tHU'- O Sr1. Pru~81DENTE-Pcç•o <lo ll<Jhro J)npn-
n adun;~l. ·r," tlu tlUO intt ~I'l'Oillpi l ;•,s Btl;I,S considnraçll<~ S 

Or·a, us ::.sstl ll1 ! <i.o~ de e:, :':\CL\ 1' i nt:• r·n:tt·io·l p:1P:t, o :O: r·. I'' Src t·e! :\l'Íll li't• o :t. l' l:. I R?) do 
nal úo ont<~minlt:t<ln;; pela C·onnnisdto d:: ltt:g"illlC!tLo ,p«r:\ •tno <~S g :d:a•i:.s üclto tomem 
Dip lom:tt!i;o u Tr· .. tado~. c;mltr:cimc:nto , 

Si é lllll<l Cillü~i.i\.u intr•Tt'll i~L·n:d, C..J l11CJ 6 
l'c.,olvith sem ;1ndienc:h e ,;:)fll o p;wct:t:!' tla O §r. l. o ~ec1•etari o l)l'OcOilO Ct 
Commis:·.;'to do Dip1 Dlll:wi:L o T,·at-ttlu.o ! leitut'it do ;t,rL. 185 do Reg\mentu . (P o.usa .) 

Em lofp l' tlu um :pr·oj uct :J, do tt'> l t;·,,,,,,,.Jo 
de COnlt!Wi'e Ío . ('Qffi í' ,Yul'e :; do 1111 n das !1:t
Ç(iOS ennt. l·: :,e i::~n L e~~ c~;m :dg rn11:~ -.: con cc~-~iir~s 
da om.r·: ~ . Cti!It 1un plano, ult•l <l Jw.j:;, c nlflm, 
reei pl'odtl: ;.dc ti e concu,sijns, 1 em' '·' uma p l'o· 
po~t.a quo ~0 <~J•roYd C;~ :ws Es ; ·.d o; Uni do.; . 

O Sr'"· .\r.n:s ll i·: I:JitlTO- Que1· m.tis tlo 'luc 
nã.o cuunn· im]"J'lo ti o HO~~o ca.f't: 

(J Sl(. HlU!'JO FILHO- ,\\ií vem ern ,;cml<t 
o (; ;t,l'ú , 

O rul:tto l'. S t·. PI'• •-' Í ·lmiT,,;,' tli.ô~t: 111ais ; o 
Jll intsr.t·u Antel'iüal!u ; :t.: t·il.:~ aunHlllfh e:tcl:a 
ljttC ülla, ~a.tbJ'" z i~<J~ Í!l l,l\l'ü.).'I',S :tllH!l'tC:Ili O>. 

~las , c ntiio, S:·. Pr·,:side lltu , u <Jt l<! t\ i ll.:l 'I 
Em IH'o.iodo tlc Ü J'<.·a1nen i.., :J.Ut:<.!i ~<~-~C nm:J. 

r. l\l'til. llW tlid:t, Jll•I''JUfi O \fin i.<ol'O ,\1)\0t'i<:.ano 
entond r ~ IJll l! ulla. ,·. •:utiYt:nit,!IW :' 

Ur.nt:ds. sr ulh ,, lio:t. ]<:u· : ~ "~ inkl'!! •S·•sdu., 
E sharlo ; Ln idos, Y:Oo pn'.iitd ir·:u· ~~~ i tJI.t ! l ' l'~~ ~ ·~ 
df' ()UI!'US lMÍi:t':i , o~ t1 :1, H.t:p:tiJli e :o, ,\r•;,;<llltin :L, 
.[lO! ' () )(f ll >lJJi ll , <> ll, j I [IIJ\'Oj:i. ( • ,; ~; i ;;.J : tt ' ll1ii<\. I I'OH! 

a nud ·ia da Jl~ t '-'"''-l .!-ruJH rla , - n tP ~I·L~t. 
~:i.u I~ CdllSlthll'tLJI •lO IJ~ )_H'P,ÍitiZr):-i (J li \':.tn

i,agcns cp.w pu~> .In :·e.,ull:IJ· .let <l ou d: tqul.'ll:t 
mod iüa ] J<H:t tl.~ i. a on aqu .• lia. n:r.r)i", t.f!!O 
t enho 1le <Jl'j nn L:tl' tJ ln:)u vuw . () rn.,ye[ qllü 
o üeL:·~ l'min:~ t!, n o e:t, t; , !t1Ul!.ú JnaL-: ~ t'· l' iO : 
t r ctt<H;c de au~mun tn .I' r; i trqJO..;t o ~ul;t·.• um 
protluetu f[UC Jieat'i t Í liÜUI; i t<l">'üllllt;!JLU líliÜS 
eucarcd do llU mm·cu.do . · 

13.) l!!iir. P••e,.;ident.e-0 nobt'C Du}11l
t:~do p,·o;t:• pt·.J~< ·gnii·, 11.1"'' a, i\1oq p :.:tlc-Jhe 
q u.o Jw •. _h do l'D...;tt·ingir ~~.~ snas o lJscrvat:,~rJus . 

() §1•. Drici·f~ I <' ilho (conti , uando) 
- St·. PI'QSÍ lnn te , V. Ex . ~< llt.\ rpw Jtal'n. 
JIU!l tm· : ~ onl:;m p:\!le eon t ·.r com t odo o 
muu ; ~ poio, emi• <J t' ; ~ d cllc 1ú~ noccssito abso
l iltillllUrttc . 

V<J!l deix:;J' :t t l'i l;una., s;nisf'aze ntlo a.-:sim 
o p<;tlit! D tb \lo,oa. Allte~ tlu o ru.zcr, porúll t, 
St'.i"·me lit:iLo pondcr <Lt' '] Lll' a emende~ 
au!.(Jrtolll.a.n!io o impo,to sob t·e :11 f<~r'lnltas 
u:'t<J pt'nif, s: •t· suhr ll !! l,t ida :1 ,·ot;.J.ç5.o . E' n ma 
ü iiHllHI:L ~oh t·e t:o.;· ir. ~s e eo1no ·t;al dor c i.ran,;i
l.aJ' [ llJI;t Cnmmis :i"w i·o~ pucti v:l, elo co n!o~· 
1r1id:ul ,: GtJIII ;~,-; dt ll!i,õ::~ put· V, Jo:x . me .-;mo 
dat la ~ ~:d.H·, : l ii' OJié'~t ·~ i<lmn;\c"s. A i tt d: t, o 
itlllil! i'"··'"''d" f'ui lk-: tae:cda do Ot't;amnnto · 
d ii. lt•· t·e it:t, co rn "·I'Jl l<.w-: ,; d,, Sr . Sui'Z< :üul lo 
Cu rn!a. ~ u l iiit eJn uJJda. t !';t. ta :Hlu da. uH~SIHi ~ 
Jllar.ol'ia. 1·:· do :t.ct·, ·<l t at' q t.w o :~.cr:o do 81' . 
Dt•. \'az d e }.fdlo. de lwn i:cn t , ~->ej : t o mllsmo 
d i.l S t· . llt'. V: tz tl ~ l\l ello do ltuje . E' pal'J. de
St~j; tr· q 110 ni\o :;oj:.t r ):>t;t'Mtgulad.:~ a lu i cp tC di
t•jg e <lol !l(J S,iti deliiJ ; ~ l' it ~· t)e;>, f. Ú jJOl'(jllU itSSÜU 
o rptCtl' iUn o i3r. P rc;i dc ntc tbt, J{opubiic;a c 
o .\l ini~•ro Amot·icauo. ( Jfuilo uem ; mt;üo 
ue·;n.) 

Nã.o ú a cMJ~<c d.u. l~opublic:t Argr.n t.in:t (JUO 
i onlto de del'entlur . lJOVi) , Jlü t' é m , e~ I;t' <tll iJa l' 4) !%lr. Irine u 1\lac bado ( pela 
q 1w, depob do en r:on tr·o do~ JH •os [d.,nt.t~~ hl'a- onlem )-St· . P rt~sidt•.n i: r. , c oll· •e" d ·t •,, quest:i.o 
7.lkil·o ;) a1·g~) n 1 ·inu , •lt' Pd i ~ 1L1. i l.JH \~i.!·u.l.•~a tH • :--: r. ~ ~ 1-I'ITnnn ... (_.\j j(u ·tes) .· 
a.IIIÍ ~ t<Je ~!J) ;l 'f• 11,;; dOit ; ]'1>\' •J ·i . r_k".'l·• i< d., >:ttt l._:tl i :' Jli l.l ':. _r:tZi!l' 111i1 l'o).< jiH'I' I.ltl: Jl]i,il de Ol'dO}! l, 
d4~~ p<'Z ' l l t~ll a dn ! t:tl't.e a ] J:u·,,c , i jat';J.. c~:-<t n:l- ..... llq . ..; tj.~~nct.us l tn · t n~ ~ -~ du lü~~t d l\•n r;u . L\a.o 
·&ill ' c' ti o!'< .. ' as tltt:t < l><Jpulu t;CHJ.i u~ la~· u.-; dtJ rc- • fntJ cul!ocu 110 J!OIUO tlc vi'"'l ll t !;~rnacional. 
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Não quero inuagar si se tt•:.tta da Repttblica 
Argentina, nom da Republica Americana de 
NoPt,c. Si <.L quesGlí.o !'osso de direito interna.
cional, a ca.mam llcvia. ouvir a Commi~~ão 
de Diplomu.cio; e Tratados. 

Si 1L qur.~tão foase de tal relevanch, tlc 
ta.l perigo para a vida nacionco.l e p<>.ra a 
lavoura do er>fé, quo impuzessc n.o p:ltrio
tismo dos Deputallos brazileiros algum saeri
ficio, eu estou certo de quo a C;J,mu.m vvta
rüt sessões secretas para discutir o assumpto. 

Acho, porém, que n1io basta ouvir apah~vra. 
do illusLl'C tclatot' 1 ÍilSpil'atb nil. pal<LV!';L Offi
eia( ; sel'ia ncccssario, ct1mo ern todus as 
questões do 5iiplomacb e tle dil'oito intm•n:L
cional, examinn.r os termos orn q_ue fot'a.m 
redigidas as notas trocadas pelo governo 
amel'icano c o Governo do nosso paiz ; scr•ia 
neces.saf'io ver o terreno em que a questão foi 
estabelecidt~; por is;o mesmo que, si houves3e 
alguma afl'rontosa amca~·a aos brios do povo 
brazileie.), este ~:~beritL sacri lica.t' o~ sQnS 
interesses para sal nu· a sua propt·i<t honra. 

Mn.s não é disso que trato ; nio é o argu
mento torpor•ista qnc nos impres$ion:1; a 
questão sorâ por nós coltoca.da no lJonto de 
visca ragi.montaL. 
Pergun~o ; tmta-se de ma.teria· que touha 

relaç.:to immediata com <~ lei da t'eccita '! Rü
laçã.o ímmerliata, não, porque as alter·açüe.l 
c mo~Wicações da Tal'ifi.l. sô podem ser fcite~.s, 
como já. pondoraram o~ Ol'tHlorcs pt•occden· 
tes, Clrn Pl'ojeetos ospcciacs. Tr;tk1-sc, por
tanto, de cmonda que tem rdaçiio com a 
lei <LL.rccoita,, ma~ relação indil'acta ou m.~
diala. Pura essa~ casos dispoc o art. 124 do 
Regüuculo ; «Não é porrnHtldo em CJ.ual
quer UÍ~CUSclãO OJ't'et'OCCl' mll~lltÜ~g Oll [tl'tigos 
<.~.uditivos qrre não tcnha.tn rebçãu immcdiala 
com a m<ttel'ia. de <pte se trat~1.» 

No art. !20, aind;1 diz o Hogimento ; 
«Tot•minadu. u. :l" tliscus3ão do lll'ojecto c tl.as 

emendas, llllC lll!lltl ti VCl'C!ll OCCOl'l'Ülo, O jtll
gt\lldO-SC coueluit!a put• votaç:Io tla Lamat'tl, 
o P(•osideuto por<l a, vtHos as omendas ap
provll.1ias, 

Si as cmcntlas adaptadas om s~ discussão 
contivDrom mtttol'it\ noY<J., passarão pol' 
mais uma discus~n:o na ~cs;ão seguiu te, com 
os ariigos a quo se refe1·irom. >> 

Ainda no art.. 132, diz o Regimento: 
(As cmcn!las ou artigos additivos, desde 

que não versarem sobr·e o projecto, rua.s 
estenderem ou ampli11rcm a disposição dellc 
a ohjccto de igu11l natUL'CZi1 ou a outro<! in
dividuas, serão redigidos dcpoi~ do <tjJprova
dos, em projectos se;pa1·actas, pat•a. tceem 
discussão espochl a.ntes do serem romcttidos 
ao Senado. A Cu.ma.m poderfi a.cceitu.L-os .ou 
rejeital-os depois do cmcel'rn.da essa dis
cus3ão, que correspondcrá á 3& do projecto 
ordinario.» 

Camara Vol. Vri 

AppeUo para o honrado Sr. Presidente, 
pedindo-Um que, si S. Ex. por aci.l.so sub
mettel' ã votaçã-o da Ca.ma.x·;t a omenda do 
Sr. Alencar Guí1mLrãcs, a.o menos a destaque. 
do pro.jccto. Dcstaca.<ln, como rcqueir•v que 
SPj!1, pat'n. so!ft•et• out t':J. rliscu,;s::i.o ampla. 
em quo pos~ttlfl íntel'vir as Comrnissões do 
Tariílts e a de Ttatatlos e Diplomacia, em 
que .~e po~&'t 011Vir' ,~palavra do Governo, 
4a discus3ão rm qne tenhamo~ o direit.o rlo 
o:mruinar a hypotlw.,c com maior ponde
rw,:ão, com :1 rlignidadc que r~s t,á imposta 
a.os rlevm·e~ c aos brí•Js d iL Ga.mara., os in
convonientod rlv, approvaçiio dessa ementh 
Qstal'iio minorwlos. Note-se que a l'(:Sponsa
llilirla.dn d:L C:\mat•a cresce hoje tanto m:ii.S 
quanto nos oncontNmos e m um:• se,são em 
que, no mesmo dia, -vot:l.lnos 11 elevação das 
tarifliS sobt'o o trigo, que é um genct·o os
sencial {L viria o o primeiro e ntre os de pri
nwira. necessidade para a alimen t<~.r;ão 
publica, c rejei~amos a orncl](la. (iUO isen
tava. as espccía.lídadcs plw.rmaceuíicas do 
imposto de eonsttmo ! 

Ex:actu.mente para accontuar a de~i gual
dade e u injustiç:•, das deliberações da Ca
mara, ao mesmo tempo sobrecarL·oga,ndo o 
contt-ihnintc, quo já morre de fomo, com 
e>stt <•ggr.J.vaç>ào, c por outro Lado cxigin:lo 
r1uc elle p:~gue impostos do consumo a.tú 
sobt'c ospecíalitlado.~'r)llarmacetltícas, afim do 
enchet• u.~ at•c<J.s do T b.os.)ttl'O, 6 t! IIO cu t omei 
a pala vt•a. 

Tenho dito. (Utt;to bem ; muilo bem . ) 

O ~t·. Vfcto1•ino Monteiro 
(pala ~rrlem)- Sr. Pt•ü>idonte, nã.o venho 
discutir' o as~nmpto. como fizot'Mn os Ol'tldo· 
l'()~ rrne me Pl'GCOUl'l'am. (Apro·te,;). 

};~t~Ls minh<J.g pc>ln.vr:•s não siLo um:1 ccn
sur:l aog i!lu.~tr·u~ JJeput1dos porquo cllcs 
(•xorcoram um diL·eHo pcrmittido pot· V. Ex . 
As minlm~ p:llavt·:.~s siLo u ... :J. censllm ti tolc· 
!'t1nei<1 ox:1ggor't1tl:1 de V. Ex. q tfe, om horn. 
tlitath por son :imento tligno C' nobt•e, pódo 
rktor•müw.t· gmvm acon tecimentos, porqnl', 
si a. oppusi~,:ào cotüinuat• no sy., tC'tn:L do dis
cutir toch1~ a.s cmcntl.t~s lJor occu.s iiio d<J. vota
ção, nfio vot:1rcmos os or<,~Lmontos. 

E', pJis, par:• vrotcstal' contra. isto que ou 
digo e.~tas palavr,~s. 

Vozlls - votos! 

O Sr. PJ•esi<leute- Ha antes tle 
tullu um:L quesmo de upuem a. ser decidida. 
pelil. Mosa. 

Divot·sos SI'S. DopnLados pl'onunciara.m-se 
sobre <\ emenda n. 102, entendendo que a 
Mesa. não podin. stll!mottel-ll. ú. vot<Lção por 
isso quo ella. vet'S:J.\'ll. sobro ta.ri ras e não 
tinhu. sido ouvidu. <~ rcJpcito a respectiva 

27 
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Commissiio gspecial. Allogcl. · ~nu ainda ]}l'Gce
deato.> no mom10 ~on.J.ülo tlimndo llUO de <~c
cardo com ellcs a. Mesa. nfiu podin ~ullme~ter 
a eruenda á vobção. 

Devo dizer quo est:t emenda. foi in:>dvee
tid<nuont.o a.cccit~~ :pe1<1 Mo;o. (muito beot), 
mas, uma. ~oz ;.;.ccoít;J. a emenda p0h Me.>a, 
umt~ voz submo~tidc~ ella. :~.o coaht~cimonto 
dJ. Comrnís;;IT,o de Ol·ç·,,,mento e tcntlO o8h 
d:1JJ o sea pa.•·occr a. !'o;poiG•), a si1lo o•;to 
suhmt~ttillo :"L di-:c:Bs~.o. pMece tJ Llfl nií.o <1'
sist!l á ~k><1 m:•ís o •liroi'cJ dCJ itnpo,Ut· tllW '' 
_C .t..nl:u~a. se Pl'O:utncie subl'l~ a urnun(L.~. 

Qu:tnt.o.á qacstii.u ~udci111.d•~ peL1 Sr. Il'ineu 
Mach:•do, dovli dvclttr:u· que <1> discu"õc' tl 
yor,açlícJ dos orçamentos obodecem :1, d!spo
siç.ões c;pw:üws c q u~ nunca. ~e dcst.~~cou 
nentlUme\ dá~ Pl\Jposiçõc::; que figuram nos 
project().; do Ol'ç.tmcm&u, o!fl}).;l'a 11ií.o "onhatn 
re laçio irmne~liM;l com a matc•.·l<t dOjll'•J· 
je~to pa\'a constituir projecto <t pax·to. (NtW 
ltJW ia dos.) 

Pelo meDO> não me recordo disso. 
AcCI'O>CQ J.ind.a q1w oe trab de mn:t me-

·. did:t que t~m immod.ia.ta rcla-çiío c<Jm a re
celta, qua.l a que ~íl rci'<~1~2. <Cli augmt;nto d.e 
impostos ; ne.st:t> contl.içõcs, tt ~Icsa, emiJoi'a 
coufes~e quo, a. nio ser a. inadve;·t~ndti a 
que alluuíu. ni1o tcriu. aM•3i tado " eitu)n·ü• 
não pódo t'tlr tlll-a. á <ipr•ecia.çã.o c dociüo da 
Ca.ma. t·<1 . • 

Cunsult:.ula a. C'LTn:u·a, é CcHICCtliJJ. tt vob
çiio nominal a requerimento do Sr. Germa~ 
no Hasslodwl' . 

P l'• 'Cden(h-so :'1 •·ohÇo'i.o urimin~~l . l 'ü>pon· 
dem s im, is Lo 6, <>pprov.,m· a urnenda snll n. 
102, do Sr•. ,\knca r· Lttlim:ll'iío.;, O$ Sr.l. L:a.t·l·•~ 
M.u'c<Jllino, .\lbnqtt~1·que :Sul'(,jr>, Gabt•iel :S:•l
g:üt>, S·:c Pcixt•t.>, At'tlllll' Lütll<>~, ;,;.,do:> do 
Nu vaus .. \nwni.> B •• ~.;~. I! .. ; :>tlllalt ilo Uli
v ou•:t, In.li•> ,[o llt'.ldl. S..Jt'l. ,J ·11" lJu•Tú:t, 
.·\n iún 1L) .-\. bt·•~ll, .Jr,{w 1i:1y ''"· .lo;,qllitn 
i ,1t·~~ .. ~. Vil't; ilin dr~;.p..ln~ .'J • ~g"lt-ü:·a .-\lle!ldy, 
Jd~ld l._.ii}H\S , \'"i'l~l[tH'!•:•) [iUl'g j..;, (j111t\'.;i.IO ~-111,(J, 
\g t.;Jl .u d11 :-! S l.n:,.J."', ,·:!J.Jy d.••- ~.HIZ ;L p,~t·, ~ i i'.~ 
l~d-;. drtu í>'illtJ, t.J.>llill.• .Ju li dl:>tt·l ••, 

cisco Sa!Jes; L11.rnouni~.1 Gotlof1·cdo, Antonio 
Z: ~cha.rücs, Carloo; O >l:oni, Ell.uarJ,J l>imonr.el , 
Olcg<Hio Macio!, Ro<lolpho P<-4ixão, Padua 
Rez.md.e, Gtt~~:LYU Gud·Jy , r' (E"lllHHlú Pr·esl.~~. 
Dorningues do Ca.,tro, lJi n" Hnnno , V,;loi; de 
Ctwtro, Cost:l. Junior, Rodolpho Miri\t1da, 
Luiz PJ;n, Alt1·edu Blli3, Lind,Jlpho Serra, 
Alcncae Gtlimarií.o$, L:11rtenh <t Lin~, Ct~rlcs 
Cavalc:toti, Fi•an~i.;co Tolenõ ino, Luiz Gu:>l
bo;·;u, Ft·ancisco Alenc<t,tl' • .l, Victol'ioo 1Ion
l;cl!·o, Vcsp:tútJlO d(~ •\lbuqtWI'GU<.l, Ca~siano 
do 1'\a>ci!Uent u o Diogo Ful'tuua (\H) . 

ResptxJtlelll nao, os Sr.,, Uruanu. S<11ltu~ , 
L1üz Domingucs, Jo.~ll Buzebio, Cunha Mar
tins, Tl'inJude, Ennirio Coutinho, Cl3l~o elo 
Sunz:~. Teixeit'<l do s:1, Go mes .(l"C Mat t.os , 
Bl'icio Pílh.J, 8smeru.klirw l:landoira, Pcrciir <J. 
d.o Lyra , .Julio tlu ~icllo , Augu~to Fr~mça., 
E:ugC1ÜO Tourinho, Vergne de Ahl'IJU, G<Ü
dÍ!u Lornto, lt'lll.nl ~!ach .. do, Hen l'iq uo La~ 
gJou, Nel~on de Va,coucollos, Sá F c·cire, 
Julio S:_J..nto~. Thonp!\~lo Ot.t o n i, r~~sp~1'it1i,1o, 
Hemiq_ue Sa.Ile3, .\la.yt·i ,lk , Latnélnine, Ado l
pho GtJJ'ilo, Ca.je~do, Teixeira. Bl\ J.Udito, P<IUla. 
Re~mos, SoMo> clo3 Santos, Gm·mano Has~lo
clwr e Alfr.JJo Val'lllia. (-34). 

O Sr.P••esidente- A emenda ~ol; 
n. 102 foi appl'OYada po1· 9 1 'i o to~ coutr· :.~ 34. 

O Sa•,.Joa((Uim Pil"es (pela o1·dem) 
-lJu:mdo foi vo ,a.t!:t a. e menda n. 88, a. Ca
m;u·a rc,1oitou slcuplcsmon to :t emond:1; IHI
t·oianto, no par •. ·cCJ' d'" Comnü~são vi.nh :\ 
um <.~.lvitrn ju.~tiô,ínto, por i~so que t1. lWOYi
<.l enci:L ndL' silllci•ada foi cuncmlttla.-a todus 
<ts alCt:lllcga.s cl.L R·)pailli c:t, COIIl ex:ccpçã.o 
unt~:.mottt.CI tla all'aoJ.eg:J. tia ParH;.thyi.J:t . 

u p:1re<~•~- t' con ign:t o subs t.im ~i\'0 apl'e 
;,,).·l ~;tdo o uu p. J(.lit'I:J. :t V. E:<. quu CrJibtll to 
á C,t,;:t ~ubl'<l Sl ill)[Jl'uVOI úU ll ii.u ll alvitl'i.) 
:qlt·r:~Dn .;a,[u plJI.t lJLlmtt üs.;iJ.•> , líCMlJ.o ;t Co m· 
ltli-~:lu di.: lte•l!LC~';'Lu iL ir\~UII!!w.ncü d.e red igir 
llUI<I l!ltl!h•JJ' IÚI'Hlil. 

AJ·auj i Gücl ·, i-l.:tyatll ll •lo 'b 1li:·:ulll:., .lovi- {) ~r . t~ 1·e,;idente- A Mosa. níi.Q 
nÍi..l.lld 1liJ C;u · v;_tl.lJfl, H.u-li· ig-I Lt:s Uud 't l•~;t\bGu pó~l~J u. ,.touüer ti. l'CeL;,lna\~i\u do nob1~ü lJopu
Carduoo, 8ea1Jt'a, c .• ~ .. l'u ltdJ )llO, ;\[iit;.>n, tculo St•. JoaqUliU Pil'e>, pot'.[ U:IIJCO :.t Com
Ma noel Ui4 'c'"'"• P.wl;o ''ll < IIJ <u·.~~s. :S . r.y .·u mi;.<;tü n.'i,u li.Jt •rn ul ~ .,uiJ-(Jili,JllJ;L, nrw conc re
Dl .~ , .\lvcs '-~' ' '' '''··'·'· _., ,1 . L :.~ ,:no UuLttül' '" l:> uz, 01u li!H;t JJL'uJI\HIÇ;'Lu o seu putuanwnto c 
Rt~.J.l' I~ -H:s ;.,...i;n J . TuL.~u - 1r~ú I. LJ .• -:-s ~L\"1 1~·::-;, lJ~u·a.· a, Ca.:·aa.I'~.L nàu pótlo vo tat· 8itf tu suhro u ma 

. n\Jus ~-l•Yl tr~ •<L:'·(··,, t ' ia ··td:.: Jti:!iuJ' ./.J.~t~ ~-lún - pi'vpd.j tçà.o p-:l'f0 U.iJ .. tuont~ .deLornün~U.a. 
+. j " l'·_il.;t ~[u•·ó \Lt ·cAliii O, • .. :tü v i!u:-' .~.(Ú:, 

tloc'"' GJJu y. luul lh. 1·os . lht·ros 1c1-.• uc•, .L!- . ,~.c l u :thl~L j;1 foi t•ejelt-ada. poht Cum;Lra , 
.-!/.tüot·. AnUt;llÍI"I>J FLt l : w. lh ~dCl.;( ~ i; LII tl d .: :-)u u za •. na.o r~a. uu_l.t pt·uyo.-w;ao qu ... ~ ~ssa.~m· ;:,~b .. 

Lonl:O'lçn i--t~l..pi-i -- t~ i ~ . :\lYü.~ rte Ll L'tL••, S1 lv ~~ 1 : l_1~tll~1_L._ .a ;,.u ~~t(}ttu ~)-~ 11es;_~ n ~~ P_?do . p ur 
c •• ~ r.!'\), Cus i. ' I \i o U.lt~iito , l't! l'<J il'' u, r ta, h.~o ,,U.l.>f,,zel u clct>C.J ú dJ no hl u Uevutado . 
Mat•t,Jll , Td:o:eú<l, (Jllvetr:~ Flguc ir'üílu, Vi- E' o p :·oj0cto n . 150 C, de ,901, a.ssim 
ritt.tu ~f:J,se:.ll'enlM,, Fl'ttl\(~ i.>.~O Vm;:a, ü;t,; t:'w emen(l<~ilo, enviado <i Couomis:;;ií.o dtJ Rc
d;l Cnnh:l, J•,s6 Buuifacio, l'enid.o Filho, rh1eçi<o .1'!\rO. ~·.Ylígir de acconlo com o VOU· 
13uc tw üc P:ti va, CMneil·•J (\e Rezende, Fr<~n- ciJ.o. 
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SESSAO EH Jl DE NOVEMBRO DE 1901 

O Sr. Ho.§annah d~ Olivei
ra (J>~~la 01·dem) xcquet· pl'oroguçiio p(J\:,jl<ÜS 
uma. hora.. ·· 

Consultada. a Camarr!., é conccdid3. a pro
rogação da ses;;ão por mais uma hora, reque
rida pelo Sr. Hosannllll de Oliveira. 

E' arm·unci:tda a continuação da 2• dis
cussão do projecto n. 265''A, de 1901, tor
ll<1nllo extensivo aos banco.; nacionac> com 
séde nu. capital do Esr;ado de Pernambuco o 
decreto legisl:.>tívo n. 768, de 20 tlc ,jtwho 
do 1901. 

O Sr. Pre~Sidente - Continúa com 
a pahvrn. o Sr. Fau:;to Cotrrloso. 

-~ 

O @h·. Fausto Cardoso (conti
nttando) VeLe contir!ui.lr o seu d.iscurso. 
Tinha feito allcgações á Camara no intuito 
do mostrar que os bancos e'tl':bngeiros nos 
depredam e nos matam; vem tl'az .. H· a pr.,va 
do allegado. Tem comsigo uma talmlla de 
todos os deficíts o rle todos os saldos de ;de 
1840 atõ rota data. De 1810 a. 1~61 esta ><t
bella accusa rleficils . N0sta hyputhese. de
mon.strallo quo ha urna rc.wm·sã.o d:.ts lo\.; 
cconomicas elo 1~t'a.zil, pcl:gllllc:t porqun o 
SP. Ministro da Fazco<h qnl1ima 11:\pel
moc<la onii.o quer a pulitica !\a intcrvun<,:'iio. 
S. Ex. niio quer ossa pulitica, porque ella 
imp~de que a. clístribui,lío d<J. justtça c do~ 
lucros se raça ig-ualmeur.e na, sGciedado. 

Entrehnto, S . Ex. tem nt~ su;~ fu.rniliu. U\11 
CéLSO que dcmonstr:L Pt~rf'eítu.mento I.!UC num 
sempt·o os~;i íntOI'YCLl\'ii.o dú. os rc;nlt:ldos 
quo S. E:c dtz. S. Ex., de acc•mlo CDIIL 
Sponcer, diz quo o indivüiuo só devo colhot· 
o lJUe <I sna. <~Ctividadc <lort•anuo. Or<l, ~·o
tirar a intot•von\·ão do l•:stu.rlo em tooa~ ·~~ 
m:.ni f'usl'<tç:õe~ <l•• Yi<h• p:u·a impedit• issn ~ 
impo.;~ivol, porqnc S. Ex. tem um innüo, o 
Sl'. l•'.t'<~llCisco MurGin ilo, que sú uli:LS ,·czos 
oxct•cen a ~u:.~ acti vidado, como iis<:u.I fio 
qu:üriuer cousa no EstcL•lo (to !Uo do Jcmoit'O, 
gunh:Lntlo um t)l'(lon<l.do do :300 a ·suo$, o 
índo a Lonrh•os venüor as mina.:; do C"ba<};d, 
minas que não vendou, tmu hoje urna for·· 
tun:.1 supcdor :~ 2. 000 contos. 

Vê·se, pois. qur. não é dC3 modo algum a 
nüo intervenção do E>tado que im]lcll.o ~. 
dtstriiJuição rlesiguD.! dos lucros tirJ.do; pelos 
inclivtduos, o a prova. ú cst;t, é CJ tm, até rn da. 
a.ctividade, ha a afinidade do sangue, het .o 
parentesco com as altas posiçõe9, ha . e> tos 
l'ac!,o3 (11lC determinam a al!sorpção maíot• 
pelo iudividuo, mesmo quando o Es~ado nào 
interv<>m, mesmo quando a intoi·vonção do 
Es r,a.do é con ~ral'iada pu r uma doutrina . 

Ponanto, o llUe. rplCl' demonstril.r e qne a.s 
unicus medid;1s pbusivoí.~. as unic11s cm·b~ 
sãll, de accordo com os iblgil.rismos e fa.ctos de 

~O annos, climiww do um l:1.do o ~· báncos es
l.r<J.ngeiro.> c de outro i'Lc:1b:u· com o monopo
lio do ca(é, e~ercido p elos amllrlc:J.nos, m ono
polio quo chegou á desv~Ior·izu.çã<J,até o pou-· · 
to de vonderern-~c <l.nte·hontcm em Skntos 
lO O. 000 sn.cca.s de o (I. ré pelo p rcça de 5$900 ! . 

Siio dous tn-1sts, dous· munopc1lios, dua;s . 
tyrani<<s: um:L, a c:Jcareecr a rnooda. quo .i m-. 
portamos, () outr,~. u. dc.precür o ouro que 
expor~<tmos, o café. Si se corbr os tent;1-
culos \lestes dou;; .monsn ·os, o Br<tzi l esta.t•ái. 
prGpat'<tdo pa.ra. rn<>L'clw.r ! 

Mi.lS, o Sr. Mini$r.ro ii<L F~~zeoda., em vez de 
f"zer es;:L polit:c:\, JKLI':!. e~ q na.l não tem cora.-. · : 
gem nem topete, qneima. papel -moeda, isto 
é, rouba s:m~ue ao orga.niamo a.trophia.do, . 
P·Jl'<lllC o nume1'.orio rcpresont'> no . orga· 
nísmo P.COniJmico o me;;mo papel c1uc o san
gue nos organi.>mos vivos, de sorte que hoje 
no Brazil ltiJ. tt·e> 1'orç<>s o. ll•JS mat:J.rem-o 
lJ:Lnco e~tr .. ngeil•o, u monopolio du café. c o.· 
Sr. ~finistro Ja F<l.zend J. com '' Sllil. politic~ 
(to <tncirnn. c.<h não intervenção. · 

Vac ca.l<>r-se porque nã.o quer i<J. .sinão ter-. 
min<~~ o >Jeu discm·~o por osttt f0r·ma..· 

l~ica accontuo.do q tlO o que võ, n :;. politíca . 
bril.ziloir»,é un.1::.. eou8<1 só, um des<>ccurdo en-. 
t•·c a. rea.lidttd!' q ttO existo o r' son lto quo -~o 
pr~Jga.; o quo vê (: uru:; políck:, qua vom do 
<~lto, doo r;unos cee~•tio; pela dou'f.l•ino. de 
Spencm· pira curu.r um<L $Odúd<ttlo ; o quo vê 
é um:1 doutrina. vil• dos economistas ponsa.ri
tca 'lo socdn para csh Camara,pí!lo orgão do 
ILoher. Do1mt;1do polo Rio d<c .bnoir·o, o Sr . 
Custodio CoC'lho ; u quo ve e <plf.' so quer curl\r 
a nuilestia n<.~.cíon : Ll em nomo do doutrinas a 
quanto m<li8 diJutrin;ls so pr·opu.gam mais 
ltVuit<L í'str Je~ac~ol'do oittro a t·ea.liJ.ado dos 
fa_dos c :t JH'úp:Lg<LrHI :~ dos princípios. 

llesrte que a Republic~ irt·ornpeu q ue se 
fn•mam t•egulam~ntod, que as pl'ovinc[:ls se 
tl':tnsliH·m:o.m om .1,:~t:1do~. rtuG rlom•otos são 
ox.po<lido:; mi&<Jt'ga·ndo leis; é o sou l\0 dos 
<.wang·o!i~adut•es d;L Ropul; lic:.l Cllngclado no 
pttpe l. ~~;~~. c.~tos oVMlgcliza.doro~ tll\ Re
pu!Jiíca. voem a roalld atle que tr<J.nslJCll'da na 
mirtiat.um irleal U.o seu pensamento:-é como 
sl se fizcssom dmt,; na<}líes;si se tivessem duas 
Ropuhlica..~. uma U.I'tífiekd o outra real, uma 
licticia e ou tt'<l vcrdu.deim,c assas duas entl· 
d;J.des niio se penetrêl,m um<t na outra. 

Aquella. <lá leis, mcdidas,remedio/etica lá 
irmnovcl como um o:·ganísmo sem sangue, 
s~m nel'vo~. sem nda, co mo um<J. ' roachina. 
sem movimento , nova cída.c!o sem habi• 
t<tntcs; emquanto em baixo a realidade q ue·/ 
bra os princípio<; cüm c1ue a quizeram amar~ · 
rar e Pola na arena da.s mystiftc :J.ções sem •. . 
'nome, JlOl 'qne uil:u e ouLr'<L essa aremo em que :::· 
a politica. financeü·a do Ministro da. Fa.zonda. · 
nos <ttirou. 
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o homom sobo ])O!' mf'io 1\e con~trno.:çur.;; tle 
SUil, VO!l t:lllO, O p:tl'il ~(· l'i tZ01' !'111 COilS!.eltCÇ:iJP.o 
p aro1 subi r, (•. mi:;tf ~l' cavat· pa.!·a. lovar· o~ 
alicrn·ce~ bc•m b:•ixo~. 

Niio SC' Jl l'<:c isa. fln :.tVt's IJHP. tn1;!:tm 11r1 bb1 
o 1'<\lllo d<! <"•l ivei.ra; lH'Pei>a.-.'t'' , ~illl . 1k rtWl'· 

· -· gul ha.dO I'n~ <pl-:~ vil.o ill' l'll11 \~;u · a~ pr·~~C it.)stda
·. des no fluu lo d.o or:(•;uJ u . 

Qu:1.ndo n.lg-tL.m iiHla.ga•· qua l •' 11 rn:ll :t 
: h istorj;t <• o lia l':c~pon• l ".' , t:LI ··~ ·-hiio d11: L-: me-· 
;didas : mo nopoli7;u· o C:itm bi o r· o ('.õLfé; iUTan
>cal-os da~ m:i.os tio.• in~lez(l.' q ne rt (•.J m :tt:l.n • 
':e dos amrl'.iónos CJt ln nos .:ü t·típhiam. (Jiui fo 
·: _bc ~n; 1ltt !il o r;ei-,7.. O rnYtflor t.{ i!_ Húl JI? '·imt;?t l.(•d o. ) 

·,. Ni ngnom m <t ís pn:Jin,lo "pid :tvl'it, il enePr
; J.':t.do t.!m ~~ <lisc u.,,ão o ;tr r .. 1 • ~ !;;el'tl de b t te 
~.~ :irt. 20, lie:trl!lo ;uli:.lla <L rot:lç?io . 

!.~ .·: 0 8 1,. . Jlric·io Fil iao (fH:l n Ol·dem. ) 
:C-:·Sr. P re$illcnto, o düm o rcpr •. i.<cuto.rttc rlo 
~:Pará roquorou prorogaç:'í.o rl:t :1ora d:t s~~úo 
T,e creio que V. Ex . , a. ttandnnd•J i\ 'f ' lt~ ainda 
;.Ja.ltav:t a lgum t em po p:w:t :L t <! rmioa çií<J du. 
;:lior·a., J·esol vcu a.gnard:1r o mom•m>• 1 om 
HJJlCl cita term i n a~;;~ . p :LI' il rm;ií.o >tt bmottu1' :.i 
<:consitlert~çã:o da. Ca~:\ o rortucl'imen i o do 
::·.nobro Ooputado. 
· .. . Creir> que foi b t.o o qnr- se rlcn ; m:kS em 
::todo caso, como n:t occasi:ln r oinav:1 no rr· 

:·•cin to <~lgutW1 c:mf'usãó, venho p~di r rd g um:t 
~;declarac;fio du. :\I(~~a ~oln•o o a >Sll tnplo. 

O S r. J[o~nnnnh <l c O live lr:• 
:,'(pela orJem)- Sr . Prr'siJonlo, :l ]l l'o :ntttni o 
:,meu r ecruc l'irnunlo tle pr· o1·o~a~·:,o ll:L IJOl'a 
. p a.ra. que o mou il lust t·r, >Lmigo flUÕil~S< • 1<11'
·:minal' o ~e 1 1 di~cw•so . l•:,tu l'l!llf l llJ'illll'nt.rJ 
.f oi app!'OVmio. A Uns;1, prirúm, t( •Ju o d i
é·roito de• dccitlir como ententlt·r . 

.. O St·. Prel!4idenl.e- Nir.cJ pl'ir., id i ,t 
,.se.<;S:i.o qun.nrlo o S1•. !l :·p~l t: tflo pulo i':• J·:i 
~'pt>diu )\l'orog:u;:'i•J 11:. l ii ll'. l , d< • ru .. clo •Jil l' l ll'l'
;.cisava. colhm• ! u liJriDa~:litH ; t n •:: pc•ilo p:r t':t 
f.eabor se o l'('lluel'inu•n lo dl' ::; . J·;x. foi ou 
J>níi.o vota1IO . 
. Acõ},lJo tlr1 vor pl' l a~ no L ts do Sr . Sl'<:n :· 

;.t ario qu<• o l'l.•tp wrim r:uto foi subn10tliuo ;, 
;v otos o <~pprovudo . 

O I'Sr. DricJo I<'illto (pela or tlem)
cSr . Pro~idontc, ou vi o digno J·cp l·es<·Ht.imte 
) lo P<Lrií.. rcquore1· il prOI'tiJ.!<.Içi\rJ d;t how, 
~mas n5.o ouvt V. 1-:x. :>ltbmlltter o pc.líc.lo de 
·~s. Ex. á. consitlomçiir1 d~• Ca!m, ~ CL·u. na.tur:d 
:•·quo <>.'lSim o.contocosso, dosde quo l'Oinava 
~gr-.. mdo cunfu~ãu no rcci n t(l. 
' O nobro Dcputarlo polo Pill'<i, 110róm , u.ffi1·
,mou quo <I vuta~fLn fui 1'eL;1, n V . Ex. ac:;k1 
dn afil\n Ç<I t' t]ue suhm('t t,eu <W conhecimento 

o rlelibcri.~,Çã.o il.a Casa o n-qncrimcn ~o do 
Dopnta(\o p:~ 1 ·a!'nse . 

!Je:;de r!lrO c:·;t ;'t :•ssim rlccl;u-;J.•Irl que il 
vutaç.'i•l ~.)dou . ~ .n1 ,,bl'i g .. Ldc, ~~ ~ubmc>lto t·-mr: 
á flech;:'i.o lorn :r.<l:.. 

Pe t•g nnt•• entfw : qu:d. C'ra o pr ojoc:to rtun 
n>t.:•v" em· rlohatn_ no m onwn to tlll'l r.tuu 
S,. Ex. formul rm o 's,~u J'f•quel'imen t .. l ~ 

J~ ,-;~ •r pr·ujnctu do St· . llcpu tMlú Oonll's de 
~!:.~to.; d:u1d •> Jll'OVi•frnc i:•.s acor~a. d<L sit ii:Lt,:ii.o 
IJõwc;wi:. nn J·~~ L:vlo d r. Pern:unbuc••· 
Nos~!LS conrl i(,"je.•, tlo'Scjo lifl" V . F.~ . r. õl. 

Cas :t uH: in f•.l l'Olcn t qual a 111ai.l•r i:t <\ fJUC se 
po;l i<t r (lfut·it· iJ.rw rnm it LICn to do S. Ex. '! 

O r eq ue rimen to St·, pod i<.l. ter sid.o :lprc
se.n f;;ulo dc:ntt•o r los to r mos do Rog imont ú c, 
l! ~ te~ T;ra.tan<l t; da. IH'orogil.(;ão de hora , d iz: 

«Art . 8H. Antos do Presi<lunto começai' :\ 
d::t.l ' '' ot·dom rln <li:t da so.o;são s<lguinte, ·po
dr:rü qual<jUCL' llcpu:ado pc·ilit· n, ]il'o•·oga ç:ilu 
tt~ ses.<í.o Jlttr•a ~ C\ ultimar o negocio d9 q ue 
su P. ;t i\' et' tJ·a.t l n tlo. otc.» 

Ora, Sr. Pn!~idcn tc, o nobro Dcputa.r1o 
pcd itt um<L hot·<L 1.1!~ prot•ogação, m~.~.-q cst<.~ 
ho:·a só po:lia ,;cr dG.ltinada. ao pt•ojecto do 
que se estava tri.tt:t ndo. (Apoiado.l.) 

E o pJ•ojcct •. ) tle ~ 11c se cs ~a va t.I·<Ltand o, 
em o l'e!a ü v o aos l.lancJs rio l•:s~aclo elo Por
n:.unbuc•J; c, tle <t<;Gor<lo cnm õt deto ,•min<IÇiLO 
r cg inw n t;d , aquol h .lJrOr<l)!iLç:ir.o cln I!Ol'i~ ftJi 
voLa rl:t p:wa um fim nxclu,ivu. 

Uo . .;dc quo u nobm U~:pu i;ado por SOL'g ipo 
entcJ!llkm e.;u ,.i,niontc i<~J' tll ill<U' '~~ su:.s <:on
sidüt;a,;iJes u nii•! houve ma i~ Dcpntatlos quo 
' I" iz.1;;s;:m !';L! lar snllro i \ m a. teria, llndou o 
mot i vo tl iL f ii'OI'O!(il<;âo l'C\IjllCl'ida.. 

Cutn•1 vc \' . Ex .. a qwJ.>t.'i•• fic:t a~im col
lo•·•.,ht 0 111 ::it \11>\ vnrd ;tolo i l'US torJTitJ ~, (l a 
~·l r·~a ú cli :wliLda i\ d:u · :t, su:\ opini i'LO ;1 
t'r!,pr!ito . 

Esp;; t•u q rw l'e s u l ;·a comi! c'J u<'. <li1·cito, como 
d:iLUJ'lliÍ II:t a .J i<[Jusi:;ii.n l'll)i imontal. 

U !!iõr·. llotuutnnh do Ollvc h·n 
(Jll:l •< ,;-rl.:m)-St· . l '''"' j,ftont<i, j :L rluchJ•ni h il 
l •uucu <J II I! ln l'i;1 JlUlliti•J <L pJ•u r ·u~:v;:i.u ('X:LCia
IIIOJl t(' pa1•a •[llil 11 no!Jro lJr.pnLa tlo por Ser
~ipe tm·mi n <L~~o o St!u rli~cut'.~o . He;liml•nto 
ura o.-; to o 111<.:u nnicu fim . 
E~tvu ti (• pct·IUto :~<:co1'do com o nob ro 

lJ. .,put:~do J•'H' P<!l'nambuco, t il.nto assim 'liiC 
Jr;w <!nclo duvi!l.a n;L intt>rpt·ot:Lç;í.() 1lo Rogi
mon ~o cu r.lod< Ll'Oi CliiO Jesisli<~ do .rosto \hL 
ll fJ l'· ~ . . 

Nostas con d.it;ücs, rle ar:cordo com o nu lll'O 
Dnp ntu.do pol' P<.•rnambuco, acho quo V. Ex. 
deYe in.tol'prcta.r o Regimento neste sontido. 

O S•· · P ••of4ide nt.c - Depois d:L d<•
c lar-:u;:iio foi ta jJclo Sr . Depu ta.rl o pelo Pa.r :\ , 
a pJ·orogat;ão ·co r:ccdW•~ pela. Camura ost:t 
null iftcu.tla., 1>or isso (l UC o Sr . Doputu.do 
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-------------------------------·-------------------------
F:~usto Ca.t·olo!lo ennclu iu ·u SO<ldiscursu >W :.c" 
do i;m·mi n~\t' " Jll'Ol'Og .~<;.fici alhulid:~ . 

Ncs~:1s cuntlio;Õl'S, p::tSSI~·sc ü. I! ora dcstio:vl,t 
a.o oxpndieniJe. 

O l§r·. I.,uiz Gnn.lbea•Lo (4" &c,·c:
tal·io, seJ··~iwlo ~~~ "'") pt·ncr.de :i. Jcittn·u. do 
so:.ru in\c 

Ollicio: 
Do So•. I'' Rect·e ~<o.l'io olo So:n:ulo, t!e () olu 

cort·ente . c nvi;wolo a •!st·~ ·c,un;u ·:.t o p:·ojo~elo 
d•J Senaolu, su b.>~itu t, ivu ol:t pi'U[I•Jsi<;ào do,b. 
Gruri~u~a. qne reor:!.{ani:w~ tJ CJlliult•o ({e nta
cl linis tas na vcws. - .\' Commi;;siioHle i\lcttinlo•L 
c Guer·et."t. · 

ltcritlcl"imento : 
llo nngonlwü•o !\·f:ti1 <Jcl Glak, pedind•> ;wo

scntatlnl'ia ou nnut pon~iio .-A' Commiss..'i.o 
do Fazcncht o lndu~bria~ . · 

O Sr. Fr•ecle t•ic<> J·~or;.;cf.O ( · ) 
- St· . Pt·c;idcntn, chcga.nd o h olje <L C;unarn. 
fui solicittt!la. t\ minlte~ a.tten<;>'i.o por otm 
amigo e eo1Loga p<~m um t.upico <lo dis ::u r~o 
do honr<\do Deput;ttlo pelo lUo 0 1'1\J,Hio ([u 
Sul, Sr . Gcrm;mo H:l~>lo;IHW, iopico qlle 
rliz o soguint.o: 

" Não •! t:1l lU.n.ia,h, estou apc·o~onh n< l.o 
J:1C!tos, factos (jlt:) dcmo nslra1n ' l i.LC <L o mono la. 
roi a]n•esontada. com o iutHi f;o de illud i t• <~ 
Camar;~ o mettcr m:ds este.-~ 5 "!" n:1s rn:'io < 
<los emprc:r.arios ,[a s lotol·iaf; ; qucl ~H.lu o itn· 
)HJsto dev ia ser cabrao.lo de ma neil\1. l! ll<l a 
companhia ole lotor ia.s Jb;sn nl.JI·i )(u.<l <" <1 r:)· 
colher "" Thcsqt:ro o impo,r.o "or i·c,;pun
dcnte ao p1·cmio ant lls cl:t ~u;o, cx J.t·a.eç:"t.O». 

St•. Pre,;iclentu, a emcn;l" •~ que ~e t·ofe:t: 
o ciil{no rep!'csentantc do Rio Gr;lrt!LC <to ~ui 
foi <LPI'<~~ontuclu. por milll o, 11a ucf~t~ iiío otu 
'I"" ella l'oi submuttida :1 vcJt; t,o;ii.o, eu, '"JilÜJt'· 
tnu.ndo-mc in"lcit' .lmento co>JII o ll:trucnl' d.a 
hon ra<.! :~ ('.utmnissãu llo Ol"~'IWUJOt•.> , n:\ o Í ll · 
8isti absolltt<unonto n 1,~ nwt ivo.; ' !110 ti v o 
pa.t•a. :J.pt•esent<~l-a. , foi o nol.oro !Jopnt;u.lo 
pelo Rio Grande do Sul tJU:l veio .-~ cl"iuun:1 
ilo.~pot·tu.r <t ;1ttcn çü11 ti:1 U<nn,.ra· ~J!J :' I\ cst:1 
mnenda. e subrc p:~ ;· t. ~.s f:<.ltnp<mon te,: dJ. 
mesma . 

Ora, a S. Ex . , qnantlo li1lbva tu111 cnolli 'l\!ll 
os 5 "(., niío f<JSWm cobra!l•.'·'· CLL dis;o <[L!O 
j ~')O Cl'iJ," lanttLSÜ.I ~ll".t, J!Ol'•!LHtnto O U<JVC\t'fl l) 
llllU<L tinh,_ Cflle VCI' COIIL OS· pariicula.r(\~ , 
nem com a.,; 'l ivcl'~a.s ag-enc ia.~ .J ;~ Gompanltia 
<la.s Lute !"ias, ÇJ lloYCI'no on ten<lia-sc 'li rc· 
c t;uncntc oom a. Comprln hi:L, o port:mt•J nit•> 
Joas ia. per· i~o Jl!o, exeeuc:i.u il<t lui. T<tnto 

l~) .l!:sl• d iscur•o n iio foi rev islo pelo or~.Jor. 

!';t~.i : t 1111n t'SSO p t· <:mio> fo~.~ r: vend ido no A m a - · 
wna.,;, <!iJJnO no R io \.J!'.cn1b ; o Governo não . 
t.in lo :1 do lltW>CeHp>t~'· s:l 1:nrn i:>,;o; porquanto ·. 
l."inh:o. :t l'<'spons kloilidadn d. iredtl lh Com· 
p:t llh ia.. 

Voi pw is.)Q ' 1'11' cu disso <I•J nobre Depu
ta•l>~ q u1; o.~ ~!.'li:~ b tllü i"CS e r eceios m·am·-_:: 
put·;~ l" oJJ t>·tiÍ<I". S . Ex . , [l <Jrént, t·c~pondenclo·~ 
a. uss•~ n.H~u a.p:Lt•it!, pt·•J Huncic,u-:·:.e por .uma 
foirnn ([ll tJ , l'Ccd nJ CII tO OX(:!':L!l)ü, C declaro .. 
ltlais f!LW, n:1 o~c:t~ i i"bo n:v1 u •JUYi, p:)l·que.:; 
tlo o.:•Jn tmt·ir•, lm·i<.l pt•ote.;t:~tl<J O!l.<)l"~ic.amcnte,_:;, 

A C:o. tn:~ra vô ·!lo ·t, p it:o 11•• di~l'ur~o do '· 
nol;r(~ DPpctu<lo , 'f ' "~ ILC<t-bo tle l r: t·, urna. in< · 
j ur·i<t. n A:~ ntai R. 1o:ul•J. menti~. <.lo que :\t- , 
t,l' ihll it· '"" a.uto1· •h CHHHllia, o inlL1íto gt•ave , 
<ld p:·o<:Ht"M' illl.!!l Ít" :1 (;;·.m:u• .o,. 

O r<~., ::mk:nt IJ:Jn' us U<!lJt·n.< Dcput:~.los que si· . 
t iVCS 'U 110 l ll<H!!C IItr) t.HLVÍI) IJ ~~11\Cll\arttO CX·":: 
p t·es:;ii,", tet· i;o itnmrdhtamnnto pt·otesla.do. 
cO!l ll'<l. c!b . 1.;' u ma · g"l".\I"C injnstiç<~ que o ,. 
nubt•o DOJiUt:~do f,.,;r, á !tte.-mm UillntJ. t'a, C es-. _ 
pr.,; i>l ll!l~nLn :i CO:umi;!!Üo <le Or~"monto, . 
J lll!: :u~;!o·>IS ti.ía in:;e!lll"~ r1 11C fus.~om facil- ~ 
1110nte i ll u<lid:Ls peloJ :1ntut· d:1 nmen~:J.r 
<fUMuln e•.to mr:t·oee~e dú S. Ex. :1 iojnst 1çu. 
• (I ta l' •.H int,lit03 do a~ il luoli t·. . 

M>1~. co1nu is \o ó um a~wmpto· delicado , 
molit!dt·oso, q u~~ r.om sidl) granolomentc ex· 
pl <IL'<'·tiO n<>s o.•m·~·ucl:>l'C:; d:.t. CttfiU l'.J. e 1'Ól' <t 
\lttqni, 011 vomlto, rn>lÍ :> " ' " '~ vnz, propol'cii>- .. 
Olll' . <~o no!ot•o lJeput:~tio , ou a 1p1·;hl llCl' outró-; 
eolloga, t> ensejo de: li'tuida.L' uo modo ma.is·. 
completo est.o puntl}. Si !1;1 ttlgmna cous :1 n o · 
rnen pt•ucc-:<l i nwn to - nào m e J'eliro a.o · 
g t·ctn lo I1 11111Cro de collog>~s que vut:tra.m pela. 
p t'<J.:'tlg;t,)i.o oJ ., o':ontn et<J <las lotcri:!.S -si -~ 
nxbiu, ua p<~ t't•) elo llou L·e Depu ~:l!lO que me·. 
l"tL r. t:iin g r;ti' O :~ccnsa~:fi o, (jWLl!J. IlOr motivo 
pou· .. suspe itat· d:L int• l!il"ÍLI:1<1c, d<~ i nd.epcn..,.· 
dcnei:.L o ~i~ cJnscienci'L oom qno rn'OCt.;ilG, 
ni"i.o s,·, tJlll l'dJ,Ç;io a este ·(t:>Sn l!lpto, comu: 
nrn CfHal<p.ICL' Oll 1.J"O, cl.nixo a. S. E~. o campo . 
tllel i:; tlll!lllo, m:tL~ Ü ':t!ICIJ p>tt':l <[110 venha. tla., 
t r ihmm li<p tit!at· este caso . O I[ÜO nã.o posso: 
p~ t·mi ttí l' ,·~ qnc , num •J nul.lt c: Deputado nom· 
qnalfJUCl' outl'a pc•sso:. , j}OL' pht•ases menos .. 
o!ttra~. mono~ pos iti va.~, mono; tcrmiu<tnf.os,
lldxc 11a.i t">\t" sctspeii > t~ 8o1Jr e o m ou r:;tra.ctc~:· ' 
e 8ubJ·u a con~(oicnci a. lo~Jlll q_un a qui voto.-
11 .IH'Oeud•J. (.lp oirulos.) N:'i.o tn•otostar como: 
f"a.ço no.>to momonto, <lo m(!d.O m;1ls enorgico , 
H sultlmno, '"'''iJ. 11Ubrizar cst11 lUc\ ledicen-. 
ci:~ !lUO vivo n:. sombr;t, c que não pou1la os:
mcilt<Jt'n.> ear:~ctot•es.- (:lpoiados.) A llUÍ fie<~.; 
.I<WL'tV.Iu '' mc t.t protosto e ao tnesmo tempo 
o nwu ()lJil vi t.e solomno a.o nobre Dopuh~.õ. 
pat•a vit· com a, m:.t.irH' f t•anqu():>:t\, com · a.; 
111a i~ ploo;L li bclt'cl:Hie , di7.Ct' t udo quanto·. 
soJu hm· clo men m<.>tlo de pror:ctlcl' nos ta. Casa;. 

Tenho concluiJo. (Muito úem; muito bem.). 
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O Sr. Serzedello Corr~a-S:· . 
Pl'C'$ÍÜl'nt~. jnlgt\ndo, com ;\ v otaçi\.o (\c 
hojr·, tc1· cumprido. no limito das minhas 
f'r:oc:~s lot·cas, o meu dpvor. «cllo convc.:-
nten t.\1 ~uhmotter o nl('tL pNlido do n(•mlss;o 
da. Commi:;s:ío de 01·çamonto, <i dnl ibm·a r;::ío 
da C:unartL 

O SÍ· . P1•eside n t,e- A Cama1'1~ 
rOS<JI Ví.'l'<i, ~ohi'cJ o porrido q ue- t\ t:J.b<t. do fa.z<>r 
o nobt•o D<'putado pelo P :J.l'á.. 

O Sr. A.lf'redo Vnrella - Sr . 
. PJ·u~i•lontc, suppnz, conl'orm[} vi n o •~r&. 129 
· .. do Rog lrnonto, que a. <:'mrnda. rob iint !\. 

lht•inlltl, elo Orça.HI'.Jnto da Rocei ta, passas .;o 
. <linda por uma discus~ão, o cont:n;_il. então 

. sujeitar ao .juizo da Ca.m a.ra alguma~ cnm·iiln
.. raçõo~ constantes do nm;,r. C'xposiçií.o quo ia 
('nviar á CornrniFsii.o . 

Doch1rrHUO. po1·úm , V. Ex .. Sr. Prc.;.id<'n t<', 
quo intc:·prot:t d i! outra l'ôrma o artigo 
roenciona,lo. · 

.· Por isso, paço a V. Ex . faça p ublicar n o 
. Dia.l'io do Congresso a dit~t l'Xpo siçã,o. pat'l' 

quí' fique !'Orvimlo de fundamento n.o mou 
voto. 

rli ~si mo. e mnit.o enca·ociuo, ~got•a. que a 
competonci:t bW<\toia (~ mat.eri<t 1i r ima, pó
de-~c fazcl' idr!a do quo cujtará- ao povo, 
qn n.ndo um nwt·cario imponlvt o preço, corno 
anir.o !'ortHl •~•·d tJI' dt~tl a. :w inc;;>uta Hrazil! 

A Yid:t n 1 I{P}luhlil•a sa tem tórnatlo JJO
no~iss i nm, t l'isio consCCJ.uencia t1os erros do 
seus homnns o cius qne pr osic!iram á adrni
nis•t•ar:io imp<J;•ial, n<ls ultimas decadas 
~obrct•uh1, o quo attn<e sobre o rogimon 
odiosidadcs Çl liUtipathin.s da parto (.lit popu
l:tção solfrOliOl'~ com e. ter ri vel cr·ise :pre
sente. Nilo aggravmnos, pois,a m ttlqueren.;-a, 
reduzindo a. m ing nada J•açii.o dos ncccssitruloç, 
- que a fome ó pc..o;;sitna, insidiosa "<COJ\so
lheira. . .. 

Especioso o que se nos diz para rtne sej<L 
accci1a a. emenda: :,rarn.ntia do melhor qmt 
lidadn n'l gPilOl'O, em Yirtrulc de melhor 
ttcondicitJnanwnttl. Coll)o querem que o Con· 
grc,;.~o act\'!~1 i to na sinccricla.de de tal a.tll r· 
rwtt.iva, que p;·ohibo ([wohib~ , PJ(iemos 
di:t.er·} a. etüt•:L(I;t <l:1 fa.rinh<l. argentina, ).lor 
vir " mm·c,.tlo c rn saccos, entendendo c1ue 
são nociros :i, satHie, qnantlo ninguom ignora 
que ass im s n l't.~z o tt·an.>porto ue wda. actuellt.~ 
qu<l s:1he p<Lra o irrtcl'ior, .do:1 m oinhos na
ciona.e~·~ 

DOCU~II~NTO A QlJE St: REFf:RE O. SR. ALFUF.t>O &~ta r azão tlit•iamo.~ que Ó de cabo de OS-
q ua.dm, s i Jlfí.o comprehcmfc.jsemos que a 
po1weza do n rgumonr.o inculca, vor um lado, 

VAR ELLA. 

Conlbrmc nos facuBa o Rrgimento em ~en j qu1lnto é difl!dl defender o imposto, e , p or 
a.t·t . 54. enviamo.-; a tiO,;u iu to •:xvusi ~ão f~ ' outro, quo n111tto u iv ct·so devo ha.vcr sitio o 
Comrni>slío de Orçamento, reque rend o seja m oth·u <tnc t> 1hz 1\]ll'l)..iGntal' • . OizGm, á meia 
llllhlicada o <.lppcnsa. ao pac,cct· .'sobro as Yoz, quo ha unt i t•a T.o com o.; americano~, 
ernorHl·iS ao Or·~ameni;o da Reeni ta. . !(110 <l cmcntl:\ é fei ta: t.le itccoruo com a 

V•Lmos ltJill brar à. Comntis.;ão r(WJ convt1m uos>:.t ctr;~ncc lla t•i :\. 
fu t•mo (H'ojecto om !!epara\lo a e!llonda rfl la- Nii.o acret.litu.nros, porque far.cnios R dovida 
Uva ;L l; ~r inha. ímport.u.du. em sa.cco~ . Não :;e jusliç:\ ao pa.~riuti;mo rio illustre ge.Hot• tla 
clovo Lledtlit· a ligoir·a em as;:umpto intima.- pa~t:t. das Rtllaçlies 10:xterioro.~ : htt. segnm
mon tu l ig"ado cem ·. a puhli cu. ~uhsis"tcnda, mente q uu.l'l iWl' . cn;.:ano n·:\ in !'ot•maç,ã.o . 
qn;LI ti l'&;e r1!1 muter·ja prinm pa.t·a u fabrico S. )(., _ niio ia :u-nar-rar', ~em causa. justitlca.
du ]liin , b:t:"J <ia alimun ta<;ãr. li'Jral. d a , o Ht•:t.zil i utni,·o a um só p a.i r. prorlnctor, 

Nilo ~ã·> l'llziies cs:;'-1.~ c,,m (jU\l s~ pt·c,cue:\ concod <l!ltlo -l!te situ;v;ii.o pr iv ilegiadu.. sobre
fu rrdmnontat• a clova\'ão Je tarifa. r'uzent.J r.> tuJo quando se tra.tot •lc indisponsavcl ge

. justiça tis intenções do autor da. emenda e :l. nero de p t•i tnoil'a nocMsidai.le. ~eohorcs de 
Connnis...:l.o, onsa.mos (iizer que e ncobr•e um nos.\O.> merc;ulu$, os :J.tnericanos amanhã., om 

'· perigo~u in tento monopolista.,- o q uo de cor- podct·o~o t•·ust ria. f:tr inhu., pndern impor-nos, 
·. to niio pcrcolJeu o illusf.rc rept·csenéanto elo sen1 contt·a.~te -possiVlll, ;~s sua.~ ma.i~ ty-

Parr.ntL, quo a. prÜl'ocinou na roolhol' uoa-f(~ . rannicas o pesttd(tS condições . . 
:. E' cla.t·o que, sendo fornecedores quasi ex- E' vcrd a.dc. confc.;;smn os J>l'opaga nd ista.s 
:' clusivos de nosso mercado os Esln.dos-Unidos da nova. t:win~. é tt iL·rocusavel vorda.de, m a.:; 
·. o a Argent ina, .~ i ostabelecat·mos que a J'a- que ha,,emos de fi.l.ze t• : a. grande Republica 
:. rinha introduzida. coro o acondicionamcu ~o q1101' C[UO adoptemm a taxa., sob peri;). du gra
>:·.de que este paiz faz u so, só podor (t tor en- var nosso principal p roducto de e:tportação, 
; tra.t.la com a subrecat•gn. de 40 •;,, o que rea l- de ma.ncil·a que tl.ea de todo compromottida a 
' , mente fazemos, som v antagem ncnllum:.~. nossa. já. mui~o abal:1d<1 situação eco no m ico
':.' para n ós, é deixai: sosinho em ?arnpo o pro- tln t~ncAira. Si_ o govor•rw de ~Washington, 
· dueto norte- amertcano. Quer dtzer quo, dos como lho pormHte uma autorização do Ct~n· 
' . . apparecida a. concurrencia.-como sempre grosso, i.a.xar o cat'ü, este genoro já depro· 
-~· succode em casos ta.os-o p:1o dos pobl 'lls va.e cia.djs~imo ftc;t. em condições tlc não poder 
· tet• uma alta n os preços. Já do peso l'cdttzi- · ir :í.11tmllo merc;vlo . 
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O :-.Uc[:a.do não pass:1 de uma íngcnuida(le justo motojo dos quo tcnh:'lm oppoPtunidade-
ou t1c uma. bud a. cto <malys<w m'l.is uma dcsa.ssisada. a.cção 

Tt'!W(jltillize-so o pa.t l'iotismo indigcna, o nos>..'l.. 
si ncr,ro e o fi n;.(i!lo : a larma, os povos com ·Cü.pacitom-sn os no~sos multo «ssustadiços 
im:~,ginaríos perigo~. . . poli r;ico.; de rj ue iL lh.Un,d.:t aut.oeizaçã.o para. 
H<~ t res ann,>s, crrmos, voton·so no capi- taxat• o c~•fé nüo passa do um esp~n

t olio " lei que p iH'Ill it tit•ia tribut<r.r nossrJ eM~ talho, ana.logo ao do quo m am os lavr adores
e, a.pczar do qu e sempre nos negu.mvs a Ü\"·J· pa.ra af <\Stfn' de ~u<~.-~ ~omonte\ra~ a crod.ula. 
zel' a. cubiçada conct'Ssão que hoj (' goitosa.- pa;,."lara<lu.. Coma. inolrons!Va, por tanto. 
mr.nte se qu('r arrancai' da G«m~n·a, o <t t•dil l Si as nosss.s l'&zões não lJastem para con-
11anltee tem ficado no que é de facto: slroplt~s · vcnco~ a Casa de qnP- devo om ab~oluto ro
ardil. O t ributo não <í !a.nç:1do. jcltar a emr.nda, cromos que ~ão suflicieuto.~ 

E por que? -PorCJ.no só s~ f:n o llUO é 110s- p:u'ii. iJl<luzil-n. a ro;;ol vor o negocio com <~ 
sivol c os <~Hlericanos n?lo putll'tn p<·r~egulr m:uim& circumspccç:'.í.o . Pal'il isto é mMcr 
o o<J. fé · lll~J.ú!o iru, }lui'(] Ul' }WOCÍS'IIU doll<', ~o l'Ouuza. '' mn<mua. a projccto em sep<trado, 
visr.o como: 1•, p1·oduzíntlo o Braz il 3/-1 dofól'ma <LUO h a j ;, l:wgo <l io tdi~pen~avcl de
p:n·tes do c;~fé do . munuo, mais d:1 me- b:1t11, ante~ de !lolilmrarmo~ oolJro a mataria.. 
tatlo do nossa proJucç::Lo ú collllll': ~da pola DopJÜJ, fa lla- so em ka ~ado commct·cia.l 
gra.ode Ropuotica c clla u1b tem ontl<> a. b::.s- coril os E~tado> Unidos. ~o é. m~.is · mLtura.l 
tccae-~<". estt•.bolocidu. :.1 ta :o::t, r1uo nu e<~so .~o - quo c:spm·omos pol' ollo, om voz rla rleseobl'ir 
l' i<t prohibitiva o impussiiJ ilit<J.V<~ a rorrwss<J. de>rle logo.ctuu nos inclin:J.mu~ <1 cedur, tle
D<I prupor~~'to de suas proci~õos; 2", nf•nhum anto tlo ;~pre~~ado noguci:.;dot ? 
paiz o Vt~IHlt- por pi'ili,:O comp:n•••.vol :.o U0sso, A pi'Uuoncia,nossos in tot•os.'loS, o lJom pu-
o <\ p l'Ova é qu e o Mcxico, v:sinho dos Est<\· blico o a.con~elham.- A . Va;-ella . 
dos Unidos, onYi:.o, Sll<l"})rochtcção paN a In· Vão a impr imir os seguintes pt•ojectos 
glo.1crra, só a.lli <'ncontr <\ndo p reços compen
S<Idoros, e a.ind<~. o pt·ov;~ o caso de Porto 
Rico, cujo café só se pód(• veudr•t• oro :Nuva 
York :10 p 1·cço, m:~i.' un menos, da doze po
sns cn.dil. 46 lülos. <' c<ISil d~• di h cida.d e 
acaba de olferooer· para a ilhil. conquist<I.Ja. o 
do proct•doni(í:> bl'azllrh~~ a. oito p~sos; 3", 
porque os yankecs 1ar.<'m o:nraord.inario ne
gocio com· o nos>o cllfó, q u l' l'OC{'bem pot• 
preço infimn, hl1noficiam l' l'C\'Ofld('m cam 
fa buloso lum•u, e a.tú o l'<'·oxpol'hm, sC'gura
m<'ntc com um rosult<~do quo bom 80 pó<le 
ima.giMt'. 

Si favorecem a entt·~·d:l. do café, n\to ()por 
nos.~ <~ li nol;• car<l., como se costum ;\ tUzet·, o 
sinl purq ur e~s;~ l'ltlliace:1 constit uo para 
ollcs o que podcriamos chamar a m:~tr.l'i<> 
prima do unH1 gl':mclo inrlnstl'h :J.,:ll'l'ÍCan~l . 

Porquo consign:1 lu• muitas clcc:l.d":> o oe
ç:rlrnen to lJr<~. zileiru a is(•nção elo impo~tos 
)l iU\ \ a cntrad<~. do gado~ urion taos, pela. 
fronteira do Rio Grande 1 

J~' por a.Mso pt•ova d<> amor ou condes
cüudencia. que da.mos assim ·a.us do Ur u-
gua.y 1 · 

Nao, eortamento; ó ]Jorrtu~ precisamos 
des~e gado par<i a industria rio·grn.ndcnse 
do tassa.lho. 

:Não taxaremos nunca o gado daquelJa pro
eodoncia, como tla mesma sorte os Estados 
Unirl os 001 caso algum t ll.x:ltrão o café na
cional, omctuu,nlo o mundo pr!Jdllc\or fu r o 
que é c níí.o pódc mudar brusca.tnento. Sar<i., 
pois, in fa,ntilidado, simploza, diga.rnos, }Ja.te
guice, fazer- lhe concm:sões por essa vã e 
sttpposta f.UUeaça, verdadeiro laço, om que 
não devemos cair, p;u•a evitar ao Btttzil o 
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Hmula grarlu(n· , no posto immediatanwnte su
p~l'io1· , o offl cia1 d o ex~1·ci loe ela a1·mada qt'l: 
at t i t~gir ao"· 1 da escala, comp>·eliendír;los 
os das classes anneoms; com emencla da CO'M· 
misscro de Mm·inlu!. e Guena. 

A' Commi~são de Marinha c Guer ra foi pl·e
sento o pr·ojec 'o n . 2:19, elo -correu ta anno, 
dispondo q llC:l sejiL grl\(l uaclo no po,'!.o imme
dia-ta.rnonto s u paTÍ OI' o olllcial do exercito ou 
da a rmad<o rjue ttvm• r. t t íngído o n . l d;\ 
respect iva csca.lil, comprehenclidos os 1las: 
cla~~cs aunr.xas. 

A Commis.'lã.o não é contraria. ao r efer ido ' 
projccto; ru:\s, · 

Gonsidol'ando que ;~, lei actu:.tl do pt•omociio 
dos utlicin.cs r lo exercito dispÕ<\fiO sou art 5•, 
rjne o prehcnchime11t o das vaga~ de tenente 
ou de 1 o tenente c de cap!t ã.u na.;; armas com- · 
ba.ten tl3'> 6 r cito por ordem de antiguidade, 
com a. oondiçio imp>·cscind i.,et de ter o offi
cial o respectivo curso da arma.;· e. 

Consid.N ando quo o paragrapho uoico 
dosso mc>.~mo a l'tigo c;;trtbelece uma excopção 
para. ·as ~1lfores o tenentes de cavalla.ria c 
infantaria quo actualmonto nã.o teom o curso 
do sm\ a.r ma,concordando em que dous torços 
daquella.s ""g..s Sl'j <u u preenchidas po1• clles 
e um torço sómentc pelos quo teem o curso 
da at·m ;J. ; 

Considerando, portanto, que a gra.duar;o.ã.o 
para cada. um dl'~srs officiaes som o curso 
rodundar ia em pl·ejnizo do ter ceiro sempr e 
quo <~ va.n:a· a da.r-so uovessc ser pt' <'Oncb1d.:t 
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]lO!' estudos; poe estas t azõcs, ú a Commi8~:'io l 2• tl iscussào do projccto n. 2.')9 A , de 190 I. 
de pM·occr qu~ sr.ja, o projecto n. ~:JU adop~a .. com p:u·et:ei' sohre omond:ts ntrorocida.s pa.l'a 
elo r.nm a. S<'gutntu <'m<>nda.: ·~ ~· di~CU>i-iÜ.O do ]lt'O.iflcto n. 259, dos lo 

· , · -anno. CJII~ lix:t ;r, do~poza. do 1\lini~terio das 
Ao u.rt. 1', accrosccnée-sc: Rela<;>ões Exterioro.,; pat•a o excr·cicio llc 1902; 
Pi.lragraphu nnico. Emqu;~uto oxistiJ'Om 2" <lí.-;cm;{~o do P!'ojccto n. ll35, de 1901, 

nas at•rna.s do inl'a.n tal'i;1 o ca.vall<trü~ a.lr<'l'l~~ a.nto1·iz:wdo o l'orlcr l~X(lcutiv(l a abrit' ao 
ou Wn!'ntcs sem o rospoc!;ivr> eurs1l, ~~ gra- MiniHt.O !'io d;L Uuor:·a o CJ·odif;o do 7::lfi: .. 124$, 
dua.çitu compct.o ;w n. I d;L osc:ü:l si :1 v:tg:t ~!lp!Jimnont<Lt' à vct·ha 10·' - Ktapas ···- do 
quo sG sPguit· tiver d<; 8i >l' prccncl l ifL~ llf•l' iLI'l . 15 d:~ lei n. 74G, dD 2'J de duzmnb t·o 
antiguid<LLlc, ao m:tis an ti)!O elos quo tivorom <le I!JOO i 
o cut·s& si a. vaga <~ d<tr -~o· 1!cver sor prcen- 2" di!cus'ii'l do pro,jiJeto n. G~ A, de 
chid<t pt.H' <'Studos. WO!, :lltet·;mrio <t c!:~~so 1", 11. I , <las Tal'if':t~ 

Sala. 1I::!S Comrnis.-;õos 8 ~h! novcmhl'o dl' rias ,\I.C.todeg;~s ; . 
1001. -Mue.~ Bm·/Josa, I;••esidt•n te . .:_Soares . 2'' ' ~ 1 -~cu:<.no ~o Prli.)Cct-J n · 21 x, <lc _ I ~)() !, 
do;· Santo.<, rr:!atot·.-Ccll·(os Cttt;(d('anti. - n . a.u.t.~nz.:~ ~Hlü () t IJ·'·") ['. l.•,)(()(:r~tiV() ;~ ~ t:;· ~~: ilO 
J>aixao. _Ym'lcido, n(i.o <JUiLnto '·"' pt•i;J cipiu d:t ~!J r1H-~tc~ 10 _•1:1 :\[,ti tn.h~t o~~ c•litl~ ·~·~ 6.1;;.1 ~70 1.! 
gradua<;a.o oiorig<ttOl'Íil <l<J;> chofc; <lu c las:;P, o ~1LJ lu!IICfi~·;;, •l , vc.: l.J •• ~ K, , 1~ \11 t. 8 :~•l l~ l 
qual C(I05Hlol'o salutarL·;s;mtl. Ona.nclo o rn·o- 11 · 746, de -li rl c 'lr.zcmlno de l.JOO, }I LI .t P·~·
jecto ti) r· discutido, dard 0 , mot.iv••S Ü<' mou ~~n;on f:o ~~ •. ~old.o.~ . ·~uc . cui~}letct~ a.~:~ o.~'.' 
dos;tccordo cum 0 parec::r. _ A.lbuqt~cl·r.ua cme.,_ tt .. tr~.>lt:r Hiu~ P•ll .L o r[ u.ulro (},~ I O>Ol •a 
Sen:io. ~ •lrlpli!S d o ttllnull;Ldas as t' l~~pccttvas l'fl· 

" fonnas; 
N . 2:30 ·~ 1001 

O Congresso .1\aciunal d ocroL<~.: 

Art . 1.• Scr1i. g l'a<luado no posto imm<.•
diat<>mon tc su pcr iol' o ullieial do exer ci to o 
da. armada que ;,tf;i11giL· "'" n. I da n~srie· 
ctiv:L Ul>C<Ila, comprchemli<los o.; das classes 
o.nO<'XüS. 

Art. 2. o Par;1 :1 execução d :1 p ro>cn te lei 
revogam-se a.~ disposi ~'ücs em cotHt·al'iv . 

Sal<\ d:ts S(l~sõcs, 28 de sotcmuro d<' 1~01.
Celso de Sou::r< . 

O Sr. Prc.-lden<te·'- A n!;whã. 1111-

vcrá. sos.são noct.m·n ;~. A <Jl'llem do dia pa.t·;\ 
a :sessão dinrn<L <!a, seguinte: 

Votação üo projecto n. 265 A, de IDO!, tor· 
nn.nrlo exten~ivo ;ws lnncos n:\cionaes, com 
s••do na C:LJlit.a! du Estado de Pcrn:uniHtt o, o 
der;ruto legislativo n. 7li8, úu 20 de jn nho do 
J!hll (2' U!~C U:>São); 

Con>inn:J.c;ào d ;1 ~· di::cuss:\o elo p t•o.]ccto 
n . 21fi ,\ , tlc 1901, c:om pat'<Jccr so bt·e :lS 
cmonda.s pn.t•a 2" üi~cussão do p ;·nj ;do 
u. 2 16 A, qnc fixa a unspcza do MinistOI'J.C) 
da. Mat·inha pat':L o oxcrciciu rlo l!Jo~; 

Coot inuar,il.o <l;t :;~ di~cu.~,~'io do p eojcd n 
n. 121 , <lo l!JO I, a u l.or·iz:mtlo ' ' l'orlm' 
Exocutivo t~ a.IH'il' au 1\linistcri o d<~. ,J,Istiça e 
Negocios In tcriol'<:s u ct'IJI.li to ú.c II~ !: ! JOIJ$<)1111, 
supplumunta r ao n. 14, do ;LI' I. 2• 1la lei 
ü. 7·16, de 2!1 de <iczfJ rnbt•o llc WI~J ;. 

Continoiaçil.o diL s~ disr:IIJ>Sii.IJ <lu p r·ojuctu 
n. 133 U, <Ir: IUOI , ' [ UO autoriza. o Podur 
t;xccutiYo a ;~ht· if.• ao Mi niSLtJI'io da .l u~t iça o 
Negocio,~ ln Leri út'I!S o ct·cdit.o d.e I I :~(JII:j;, sup· 
p lOUlentm• a VOl'ba !I" do itl't . 2u da lei n. 746, 
de 29 d.o dozembro de WOO; 

Z• diS(:US,ão do Jli'<J,jccto ll. 2'22, de ! 1)01 , 
dcterminaollo tJUO, os ulriciilo~ do c~O!'cito, 
<LI'Il1 iLd:~ c cla.sscs · :tnnexas, l'cformados ou 
quo so venham •~ I'Ofr!rnut· do) · accOJ~lo com 
ns dr:~rui.'J~ ns. lútl :\,do 30 1le dezumlJI'o ·•.lo 
!Hl:>D, c 1\i:l A. ([e :-Jo do jrtneiro do 18\:JO, vo
luntllr ia ou cornpul:'O J' i;~uwntc, tonm dil'oito 
<1s yan lagons n:mradas no all'a.d. de Hl rio 
1 lc;~mnlrro do 1700, u re~olw,:iio tlc !!fJ do dc
zembr·o do lKOl ; 

1 ~ 1!iSCUSlÜO· ÜO projx t r1 n . 20t.A, de l!lOl , 
auLurizandu o Oover•no a <lc.-;pon<lur at,é a 
([U:wtia illl 50:000.~ p :ll'a auxiliar iLS rle~pcz:ts 
de in~t;dlaQ"'io u os t t'itbalho~ U.o Congt•csso 
Agric da.; · 

l" discus ... <iio d•l praj~·cto n . 14G A. de L !lO! , 
instituindo r<•l-(t':>.B p:tt'<t o <.'>Jt.ilb;•l,'eimcn f,o 
rln cm}H'eZiL~ Ih! :u ·rnaZl:W~ g(lt'!~:~s, d :~ t<~ l'1ní
nao<lo os rliroltos c asobt•i g<u;iJe; tluss<~s l:m-
lH'l!l.aS ; . 

1" <lii<• ll.~ôilo do 11rojocto 11. 142 A, Ll11 1\lO l , 
l'lliJ I'g:LI!ÍZJ. II(lO O <:OJ•po d() ongunJwi L'I):.; IJ:L
YilO~ <: flx;wdu o JWSso;d (lo t·cspu<.:ti v o (lU <L<li'O 
o•·•li n:tt·io (com JHU'ec:Jt' JS e la~ t:ornmi.;sõo~ do 
M;t<·inlt:t , Gnot'l'<~ o O;·r;:;wtelltll); 

;;a oli~cn.~são do ])['OjN:1;o n. 127, ;lc !GO l , 
tli ~<po!Hlu s•>hL'l' " r:o11 t•~gmu <l;1 ant.i;; !rlol;Lrln 
du pos&o rl<•S om :i;ocs rh> <'X<:t•r:il;•>, <L rtu<·. se 
l'!Jl'O!'(: I!I u . .; :ti'Ls . I" O 2'' da l<:i n . 330, 1lc \J 
de dezo:niJro rk IWI:í; 

1• .rli.-;ctt:;,;;i'io tlo pl·ojecto n. l iltl A, de 1:)(11, 
o,;t<:<bclcccmio q uu as o •.ap:ts d:>s otrici:ws do 
oxcrcrto o d<' annad:t nunc:J. serii.il inf•:
L'Í•JI'I.:;; a 1$•100, rju:dquOL' fJIIO ~cja. <I guMni
çio ;~ I!' L<' ]JCl'LI' llÇitOl, .S<tl vu as oxo.;cpçõt:s 
cl:L lu: ; 

:i' dis,:ttss:io rln p rnjrJdo n. 264, de I QOI), 
a.utor-izr111 1lo o (>ovot·no ü. pt·uro;;;~r o prazo 
conc<'d ido ;.i Socicdo.dc Montoplo Geral do Eco-
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nomia dos Servidores do Estado para. ín
domniza.I' o Thcsouro Fedora.l du. quantia dr 
que lhc.ó devedora.; ~té que e.<JSa. instituiçã.o 
regulartzo ~ua. siítmçi\o, podendo mo;mo ro
leva.l-a. tlo paga.monto da impol'tancia. om 
que ficou <.~lcançada. n <l anuu de 1809; 

3• diScussão do projecto n . 132, de 1901, 
autoriza.ndo o Poder ~:Xecuti vo lL ahrit· ao 
Ministct•io 11:.1 M<tl'ínhu. o crndito de 100:000$, 
supplcrncnbu· ao <.u·t. s•, n. 24 - Obt·as·
<ht lei r. . 741.i, 1le 2\l rlc doz:1mhr·o <le 1900; 

2• discu:-J:;ã.O do projccto n. l~l. Lle 1901, 
autorizando o Poder l!:xectttivo. a <.1brir u.o 
Minlstcrio d:t Fu.zcn<la o credito oxtra.o)'(li
n:.ldO dn I: 1:'12$ p<.w:t pu.gamcn lo u. divol'OO~ 
opat•arios d:t Ca.sa. da. Moeda.; · 

3• d iscussão do p t•ojccto n. 2:32 A, rio HliJO, 
~~om o paroc~r n. ~. de 191')1, autoriz:ttHl•> o 
Podet· Executivo a lt•:tnsformar :ts 1•, 2• o:~~ 
t.IH'!Uus da Sab-Dircej, :> t·i :~ tlos Conoios em 
t•, 2• o 3a secçur.~ n:t Di roetoria. Geral, pa:>
sa.nrlo os cho!'cs de t tu•mn.s :~cheiO.> rio oocç:io 
dosdo c1uo preencham as condições rcgul:~
mcn tMo;, il dando outt-as pro vid(lncia.<· 

3a Lliscus.suo elo p t•ojoct<> n. IO:i, rio ioo1, 
rmtl'canúo os ca.sos c a Jüt•ma. da. rcwisão cbs 
condcmmtçiies; 

u<\ Ma.t•in i1a p ·1ra. <J <'xorcicio de 1902, caso 
não S(~il encerra.d:.l. na. sossã.o d iu rna.; 

2• dis~ us.iã.•J do projccto n. 259 A, de 1901 , 
co;r~ p~roem•_sobt·.c> crn?ndas otrrrcc~lo.3 para. 
a. 2 dl~cuss::to do proJocto n . 2o9, deste 
a.nnu, quo ftxa. a. dO.>peza. rio :Miai~torio das 
Rolaçõos Extorioros para. o oxercicio de 1902; 

2" <liSCU8>ão do projocto n. 247, tlo 1901, 
ib.;lnrlo 1t dospoz<t elo Ministorio <!a lmlustria, 
Viação c Ohra.s ·Publicas Illl.ra o cxorcício rio 
l902. . 

Vcom \Ío Mos<t as 8cguintcs 

m:CLARAÇÕJ·:S 

Occhu·o que votoi a r..vor .tla.~ MlfH1ria..q elo 
Sr. Ü<Llú ino Lor ,:1o, cla.ssitlcadas sob ns. 91 
o~. . 

8a.l:\ das sessões, l l de novcmbr·o (lo I IJOI . 
- Uat·lus Cavalc:mti . · 

Declat•:.mw~ Ivwer votado r:ontra. o favor 
concoditlo ao Instituto OynamiJ-thert~p iw 
i\! vim, as~im com ,iá. hwhmos vot<tLlo contra 
a. d<vliva rlc 5~J:OOO$ ao pin ~or· Victor· Mei
rcllos. 

S;~h• das sessuus, li do novombeo de 1001 . 
- Alfredo Yarcf.l a . -Ger mcm o I! asslodiCt'. 
Som·es dos Santos. 

.1& <li>CIH~;iA) do pt·ojcctr> n. 182 A, d~ 1001, 
tlispons:.t . .nt.lo :L Fazenda Municip:tl de arlo:tn
t:~e o Jli li;<Lillento do sol lo) nas eatuas em que 
fo.r a uwt·:t ou rt~. )ltJrn.o tn a justiça local do Lovanta-so ,1 se;~ãu à~ 4 !torWJ 0 30 minll-
Ut.~trteto Fndcr:~. l , o tla.n•lt> outras pro.vidon- ~os da tu.rJo . 
eJ:~s. crnu omnnda. tla Commillsií.o; 

:<• d_iicu <s io do projccto n. 27 1, rio 1001, 
:~.u to l'IZ:tndo o Podor Kxecutivo a. abri r· a.o • 
Mí nistol'iO dtt t•:t.zentla. o crcrlito oxtraord i-
oar_io_ 1lo I~:.WI~OO pa,l"a cum]H'ir n sentenç-a 
do .]llt7. seccwn:~l rlo.Jta Ca,pital C!I.W conrlu· 
mnou a Fazcnr.llt N•Lcioru~l a rcsl.ituil· u. 
Rorno<:nc ,. & Con~p ., n·eg-or.i<•o tos ncst:t p l"a.
c;a, ;~ lntportttne~<~ que de rna i., p:.~~:u•:tm 
como rlirciíos rio i111poriK.tçiio riu sal impor
t:t!lo otn JHll7; 
· lliscltS.'!ào nnie:1 do projecto 11. 148 do 
WOI , a.utori1.amlo o Gov('rno ;1 rn:1n,ht· ;\J!I
t.a.r ao c:.tpi ~;;i.o ele fr•ag-at:L Franci.-:Co Cartloo 
a an tigui!lad r da. rln t:1 d" prona\X'iLo ár1u<•llo 
po~to om 20 do aiJríl do !800; ' 

2~discnsslt'J !lo pn•Joci.Q n. 174, elo WOI, 
mn nd;;ndo t[Ur o Oovnrnu d·1 ltnpubl ic:L in
drmniw, eom a quantia dn 70:CK)0.~. a. Vietor• 
M<'i rollcs rl•l Lima., pelas tlc!.spoz : t~ quo f'(Jz 
cum 'L p1nt11J'a., montugem e eustr.•io ri" Pi4-
nor·a.rmt do OP~cohl'imt~nf.o tlo ll<·azil (eoru 
substitut ivo d:.t. Comm i:;~ií.•> tle Ot•••:unonto 
ao pt'ojoc~v 11. 2íil, ilo l!JOfl). ' 

Pu.r:1 a Sl;Ssão noduru~ ~~ ot•Jr.m do tliu. · ~ 
<I soguin';o: 

Con\i nuac:"lo th 2" discussiio tlrJ pr<ljecto 
n. 21fi :\, do 1001 , co:n parocor sohro a~ 
eraonthq p:u·a 2" tllscuSS:I.o r(l) .lll'ojocto 
n. 2 1(i A, I[UO tixlt a <.leolleza do )llinistor·io 

Ca<nara Vol. Vl l 

IH• S F.~SÃO F.M 12 lll·! NtlVF:MGRO llE 1!)0 l 

Presídcncia do s,·. Yrt: de Mello 

Ao moi•J·cli:t prucj<lc- ~tl <i nhi tm:Hia , :t r1uo 
l'O$pOniiOm os ~~·~ . Vaz do Mello, ~atyro · 
Dhs, C:tl'los do Nuv:ws, Angelo Noto, Ag;l
pi~o !lo:; $ao to;, Luiz !luaii.Jodo, C<tl'lox Mar- . 
co:lino, Otdwiol Sa.l~aclo , S:t Poixo\1), Ct·h:Lno 
S:.Lnto:t, Luiz JJomingnc.-:, Gn!'dclha Mrnu'ã.o, 
Cunha M:1rtimr, .Joaquim Pirn~. Yil'~ilio Bri
g itlu, Noguoir<.t. AC(>;uly, Fn · .u.·ico llorgcs, 
!:iorgio s~~.l)Qyfl, Gonr;~1lo i;oiH<), t•:rmir io Cou
tinho, Toixnic·a. 1le S;l , (.J<II II OS tlu Mattos, 
Bdcio Filho, .J,Jii.o Yi cim.. .lu li" elo Mello, 
Est:;cio CoímiJl'<L. Ar·roxilll a.s Galvão, Ra.y
mundo de Mir:ulda, .J.JViniano 1le Ca•·valho, 
F:1Ust.o C<Lrt.losu, :o;cahm, Nniva, Augusto 
l•"nt.a .t~il , Milton, l~r:1nci~co Soàrt), Manoel 
Caota.no, Alvt<~ Bu.rbo~a. Tolontino tlos &m
io~, .I IJSI~ 1\Ionjar-< lim, Htmri rjue La.g1lcn. H.a.ul 
l.lat"I'OSO, Douclcci:lnu !l!J Souzo.\ , Nilo Pc
ç<.ulha, Lout·nnç'o ll:tptisl•.t, Silv:L Cast.ro, 
Cus~odio Coclllo, Martins Toixcira, Oli.veira. 

2S 
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Figueir e!do, Theophilo Ottoni, Viria t o Mas- ~ Rezende, l\Ioreira. da Silva, Oli~ír;\ Rl'aga• 
c;n•enhas. FJ·ancisco Voiga., J oio Lu iz, Mon- Joaquim :\ lv <u·o. 171mundo da Fonseca, Luiz 
t.ei1·o de Barros. Pcnido Fi lho, .Esperidião; · P iza, Cincinato Br<1ga , Benedicto 1lo Souza , 
Bueno de Paiva, Cn.rn'eü•o ele Rozende; Fran- L\ndvlpho Serra. Alen car Gni ma.rãl.'s, La
cisco Sal!c~. Lamounicr Godorreüo, Anton i.J menlH~ Li11s, Barboso, L ima , Soa.rcs dos S:J.n
Zacha rias, Henriqu e S;dles, Ma.y l'itlk, Carlo> te~, Germa no Hasslochcr , F t'a ncisco Alen
Ottoni, E luardo Pimon tel, Olegario ~[a.c icl, castl•o, Rivadavia Corrê<L e Campos Ca1•tior. 
Rodolpho Paixão, Lo.ma.t•tine, Gusta vo Godoy, Abt·e- se a sessão. 

· F~rmmdo P1·osb~. Do minguas d,) Cas~ro, · E' lld~ e posta em di>ctM.siio a a.cta . 
Dmo Buono, Va.lms de Castr o, Cosk• .Tumor, · · 
Atlulpho Gordo, Rodolpho Mil':md<l, Ca.j:1d•), 
Al freao Ellis, Teixeira Bt•:mdã.o, C;~rlos C~1- . 
va.lcan ti. P<Ull:\ lt.'\mos, J ?ranci5CO Tolen · 
t ino, Vic tot•ino . Montoil•o, Vespa.sic\oo tle 
Albuquarquc, Alfredo Varctla , C<~s.,ümo 1lo 
Nasclmrnto fl Diogo For tunt1. 

Deixam de comp;u·ecer com ca.w:l<t part t
cipr&da o.~ Srs . Gastão dn. . Cunha, José 
Boiteux. Arthur Lemos, Pellt·o Clltwmont, 
Hosanoah de Oliveira Antonio Bastos, In
dio do Br.1zil, Rodrlgues Fc·r nandes . Chris
tino Cruz, João . Lopes, Augu5to Set e
r o, Eloy de Souza , Tàvares t.lo Ly ra, Pe
reira RC'i~. Soare.>, Neiva, Tr indade, Silva 
M:rriz. Malaquias GonçalYos, ·Mot·eira Al
vos, Cornelio <h FonseM, Elpidio Figuei
r·edo, Atron:>o Gosta., José Duar Ge, Epami
nondas Gh\cintlo, C<~stro Rebt'llo, Tost<\, 
Paula Guimarães, Vorg oe de Abreu, Au
gu~to de Freitas, PManhos Montenogro, 
Marcolioo Motu'a, Dyoni~io C01'queiru, 
Celso tlos Reis, S>1mp:1io Fet' l'az. Augttsto 
da V:ISC.)neJIIos, Antonino FiallJO, Ma.rtinhil 
Campos, Julio Santos, Percir;1 li.os Santos, 
Aurelia no tios Santos, Joaquim BreYes, Hau· 
g€'1 Pestan<l, Estnvão Lo~o. Il\lefonso Alvim, 
Monteiro tla. Sil vei r :\ , AI ft·eúo Pinto, Aual
berto Ferr az, Leonol Filho, At•tltur Torro.~. 
Mano~l Fulgencio, No,.uoil':J. Junior , Linuol
pho Caetano, Mir:tntl.~ Azevedo. Btwno tltl 
Andrada, Paulino Carlo~. Azovcrlo M:WrJuus , 
Antonio Oint t':L', Hermo !le~ihlo do Mo r :•cs , 
Ovidio Ab m nto., , Manoel Alves, X a,Vil!l' elo 
Valle, .loi :J c:~nrlido, Mat•ç;t.l Escobar, Fl'<tn· 
cisco Monra, Angelo Pinheir o, Aurdiuno 
Ba.rbosa. o Pinto rh Rocha. 

· R ,;om Ci111&1. os Srs. Allmquerquo í'erejo. 
Joii6 Buzebio, Anizio de Abreu, .João G;1yoso, 
Raymundo Arthu••, Thomaz Accioly , Thomaz 
Cavalcanti, Fra.ncisco S;i, Limn. Filho, Ca
millo do Holla.nda, Col.;o ti o Souza, Peroit·a 
de Lyra, Esmet•iLldino Bandeira, Pedro Per
nílmbuco, Araujo GóCJs , Rodl'i g-ne~ Dor ia, 
Sylvío H.omero, Folix Gaspa.I', Eugenio Tou
r inho, Adn.lbcrto Guimat•iio:::, Rorlrigue~ 
Lima., Edua!'J() lVunos, Ga.lclino Loreto, Pi
n heir o Junior, José Marcell ino, Heredia de 
Sú., l r ineu l\Iachado, NelJ:;>n de Va~conceUos, 
Oscar Godoy, Sá Ft·eire, 13a.l'!'os F1·an co Ju
nior, Alves de Brito, Pereira Lima., JoSé 
Bonifac io, Landulpho rle Magalhães, Pa.du11 

O Sr. I~neno d e Pa.iva ('}-Ainda 
umn. Yoz, S•· . Prosiden t~. a. ba ncaria. minoh•a. 
r.om necessidade rle cumprir o dolo;·oso 
dever rle dar [t C:umt ra a. eommunicação de 
qur mais uma v aga se nbr iu n o sea ~eio , d e 
que mais urna vez ainda, 1:0 correr llesta 
legisla t um., teve ella. cl!l p erder nu caminho 
u.m dos seus compa.nltoit•os. C[I.te não pôde, 
como outros j á. nlí.o puderarn, chegar ao . 
tcl'lno da. jorm11la. . · 

Sr . Presidentr, ainda. . nfio clwgãmos ao 
fim do segundo anno da legislat ura. e já 
quatro Ti1gas se a.bl'i,·arn , Jl il r epresentação 
dE- Minas, no Congees»> Federal. 

·O primeiro a. deixar-nos, fet·ido pelo golpe 
cru~l da. mor te, foi aquelle vcH•o t raba
lhador do pNg re;so do norte de minha 
terra., foi o gr•ande c:tm peao do inte r 
esses do nor t e de Minas, fo i aquollc hom 
companheiro que se chamou ~r,woel da Silva 
e que afj ui l'i1Ssou ra.pidamente dem ter t ido 
t empo de Slll' conlwcido por todos o~ seus 
collega3. Depois, Sr . P t•esidente, foi aquollo 
g rande brazile iro , gloria. não só de minh~ 
terra, como do Brazil intcirC' , u.quollo que se 
chamou o conselheiro M:~tta Machado (ap oia
dos), um <los ·nomes mai~ !(lOriosos d<~ p r o-· 
paga ndn. J'edcmptora uos velhos s~~agom~r1os 
escr~vos o quo nos ab;mdonou t;unbcm fo
l'il!o polo golp ll cruel du. morte . Ai nd ;L h:.L 
POUl'O o no~~o comp:1111Ic1r•o do hane;.vht, o 
St· . 8Hvcit·a nrumonrl, quo :dnda tem a ~ uu. 
cmlol!•a. pot• p!'OoncltoJ', dQS<>l)P:•t•ecou; o 
hon tem chegou-nos <t. triste notir.i•~ de l[UB 
ma is um bata lhador d<t Ropultll:ca., m;tis um 
companheiro do lnta...;; dcixOJI-nos om moio tlu 
cam inho, vic tim a.clo pot• pcl'tinaz molcstia , 
o Dt•. Necesio Jus6 T<~va.rcs. 

St•. Pt·o~irlento, :\ m orte de Nec:1sio Ti\
val'es ó p ara a. r apresontu.çli.o m ineira. um 
golpe cr uel (apoi ttrlos) , é pll.rl\ u ptH'~i tlu 
r epublicano mineiro uma por i.la. senslvol e 
pa m o Estado do Mi nas um grande golpe, 
porq llo olle era um bom c0111pa.nhoiro, um 
l'opublicano distinctir;simo o, mais do quo 
tudo, u m mi neiro a.mn.nto d:\ s ua. terra o 
da su:• Patria . (AlJoiad os .) · 

l'lcccsio Tav:~rcs talvoz não tenha sido 
uem conhecido por t.odos os mcmvros desta 

(' ) Es' e discur•o não foi revisLo pelo orador . 
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Cama.ra ; elle, acobertado por aquella mo
dostia. ctue o prendia, na obscuridade do 
sell lugar, não se rmmífe~taYa a todus tal 
qual tinha uireito o ~eu talen~o e tal qual o 
podia mostrar o sou grande coração-mas 
nós, que o conhecemos de perto, nós, que 
sabíamos avaliar a gran!lez;\ daquBila alma 
e ila.quello coração, é quo podemos medir a 
perda que soJfremos. (Apoiadas.) 

Sr. P rcsiden te, V. Ex., como mineiro que 
ú, B:J.llO perfeit<J.meute as posições elevadas 
que no no;lo Estado occupou o Dr. Necesio 
1\\Va1·es. Republicano da IH'op:Lganda, tl'aba
llradOl' .inconcusw po1· tudo ·que ora gran
deza e prosperidade do Estado de ~finas-, 
elle foi no Senado mineiro um dos ffi<\iores 
tr·ab~Ihadores dos princípios repu!Jlica.nos, 
J'oi nn, creaçã.o do par/,ido constitlteion;l! 
republicano um dos membros da sua com
mi~são executiva c teve em Minas a grando 
aura, da popu1arillade a que tinham dh•Gito 
o seu ospirito ordeiro, tr<thallmdor, e o seu 
magnanimo coracão. 

Pois bem, Sr. PreJidente, nós, filhos da
quella torra, queremos render nm preito de 
homonag~m ao disti.nctissimo mineiro cuja 
perda 1ament1mos, e vimos pedir á Oamara 
q~o so associe comnosoo nesta manifestação, 
con;;entindo que se lance na acta dos nossos 
tr;~balhos de hoje um voto de pezar e que se 
levanto a sossão, como se tem feito sempre 
que ~e dão destes tristes factos. (MHito bem ; 
muito bem.) 

O Sr. Pre8idente -· Em primeiro 
lagar vuu consultar á Camara si nenhum 
outro Sr. Deputa.Uo tem ob~ervações o. fazer 

-soltrc a ac:a.. (Pausa.) 

O St•. Gomes de Mnttos- Sr. 
Presidente, na. publicação dos trabalhos !lo 
hontem ha uma incorrecção a respeito da 
emenda <>presentada pelo nobt•e Deputado 
por Pernambuco, o Sr. Teixeira, ds Sá, ao 
p1•ujocto n. 265 A, de 190 l , c digo que ha. 
uma inconecçã.o porque sou um do~ sígnata
l'ios da emend<t e o meu nome não figura 
nel.!n.. Formulada. a cmonda ,eu a assigMi 
ern tet·ceiro Log<Lr o, entretan to,da, publicação 
nlLo con~ta. o meu nome. 

Peço. porhoto, a V. Ex. que mando re
produzir a emenda confút'rnc es tá no or i" 
gina.l. 

O ~r. Presiden.t.e- O nobre Depu· 
tadu ser(~ attenditio. 

O Sr. Presidente-Antes de dar 
a acta pot· approvada, cOTI1!Iluntco á Camara. 
quo o Sr. Se1•gio S1~boya deixa de compa
recer á sessão de hoje, e provavelmente á, 
nocturna, por motivo justificado. 

Communico aíod[l, á. C~.mn.m que está sobre 
;\ mesa a red.acoão final do project o n. l5D D, 
de 1901, orçando a receita gera! d.a. Repu
blica para 1902, a qual vae a imprimi!•. 

Em scgnida, é approvada a acta. da SCi!São 
antecedeu te. 

E' approvado,cm seguida, o requet•imento 
aprcs0nta.do pelo Sr, Bueno de Paiva. 

O ISr. Pre@idente- Na S(Hsão no
ctul'na do ho,je d<.~roi a ordem do dia par·a a 
sessão de amauhã. 

Vae a imprimir o. seguinte 

Ull:DACÇiio 

N. 150 D-1901 

Itedacç<!o final do projcdo r1, 150, .dC$te amw, gue orça a Re.:eil~ (~oral d u. RepJ<IJi io.t 
pm•a ·o exer-cido de 1902 

O Congrc.~so N(l.cion~ü uecreta: 
Art. t.o A Receita Geral ela Republica, ([os ~~~bdos Unidos rlo Brazil é orçada, pnl'a o 

exercício da 1902, em ouro 42 . 876:(i{i6$637, papel 2.j8.06l:OOO.$ e J:>Cr!l roa li z:td:l com o 
producto do que fõr <U'l'eC<Idado dentro llo monciomLdo c~crcicio soiJ os seguintes 
títulos : 

OR.DINARIA. 

I m portaçao 

1. Direitos de importação para consumo .. . ...... . 
2; Exp ediento dos g cncros livres de direitos de 

consumo ............•... ,, ................•. 
3. Dlto do capatazias ......................... . . . . 
4. Armazenagens ..................... · ... · .... . .. 
5. Taxas da estatisticas ..••••.. , .... . ............ . 

Ouro 

33.000:000$000 
Papel 

123.750:00()$000 

I . 600: 000$ 000 
1.!50:000$000 
3 .700:000$000 

270:000$000 
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Entmda, sahida e estadia d1 navios 

6. Impost:> d.e pha.rocs ........................... . 
7. Dito de docas ..•............................... 

.Addicionaes 

8. 10 °/o SObre O üxp~1diente dos ganet'03 liVl'eS de 
direitos de imp)rG<~ção, phat·oos e docas ..... . 

l.NTERIOR 

9. Renda da Estrada, de Fel'l'O CJnteal do Br<tzil .... 
10. Dita das estradas de ferro custeadas pela Urti;'io .• 
ll • Dita (lo Correio Geral ......................... . 
12. Dita. dos Telcgrapbos, nos tJrmos das leis em 

vigor e do disposto na presente lei. .......... . 
13. Dita d:.L fazenda de Santa Cruz o outras de pro-

priedade d<t União .......................... . 
14; RendiL da Casa dn CoerccÇ'ão ... ! ••• o ••••••••••• 

15. Dita dit Imprensa Nacional n Dia1·io Official. .•.. 
lG. Dih do Laboratori.) Nacional do Analysos nos 

termos da presente lei. .............. ~ ...... . 
17. Dita. dos Ars~nu.cs .. _ ...................... , .. . 
18. Dita da Casa da Moeda ........................ . 
H. Dita do Gymnasio Nacional. .................. . 
20. Dita do Instituto dos Surdos-Mudos e Meninos 

Cegos ........ . ............................ . 
21. Dita. do Instituto Nacional . d~ Musica ... o ••••••• 

22· Dita das matriculas nos estabelecimentos olli-
cin.cs de instrucção superior ...........•...... 

23. Dita dn. Assistencia a Alienados .............. .. 
24. Dita arrecadada nos consulado;-; o ••••••••••••••• 

25. Dita dos proprios n<1cionaes. o • : •••••••••••••••• 

26. llnposto do sello ...........•.................. o 

27. Dito de transporte ............................ o 

28 .. Dito, nos termos da:s leis em vigo1 c do determi-
nado na presente lei sobre o capital diLs lote: 
rias fedoraes o so brc as ostaduaes e mais 5 o I o 

do scllo adhesivo sobre o valor do bilhete ou 
fracçã.o de bilhete de loteria exposto á ven<h, 
cobrado om cstarnpilh:~s. sendo o pt•ouucto 
deste sello u.dltosivo applicado ás obra.s do c<li-
1icio e monumento do Lyceu de Artes c OlHcios 
dedta. Capital. ............................. . 

29. Ditos sobro vencimentos e sub.üdios, inclusivo 
os vencimentos do~ membros do Supt•omo Tt•t
b.lillal Federal c outros juizes fedor· aos ..... . .• 

30. Dito sobre consumo do u.guit ....•..........•• 
31. Dito do transmi8sfio de apolices c embu.rcn.-

ções ...........• o ••••••••••••• • •••••••••••••• 

32. Dito do 2 1/2 °/ 0 SObt•e !liVidcndos dO.) tiGulo::> 
das conipa.nhin.~ ou s:Jcicda.dcs a.nonymas ..... . 

33 o Di to sob L'C ca~as do sport .. ................. . 
34. Dito sobro annuncio::; ........................ . 
35. Contribuição da.s eompu.nbias ou empt'eza.s de 

estradas de f'N•ro o de outra~ companhias, in-
clusive a City Improvernents . ................ . 

::lô. Fóros de terrenos de marinha ............... . 
87 o La.udemios .................................... o 

38. Premio U(' deposi.tos publicos ..........•..... 
39 o Taxa judiei ar ia ...... · .......• · ...... o •••••••••• 

40 o Taxa de aferição de hydrometros •. o • o •••••••• 

Ouro 

300:000$008 
130:000$000 

......... · ..... . 

1.000:000$000 

Papel 

20:000$000 

90:000$000 

29.000:000$000 
400:000$000 

6.000:000$000 

7.000:000$000 

60:000$000 
15: 000$00:) 

300:000$000 

80:ü00$0ÓO 
30:000$000 
25:000$000 

l :30: 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 

1.700:000$000 

3.400:000$00() 
1. 700:000$000 

000:000$000 

l . ~~00: 000$000 
20:000$000 
2:000$000 

1 . 400 000$000 
30 000$00 I 
50 000~000 
40 000$000 

150 000$000 
5 000$00Q 
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41. 

4'l 
4~. 
44. 

Consumo' 

Taxas sobre fumo, de accordo com as leis C'm 
vigor, modificadas as taxas para q fumo des-
1ia.d.o, picado ou migado, a sahel': o do preçJ 
de I$~Oq por kilogramma, por 2.'5 grammas, 
20 réis .................................•.... 

D~, l$2qO a 2$ o kilogt'a.mma, por. 25 gramrnas, 
.)o réts ................................. . ...• 

Do mais de 2$000 õ. kilogramma, por 25 gram-
n1n.s, 40 r6is .................. ;-, .... _ .. . ..... ; 

Dita sobre bebidas., ......................... . 
Taxa. sobre phosphoros ...•................... 
Dita, .do 2.5 réis por litro .sobre ·sal de qualquee 

procedcncia .nacional ou e::;trangeira, ::.mjeHo a 
elevação de mais cinco réis quando refinado 
01.1 beneficiado no paiz ..... : ................ . 

45. Dita sobre calçados .......... ~· .............. · .. . 
46. ·Dita sobt•e velas ............ ................... . 
47. Dita sobro perfumarias ... . ........ . .......... . 
48. Dita sobre especialidades pharrnaceuticas nl'.!.-

cionaes c estrangeiras ...................... . 
49. Dita sobre vinagre . ... . .... • .........•....•.. ~. 
50. Dito sobre conservas tlc carne, peix:es, tloccs, 

fructas ou legumes em latas, caixinha.s, feascos 
ou outro envoltorio, de qualquer• procodencia, 
não comprehendidos nosse imposto o peixe 
secco, a ca.rno de porco e o peixe salgado ou 
oro salmoura, acondicionados em tinas, barri-

51. 
52. 
53. 
54. 

cas ou a granel ...•...••.................... 
Dito sobre cartas de jogar .....•...........•... 
Dito sobro chapéos .......•................•... 
Dito sollre bengalas ...••..................•... 
Dito sobre tecidos .. ; .•...•....•••... , .....••.. 

EXTRAORDIIIIARIA 

55. Montepio da Marinha ....................... .. 
5ü. Montepio militar ............................ . 
57. DH9 dos empregados publico~ .•..•....•....•... 
58. Indomnizaç~õos ................................ . 
59. ,Tm•os do capitaos na.cionaes ...........•........ 
GO. ltomanescentos dos premios de billwtos tle loto-

rias ................................ · .. . .... ·. 
61. Imposto do transmissão do propriedade . .no Dis· 

tricto Fotleral. ............••................ 
69 Imposto do industrias c pPofissões do Districto 

li'cdct•al. .................................... . 

RENDA COM APPLICAÇÃO F.SPECIAL 

Funtlo do resgato : 
- ~1.0 R<'nda. em papel proveniente do a,t•renda

. monto das estradas de ferro. da, União ..• 
2. 0 Producto da. cobrança da divida activa dn. 

União, qualquer que seja a. sua na.tut>eza, 
inclusivo as_ sommas provenientes das 

63. liquitlações dos bancos é dos cmprestimo~ 

{ 

feitos ás industria.s ...•••.•...••.•...... 
3.0 Todas e quaesquer rendas eventuaos pcrce

bitlas em papel pelo Thosouro, inclusive 
a emissão de moeda de nikel. ..••...•..• 

4. 0 Os saldos que so apurarem no orçamE>nto .. 

Om•o 

~ . . . . . . . . . . ..... 

''''''9ô~õõó$ôôó 

221 

Papel 

7.000:000$000 
5.000:000~000 

_ o. ooo: onõ$ooo -

5.000:000$000 
1 . 300: 000$000 

400 ; 000$000 
50U:000$000 

700:000$000 
150:000$000 

800:000$000 
100:000$000 

1.000:000$000 
20:000$000 

7.000:000$000 

130:000$)00 
250:000$000 
850:000$000 

1.000:000$000 
600:000$000 

15:000$000 

2.000:000$000 

2. 800 : 000.~000 

320:000$000 

600 :000$000 

2. 000:000$000 
$ 
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64. 

Fundo de garantia: 

1. o Quob, do 5 % _ouro, sobre todos os direitos 
de importação para consumo .......... . 

2. 0 Os saldos das taxas o.rrecadadas em ouro, 
deduzidos os serviços que nesta cspecie o 
Thosouro é obrigado a cu:-;tear ........ . 

3. 0 O producto integral do arrendamento das 
es&mclas de forro da União que tiver 
sido ou f'or estipulado em ouro ........ . 

4. 0 Tudas e q__naesquer rendaseventuaes em ouro, 

Funllo de amortização dos emprestimos internos: 

Receita proyeniente da venda de generos e 
proprios nacionaes, arronda.men tos e 
aforanlel}tos ..... : . ..... ; ............. . 
Depositos: 

Saldo on excesso entre os recebimentos e as 
restituições _ ............. : ...... _ ..... . 

06. Fundo destinado ús obras de melhoramentos de 
po~tos,executadas á custa da União: 

Maranhão .........•..•........................ 
Fortaleza .................................... . 
Natal .... ~.: ............... , ............ .•. ..... 
Parahyba ......•.............................. 
Para,naguá ......................•............. 
Recife ....................................... . 
M<1ceió (Jaraguá) ............................. . 
Florianopolis ..........•....................... 
Rio Grande do Sul. ................••.......... 

67. Fundo destinado ao serviço de soccorro naval no 
porto do Rio de Janeiro: · 

lO % addicionaes sobre o expediente dos generos 
livres:de direitos de importação,pharóes 

Ouro 

8.250:000$000 

26:666$667 
80:000$000 

o d~cas, cobrados no dito porto ...•. ; ..• · ...............• 

Art. 2 .o E' o Govel'no autorizado: 
42.876:666$667 

Papel 

I . 000 :-Q00$000 

5.000:000$000 

150:000$000 
200:000$000 
130:000$000 
100: 000$000 
100:000$000 
800:000$000 
100:000$000 
150:000$000 
800:000$000 

72:000$000 

258. 061 : 000.~000 

I. A cmittir como antecipação de receita, no exercício desta fei, bilhetes do Thesouro 
ató a :;ornma. de 25.000:000$, quo serão· resgatados até ao fim do mesmo exercício. 

li. A receber e restir.uir, de conf'ormidadc cum o disposto no art. 41 da lei n. 638, 
de 17 de sotcmbl'O do 1851, os dinheiros provcnicntea dos cofL•es do orphãos, de bons de 
de!'untos o ausentes e do evento, reecbidos ni1 Capital Federal, do premias de loterias, do 
depositus das caixas economicas o montes de soccoL·ro e dos depositas de outras origens. 
Os :;aldos que resultal'om do encontro das entradas com as sahitlas poderão sOL' applicados 
ás despezas publicas c os excessos dr~s restituições serão levados ao balanço do exercício. 

III. A fazer as opcraçõo.:l do credito quo forem necessarias, com exclu;)ão da emissão 
de papel-moeda. · . 

IV. A adoptal' uma tarifa differcncial para· um ou mais generos de producção estran
geira, compensa.dora de concessões foíta.s a genoros de producção brazileiL·a, qu<1ndo tl'a-
tu.dos como procedentes do nação mais í~worecida ou vice-versa. · 

V. A conceder, a quem se proponha realizar as obras dos portos de Manáos o Pará., 
os favores do que gosa a Empreza Docas de Santos, constantes da clausula 6a dos anncxos 
ao decreto n. 96f:i, de 7 de novembro de 1890, não comprchendida a pr.Jrogação do prazo 
de dul'ação da l'eferida concessão. 

VI. A mandar adoptar um sello especial com o qual soja porteada toda a correspon
doncia o.íHcial. 

§ 1.0 Toda c qualquer correspondoncia do caracter otncial, quo não tenha o reforid() 
scllo, não soeá. portcada,' salvo si tiver o sollo ordinario correspondente. 
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§ 2.0 Da isenção do taxas }Jostaes não gosará concspondencia alguma. a que esse favor 
não tenha sido conceditlo expressamente em lel, ncando, desde já, revogadas todas as 
concessões foi C;1,s fora dessa regra. · 

VII. A cobrar d1s nu.vios que se utilizarem dos portos em que f.)rom executadas, á. 
custa da União, ob[·a:; tend.entes ao melhora.mento dás respectivas entradas e ancoradouros, 
a taxa <lo um a cinco réis por lülogramma de merca,loria que for por eltes carre_gada ou 
descarregada, sCigundo o seu valor, destino ou proccdencia. 

O pt>oducto dosta. taxa, que se1·á tambem proporcionada ás necessidades do serviço, 
constituil'á, para catla porto, um fundo especial, destinado exclltsi vamente ao respectivo 
methorament;o . . 

Paragrapho unico. Pa;ra accelcrar a execução das o1JI.'I1S referidas, poderá o Governo _ 
a.ccoitar donativos, ou mesmo- auxiJlos a titulo oneroso, oll'erecidos pelos Estaflos, municí
pios ou associaçõà.3 interessados no . melhoramento, comtanto que os encargos resultantes 
tle taes auxílios não excedam ao proclucto da taxa indicada. . · 

Vlll: A drspcn)der, por conta .da renda proveniente das taxas de armazenagens e 
capa.ta,zias, C@nforr)le o disposto na Consoli<lação o no· regulamento de 2 de agosto de 1876, 
o c1ue for no~cssarlo com o custoio do pessoal e ·ma.t ~.~ria.l das capata.zi~s, guindastes, ha.rcos, 
postos fiscaes e arma.zcns, quo. se torriom precisos .. pu.ra o pt·oiilpto serviço d~ descarga, 
guárda e conservação de mer·ca.dorias. . ••· . · 
. IX. A modill.car o p~ra.grapho unico do art. lO e o ar&. . ll do regulamento sobre 
Impostos de consumo, ntt partereferenteao registro, do seguinte moio: . . 

« Pttragrapbo unico. Aos fabricantes, comnierCiantes por grcsso e retalhista.s e aos 
mercadores uiubulantes de vinagre, velas, phos])horos, conservas, cartas ele jogar, sal, 
perfuma.l'ias, calçado, bengalas, chapéos c especialid.ade::; pharma.ceutícas Sljrão fomecidos 
gratuitamente os registro;:;, si já estiverem registrados para o fabrico ou commercio de 
genero· sujoito ao imposto de consumo e ti verom pago a maior taxa. Serão tambem forne
cidos gratuita.mento os registros d.os tlepositos quo · e.~tiver~m situados dentro da 
circumscripçãu fiscal das fabricas. . · 

« Art. ll. Polu. expctlição do certificado ou patont~ do registl·o co1mu·-se-não o:.~ 
seguintes emolumentos ·: 

a) fabricas ............•.••••......•..•...............•....•. 
. b) d9po:)itos de f'a.bt·icas c citsas commcrciaes por grosso ...... . 
c) casas comruorciaos rctalhistas, exclusivamente de producto 

tributad.o, quLLndo de la classe .......................... . 
as dcrna.is ...•....•......••••.........••............•••.• 

d) cu.sa.s commet·cit\CS retalhistas com outros ramos do negocio 
além d.o 1le pt•oductu tributado, excepto charutarias . .... . 

e} casa.~ commGrcia.es rctalhh;tas de ma.is de um producto 
tt•iout;aclu pot.• cada. pa.tento <~té trcs .•.•........•.•...••.. 

f) met•ea.dor ;tmbulu.nto por contu. propria ou ~lheia. ........• 
g) IJOI!ltOll0:1 1'a.bl'ica.mc8 tr<~balhando ::;ó ou com um numero 

üu opll!·u.rios quo nã.u exc'lda. a seis .......... ·~·" .•....... 
d.c urais do 6 u. t.~ . ..••...•.••..•..•.•..•.......•..•..•.• 

200~000 
100$000 

50$000 
30$000 

30$000 

20$000 
20$000 

20$000 
50$000 

« Paragmphu unico. Fie:~ i:)ento do registro o pequeno fabricante que nü:o cstivor su4 

jeito <~o irnpu~Hu de industrbs e pt•olissue.s.» 
X. A modifh~:H' •~ tu.eif<~ in~crior vigente da ltepu.rtíçlio Gcru.t dos Tclegraplws. 
a) concedendo: um<~ reducção tle 00 a. 50 % ~ob1•e as t:4xas ordinariu.s pJ.ra os telo

grammas pu.r·ticulares quo tr-u.gam a indiciJ.ção-preteddo~os quaes s0rão ti•aosmittidos 
úopoi.:> da te minaçãu do serviço sujeito ás tu.xas nohnaos. . . . 

K':1Si.l. reducçào :::erá elevv.du. a 75 % sobre as taxas ordínarias pn.ra os telegrammas 
de impronsi~ ; 

b) reduzindo a· tarít'a. nas pt•upot•çõos necoss:.~.rias em zonas l3ffi que o Telegrapho 
FeJ.eru.l sott't·et• cqncurr·oncia. na exploru.çã.o du serviço ; · . 

c) en ~endentlu-~c com u. Western I'eleg~·aph sobre a effcc tivida.de do p:1gamento em 
especie da eontl'ibuivão do que trata. a clu.u:)ulu. lU do contr<.~cto de 30do jul.llO úo 1893, 
elimin<.~.ndo-sc u. clu.u.-,ulu. IV do mesmo contra.cto ; 

d) eltcc~u-.~nd.o em f1't.tncos, ouro, as liquidações das contas do deposito proveniente de 
trafego rnutuo telegr<~plüco com <~s u.dminis~ru.ções estra.ngeims. . . 

Paragru.pho uuico. Fica. unifol'mizu.da. u. tu.xu. }?or pu.lu.vra. dos telegro.mmr~s extm•rores 
des~inados ou procedente::; do B1·azil pn.ra francos 1.25, m~dla das taxas do i'r·anco 1.00 e 
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francos 1.50, actun.lmente cobradas para os tclegrammas em percurso em uma. ou dnas 
zonas, mantidas a taxa de tr<tnsito e as terminaes com as rcpublicas iimitrophes con
stantes dos arts. 525, 528 o 529. 

XI. A regular a extrMçã.o e serviço d;ls loterias federam~. por- prazo igual ou equiva
lente ao do act.ual contracto, do rnotlo que jnlgar mais conveniente, devendo todavia at
tender ás seguinte:; bases: 

a) os impostos serão elevados a 3 % sobro a emissão da.s loterias federaea diariamente 
oxtrahida:s e 5 % sohre a emissão das estaduaes CO'fP. oxtl~acção ou v·enda nesta Capital em 
dou~ dias uteis da. semana., em concurroneia com aqaollas. O contractante das loterias f'e· 
deracs ficJ.rá sujeito unicamente aos onus que act.ualmente paga, cuJa. '·distribuição con
tinuará. a. ser feita de a.ccordo com as leis actualmonto em vigor e aos quo são augmen
tados pela presente lei, sujeitando-se n. todas as dispiJsições respectivas, quando cxtrahit: 
loterias cstaduaos; · -

b) as loterias estaduaes só poderão ser vendidas na Capital, nos termos da l~gíslação 
actualmente om vigor, sendo, porém, os respectivos planos em tudo iguaes aos planos das 
loterias fe(lai'aes, os quaes devel'ão ser approvarlos pelo Governo; · 

c) uma vez estabelecidos pelo contracto os impostos e çnus, nos termos da. presento 
lei, "e acceíto e ftrma.do oref~Jrido contracto, não poderão durante a vigencia. do mesmo ser 
modificados a porcentagem da quota para premios, sua distribuição e bem assim os onus e 
impostos estabelecidos, quer em relação i'Ls loterias federaes, quer em relação ás cstaduaes 

- cujn. venda esteja ou venhJ. a ser• legalmente autorizada nesta. Capital; . . , 
d) pelo contractante sere~ feito no Thesouro . o deposito de 500:000$, em moeda corrente 

ou em apolices da tlivida publica, que sGrão recebidas ao par. Uma voz rescindido o con• 
tracto, qualquer qae seJa o motivo, ou terminado o seu prazo, essa impoi'tancia será divi
dida em partes iguaos ct>didas paPa f.;~·talecet• os pa.trimonios dos institutos dos Meninos 
Cegos e dos Surdos-Mudos, exonC>nndo-se o Ef:tado da.s rospcçtivas despezas. . 

Par.1grapho unico. O contrac&:.tnte far<.t o deposito dll. soguinto fórma, : 250:000.~ nJ 
acto do contra.cto o 250:000$ em prest.açõe,; trimestraos de 62:500$~00. 
· e) será. mais estabelecido, além de oatrJs onu$ que o Governo julgal' possíveis, o im

posto de 5 °/o, que será deduzido do valor do.~ prC'mios suporiore; a 200$, o qual será. assim 
distribuido annualmento: · 

10:000$ para a casa de ca.ridade de Santa lUta da. Ba.l'l'a do Pirahy. 
5:000$ para a Sociedade Bahiana. uo 13ono.tícencia com séde na Capital FnJeral . 
25:000$ para o Asylo S. f.uiz, para a vclhi0o des~tmparada, fa[](la.do na Capital ··Federal. 
10:000$ c0mo auxilio . ao gabinete dynamo-thera.picô do Dr. Alvaro Alvim na. Capital 

Federal, mediante a obrigação que assumirá. esse estabelecimento de rec@ber, a.nnualment.c, ._ 
oro tratamento, 24 officiaes, sondo 12 di1 arm<l.<la o 12 uo exercito, ( de.signu.dos pelos 
respectivos ministros ), do mole:-:tia'i taes como: bcl'iberi, mal de Brigth, pat·alysia.s, mo
lestias nervosas em geral, da pollc, arthriticas, rhcumatismo, etc. 

G:OOO$ ao Recolhimento da Assocütçlã.O de Nossa Senhora AIIXiliu.dora dc.~ta Capital. 
15:000~ para as o.La.s da Casa d~ Misoricordüt de Bollo Horísonte. 
10:000$ para o Centro Oporario do Estado da. Bahia. - · 
2:000!!; para a AssociaÇão Beneficente dos Funccional'ios Publicos e mais 8:000$ para o 

Lyccu de Artes c Officios, tambom daquello Esta.do. 
5:000$ pn.ra a Santa Cas:.t de Misot•icordia do l~stado da. Para.hylm, com a.pplica1,~ão ao 

Hospício de Alienados. 
5:000$, em partes iguaos para os asylos do orphãos da Villa de Cabaccira o da. cidade do 

Ca.jazeiras do mesmo Estado. -
~:000$000, por uma só vez ao Instituto HistJrico c Geograpluco Brazileiro como auxilio 

para acquisição do cópias de documentos existentes em archivoJ estrangeiros, relativos á. 
historia do Brazil. 

O resto da importancia proveniente do referido imposto de 5°/o set•á. distribuido ·do 
seguinte modo : . . 

Duas quintas partes ao montepio dos servidores do Estado, 1/5 parte pa.m, a Mater
nidade da. Ca.pital Federal, afim do ser realizadc o programma da. Commissão do ÇongL·esso 
Medico, 1/5 parte á Liga Contra a Tuberculose e 1/5 parte á Assistencia á Infa.ncia Des· 
valida. ·· • 
: ·. _ § 1. 0 Esto imposto incidirá ta.mbem sobre c1ualquer loteria estadual que se venda ou 
venha a vender-se na Capital, o a sua importancia serei assim distribuída annuu.lmente: 

15:000$, ropartidamontc, para as Casas do Cari<lade do Serro, Diamantina o ltabira, no 
Estado de Minas Geraet. 
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lQ:OOO$, repaetida.mento, p:1-ra as Casas de Miserícordia das cidades de Uberaba. e de 
·Passos, Estado de Minas Geraes. 

10:000$, de:stinados á manutenção do Hospital <la Santa Casa de Misericordia da cidade 
da Cachoeira, no Escu.do da. Bahia. 

10:000$ á S:mta Casa de Miscricordia da . cidade da càmpos. 
15:00~$. r.epartidamente, para as de 1'1wreziaÇt e Parnahyba. 
5:000$ .destinados ao çollegio educador de orphãos de Santa Thereza., em Corumbá.. 
10:000$ pa1·a a Santa Casa de Miseriéordia. de Ouro Preto. 
5:000$ para o collegio das irniãs Dorothêa, de Nitheroy.-
8 :...000$ para a Santa Casa . de Misericordia de Manáos,-
3:000~ para o Asylo de S. Francisco ue S. João d'El·Rei. 
4:000$ para a Santa casa. 9,e Misericordia dü Sa.pucahy. 
8:000$ para o Lyceu do Artes de s. Paulo.· . · 
3:000$ para. a Associação dos Funccionarios Publicos Estadua.es da. Bahia. 
4:000~; repartidamente, para o ln:ltituto Historico e Geographico do Ceará e Instituto 

Archeologico e Geographico de Pet'na.mbuco. -
6:000$ para. a Santa Casa. de Misericordia da ci.dade do Barra Mansa. 
10:000$ para. o Hoí3pital de Caridade · de Florianopolis. 
10:000$ vara o Hospita.l da. S<.mta. Ca.sa. de Misericordia. de Belém, capital do Estado do . 

Pará. . . · 
15:000$ para a Santa Casa de .Misericordia da Fortaleza, capital tlo Ceará. 
10:000$ para o Hoijpitat da Santa. Casa de Misericordia da. Victoria., capital do Estado 

do Espírito Santo. 
§ 2. 0 Si a quantia. arrecadada, de accordo com o §1°, não cobriras contribuições acima 

designadas, será olla dividida~ proporcionatmente aos beneficios aqui determinados e dia· 
tribuida respectivamente a cada uma das referidas associações. 

· § 3.° Ficam restabelecidas as dotações destinadas aos. Atheneus do Rio Grande do 
Norte e Sergipe, Lyceus da Parahyba, Piau.hy, Maranhã:o, Amazonas e Pará e Gym
nasio do Paraná, Silpprimida~ em virtude do art. 6° da lei do orçamento de 26 de 
dezembro.de 1900. .. 

n Serão causas para a rescisã.ç, do contracto, sem direito a indemniza.ção: 1°, o não 
pagamento integral ou parcial dos imposto:; e onus ; 2°, o não cumprimento da ll'lausula 
referente ao deposito. · 

g) O actua.l contractante, de.3de que acceite a.s condições estabelecidas o mais o que , 
determinar o Governo par·a execução da. p'resente lei, terá preferencia para o novo con
-tracto ; no caso contrario o Governo o fir·mará. com pessoa idonea e capaz. 

h) O Governo exercerá junto á companhia ou empreza . que tiver o cORtracto a que 
se refere a presen~e lei, .o bem as.:üm junto ás emprezas de loterias esta.d.uaes com venda. 
nesta Capital, a fiscalização do modo que julgar mais conveniente, pagas as despeza.s pelo 
contract<~nte ·ou companhia ou em preza que organizar. 

§ 1° As attribuiçõe:3 da referida flscalização serão determinadas no regulamento que 
for·expedido pelo Poder Executivo para. execução da. pre.9ente lei e cumprimento do 
contracto em questão. · : 

§ 2° Da verba destinada par<~ expediente dJ. fiscalização deduzir-se·ha. a gratitlca.ção 
men~al de 100$ para o escrivão dá. mesma tlscalízu.ção, a. cQRtar do corrente exercicio. 

i) Em caso do fraude ·ou dolo nas oxtracçõe::;, legalmente comprovados, o contra;cta.nt~ 
das lõter·ias fodoracs e os representantes das estaduaos ficam sujeitos, além das penas do 
Codigo Penal e das obrigações quo decorrerem desse acto,á resci~ão do contra.Gto e á perda. 
dos <lepositos feitos, para as federaes, o â perda dos depositas ~e á prohibiçã.o da. exttacção 
e venda nesta Capital quanto ás estadua.os. 

Pa1•agraphounico. As loterias estaduaes que fizerem venda de bilhetes no Distri~~ 
Federal, realizando J'óra o respectivo sor&eío nos dias exclusi vameate destinados ás loterias 
federae.:;, ficam sujeitas. á mesma pena c prohibição acima referidas. 

j) As loterias já concedidas pela Municipo.lidade da Capital Federal em favor do As7lo 
de No::~sa ~onhora da Piedade continuarão a pagar os mesmos impostos, que lhe.; teem s1do 
cobrados até agora. - . · 

XII. A isentar de direitos ó'-material para. abas'tecimanto de agua potavel · á cidade do
Belém, no Pará, importado pelo Estado, ás cidades de Santa Luzia do Rio da.s Velhas, Trcs 
Corações do Rio Verde o Curv.ello, em Minas Geraes, e Caiteté, na Bania, importado pelas 
re~pcctivas Camaras Municipà.es, e bem assim a.s road·locomotivas com vagõe.;, impor
tadas para serviços . do traccão em estradas sem trilhos, e o. material impo1•ta.do do 

Camara. Vol. VJI 2Q 
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~strangeieo para os l11Stitutos Proll::;sionaes do Districto Feleral, mediante 1;blação 
authonticada. pelo Prefeito. 

' Paragrapho unieo. Fic::tm i:wn~os de imp;)stos e out.t·as qua.csquer contribuições os 
m~vios e- embarcaçõe:: na.ciou.tes que se empregarem exclusivamente na pesca e bem assim 
os apparolhos, instrumentos· e artigos . impor~ado.:; pa.ra explor;.tção daquella industria e 
para cJnservação do pescado. -

Art. 3. 0 l<,ica revogado o dispo.:;to no at•t. 5°, lettra b, da lei n; 640, de 14 de 
dezembr-o de 1809, o art. 4 ~ do decreto n. 3.52 >, de 15 do mesmo moz e anno, prcvalo· 
cendo na ma.teria. <lo que trata in flSS )S <U'tigos n.-; disposições d·t Nova Co_nsolida<;~ão das 
Leis das Alf,mdegas c Mo~as de Rendas da Republica. 

. A1·t. 4. o Nét vigeil~ia. clcsh lei, ficrt o Podet• g:(ccutivo autorizauo a. cobrar mais 40 °/ 0 

.dos respactivos direitos sobre as farinlta.s . de trigo que forem imporGacLts em s:.tccos ou 
quaesqucr outros envúltJt•io.3 .que nã.o ~cj :111l de m<1deiL'a.. _ 

Art. 5. 0 OJ. da.~i da. prJ::;cnt2 lei S(}l'tL ·obl'i_;~atoria. a l'Oill~lSS:.t n.o 'Laboratorio' de 
A.nalyse~ de tolas a.s ldJi<l:Ls c peoJnctos alim3nticio~ impoi'Gados p3la Alfandega da 
Capital FeJeraL, semintcerupç~ã.o tle partida.s. . . 
· · § I. o O bolctim,.tlo à.naly:-;c só po<lorti, sm•vir ao _i mp;·n•ta<lor do produ c to analysado. 

§ ~.o Quando as paetidas üc vinho f-> rem u.condiciona.d:1s em volumes de diiTerontes 
c::i.p:J.cilla<lcs deverão sei' J'cmctfiidu.-3 na Lu.boratOI'io do Analyde:-> amostras corrcspondentQs 
aos referidos volumeH. · 

. § 3~ 0 O . La.horatorio Nacional procc.ler.l ás analyscs uos . pi•odi.wtos· importados; 
depoi; da entrada do.; mesmos no laboratorio c do exltibido · o talão de pagamento da 
ro3spec.tiva. taxa de ana.lysos, nos seguintes p•·azos : 
•• 1 De seis ~lias utci.;, no maximo, p:tra ·a analysc qualitativa de vinhos, cervejas, 
cidras, vinagres, bittcrs, vet·months, limonadas g~zosas, u.guas mincraes, azeito_ doco, 
licores c xaropcJ communs ; 

De 15 dias uteis, no ma;ximo, parL\ a. analy:Je qualitativa do fal'inhas, massas 
aliinenticias, chà, chocol<tte, coalho p:.t.ra leite, queijo:;, consct·vas de carne, do peixe• 
de leite, legumes c l't•ut~bs, oleos para, lubritl.c~tçã.o uo · machinas e outro.3 fins industriaos• 
sabões, tecido~ diversos, cs;encias naturaes e ar~ificiaos e. ligas metallicas ; 

De 30 dias uteis, no maximo, para as analyscs (quo exigem S3mpre algumas dosagens), 
de manteigas, ba.nlns, scl~o::~ c out:os p1•ouucto:> gra.xos uc naturcu complexa, cognacs, 
rhums, whiskies. aguarder-~tes, alcooes e outras substancias · fot•temonte alcooliêas, pro
duetos nã.o classificados. 

§ 4. 0 Os prazos cl:ts analyscs quantitativas Sül'OO fix:1<los pelo director do laboratorio, 
tenuo .em vista. a maxim:t brcvi<la.<lc. 

§ 5 o Não serão c.)mprohcntlitlas no:-: rcf~r'ido:~ pt·n.zos as analyscs -qualitativas de 
productos s~tspcitos <ln con~ororn subs&n.ncias noJivas, SJ!Jre os flllOS f'nt• nece.;;sario rüpe· 
tirem·sn exporiencias, por sJrom uuviclosos 011 pouco accontuaclos os I'Osultatlos das pti· 
meiras sobre ellc.~ cll'ectul<l;ts, o ha.j:t nncc 1sidadn t<~mhom <la J'emcssa. do novas mostras . 

. Art. 6°. Entrará om vigor desuo ja.nciro du 1902 a soguinta tabella: 

Tabella A 

'tAXAS DÊ ANALYgÊS A CJUE SE REFERE O RiWULAliiENT() QUE nAIXOt: COM O DECRE!,O N. 1.257 
. DE 3' DE FEVEREIItO DE 1893 

·Investigaç~o,d~ acido,_s::~.li~ylic? ~a~ ~ul!sttmci~s. a.limcnt:m)s ..•..•...•. \ 
Idem de mater1as cor,mtes de antlma, 1dom, 1dcm ..•.•..........•...... 
Idem de rneta.l, itlem, idem •..... ~ .· ...•....••••..•.•.....•........•.. 
Idem de um sal, ide In, idem ......•....•... ,;, •.......•••..........•••. 
Idem ·(la a.cidos mineraes, itlom, idem ................................. . 
Idem idom nos oloos e gorduras para lubrificai' machinas ...•......•.• 
ldl!m do glucoso e a.lbumina. na urina. ..................... ; ........... . 
It.hnn de- gordura. e ~angue idem ................................. ~ ...•.• 
Idem do pigmentos bilit~ros idem ••.•.••••....••..•••• .•••••.•.••.••••• 

15$000 
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Analyse qualificativa do ct\lculos e concrcçõos animaes .•............•. 
Idem idem de essencias artificiac.~ .... : .........................•...... 
I<len1 idem de porfumaria.s ............ . ...................• . ..•...... 
Idem idem de saes minor<-~.es em medicamentos ... ... _ ... . .............. . 
Iclem idem de alca.loide:-:l'idem .. . . .. .... ... .......... . ....... .. ..... .. 
Idem idem 'de tocidos de seda, lã., algo<lã.o, etc ........................ . 
Dcr.erminação da densidade do leite, extracto a 95° e falsificações. 
Investigação de substanci:1s estranhas no queijo, pão, fa.rinhas di-

vers.ts, 1na.ssas de toma.tes .... . .................................. . 
Dosagem do acido salicylicJ na.s substancia.s alimentares ........ . .,: ... . 
ItleJn do C·>brc idem idetn . . ..... . . · ..... . ..... ...............•......... 
Idem do chumbJ idc>nl ·idem ..........•.. , .............•.. ,', .•...••..• 
Idem rio zinco idem idon1 ... · .. -....•..... , . ; ....................•...... 
Idetn ilo um sal idern idrm. : ................... ................. · ...•.... 
!dom do chumbo no vasiUw.me estanhado ...........•..•••......•..••.. 

1 Idem dé um metal em minerae~ .. ; .. . .................. , .............. . 
Idem do acido sul'furico nos oloos o gordura ............•............. 
Iderrí do acido cblorhydrieo idem idem ....... : •.............. ; ....... . 
Idem da glucosc na. urina c densidade desta ........................... . 
Ide1n da. ü.tl!luriina .idem ........ -...•..................................... 
Idom.da, ·nrêa ·idem ...... -~ ..... ~ ...•................•.. · . ......... ; ... . 
Idmn do acido urico idcrn ..... ; . ................•... · ..•.... . . , ..... .. .. . 
ld('m dt~ goeduen. ide1n ........•... _ .....•....•....• . · ......• .. -•..•....•.. 
Idem do acido phosphorico iúom .............................•..•...•.• 
Idem dos chloruretos idenl.. ..................... . ; ..................... . 
Iden1 dos sulfatos .•••.• ·.; .•..•••..•.••..•.•.•....•..•••••.•...•.••••••• 

Invcatigação do sub.5tancias toxica8 ou n)civas em todas as materln.s 
u.limcntiLres, a.guas mínora.3;; arti1iciao3, tJrinquedos, _papeis pintados, 
tapeçarias, pol•fun1:trias, etc ................................... , .. 

Idem do snlBtancias o3tr-alllms om preparados pharmacouticos ........ . 
Alcool (ln vo.;tigação dos aLcooo.:~ estr·anhos) ......................... : 
Agua (a.nalyse sob o ponto de vista d.o :·ma potu.bilida.dc, residuo total) 
Assuc~~r, glycosc, melt~ço, mel, xaropes, licores, uocl3~ de conservas, 

1Jitter, cogna.c, vermouth, etc . . .................................. . 
Ca.!'ê (determinação d <1S cinzas, du. chicorea, do feijão, do milho e das 

materias emprega.d<~<s para d.ar-lhe brilho c augmont<~r-lhe o pe.:!o) 
Ovos (invosl,igação das rna.tcrias quo servem p:t:ra. sua conservação) ... 
Pr·oductos d.c con!'ui t:11·ia o de pa;;tela.rin., J't•uctas scccas o con!'oítadas, 

chocol;~lo, cac;í.o, chá, matte, tnbar:t.;;, espcchwias diver;;as ••....... 
Dosagom do azoto om umu. amostra do sangue ....................... . 
AnnJysc qmditativu. do uma. liga. Jnotallicn. .•... . ..................... • 
Sal de cozinha. (dosagom da :tgu<t o sal cstr·anhos) .••..•••....••.•.••• 

E:d1·actos üe carne, consorvu.s de p eixe, do carne o do leite ........... . 
OlL' OS cornes tivci~ c outros .. .- ....................... ................ . 
Vinagres (do.~:.tgom de seus pl'incipios ess:mciaes, falsificações) ...... . 
I:;cite e cre1ne .... _ ................................................ . 
Vinho, cerveja, cidra (dosagem dos 'principias mD.is importantes, in

vc.,tigação ' ditS ma.terias cor·u.ntos mtl'u.nha.s, rneta.os toxicos, fa.lsi· 
flcaçõcs) .....•....••.•.•...••••..••.....•• . • • · .•..• · · · • · · • • · • • • • ., 

Pão.'· fa.1~i~ha.s diyol'_s.ts, go.rJur<l.s, .ma: _~. toig21s, queijos (tlos;tgnm d.e seus 
prwmpws maB unporta.ntc.;, falstltcaçoo.;) .... , .•..••..•....•.•... 

Aualyso quantitativa de um teciuo ................................ .. 
Analyso qua.ntiGativa de pix:o de alcatt·ão ....•.........•.........•... 
_j\.m~lysc qualitativa do um pr•oducto de a.~pccto torroso •••••••••.••.• 

Analysc quantitativa do um St\hão ............ · .................... · .. • 

\_. 

227 

25$000 

40~000 

50$000 

60$000 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21105/201510:11- Página 12 de 21 

228 ANNAES DA CAMARA 

:.Ânn.lyse do nn1a.planta_ ..................... : . ........ · ............. . 
·Idem quantiGativa de uma <~gtl.'1 l)ota.vol 011 mineraL ............ ' ..... . 
-:-Idem, idem tlu ~trgilla, ka.olinL ... __ .............................. _ .. 
Dosagem do acido borico em um co:tlho p:~ra loite ........ , •.......... 
Alimento Pftt'a il.ninuws composto d.e Lli\r0rsn.~ llervas (valor nutritivo) .. 

. Analyse c_orriJ)lota. Lle uraa. tueftt. ....... : . ........................... . 

200$000 

Idem complcGa, de um cognac .........•................ ; ......•...... 
Idem qu;.~.ntirativn. de um oleo .. " ...... ~ ............ : . ................. 1 ~-

Oh::;erv ~ç:'to.-As hx1.-> chs an;1lysos tle~ sttb:>hncías, que nã.o fig1n'1m n.t presente 
··tabelb, srl'iio fix~d:ts lh.\lu rlieüctor, com ttppt,O\T<~çãu do l\fini::;teo da. Fazenrla. 

Ta.bslla B 

TAXAS DAS ANALYSE·i DOS PRODUCTilS L\Il'Ol\.TADOS, A QUI~ SE REFERE O REGULA~ENTO QUE 
BA.IXOU CO:II O D!.::_CIWTO N. l.2Z>7, DE 3 DE FEVEREIJW DE 1893 

Investigação do .mlJstancias oo0ivas nos proU.uctos aliment::trcs, bebidas 
alcoone~,s e outt·os liq nidos .... ; ................................... . 

Analy.se qualitativa flc oloos comestiveis, olcos pai'a, lubrific11r machina.s 
_· .. e OÚGl'<~S subSGt11lCÍ:.LS gt'<tX<tS ••••••••• ; ••••••••• ,' ••••••• ~ •••••••••••• 
Idem, iclem de lH'('p~u·a.dos l)lun'll1<LCOtrticos ....•.......•.....•.....•... 

·, Dos:1gem rle um sa.l, de um meGal em snbsta.ncias alimen.ta.res e outros 
,· productos ................................ ··················~····~··· 
-Exame de tecidos do suda, lã e algodão ................................ -
'Produc~os não cla::>sific<úlos ..•.......................•.......•..•.... 

Analyse qualitativa do alca1oides, seus sies o de outros composto::;l 
cllimicos organicos ..... ; ·.: .................. ~: ..•........ , ......... . 

,Idem, ~dem de dr?ga.s sim~)l~s ~le ~ri~m.~.v~?'cL;d o animal. ............ : 
.ldem, rdem de productos chumcos mwurau;:; ..............•............ 

20$000 

10$1'00 

Observação.-As t<.txa.s dn.s ani11yscs de substancias, que não ftgurn.m na prcsonto 
'tabella, set·ão iix~tdas pclo,dir·cctor, com a.ppt·ovaç~ão do Ministro da. Fazend<:~. 

Art. 7.0 Os instrnnfcntos da. l<tvour·<~ o machi~1ismos· pat·a fabrico o· beneficio ele 
productos agricolas, fiei1m isentos de ünpostos de impol'tação, quando directamonte 
impol'ta.dos por lavradot·es. · . . 

Paragt·<~plw tmico. O J.espaclw p ~r:t tal fim sm·á dado peLo iviinistro da Fazondn, mo
diante lista q tte llte sut·;i. :tpt·oson tada, qspcdtieanuo os objeeGos, uma vez verific:tdo quo são 
imporl.<l.dos dire~t;wicn_tt~ pue l<tYJ'!.til?l'es. , _ · . . 

. Art. 8.° FlC<t lill.JelGO apon<.LS <L t;Lxa. ilxa elo ·5:, 2 todo e·qmüquol' vapol' ou navto. 
á vel<t, seja qual rôr a. dllil. tonehgem ou carregamento, que demandar qmtlqucr dus pot·to;:; 
da União, coiiL o fim exclusivo de rocelJOl' orÜO!lS e seguir o seu destino·. podendo demol'ar-se 
por lO dias sob ;1 Jisc:.~,Liz.<tr)'í.o d<.ts ;,tlfc.tnüegas, respeitados os regul;tmcnt,,s de Sémde e policiu. 
do porto, e rcccbm· provisõns, <tgua o comhnstivPis. , 

§ 1. o Na ret'erid.a t<.Lxa serão comprehen0idos tod9s os impostos adua.noiros com os de
mais a que estiverem Mu,ieitus os rcfcl'idos n;~vios. 

§ 2.o O pi'c.tzo do 10 dias poderá set• pl'Ut'ogt~do por- ma.is cinco dias pcJo.inspector da 
·. alfandnga, salvo CJ.~u de LoJ'Ç.I. m;lior, qne cloYerá. :ser jnstiticu.clo. _ 
·· Termin<t\lo o prazo do einco dii.lS, 1icar<L o navio:ou vapor sulnnettido ao nie::nuo regi~ 
-ri:len dos que. dão eJlGrada. por rnteiro, ü·;wr1uia. ou al'rib;Lri:L. . . 

A cobranr,:a uos . '!.5°/.,, ouro, sobre a impurtação !io::; quaes 50/ .. contiuuam a ser desti
nados ao !.>I'ldo de gar<tnl.ia, con!.irnw.r<.ia ~er Ü3Jta J!OS termos da lei n. 741, de 26 de·ue
zem bro de 1 \:JOO. 

· Art. 10. A rendtt do impo:>to- Addiciollaes- arrecadada no porto do Rio de Janeiro, 
nos termos do art. 1", n. 8, da lei n. 489,-de 15 de clezembl'O de 1805, :::er{~ applicada ao 
serviço do scccorro naval do dito por·to. 

Art. 11. A validade ou nullidêlde do doçumento que não crmtiver o sello completo na. 
fôrma do respectivo r(•gulamento, ser<!. (~esrle já 1'(-lgnlada pelo dir·eito civil. 

. Art. 12. Cuntinuatão em vigor totl<.Ls a8 disposições das leis de orc;amento antecedentes, 
que nã.o ve1·sarem sobrEJ a 1ix<tção da receita. e despeza, sobre a autorização para alterar ou 
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ma:cas venciment?, · crea.r, reformai' ou supp;·imir repartições e altera,ra legislação fiscaJe 
que nao tenham w~o expressamente revogadas. 
dál ~üra!2'~apho ~mco. l:ícasem effeíto a autorizn.çã.~ concc~dida, nos termos do art .. 2o n. IV 

e n. 7 __ 1, de ~6 de d_ezembro de 1900, ao Poder bxecut.1vo pan1arremlar ou alienar, do. 
rnotlo Que ~JUlQ'ar convemente,_ a, Estr•ada de Ferro CentN,[ do Beazil. · ; 

Art. 13 Revogam-se as.d1sposições em contrario. 
nhas~ala das Commissões, de novembro de 1901.- Gueclelha ·111àura·o.- Vi1·iato Mascar~-· 

yac a imprimir o scguint~ 

PROJECTO- ~ 

N. 206 C -1001 

Par_ecm· sobre mnendas of{e1·ecidas para 8[1, 
clzscusstto do pr~ject.o n. 2013, deste· anno, 
que fi.xa a despeza do J11inisten'o da .Jus'tica 
e Negocias- Inte1·iores pa1·o, ·· o exe1·cidio 
de 1902 

. A ComiD.issão do Orçamento v~m ofl'e· 
'roem· ao oxame e â.sabcdoria. da Camara. 
dos Deputados o seu parecer sobre as emen
das mandada~ ~· 3a _discussão do projecto de 
despeza do M1mster10 da, Jul!ltica c Neuocios 
Interiores. . ~ "' 

A · Commissão não. passa a · fallar sobre 
cada: uma dell1.1s, sem congra.tulal'-SC Mm a 
Naç;~o _Pela firmeza, peltt clevaçã.o e peto 
patri?tv:;mo com que a Gamara se teni pro
nuncmdo n1.1 votaç:ão deste orçamento. 

A preoccupaçiio de ~evora economia ·na 
dotaçiTo e no desenvolvimento dos servinos 
fedoraes crcados corno a. rosístoncia de tocia.s 
QJ1 nulmces·_politica.s da Cam<tr'<1 ú invasã·) 
dos interesses pa,rticula.l•ist::ts do:':l Estados no 
01·çamento da Unilio, continuam <L assigna.
lar ~ recommendar 1.10 re.-:;peito e á gr~t·Gidão 
pnb~wa a presente Lcgislatut•a do Con<rres~o 
Nacwnal. · o 

O nele co'nvier: 

Art. Fica o Podm· Executivo autoriz:ulo 
no excrcicio de 1902, a reo:rganizar u, Pro: 
curatloriu. da, H.epublica do Districto Fedoml, 
sem augmento üe dospeza, para o oll'eito !.lo 
serem os serviços comniettidos com. iO"u:.tl
dade o mefl~an to <listribuiç:ãõ 40 procuPador e 
aos seus adJ~nto~, mod~ficad.o nesta p:.trto o 
üoc1·eto legisla t!Vo n. 173 B, do lO de so-
tem bro do 1893. .. 

Su.la da:> sessões,· o do novoml)ro üe 1901-
-0liveiJ·a Figueircdo.-Lourenço Baptisltt
Deocleciano de Sou~ct.- Alves de B?·ito.-
1lf.m·tins 'J'eixei?·a. 

A Comt).Üst;ão elo Orçamento. acceita, a 
.emen~h1. O:l serviço::; que pesarnsobre os trcs 
moncwnu.uo::~ membl'os do Ministerio Publico 

não são disteibufdos·com igualdade; Nos t_er~. 
mos <.Lo clecreto legislativo n. 173 B, de lO do: 
sctembl'o tio 1893, o procur1.1clor ela. Republic&; 
c sou lo adjnnto servem no Juizo Federal 
(art. 2°) e o 2° rtdjunto funcciona. pêrarite 
as protorias (art. 3°). · . . · · . 

Mas ntLS pl'ctorias éi,s causa'l em quo. tem de 
officün• o r:}present<1nte ela Faze nela Federa•! 
sã.o unic<tmento os invontar-ios e :1sarreca.
claçõGs, processos esses ele nattneza, admi
nistrativa. e em '(JÜo .não }JOdem cliscutir-se 
que-;tõcs do alta ind.:.tgf.1çã.o. O tr11balho está 
:relluzido :w minimo. · 

Em relação ao proém·a.dor da Repuhlica o. 
ao sem lo adjunto clâ-sc o contmrio. E' no• · 
toi·io .o avuUêtdissimo numero de causas con- · 
tenciosa,s que alli.se processa,m e nas quae~. 
a União figura como autor1.1, ré ou ass-istente., 
e a Commissãu tem di:;so a prova nos rela
torios d~~ pasca da .Ju~tiça. 

Não é ::;ó. O procurador du. Rcpublica tem .. · 
ainda de intervir nas-causas procossad~ts nó 
Tribunal Civil e Crimitíal o na Côrto. d(L.: 
Appollaçfto em que seja interess~da a Fá-:-: 
zonda, como lhe incumfJo pl'omovor a acçãct 
publica nos crimes de competencia da Jus:.:. 
~iça Fedel'al, cnmprlndo notar que essas 
funcções Cl'Üninu.os devem SOl' exercidas po~ 
ollo privativamente. 

A Com missão oxu.minou o dcceoto n. l 73 A 
c a situaçü.o do facto quo a. cUo se :'JOguem. E' 
patente<~ dispa.ridade nu. d.istl'ihuição d.ossw•· 
viços commoi;tülo~ aos tros l'oprosentu.ntes 
elo .Ministório Pnblico. Ad.istribnição regular 
Ju.s cu.usas por todos, int.lisr,inctamentc; sobr·e 
sm· motlida de justiça consulta o interesse pu" 
hlico, porque facilita o rapido anda,mento. dos 
pleitos em que forem partos a Uniã.o oua 
Justiça Federal. · · .·::: · ·: 

O nosso parccor é favoravol á oro.endu. do~ 
illustr·;tdo Sr. Oliveira Figueiredo e outros 
Srs. Deputctdos. · · 

O n. 37-0hras- 1·~dija-se assim : 
Dcstina,das as impàrtancias : do 200:000$ 

pa.ra i'undu.çU.o ou acl1.1ptaç~o de um edificio .. 
paN a, watm·nidadc> o escola pi•ofissional do 
onftwmoit·a~ 11<1 C:tpita.l Fedm·al, do accordcf 
com o pt•ojoeto d:t commíssã.o. do Congresso· 
Medico ; o do I 00: 000$ para, aproveitando 
as obrt~s feitu.s em Tamandaré, estabelecer 
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Ja classe Substitua-se o art. 3° pelo seguinte: alli uma e&ção sanitaria de 
550:000$000. Art .. Fica o Poder Executivo autorizado 
. Sala das se3sões, 6 de novembro de 1901. a transferir á Ass:Jciação da Policlinica da 
Raymttndo de Miranda. Capital Federal o -uso do_edificio em constru-

cção, existente na praia Uit' Lapa., e que se 
A Camara votou na 2a discussão do orça- destinava á Maternidade, desde que a mesma 

m~nto a quantia de 200:000$ pal'a, apro- <tSJo,~iação se.o?rigue a in~tallar e ~anter o 
vettando as ob1•as feitas_ om Tamandaré serviço de cllmca obstotrwa <}.a Faculdade 
e3tà.belecor • alli uma estação quarontenari~ .de Mcdicin~ do _Rio de .Janeiro, de <1Cc<ml? 'e 
de Ia· classe, nos termos de um compromisso sob a fi~cahr.açao dosta, fieando a refertd<:L 
internacional a que o Brazil está obrigado. associn,ção obrigada por contra.cto a concluir,· 
A ·camara abandonou implicitamente a idéa dentro ~lo tm~zo que. for fixad~, as ob:·~s Jul
dos grll.ndes la-za.retos, aliás condemnados gada~ ~nd1sp~n=lavm~ para <1. msta.lla9ao do 
hojena. Europa, eaereditava. pôr termo ás n.Undl~o ~crvw-.·, s b pena de ca.d~c1dade .e 
~vtiltadas despezas que nos vae custa.ndo o de se~. d1··mto de reclanu,,r qu::~.lqucr mdemm-

·,Tamandarê, autorizaüdo com uma só verba zaçao. • · 
e de uma Só ~ez a éonolusão de obras aliás Sala. da,s sessões, 7 de nove111bro de 1901. 
_de pla,no mms modesto, mas q uc nem por -Alencar .. Gui11w1·lfes. - Nelson de · Vascon
isb.1~o eram me~os exigidas pelo interesse pu- cellos.-- Sd FJ·ei1·e.- Irineu Machado. 

!CO. 

A emenda do illustré SI~. Raymundo de 
·Miranda reduz esta despeza á metade. A 
minoria_ da Commissão receiava. que uma tal 
-redacção, ao envez de acautelar as economias 
.d(} -Thesouro, obrigasse o paiz em futuros 
~xercicios orçamentarios a custeiar obras 

. que podiam ser já ultimadas e evidentemente 
··com somma muito menor. 

·A maioria da Commissão, entretanto, ap-
.prova a emenda do Sr. Raymtindo Miranda, 
por entender quo a vez·ba Obras ficaria muito 
jlesfalcada, . com prcjuizo do serviço publico, 
si o lazareto de Tamandaré ti v esse os 

,200:000$000. 

Accrescante-se onde convier: , 
Na. vigencia desta lei, o funccionat'io ou 

.funcciooarios encarregados da. rubriea. de 
- -l~vroi de registro do"l phat•macia e outrm:, 
sujeitos a essa processo na Directoria, GQL"al 
de Saude Publica, terão direito a 50 réis por 
folha rubricada, impol'tancia os~m paga pelos 

· · ~nteressados. · 

. Sala das 8ossõo$, 6 de novembro do 190 I. 
·--Henrique Lagden.-Sá Frei1·e. 

A maioria da Commissão não acceita a 
~,,emendàf-:rfan~o quanto os interesse.~ do erario 
,· publico cumpre ao legislador zelar e defen-

der o direito e a) economias da sociedade ·, e~: geral. . . 
:J . .'"A ·emenda dos illustres- Deputados exige 
>"-D1a tributação ou mais um·· sacrificio para 
çerto ramo de commet•cio legitimo em favor 

. e utn ou dous funccionarios; o a cris~ quo· a 
todos avassala A em si tão intcnsa.c tão 

/ ªguda., que si ·o empenho e o esf'orço. da Ga
:.rnara não podem no momento der~mil-a ou 
:::,resolvei-a, certamente nada lhe aconselha 
l_.aggraval-a. 

·A nnioria d;~ Cõmrnissão não acccita a 
emenda. 

Onde convier : 
Art. Fica o Pod<w Executivo autorizt\do, 

na vigencia desta. lei, a revm• o regimento , 
de custas da justiça local do Distl'icto Fe
deral, appeovado pelo de(!roto n. 3. 3!j3, dJ 
5 de agosto. c_lo 1899 .. 

Sala dag scs."õos, 7 de novembro de 190.1. 
-Irinett Jl!achado.-Sá F1·el1'e.-Luiz Do
mingues.-Joaquim Pires. - Prederico Bar~ 
ges.-Jose Bonifac~o. - Rivadavia Col·rêa.-:
Nelson de Vo.sconcellos.-Ilenrique Lagdcn.
Af{onso Costa.-GasUío da Cunha.-A'lencm· 
Guimcm1es.-Osca1· Gor.loy.-Avgusto de Vas
concellos.-Cels.o dos Reis. 

A nniorhL da CJmmisslio sente nã.o po1lm• 
da1• o t~ou assentimento a Oi.!ta medida .. Não 
tendo sido convert.ido mn lei o projccto fln 
t•cot•ganiza~~•To iudicün•ia no Di.~t.1·icto Fe· 
flcral,não s:,,IJomos a que vom uma tal uuto
dza.<;ão ao Oovet·no pa.r<.L rcvet• o t•e:,.rimouto 
do custas jnuiciarias 1J uc pl'eson tomcn to hn to 
sobl'ecart·egam as dcmanda.s. . 

O Govot•no Provi:;orio, no decreto ri. 1.030, 
do 14 do novombrodc 1800, aboliu as custt~s, 
determinando quo a. a1•rccada.ção dcllas, 
fosse olfoctu~~da pelo _Thesouro N;J.cional, au
gmentados como ficlram então os vencimen
tos dos juizes, no: empenho de ga1·antir ·a inr.le· · 
p_endencia dos mo.gist?·ados e a necessidade 
"3e um tratamento condigiíq. . · 

Dopo i,;, o decreto legidlati VO de :30 de no
vembro de 1894, ainda IU pensamento de 
:.•.bolil' ás custas 1n.ra. serem ar.re:!Íl.uadas pelo 
Thosouro. instituiu .a ta-xa jud.iciaria. · 

_A 19 de dezembro de I 898, o Poder Leg-is
lativo começou a contra-marcha, revogou 
a 'Lboliçã.o das custas e autorizou o ·GovcH'TIO,' 
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no art. 2° deste decreto, a expeuit' üovo re
gimento de custtJ.s, harmonizandu ta.nto 
quanto possível as taxas do regimento de 
1874 com o systema vigente, 1·espeitando o 
p,·incipio da proporcionalidade depois' (!e ha, 
ve~· sido estabelecido \ no J;?rt. fo que ps )'-'izes 
bem como os membros do llíinisterio Publico, 
ainda nr.io contemplados no regim,enlo de 9 de 
novemb)•o de 1895,percebtlríam, custas dos actos 
que p1·aticassem, sem prejuizo da .taxajudi-
cia1'Ía. -

Em virtude desta ·· a:utoi'ização, ospocial
mentc confel'idª' não no orç<tménto mas em 
lei propria, o Governo a.ctual, a;-:-3 · de agosto 
do 1899, decreto n. 3.363, decretou as ta
bellas de um ne>vo t·egimento de custà3, além 
de outeas providencbs corno-as que se ref'e
riam ao revesamento dos juizeil do Triüunal 
Civil a· CL'iminal. . · -

De modo quo .a situação deste negocio é. a 
seguinte : a .principio a abolição das custas, 
no Governo Provisorio e augmento dos ven
cimentos dos juize.> ;. depois; taxa judiciaria~ 
gravando o contribuinte; ainda depois, re
gresso ao regimen.das custas, ~em que, en-

. tretanto, se tivesse eliminado o seu succe
daneo, que era a taxa jLldiciaril:\. 

Agora pede-se novo regimento do custas 
ou . revisão do actual, o que vem tornar 
mais dHficil a vida do fóro n::> Rio úc Ja
neiro. A maioria da Com missão é contra uma 
tal autorização, em qüe pese . á. respeitavel 
opinião dos illustres Deputados quo sub
screvem a emenda. 

A' Commi~são do Orço.mcnto se afiguraria 
mais justo o augmento dos vencimentos dos 
juizes, e para dar-lhos uma.: ab.3oluta. indepen
doncia de tudo o de todos, g.:tra.ntintlo assim 
o direito, <t economia c . a libcr·dadc dos ci
dadãos da Capital da ltep'ubUca, - que uma 
aggr·avação de custasjudiciu.rias, instltuíçã.0 
de si humilhante pôlora os attos ct·edHos da 
ma.gistr<ttur:\ e da clevadis.ümu. posição que 
a Constituição lhJ assignalou no Brazi'-· 

Onde conviOI' : 
Art.. E' revogaria a. disposição contida 

no Ol'çamento para. 1898, · 1!-Utoriza.ndo o Go
verno a revor o docroto n. 7. 00 I, ue 17 ue 
aaosto de 1878, expedi<lo par<.~. rogulamentar 
a 

0
csta.tistíca policial e judiciaria, fa.zondo as 

alteraÇões qu~ .jul~J.r CJúvenicnt~s, e 1!la~s, 
a annexar a e.:;se serviço o da secçao de tdcn
titlc1ção anthropomoteica, potlondo incum
bir da direcç.'ío de tae3 trab~tltws a. um mem
bro do Ministerio Publico do Distrido Fo
beral. 

Sa.la das sessões, 6 de novembrv de 1901.
Irineu ·Machado. -Sâ ·Freire. 

À maioria. da; . Commissão não póde accoi
tara. emenda. Esta na sua .. ultima pa.rie vale 

pw uma incursão om asaumpto de caracter 
administrativo. g a. Commi!!São pensa que 
si ha um mal nos governos que legislam, 
ellc não é monm· nos p:trla.mcotos que acl:mi
ni;tl'::tm. 

Além disto, o decreto n. 1.030, de I4 :çle 
novembrJ do 189J, que reorganis.m a Justiça 
logo depois {la. Ropublica, incompü.tibilisou _ 
a'l func::õos do Minbterié> Publico com qua.c.s
quer ontt·<.t3 funcçõas. Em prJjEcGo e.~peciO:.l~ 
a Corn.rni.:;são attenctcrá, pa!'a o anno, á.s exi
gBncias do serviço a que se refere a emendn. 
80L'viç-:. Quê muito deve á tenaéldado o aos 
estmlos do illustl'e Dr. Remtto Ca.rrnil quo o 
orga.nisou, como á s::>licitude do Podet• Ex- . 
ecutivo, quo por au~ot•izaç_ão legíslãtiva., det1...: 
lhe melhor msta.llaçã.o e outroê clomentos 
de eshbilid:J.de. ·. · 

No orçamont) é q\1c não nos parece razoa-:-.· 
vel modifkw a situaç1o actna.t. , 

§ 32 do ,·Orçamento pcu·a 1902 

Biblio~heca Nacional 

MATERIAL 

Em loO'a.l' de 
Acquisiç'ão c conservaçiu de Li· 

vras, jornao3 o revi :~tas. · ..... 
ldem, itlem do ma.nuscriptos, 

photograpbias, c s ta m p a s, 
moodas e m0dalhas ......... ~ 

Diga-se:-
Acq uisiçã.o (la H Vl'JS, r,wi:;ta.s, 

jorna.es, mitnuscl'iptos, estam
pas, ma.ppas, moedas, me· 
dalh:ts e l:lellos ......•....•.• 

ConSCL'vação de livros, r·evista.s, 
· ma.nuscdptos, otc., inclusive 

montagem e custeio do u~a. 
p::lq_ucnu. ófficina de encader-
n:.!Qão ••••••••••••• _. ••••••••• 

22:000:!;000 

9:000$000 
-----
31:000$000 

!5:000$000 

16:000$0()() ·-_ .. ___ _ 
31:000$000 

Sala (la-{ sessões, 6 do novembro de l<JOh ' 
- GasUío da Cunha. · 

A Commis::~ão acceit:J. a emónda. A dos;. 
peza não é maior nem menor quo a que ~oi 
votada em 2a. discussão ; apenas o nobr~ 
Deputado faz uma molhqr distribuicíio della. 

Art. Fica. revogado o art. 3, n. 1 .di\ 
.-lei n. 746, de 29 de dozcmlJro de 1900, na. 
parte em que autoriza o Gover-no. a. revei; o ' 
Regulamentf!. do Corpo . de Bombeiros. 

Sala da;; sessões, 6 do novembro de 1901~ 
_;_ Irineu ·Machado. - Nelson de · Vasconcellos _. 
-Henrique Lcr,gden. · ' 
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A. Commissão n.cceita a emenda. Na vi· 
gencia do art. 3c. da loi n. 746, do 29 de 
dezembro de 1900, o GJverno reviu o regu
lamento doz Institutos Benjamin Constante 
dos Surdos-Mudos. A emenda reooia. que 
o Poder Executivo faça o mesmo em relação 
ao Corpo ·de Bom beiras. 

Si bem ·que no no:lSO ob3curo modo de ver 
úma tal auto·rizacão tenha.. já caducado, a 
Commissão, que não a reproduziU para o 
a.nno proximo não se oppõJ a. sua revo-

- gação exp~a. 

avultados onus e effectivos preJuizos ao 
commcrcio e navegação de toda zona. norte 
do pa.iz.-Cassiano do Nascimento, vencido 
deaccordo com os votos dos Srs·. ScrzedeHo 
COl'rêa e Nilo Peçanha.-Luiz Pisa.- Victo~ 
rino Monteiro, vencido na· emenda. ns. 2e 4 
-llfay·d,~k.-J?rancisco Sá. 

A ordem do dia · p:1.ra a sessã ' de amanhã. · 
ficou sendo seguinte : 

Prímeira parte (até á.s 2 1/2 horas), ou 
antes: 

· Fica o Governo autorizado a effectua.r o Votação do projecto n. 216 A; de 1901; 
pagamento da · installação de novo ma~erial cJm parecm• sobre as emendas para a 
elec~rico na brigada policial com o saldo do 2a. discussão do pro.jecto n. 216 A, que fixa. a 
cre(hto para esse ftm aberto pelo decreto despeza do Ministerio da Marinha para o 
n .. 4.194, de5 de outu~ro j.o corrente anno, exercicio de 1902 (2a. discufilsão) ; . · 
s1 o prazo para a termtnacao.das ob~a.sexce- . votação . do projecto n. 255 A, de 1901, 
de1• de 31 de março de 1902. tornando extensivo aos bancos nacionaes, 

Sala das sessões, 7 de novembro del90l. com séde na capital do Estado do Perna.m· 
-Oscar Godoy. ~uco o decreto le~islat~vo n. 768, de 20 de 
· Junho d~ 1901 (2a d1scussao) ; . ·. · 

A Commis~o acceita ·a emenda . . Trata-se Continuação da 2a. discussão do projecto· 
de um serviço· contractado pelo Estado me- n. 259 A, de 1901, com parecer sobre emen~ 
diante Goneurrencia publica e d-evido á im- das offei'ecidas para a 2·· discussão do projecto 
posição da lei. n. 259, 'deste anno, que fixa . a .. despezã do 

Verba. 0
• lS-Archivo Publico. Ministerio das RelaçõE"s Exteriores para o 

exercício de 1902; 
Eleve.-se de 4:320$ a 6:480$ a consignação Continuação da ga discussão do. projecto 

destinada a serventes, afim de serem admit- n. 133 B, de 1901, que autoriza. o Poder Exo· 
tidos mais dous serventes. - cutivo a abrir ao Miní.-:ltel'io da Justiça o Ne· 

Redu1:a-se de 6:000$ a 3:840$ a consigna- gocios Interiores o credito de 11:200$, sup-
ção....:...compra de caixas pa1•a gui1rda do d~- plementar á verba ga. do at•t. 2o d~L lei 
cumentos, moveis.. estantes, etc· n. 746, de 29 de dezembro do 1900; 

Verba n. 31-lootituto do.s Surdos-Mudos: 2~ discussão do Pl'ojecto n. 255, do 1901, 
~~o 80 $ · autorizando o Podei' Executivo i1 aht•it• ao 

· Elevo·se de 12:000.., a 1-3 = 
0 a consigna- Ministerio da Guerra o crc.lito do 736:424~~~·, 

ção-material para officinas-ficando redu-
zida assim - material para as officinas e supplemontar á verb·.~ ·10a.- Et<~pas- do 
gratificação ao mestre da officina typogra· art. 15 da lei n. 746, do 29 do dezembro de 

. .1900; . 
phlcad. d 2S OOOdlo 26 200$ Il • ta. discussão <lo pt•ojecto n. 139 A, do 1001, 

Re liza.-se e : ~a :· · a co stgna- estabelecendo que a.~ etapns dos officiaes do 
ção -alimentaçã:o, combustiv(ll. oxel'cito e d ~armada nunca set·ão inrm•lores 

Sala das sessões, 6 de novembro de 1901. l~ 1$400, qualquer que sojà a guarnição a quo 
Gastao da Cttnha. pertençam, salvo as excepçõe:i da lei; 

2a. di::~cu ,sãq do projecto n. 62 A, do_l901, 
, A C.ommissãô aooeita a emenda· As ver- alterando a classe 1 a., n. 1, das Tarifas das 
bas ns.18 e 3l do orçamente fteam tendo me~ Alfandegas; 
lhor applicação. · 2a. .discussão do projecto n. 218, de 1901, 

·Sala das Commissões, 12 de novambro· de autorizando o Po.der--Executtvo a abrir ao 
· 1901.-Paula Guimarães, presidente. -Nilo .M:i.qisterio daMarinha o credito de 6:121$701 

Peçan.ha, relator.-Francisco Veiga.- Ser-ze- supp1ernentar á verba Sa.do a.rt; 8° da. lei n. 
deUo Corrêa, vencitlo. De accordo com a 746, de .29 de dezembro de 1900, para paga· 

, . opinião do relator, quando á emenda. n.2 ra- mento d~ soldos que competem aos officiaes 
farente á diminuição da. -verba para a es- ·transferidos para o quadro da reserva depois 
·ta.ção · qua.rentenaria em Tamandaré. A de annulladas as respectivas reformas ; 
necessi<fa.de desta estação é urg<>nte c in 2a. discussão do projecto n. 222, de 1901, 

declinavel, pois, em casos de epidemia. os determinando que os officiaes do exercito, 
· navios e vapores que demandam os portos armada e cJu.sses annexas, reformados ou 

do Recife-, Ceará., Ma.ra.nhão, Pará e Manáos, que se venham a reformar de aecordo ·com 
são obrigados a vir á Ilha. Grande, o que causa os decretos ns. 108 A, de. 30 de dezembro de_ 
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1889, o 193 A, de 30 de janei.ro do 1890, vo
luntaria. ou computsoria,monto, toem direito 
ás V<Lntagens exaradas no ulvJ.rli. ·de 16 de 
dezcmbr>o de 1700, e resolução de 20 de de
zembro ·de 1801 ; 

la díscussã.o <lo projccto n. 202 A, de 
1901, autQriza.lldo o Governo a. despenuer 
até a. qun,ntia de 50:000$ papa, auxiliar a.-; 
despezaí) de installiJ,ção e os traba,lhos do 
Congresso Agrícola ; 

}a cliscussão . uo projecto n. 146 A, ·de 
1901, instituindo regras pal'il. o estab3leci
memo de empr·es:J.s de J.rrm~zons get>aes, de
termin~~nclo os direitos e as obrigaç~ões des::;as 
emprezas ; · · 

l n. discussão do projecto n. 142 1\, de 
190l, reot'ganizando o cot'pà de engenheiros 

·· n:J. v:tos o :fixa,nJ.o o pessou,l do respecti v' o. 
quaur·o Ol'dinario (com pareceres das Com
missões do Marinb<~ e Guerra .. c Orç<J.mcnto); 

· 2n. parto ::ts 2 1/2, ou antes : 
ContinutJ.Ç'.ã.o . ela 3"' di~cussão 'do prqjeto

n. 121, d('o l 901, autorizando 1: Poclo1· Exe
cutivo a abrir n.o Ministerio da Justiça e 
Ncgocios Interiores, o credito de 100:000$, 
sn})J)lemental' ao n. 14 do art. 2° da , lei 
n. 74.6, do 29 de dezembl'o do -.1900 ; 

· 2n. dbcussKo ·do project,o n. 247, àe 1901, 
fixando a despcza dt> Ministol'io d e~ Intlustria, 
Viacião c Obr<ts Publicu.s IHl'<1 o exercício 
do ll!02; 

;~a discwssão do projccto n. 1~7,do 1901, 
(lispondo sobro :1 contagem da antiguida·Je 
do posto uoA otnciU.os do exercito, a qne se 
l'ol'uL'em os :wt;s, lo o 2° dt.t loi n. 350, do g de 
lle;r.orn!Jro do 18D5; 

3"' discussão do pro.\ecto n. 264, de 1900, 
autori~ando o Govet'no a pro1•ogar o prazo 
cóncedirto á. Sociedade Montepio Geral de 
E<lonomia dos Serviriores do Estado pura in· 
demnizar ao Thesour•o Fedel'O.l da quantia de 
que lhe é devedora, até q11e essa instituição 
l'egularíze Slla situa.çã.o, '{loden(lo mesiJ.u re· 
leval-a rio pagamento dn importal](;ia. em 
qu13 ficou alcancada no anno dH 1899 ;' 

3" discussão do projecto n. 132, de 1901, au
torizando o Podel' Executivo a. abrir ao Mi
nisce~io da Marinha o credito de 100:000$, 
súpplementar ao art. sn, n. 24-0bra.s-da 
lei n. 746, de 29 de dezem·bro de 1900; 

22 discussão do projecto n. l3ls .de 1901, 
autorizando o Poder -Executivo a abrir ao 
Ministerio_da_ Fazenda o credito extraordi
nario de 1:132$ para pagamento a diversos 
operarios da. Ca.su. da .Moeda ; 

ga. discussão do projecto n. 232 A, de 1900, 
autorizanuo o Pot.!er Exocuti v o a tz•anst'ol'
ma.l' as P·, 2a, e 3a turmn,s da Sub-Directo
ria U.os Correios em 1 a, 2a., e 811. seccõcs n:.t 
Directoria Geral, passando os chefes <lo tu e
mas a chefes do secção, de 3d e quo preencham 

Cama.ra. Yol, Vli 

a.s condiÇ".õas regul<.unenta,res, c cianLlo outras 
p1•oviüencias; 

3a Llis:;uss;:i.O tlo prujocto n • l 03, uG Hlü l, 
ma1·cando os casos e u, fórm<J, da, rcvi8ão das 
conüemnu,ções; 

ra. discussão do pt·o.]êcto n. 182 A, de 1901, 
rlispensando a. Fazenda, Muntcipal rte adea,n'tar · 
o pagamento do sello_nas can::;as em Cl\Hl fôr 
autora ou ré, perante a justiça local do Di
stdr.~to Federal, e dá outras providencias, 
com emenda d.a Commissão ; · , · 

211 discussão do projecto n. 271, de 1901, 
autoriza,ntlo o Poclor l~xecutivo u, a.brir ao 
M:inisterio du, Fa7,énda, o credito extraordi
nario de 19:261$200 para cumprir a sentença 
úo juiz seccionn,l de3ta Ca,pitr~l quo conde
mnou a Fazcncl;J, Naciomtl a restituir a. Rom~ 
bauer & Cómp., uegocia.ntes nesta praça, u, 
importancii1 que de mais p<.J,garam coino di~ 
reit r)s d 'l in1portação de sal importa.<lo em 
1897; . 

Discussã.o unic<.t do pPojecto n. 148, d.c 
1901, auCorizan<lO o Governo<~ mandar con~ 
tar ao capitão ele fl'.1.gata. Fl'ancisco Carlton 
u, antiguidatlo da da,b da promoção áquollo 
posto . oro 2r:i ·ele abril de 1890 ; 

2"' díscussi1o do pr.1jecto n. 174, rle 1901, 
mu,ndando que o Govemo da. R.opublica. in- ·· 
dcmnize, com a quantia. do 70:000$, a Victor 
Meil•ellos üe Lima., pelas dcspezls que fez 
com u, pint.urn, mont<1gem e custeio llo Pa
nol'ama dit Ocscohrimento ·do Brazil (com 
snbstitntivo (h Comrnissã.o,uc Ül'Ç\Mnonto u.o 
p['ojc(~to n. 2ô l, de l<J_Oi)): 

Levantou-s·~ u. SC$SilO u, meia-hor<t depois 
do meio~dia. 

l<f5u. Sl~SSÃO E~I 12 DE NOVI::l\HlRO DB 1901 

(NOCTURNA) 

Prc~!.t{!!ndn dos S1·s. Saty1·o Din.s (2° Viec
Jl?·es·!.tlcntc),Om·los rle Novaes (1° SecJ'clal"io) 
c Salyro Dias (2° Vice·Presirlcnle). 

, A's- 8 horas da nouto respondem i cha
mada os Sr.:;. Satyro Dias, Cal'los do Novaes, 
Angelo Neto, Ag11pito ~os Santos, Luiz Gnal:
berco, Cat·lo~ Marcelhno, Albuquerque Se~ . 
rejo, Ga.beiel Salgado, Sá Peixoto, Arthm• 
Lornos, Hosaunu,h de Oliveira, Antonio Bastos, 
Indio do Brazil, Serzedetlo Corrê<~, Luiz Do~ 
mingues, Anizio do Abreu, Joaquim Pires, 
V!r·gilio Brigitlo, Nogueira Accioly, Francisco 
Sá, Ft·otlcrico Borges, Gonçalo Souto, 
Trindade, Cammo de Holliwda, ·celso de 
Souza, Gotuos do MrLttos, Bricio Filho, -João 
Vieü•a., Pel'oiea. . do Lyra, Julio de Mello, 

30 
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Pedro Pernambuco, Raymundo dtrMiranda, 
Joviniano de Carvalho, Rodrigues Doria, 
Fausto Ca.rdoso, Seabra, Nei.va, Augusto 
França, :Milton, Francisco Sodré, Manoel 
Caetano,. Eugenio Tourinho, Paula Guima
rães, Vo1•gne _de Abreu, Alves Barbosa., To
lentioo dos Santos, Eduardo Ramos, Pinheiro 
Junior. José · M•mjaí>dim, José Mal'ccllino, 
Hor0dia de SiL, Celso dos Reis, Il'incu Ma
chado, Heneique Lagdcn, Sli Freire, Raul 
Barro.~o. Bano.~ J.i'ranco Junior, Antonino 
Fialho, Deocleciano de SJuza., Nilo Peça.nha, 
Lom•0nç.o Baptista, Alve.) do Brito, SUva 
Castro, Custodio Coelho, Pereira Lima, 
Martins Teixeira, Olivrira Figueiredo, Theo
philo Ottoni, Viria.to Mascarenha.s, Francisco 
Veiga, Gastão da Cunha, .João Luiz, Mon-

. teiro de Barros, Penido Filho, Esperidião, 
Bueno de-Paiva, Carneiro de Rezende, Fr·an
cisco Salle1, Lamouriier Godofredo, Antonio 
Zacharias, Henrique Saltes, Carlos O.ttoni, 
Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, La.mar
tine, Gustavo Godoy, Fernando P1•estes, Do
mingues de Castro, Dino Bmmo, Oliveira 
Braga, Valois de Castro, Costa Juniot•, Ro
dolpho Miranda, Luiz Piza, Cajado, Alfredo 
Ellis, Teixeira Brandão, Benedicto de Souza, 
Lindolpho Ser1•a, Alencar Guimarães, La· 
inenha Lins, Carlos Cavalca.nt,i, Fra.nci!!co 
Tolentino, Germano Hasslochm·, Francisco 
Alencastro, Victorino Monteiro, Vosnasiano 
do Albuquerque; Alfredo Varella, Cussiano 
do Nascimento e Diogo Fortuna. 

Abt•c-so a sessão. 
Duixam do comparecer, com causa partici

pad;t, os Srs. Vaz do Mello, - Urbano Santo.,, 
Josó Buiteux, Pedro Chcrmónt, Rodrigues 
Fm•mtndcs. Christinu Ct•ur-, Gucdc:hit Mourão, 
Sergio 1:-lauoya, A ugu::;to Severo; Eloy de 
Souza, Tavaros de Lyr<t, Soaro~ Neivit, Silva 
Mar·iz, Malaquias Gon,}al vos, Moreira Al vrs, 
Cornolio da. Fon::;ec~t, Elpidio Figueirello, 
Alfonso Costa, .Jo8é Dntu•te, Epaminondas 
Gracindo, Tosta, Fclix Gaspar, Augusto de 
Ft•oitas, Marcolino MoUl';t, Dionysio Cor
queira, SampJ.io f4'erraz, Augusto da Vascon· 
ceUos, Martinho Campos, Pereira dos Santos, 
Aureliano dos S<tntos, Joaquim Breves, Ran
gel Pestana, l~stevão Lobo, Ildefonso Alvirn, 
Monteiro da Silveira., Alfredo Pinto, 'Adal_
berto Fer1·az, Leonel l<'illlo, Arthur Tor1•es, 
Manoel FulgencitJ, Nogueit·a· Junior, Lin
dolpho Caetano, Miranda Azcvodo, Moreira 
da Silva, Bueno do Andrada, Paulino Carlos, 
Azcve:lo Ma.l'ques, Antonio Cintra, Herme
negildo de Morae3, Ovidio Abrantes, Manoel 

, ·Alves, Xavier do Valle, João Candido,- Mal'· 
çal Escobar. Francisco Moura, Angelo Pi
nheiro, Aureliano J{arhosa c Pinto da Rocha. 

E ~em c:Lttsa os S1•a. Jo.~ó Eugenio, Cunha 
Ma1·tins, Juão Gayo3o, Raymundo Arthur, 
Tbomu,z Accioly, Thomaz Cavalcanti, João 

Lopes, PerJira Reis, Lima Filho, Ermirio 
Coutinho, Teixeira de Sá, Esmeraldi-no Ban
deira, E:;t<1Cio Coimbra, Araujo Góes, Arro
xellas Galvã.o, Sylvio Romet'o, Castro Re
bcllo,-Adalborto Guimarães, Rodrigues Lima, 
Pa.ranhos Montenegro, Ga.ldino Loreto, Nel
son do Vasconcellos, · Oscar Godoy, Julio 
Santos, Jo5é Bonifacio, Mayrink, Landulpho 
d-~ Magalhães, Rodolpho Paixã•J, Pactua Re
zende, Ad.olpho Gor(lo, .Joaquim Alvaro, 
Edmundo da Fonseca, Cincinato Bt'aga.~Panla 
Ramos, 13al'bos:.t Lima. Soa.rtH do3 Santos; 
Rivadavia Corrêa. e Campos Cai'Lier. · 

E' lida. e post:t em discussão a acta da ses
são diurn~ de hoje. 

.o St• A.u·a·eclo· Ellis communica 
que o Sr.'DcputJ.do Moreira. da Silva dei~a 
de compa.rccor á sessão, por motivo justi-· 
ficado. 

O Sr. Presidente- A Ca.ma.ra fica. 
inteil•a.da. 

Em seguida é approva.da a · acta da. soJsã.o 
diurna de hoje. 

ORDEM DO DIA 

E' a.nnunciada a. continuação da 2a. discL1ssão 
do projecto n. 216 A, de 1901, com parecer 
sobre as emendas para 2a. discussão do pro
jecto n. 216 f\• que fixa. a desp~z~ do Minis
teria da. Marmha p~~ra o exerctciO de 1902. 

O Sr. Paula Guhnarães (·)diz 
não careceria de vir á tribuna si não se ,iul
O'ilSSC ohri(J'ado a corresponder á attcnção e 
delicadeza que lhe t'oi•a.m dispensadas p~los 
oradores que se occupa1·am do Orçamento da 
Ma.rinln. O parece[' que apresentou Kobre o 
projec~o elaborado pela. Commis~ão foi plo· 
na.meote justificado por seus dignos collegas 
quo trataram· do assumpt::~, c pouco tem a 
accresc\Jn tar ao quo foi tão brilhao tomento 
dit.o em favor d;~ marinha nacional o de 
suas n:Jcessida.des. 

Não ha quem desconheoa. a verdade da. 
phraso de von dor Goltz de quo «não \póde 
ser O'rando a nação que se desintere3Sa do 
ma.:'~. Estamos todos coll'vencidos, com Lo
chroy, de que «a pr.;speridade o_u a deca.den.
cia da marinha. são sJmpre os stgnaes cortos 
d~l. pNspol'idade ou decadeflcia. de u.m paii». 
A situação angu:~tiosa a que nos vtmos re
duzidos não podia doixar de io_tluir sobro a · 
nossa marinha., que já ~oi a. l?ri_mei~a. da 
America do Sul o que hoJe se ve ta.o d1st'm~ 
ch~da. pelos extraordina.1•ios progressos da. 
vizinha Argentina c do Chile. 

Podemos, porém, do momento ret~
ma.r a posic.~ã.o perdida. 1 Como a.ttcntler Já. 

(=}O orador nü.o l'oviu caLo discurso. 
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ás multiplas exigencias dos serviços navaes? 
Mal desembar·açados da pl'es:;ão . do funding
locm a braços com temerosa crise economica, 
podemos autorlza,r despezi.1S que .i.1...-prudcncii.1 
manda adiar~ Não ha duvida, de que deve 
haver o maior intercs.:;e em proceder com 
cautela, roadquirindo fvrças, para nã.o vol
tarmos á situação de quo nos cst.amo.; desem
b:traçando, graça.s (L firmeza c tenn.cidadc 
com que c.~tii. sondo cumprido o progr<~mmí..l. 
do Governo actual. 

Menos prementns fosson:i riossas cJntlições 
financeiras, e nã.o duvidariamos cnf'renta,r 
« css:.ts . qucs.tõos de que depencie o 111sso 
porvir ». Impedidos pelas di!Iiculda.dcs do 
momento, devomDs, entretant>, apresta.r 
elementos pard. o rcsurgimento da. nossà a.r
mada ; assim o pensa, a.ssim o Jis.se a Com
missão. l~mbora seju.m dignas de apreço as 
considceaçõcs feitas pelos Srs. Deputados 
Nelson,· Bricio, Pereira do Lyra o outros em 
seus brillunte::; discursos, nã.o :pôuc ser c:-;que
cido do ' que -não é c.Jm pltrases quo se 
pagam dividas, nem com portadas minlste
l'iaos se improvisél.m esquadra.~. Dahi o r2tm
hímonto da Commi;são; d~~hi <1. recusa em 
apoia.r modid.as, consignD.das. em omon(l<ts, 

· que, justific.1das embora, devom Si3e adiu.das, 
sondo qnr. em bt·ovo prazo talvez possa.rn ser 
executad:ts. ' · 

l./3mbt'a <L nacossldarle do p:·omovct·-sc :1 
acq ui >ição de marin hni t•os, la,rncn ta.ntlo a 
demot•:t em ser lei o p."ojccto de inscl'ipção 
mariLirna. do illustro Deputado Alvos Ba.l'
bosa, t.ã.o roconhocitlamontn competente n;t 
male:ia.. 
. O omdor· justillc<L o p:teccet' dn Commissrto 

sobt•o as omcnd:.ts npl'osont.atlas. J•;n~l'<t na 
apt>cciação d•LS q11o t'oram o!l'm·t,cill:ts xobr•o 
:t nonstl'UCt,~ão doJ subm:u•irttH, ··o,.;pontlondo 
nspoci;~lllllllltO lt SOIL díll,inet.íS·iÍIIIOC.JILlgit 
Noiva, (';tZ\lltd •tmpiJo lti;tol'ico di~ invnnr.~ii.·l 
do C lJ'flt~litH Vil.fJ DJ•ebhnl, nxporinwnl.i.Ldit om 
Loildl'os om J(i·~o. n tl:ts quo se s \g'llil'.tm de 
D:ty. Bu~hnell, Fulton, Montgt'J'Y n out1·us, 

' ~<Liiontílllllo o facto do snbmu.t·ino lhw.f.rl na 
gu<Jr'r'.:&. do secu.;.-:;ã.o, t'J.mndo vottl' o na. v i o l'ede
l'i~t !Iou.~atonir:. DernonsLe:.t o interesse q 110 tem 
tlospCJ1'tauo a. pha.so contemporanea, dl)s sub· 
mal'.inos, com os navi.JS typos que catl<L vez 
maid se vão a.por!'oiç:.~t~ntlo. Enci.H'aco •t van· 
tctgcm do serem auxiliados o:! inventoros. 
na.cionaos, qnc dão glorü e prestigio ;w 
pa.iz, cl)mo Santos Dumont. · 

Lemb1•a quo a Hespanh<.vdcu o titulo de 
marquoz, com larga dotaçã'), a Poral, o iil
vehtor do submarino he.sp:whol. 

A Commis.51.o rovolou a. ma.ior i::mnçü.o, não 
tondo pa.rciallda.•lo alguma. entroos invon
tnJ•cs na.ciollí..I.CS elos Sllbm;u·inos. Qaor quo so 
ouçt~tn os comp:liiL~Il1ios,.p :wa. ucpoi:~ se fazcL' 
:~ experioncia. com o quo fol' a.ccoito; julgilo 

dever ser approva,rla a sub-emenda que offe
reccu. 

Desenvolvo o par0c0t' sobre as domais 
omc;ndas, demoPando-se na que se refere aos 
opcra.l'ios <bs arscna.os cxtinctos, e constru
C!:ã'> dos monit·wcs Pernambuco c Muranhü:o. 

, ·\.procü~ndo o relatorio do Mini5t1·õ, do
fendo a administração superior· da Marinha, 
sa.lionta.n<io os sceviços pr~sta,dos, não se po
dendo n~zct• ma.i:-1 nas cll'curnstaucias actuaes, 
1len tro das vorb:.ts orçamon ta, rias, quo· não 
foram cxcc(lid:.ts, o que é p:.tea. louvar, nã.o 
devendo ficar e>QUCcido o auxilio proata.do 
pelo cltcfo do o:;tado-mai01' da aerp::tda, cujos 
so;·viços são inc;:;tim~weis. 

Depois do se estender em c.msidera.çõcs a.t
tinon-tes ao :~ssumpto,rcferindo-13e c.:>m elogio 
ã hléa d:1liga na.val, termina fazendo votos 
por · um futuro brilhante para a marinha 
nacional, confiando plenamente que ella será 
app::trolhada com os elementos ncccssarios, 
d1gno; dí..l. officialidade que tem, para con
.qui:stn.r pre3tígio c gloria para. u. patria.. 
(J1fuitó . bem. o 01'ador e mtâto cwnprimen
tado.) 

Não lw,vendo mais que:n qnoira usar da. 
p::tla.vra, é encerraria. a discussão o adiada a 
vota.çã.o. 

I~' :tnnunciarlu. <~ 2a. tliscus.35o !.lo proj0,cto 
n. 259 A, tio l!YJI, cJm p:trecor soln·o omon
tla.s oll'orocida,':l pal'~~ i1 2a. discus.úo uo pro
j Jcto n. 259, tlo>to <~nno, qnc fixa. a despeza 
rio Ministel'io th~ Rclaç~ôo:i .l!:xtct'lot·es para o 
oxol'eicio r lo 1 fl02. 

O St•, J.:~>(weía•a de Lyt•a diz quo 
vae estmlat· o pr'oject~ em dobatc com ptom~ 
lihcl'd<ulo ÜL' er·iliica, p.Ji~ nho tem a fol'
t.un:~ do conlwcnr lJO.;i:ioalrnentc o Sr'. Mi
nistt'!) llo l~x:;m·ior·. 

Nomo con~a.gr·a.clo mt Hcicncít~ (~ na ·p:>li· 
l,ie:L n:t(:Í .IIIUl, on,Le ontrun peli~ mão do in
olvida.vr•l lVfat'i!elta.l Fl·wiano. S. Ex. nào 
tom, ontt'tlhllf;o, cot'I'•IS;lO!ltlido :l o~pocta.t.iv;~ 
do ot·;~tllll' no alto po~h que lhe eou!iou o 
SL'. l't•u;it!ento t!a H.upulllica.. 

N;To é. alüi.s, umi1 cxccpç-.ão o iUu~tl'C mi
noit·o. E;tc dop Lrtttmento import<~ntissii!~o 
d:t publica. a,dmiriistra.çd.o, CJ.UO jog:t com tao 
altos intoros..;e'l d·) pu.iz, nfí.o t·~ n t.Uo entre 
nü.~, mesmo no novo rogimon, <L uriiJntação 
qne a. p::>litic:t modet•n;t 1;nm tT·aça1J. 

Dous for.1m o., Ministt•os uo Exto<·ior· tlopois 
da Ropuhlica, cuj:l. acção so fez sentit• : cs 
Srs. Quintino B ~Jc :l.yuva. c Ca.l'lo.3 de Car
V<~lho. Qu<LesfJ.uor que tenham sido os erros 
da a.·lmini:-;tração ue caüu. q u<~L, o que é ver
Jade é que agit·u.m, fize1'a,rn atgum·tt cousa. 

O mesmo não poder:i · dizer do Ministl'o 
acLual; a.pon:ts em quos';õcs a.dua·1eiras é 
dignn. (lc Louvore3 a Holuç\ii.o que twe a 
questão du.~ tttrifa:s <lc café com <~ Ittdia e a 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/201510:11- Página 20 de 21 

236 ANN AES DA CAMA RA 

Fr·;mç:t, trabalho, aliá.s, q no não foi cxdnsivo vorhas dos consul:~dos ti ves:;em est:t <tppli
de S. Ex., mas foi inicia,clo por quem tom e:1ção, c n~ta. emenda roi rucusad;t. :pot· não 
sido a, alma, do Govemo nosü;::; ultimos ter o patroeinio de S. Ex. 
tempos. A noss<í ehanccllt1ria, cn tretanto, continú:~ 

·- , Afóra. isto S. Ex. não fez mais narb. Ha a ser uma m:~cllina ;rtrazLLda, limit;muo-sc a 
tres annos que diz que 6 }H'eciso I'cl'oema.r copi:tr o remettel' oflicios; está. muito longe 
os corpos diplomatico e consul:Ll', c, cnt.l·e- do dar uma. idó<t ilo que sej<t uma, ch;mcel- . 
tanto, a.té bojo S. Ex. não indica uma i<.ló:t, la.l'h, como <t allcmã. . 
não dli. uún palavra para torn:Lr olfectiva A l?rimoil'a nocossida.dq de que ell;t se rcs-. 
esta. reforma. · sente é de nm com;ultoe technico, o depois 

As outras questões S. Ex. encontl'ou já de um dirccwr de protocollos. 
bern encaminhadas; nenhum tratado de com- Além disto, ella. tom necessidade de uma, 
mercio de iniciativ<1 SLla. se discutiu n.té vcrlia. de imprensa., quo o oradur <.tcha, i.n
lloje, mas, nã.o obstantG.· sua. intervt:nção se díspcnsa.vel, nas l'Glações exteriores, parn a. 
fez sentir na questão dn, taxa. de 40 °/o sobt·c defc3êl. de nossos interesses, como fazem as 
fa.t•inllas impor·ta.das e que não fossem a.con- out1·a·l rcpnblic<tS s.ul-americanas. 
dicionadas em lxwr-ica.s. Não quer com isto justificar osulJ .. :i<lio pa.m 

A emenda sobro esta questão surgitt, sem u. defesa. dos interesses individuaes, como 
quo se :)Oubesse a proccdoncüt. A at;titndo ora acontece. 
de um sou compa.nheiro de banc<.td<.t trouxe a SolJre as leg-ações o consulados todos os re-. 
certeza de que se tmt;1,va. elo um · pc<lido da Iatorios do Sr. rninistl'o toern o mesmo topico, 
Ameríc<t do Norte, de CiUC era P' 'r·,ador o em que selleclal'U. ne<:ossa.rio fazc~r refonnas. 
Sr. Ministro do Exterior. .lviu.s a Co1nnliss~io ·de Diplomacb nunca 

1;al me<li<h, como dis::;eram alguns jor- tem <1 honra de conhecel' as itléa.s de S. Ex. 
naes, não aproveita,ria nem á. Amcr-ica do O omdot· tem idéa.s propl'ias, quo a Ca
Nor·te, nem á nossa índustl'ia de moagilm. ma.l'<.t. j<i, conhece e que dci3to:un d<t dos tra
EntrCltanto nos indispõe com a Republic:1 Ar- bn,lllos ele dirnilio intcrlMCional. 
gemina,, a quem rlir·ectamente prejudicava.. No seu modo do vel' as logaçõe:; ::;ão orgflos 
Era. oohjectivo da d.iplomaci:1 a,mericana. j<L gast.os. . 

Temos sido sempre sacrific:1dos, nest.es <lozc O papel dos diploma.tLts, hoje que o tele~ 
annos, no que cliz respeito aos assumpto:-> gmpho, o tl·c~m do ferro e o v:~por· fizeram 
relativos ás relações exteriores <10 com- desapparecer u.s tlbtancias, é meramente 
mcwcio. dccol'ativo. · 

Fizemos, em 1891, um convenio com a A não serem úS ca':os du mi~sõos ospeciaes, 
Amer-ica do Norte, que tão <lamnoso nos lê,i, não conltccc a nt!Cessidatlo dos minlstr·o:-:; di· 
que fomos obrigatlos a tJ..onuncia.l~o, uma, vez plo1naticos . . 
tel'mina.do o seu pra.zq. Pa1·a. tel'nrn lwjn om que se occup::tl', in-

Com rela.çã.o a. convenios sanital'ios, que vatlem ;~s func1;õm~ consula.t·os o ti-atam do 
·se tom feito? Nad;t. intcrc~:-;os comruorciae::~. 

O ora<lJr rolembra. as conreroncias realiza- Pensa., pois, que os dons corpos üovo1u se 
das, l;tt cinco a.nnos, as detiberaçõcs toma- funtli1· om um s6, ao qu<~r sct·fw confi:L<los os 
das da. creação de ost<t<,,õos quarcntcnal'i<LS intorcsses_.po.liticos c conune1·ci;w::;. 
emtlivorsos pontos da ltepubHca, quo Jica- O corpo consul: .~r oxplie~~-~o, 1lollo Yt:em-::;o 
t·am no o.~quocimcnto. os proveitos pt·at.i.eos, 

A pt·oposito rofcl'e-sc <to Lazarcto de Ta- Ht~stLt ver as taiJolla.s do ministel'io. 
ma1uiu.ré, no sou E:-3tado, cuj;~ constt·uc1;ã·.J, Aos consules é quo d~IYÍiL snr. conlhcht <.L 
nã.o cpncluüliL, ost;L entregue :w tempo, prop<.tganda do no:>so principa-L pro<lncto, 
tcn1lo sido desviada do su:.t applicaçã.o a dispensando-se o agente ~ecütl, ultima
vOPlm _do ;3()0:000:~, votada o anno passado monto nomoàdo. 
pMa sua continuação. O Governo devia remunerar melhor os 

Refer·e-se igualmente á verba. votada. em nossos a<rcntcs commerciaos e incumbil-os 
2a discussão · do Orçamentu rio Interior, quo; da propagancl<.L o da abortul'a de novos mer
esperu., seja approvada em 3", para impedir cLidos p11ra. o cMé do Bl'azil. 
a rnin<t daquolle est<~belBcimento. · Pén::;C:L o ot·wlor que a propaganda .assim 

Lembra o St>. Ministro no sou rebtorio a fêita seria mais effic<LZ, <lo melhores rcsul
necessida.do de aquinhoar mellwr os func- tado~ do que ossa,·que· se vac tentar, com 
cionar·ios de sua secrct<.tria e, no cmtanto, :3acri1icio pLLra. os eoJ'res publicos . 

. na proposta quo o1Torcco mantém as mesmas Pass<1 <.tgoi'a a considerar um assumpto 
tabcllas. quo lhe p<Ht ~cc importu,nt<', por issu que rc-

H.ec-orda · o orador a emenda, que, com · o dunua. em augmcmto de llespoza., pa.ra. o q1ta.l 
seu collega, Sr. Lamenh<L Lins, offet·ccou o ni'i.o ha justificação, maxime em uma fluadru, 
mmo passu.do, proponuo que os excessos du.s de sacrifícios. 
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Rr~fc1'o-sc ao rcsta.helccimonto d.<t vct'h;l, de 
rcpre .-sont:L(::'w pan.t ;_Liguulas loga<;~iíei:l. 

Qll<l.ndo <t !ei que .i·eorga.nizuu o eurpo tli
l)lomatico não se oppuzc:>::>C, como náo se 
opp<:ío, a. semollta.ntc disvo . .,;içü.o do pl'Oj:Jcto 
em debate, não devia ella ser incluida. no 
Ol'çanicnto do futuro cx:ercicio, n5.osó po1·que 
é um augmento dt~deSJlGZ<.L , eomo porque pódc 
:p<:u·ecot' qtte o S1·. :Vll:1istw es t;:L tl'aba!bando 
J)>'O domo stta, pui.;; é natm·al, é qllit~i cono 
qttc, deix;wdo <t pasta, volte- ~·Ex. pu.i'<t a 
leg<v,:ão (h Suhs;.L 

Negoelus h1,toriores o cr·eflitO rle ll :~.0(;$, 
supp!orncnl;ar ;,i, veeba. 0'' do a1·t. :~o, fÜL lÕi 
H. 746, de 2!J de dezembro do lUOO; 

2" c!iscussfto do peojecto n. 255, de 1901, 
autol'iza.ndo o Podce Executivo a abrir a.o 
Ministct'io tir.~ Gucertt 6 credito de 736:42,1$, 
supplemcnta.r á vel'ba lOa- Etapas- do 
;ut. 15 da. lei n. 7,:1,6, de 29 do dezernhro rlo 
i<JOO; . 

ComprchenJ.o-sc a vorba do I'eprc.sentaçã.o 
paea o.-:; . .\linbtru:-3 uc~·e<litctdo::; em p;üzc:; 
onde a vid<1 é rli.-:;ponrliosa, na. França, .n;~ 
IngLttterra, na AUemanllrt etc. 

Mu,s ni'i.o ha. justi!icação pa.ra o rest<:Llmlc
cimonto da dotaçào pat·a OS llO .~SOS rÜpt'CSGn
t<Lntes n;~ Suissa e n<.L:-5 ee.pniJLicas suL-arncl'i
Ci111<.tS, ontle <L vi<l ;.~ é ti'c.L<lieiona.lmonte m o
d.esb<t, de.-:;pidn. de fu.usto. ! 

Enteettll1tiu, o ·Sr. Mmisi;ro · do Exteriol' 
não se lembt·ou d.e . pl'opor o u.ugmcmo dos 
vcmcimcntos d.us eon~ule.:;, cujo :sorvíç·o clu
plicqu com as racr.mas, n.pezar da. t•enda uos 
con:wla.!os, c1ue em dt:! seiscentos contos de 
l't~ls,tGr-se eleva.Llo <1mil cvni;os, como S. Ex:. 
confc.s'!a. no seu t•chtorio. 

Estu.mlo ade<tnta.da <L hora, o or·ador diz 
quo vae ter·minal' lt::l ~u;~:.; cun8idora<;õos, lu.~
tim;wdo . <lUC r,;uuiJcm ncsto departa.tuenw 
Ü;L admi!li.':\Gf'il.~:ào, O (i:oVCl'lll) (lC::iClll'O dOS Ül· 

tct·cs::>o~:~ rmdun<tos o cxclctma.rHlo nw.is unm 
ve.z : JH'oci..:<t !IHIS t•epulilicalliZ<1e <t l(. •~pu
hlica. (JI~âtu bem; muito úem .. . } · 

Fica adü.tda a discu .. .;.·flO pcl<t hora,. 

O !!5r .. P••esiçl(•.nte-Tendo dado a. 
hor:.t, Jesiguo pu.r<t itnmnltft a seguinte or·donl 
do dia: 

Prirncira. parte (:t~;é <i .. ~ 2 l/2 hom.;; ou 
auto~): 

Votac;fí.o do projed·J n. 2!G A, do lDOI, 
com p<.LI'Occr ~1ub1'n ,,,:-; nmo!lda.s Jlll.ra 2" J.is
cussi'i.o do projceto 11. ~16 :\., <tuc lix:L a. tlo;:;
lH~Z<t do M.illbLt)l'Íti d~t .M<Lrínlt;L llara. o c:<t)i'· 
cicio J.c l!JU2 (2'~ (líscus~fto) ; 

Votação do projedu li. 265 A, <lo l:!Ol, tur-· 
na.ndo uxtunsivo a:.>s bancos n~tcion:.Les, -com 
séde n:t c<tpital do Est:ulo do Pomantbuco, o 
decreto legislativo n. 7613, do .20 dwjunlw do 
l9Q1 (2' discussão); . 

Cuntinua.çúo da. 21}, discussão do pr.ojccto 
n. 25o A, de HJ01, com paeccer Sdbrc cmen· 
d;~:-; oil'et·ccid<~S para . a. 2" di:;cussãu do pro
jecto n. ~5D, deste anno, quo 1ix<.t a dcspuz<t · 
do .\linistcl'io da.;:; Rclu.~:õé::; ExtC;.'ivres pa.ra 
o oxm·dcio do l!JU:2 ; 

Continuaçi'i.o rla :~" U.is L~uss .'io do projecto 
n. 1:~:1 13, do WOL, ClllC autoriza o Porlor 
'Exccuüvo ;t ahl'it· ao Mini~t.crio dn .Justiç:t c 

1 a. discussão do projecto n. 139 A, do l 90 l, 
c::;ta.bdecendo q Hc as et;Lpas do~ officiaes do 
cxel'Cito c (la armada nunca, serã.o irtforiorcs 
a. 1~400, qualquer qne seja a guarnição :1 1-J.UO 
pertençam, t>al vo a.s ex.cepções d< ~ lei ; 

2a. (liscussiio do í)l'ojccto n. 62A, do 1901, 
altor<tndo a. classe l '\ n. 1, das TJlriíi•s das 
Alí'<!.DClCgi.LS ; . 
· 2a discussão do projccto n. 218, de 1901, 

autor·izando o Poder gx.ocutivo <L a.brir iW 

.Yiinhtoriu ila Mat·inha. o ceeJ.i to ele 6:121$701, 
supp!ement<u~ ú. verbi1 8"-, do .a.l'G• 8°, d<L lei 
n. 746, de ~9 de dczcmbeo de 1900, pari.t P<t
gamento rlo soluos que competem aos ofiicütQS 
trn.nsfel'idos para o q_uadro da resm•v<.t de~ 
pois de a.nnulJad <.~s as respectivas refol'mas; 

~a discu~si'i.o do prujecto n. ~2~, do HJOl, 
dotorrnina.ndo (rue os oüiciaes do exercito, 
<1l'll1<tda e clasiSc annoxas, ref'ot•mado3 uu que 
se venham a rcf'orm<.Ll', de accurdo com os 
docrotus ns. 108 1\, de 30 ue dewmb.ro tie 
loB\), c L\J:~ A, do 30 de janeir-o do 1890, vo-;.;. 
luntal'i:.L ou cumpulso!'iamuHc, teom dit·oito 
i\,s vu.n tagens C:\tLrU.dlL~ no al varú. de lO de 
uczcmbro de 1700 o resolução de 20 rlo do
Z\)mbro L!.e ltiOl ; 

1=' discus.-3üo do projecto n. 202 A, de J!JOl, 
a.utol'izando o Govet·no ê.L despender at;t~ á 
<lll<Lilti:ttlo 50:000$ para ttú::dii<.tt' as úospoz<.LS 
do insr.allíLr,~ã.o c os trubu.Uw.) do UongreBso 
Agt•icola. . 

L" diseu~sã.o do projecto 11. Hü A, rle l<JUl, 
in~t.itnindo rcgt·as P<ll'<t o ostaljoLoduwmo 
de omvrcz:ts de :u·nwzuns l,(lH'i~e.-::, do&onni~ 
mmlu.os llirci~o:::~ u i.LS obrig:.u/jus dessas om
pl'dZas ; 

1" tlbetJss;},u do pt•ojccto n. U2 A, do IU01 1 

· t'CUI'g'LlllÍJ'.il.l1tlO O COI'i)U de llngen[ldi'U:> lliL~ 
vae . ..; e íh<Ltttio o possu:ü do l'Ospüctivo (111<1.• 
fll•o uPditw.t·ü> (colll p .. ~rücor•cs tlas GonunissiJcs 
de .M<Lrinlw. o Guerra. o Ül'çu.mento. 

Segunda .Pu.rte (tí.:l 2 1/2 liorud ou ante:-;) : 

Continuaçi:';o rla :3a discu::;são üo projecto 
n. 121, de l!JOl, u.ut)rizando o l'odor .E:'\l!CllGÍ· 

vo a abt·ir· ao Minhltcrio da Jnsr.iça e Nego· 
cios Interiores o credito de lOO:.OOl:!$, supple
monJ;ar a.o n. 14 do art. 2o, da fel n. "7'H:i, de 
29 de duzcrnbro de I !JOO ; 

2o. discu:-;sao do p1·ujecto n. 247, de 1901, 
fix:wdo <L de~poza d.ó Ministe.t'io Ú<L Iudustrht, 
Vht\\ã.O o Obms Publica:;; pa,ea, o exerclcio de 
l!J02; 
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3a.> discussão tio projecto n. 127, de 1901, dn, Commis~ão do Orçn.mento ao projecto 
dispondo sobre a contagem da antignida.de do n. 2GL, (lo 1900). 
po~co dos officitte:> do exercito, a que se J'c- Lcva.nta-so n. f:!cs~:,ão ás i I hor·as da noite. 
ti~t·em os [trt~. li) e 2° (la lei n. 350, de ~l de 
dezembro de 1805; .' , _ 

3u. diseussão do projocto n. 264, de 1900, 
antoriza.ndo o Governo a PI'OJ·ogar o . pr·azo 
concedido <Í Sociedade Moni.eiJio Gm·;Ll do 
Economia dos Servido1·c.; do EsLaüo par·a iu
dcmnizar ao Thcsou1·o Fctlcr<J.L d:~ quan1.iu, do 
quo lho é devcüor·u,, ~té que e3s<t instit.uiçfl.o 
regnhtrizo sw1 si tuuç:w, yo.londo 11?-esrno re
leval-a. Jo pagamento d<L unport;.tncla. em que 
ficou alca.nçada. no t.ülno de 180U; 

31!. discuss?í.o do projecto n. 132, de 1901, 
autorizando o Podo r Exccuti v o :t :tbcir ao 
Ministerió da. Maeinlia o c1·edito üc 1 00:000~, 
supplcmonta.r :w a.t·t. 8°, n. ~4-0lwa.:;-da 
Ici.n. 746, dc2J uo tlczembl'U de 1000; 

2~> discussã.o tlo projceto n. l 31, de l 001, 
autoriza.ndo o Pod.er · Exccu1.i v o ·~ a.hrit· <to 
Ministerio da; Fazond;t . o ei\HliLo oxtraordi
na;rio dü l: 1>~2$ pn.ra pa.ga,mento a. divm·sos 
operarias <1<1 Cas:.t d•t _l\loed<t; . 

311. discussão do prOJl~cto n. :23·2 i\, do l !JOO, 
autoriz:lildo o Poller l~xr~cuti v o a. tr·a.nst'ol'llln.r 
as ra . 2P· e 3a tmma.s d<t Sub-Direetori<:L !los 
cor·r~ios em l", 2a e :;:\ sccçõcd n:t lJiecctoeil~ 
Geral, pa.ssantlo os chefes do t;uJ·ma;; a clw
fes !lc :'lecç~ão, tlosde que pr()OncrJarn as con
dições regulamentares, e dMHlo outr·a:-:> pt•o
videncias; 

3adiscussão dop!'ojocto n. 103, de l!JOl, 
marcando os casos e a fót·ma d;.~ revisiio üas 
cond.cmnar:õc:.;; 

l" uiscu~são do prqjecto n~ 18.2 A, rle 1901, 
dispensando a Fazenda M1_mieip:.d uc adcan
tae o pagamento do scllo na~.cat~::;us em (lllll 
fôi' < .~11 tora ou r<'.; }lCI'<m te ·~ ,}11:'\tJt,~a. loeal do 
Distrieto I<'cderal, o tl;L outl'as pr•uvidenci;L.~, 
com cnumila. d<t Commis:-;ã.o; 

14Gfl. Sr·:SSÃO EM li3 DI~ NOVEMBRO DE 1901 

P1·. sidencia dos Srs.-Va; de Mello (P1·esi~ 
dente), Salyro Dias (2° Vice-Presidente), 
Uarlos J,~ .Novaes (1° Secretario), 8atyro 
Dias (2°Vice-Ptesidenle), Va.:::- de .Mello (Pre
sirlcnte) e Satyro Dias (2° Vice-Presidente). 

Ao meio-dia. pt•occdo-se ;í. chamada, a que 
respondem r:s Srs. Vi.JZ do Mello, Satyro 
Dias, Caelos de Nova.cs, Angelo Neto, Aga
pito dos Santos, Luiz Gualuerto, Hosann.alt 
do Olivnira, Raymundo ArLhur, Nogucm.~ 
Accioly, Fr•ancisco Sü., Gon~~~alo Sonto, P0-
rcil•a, Reis, Trindade, Camillo de IfoH:m<h, 
Ermit·io Coutinho, Celso ue Souza, Brieio 
I•'ilho, .Julio de Mello,. AI'roxella.s Galvão, 
Ra.yrnun(lo de Mit·a.nd<t, .Jnvinia.no Jc Car·va.
lho, Hoddgues Vol'ia. Fa11sto Cal'doso, Soa
IJra, Augusto Fr·a.nça., Fm11cisco Sm.lr·(~, Ma
noel Caotttno, Alves B:~rhosa, P.Ha.nhos Mon
tencgPo, Pinheü·o .Junior, Heredia rlo S:í., 
Celso 1los Reis,. Raul Uai'r·ozo, Deucleciano do 
SoltZiL, Nilo Peçanlut, · Lout·enço Baptista., 
Alves de Brito, ~llva. Ca.sti·o, Marlin:-; Tei.
x:cir·a, Oliveit•a. F'igucir•edo, Theophilo Ottoni, 
Vid;~to Ma.sca.renh<ts, Fmncisco Veigit, Ga.s
Uo da Cunlt<t, Espoddião, Bueno de Pai vu., 
Camciro de Rm:ondo, FI'anci~co Sall<~s. Ll\onnl 
l•'ilho, Antonio Z:whar·ias, llenl'iqun SniJ,\Y, 
M;~yl'ink, Ca.rlos Oti;oni, l•:(lnarrlo Pimontol, 
O!ega.J·in l\[ítcinl, ltorlolpho Pa.ix:Io, I...:tm:.u·
tino, ílustavo üurloy. !•'ornando P1·ostcs, Do
mingues deCa.st.r·o, Uinn Huono, Costa. Junior·, 
Rodolplw Mi.J.·u.nda, Caj<t<lo, Allh:do J•;IUs, L:t
monha Lins, C;u·los Cnvaleanl.i, Paula Ra
mos, f•'ra.nci::lco TolenGino, Vespasiano de Al
IJuqum·(lllC e Uiogo F'ortuna. 

Abl'c-se a sessfto. 
E' li<la e posta em discus ú'io a ac;a .. 

2a. discu . ..;sti.o rlo lH'ujoct.o n. 271, do 1001. 
autorizn.ntlo o Pudnr Exce111.ivo a a.llT'ir a_o 
Ministm·it1 tht Faznn<l:.t u el'e<líto oxtr.LOI'fll
nariu do l0:21il$:!00 para c11mprir a sonlow:<! 
do jui~ seccional de~~<L Ca.pit;tl_ <It_w eo,n<lí~
mnou u. fazenda, Na.c10nal a rest1tua· a hmn
iJauor & Cump., uegoeii~n~u::; nesh pt•aç~a., .a. 
irnporta.ncia que do !nu.Is pétg~ru.m corno dt
reitos do importa()ao de sal Importado em 
1897; 

Discus.;;ã.o unic<J._do projecto n. 148, de l9:Jl, o s 1•. Carneiro de Rezende 
autorizando o Governo a mandar contar ao (subre a actr.t)- Pedi a p:ü;wra p:Lra com- . 
capitão do frag<Lta 1<'1·anciscó Cal'lton <1 anti- municar á Catuar-a que o St·. Deputado Al~ 
guidade da data da p'ro_rnoção <iquellc posto fr·cdo Pinto tem f;~lta:lo ás scs;õos pot· mo-
em 26 abril de 1890; tivo de molestiu.. 

2a. d.tscussão do projecto n. 174• d.e 1991• Uma vez q_ue se re3b.hdcça. uo seus in-
mandando que o Governo da RopubllCa. ln- commodos, lw. de comparecer a.os nossos tra-
demnize, com a quantia, de 70:000$, a Victor t 
Meirelles de Lima, pelas uespoza qne fez com balhos p;1,rlamon aros.·· 
a. pintura, montagem c c~steio tlo Pan_ora.~a. O Su .. H. A YMUNDO J>E Mm.ANDA - Com a 
do Descobrimento do Br<.~.zll (com substttut1vo as .. ütluidadc uo costume ... 
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Ü SR. CARNEIRO DE REZENDE -- ••• O q_ UC 
espeta fazC\r em poucos dias. (Muito bem). 

Em soguida é approvada a. acta da scssã.o 
noctuma do 12 do corronte. 

PRIMEIRA P ART~ DA ORDL~M DO DIA 

O Sr. Pretlddente-- Não ha.vond.o 
numero para se proccuor ás votaf;ões das 
materi:1s constantes da or.lom do dia, passa
se á matoria om discussão. 

.E' annunciada a ·coutinuaçã.o da 2• di~
cussão do projocto n. 259 A, de 1901, com 
parecer SJbl'e emendas omwecidas ·para a 
~"' discussão do projecto n. 259, deste anno, 
q uc fixa a despoz}1 do Min istcrio das Reb
ções Exterio1·es pa.ra o exercido de 190.2. 

O Sr. Presidente - Tem a pa
lavra o Sr. Celso de Souza. 

O Sr. Oel!ilo de Souzn-Sr. Pt·o
sidente, são ligeiras as considerações que te
nho a fazer ~-;obre o projecto que fixa a. des
poza. do Ministcrio das Rola.ções Exteriores 
para o exercício do l \:!02. 

IIontem, esta. Cas:1 fui testemunha rio modo 
brilhante por que o pro,jecto fui discutido 
velo meu t<tlentoso companhcieo •le banca.lln. 
o Sr. Pereira de Lyra. (apoiados); c a mim, 
o muis obscut•o rcpr•escntantc desta mosma 
bancada (neto apoiados), que nenhuma luz 
JJódo tl'a:r.er pa.r<~ o debate, sómentc sel'á 
dado offerccer pallidas reflexões :1 con;;idera
çã:.> 1lu. Citmara. 

Nii.o só sobre o projecto o pat•cc~r d 1 Com
missão, ma~ ta.mbem soi.Jro cada. uma, das 
suas nmenda,s, o illustre Dopnbdo por Ptw
namutwo ibz judiciosa :LwtlyHe; ontrüta.nto 
ha. :dgumas cmonda:'). oll'crecid;ts ao pl'ojecto 
sobre~ :ts quaos deseJo dizet• a.lguma. cousa, 
sem protenller, comtudo, illtrstr•;_n· os hol~ "a.
dos collegas quo tão bonJosamcnto mo preH
tarn attonção. 

Entre as emcnda.s otf(Jrecidas ao p1•ojccto 
figuram tres m<tndando que seja. supprimida 
a verb~t destfn;Lda á representação uo Bt·azil 
junto á Santa. Sé. 

Não é a. pl'imeira voz quo esta tentativa é 
feita. no Congresso Nacional: em· diver.sa.s 
occa.siõe~. na. discussão do Orçamento do Ex
terior, varias emenda.s neste sentido teem 
sido apresentadas, chegando, no a.pno de 
1893, o honrado Deputado pelo Rio de Ja
neiro, Sr. Nilo Peçanha.,a. offerecer á Ca.mn.ra 
um projecto especial reclamando esta. me
dida,, projecto que ficou sepultado na pasta 
da Commissã.o do Diplomacia e Tratados, á 
qual roi enviado pa.ra emíttil· parecer. 

E' em• to que pela lei n. 26, do :~o de de
zembro do 1891, foi, outro outras, :;uppri-

mida. a. legação do nra.zil junto á Santa. Sé; 
mas es.~a lei, como bem ob.,;erva. a illustro 
Cornmissã.o em seu pa.r·occt•, niio f<ri executada 
pelo Chefh do Estado, o honrado Sr. Ma
recha.l Floriano Peixoto, · de gloriosa. me
moria., o que aliás .não podia. ab;olutamcnte 
ser suspeitado de ultL'amontanismo. 

As legações li.H'am ~a.ntida.s, c o proprio 
Congresso, quo ílS havw, supprlmido, niio só 
votou o Cl'Cdito .~upplementar pedido pelo 
Govm·no, como recnnsi<lerou o seu acto man
tendo no seguinte or·çamento :~precisa verba. 
para. ta.es legar;õm. 

Depois deste - facto, S1·. Prc.üdento tóm 
s~do continua a a.cção desta Ca.mara, 'rcsis
tlndu a to1la.s essas emendas supprcssivi.l.s da 
legação da Sa.nta Sé. 

Sr. Prcs~rlcn te! p1ri rlcmonstrar que ne
nhuma. ra.za.o <tSststc da pa.rtc da.quclles que 
se empc_nlmm na. ~a.~pa.nha. da. extincçãa 
da. l0g..1çao do Braul JUnto .ao Vaticano, cu 
vou encarar _a. ques~ã.o sob o ~eu duplo 
aspecto : deba.txo do ponto de vtsta do di
reito intm·nacion:Ll o debaixo do ponto de 
vista. <lo direito constitucional, isto ~ em 
face da, nos8a. Constituição. ' 

O direito rle lega.çã.o, Sr. Pec.;;idcntc quo 
tem sido cxercid.o pelos Papas, vae b{Isca.r 
sua_ origem, segundo oJISOl'_va G~orges Hry, o 
emmcnte peofessor ela Untvcr.miade do Aix
Ma.rsoille, no costume que tinham elles de 
envia,t• junto a.os imp:H•a.'rlores romanos de 
Con:->tantinopla c dos tcis fr·ancos mand~
ta.rios perma.IJentC's, conhecidos sob a deno
minação do apoc1·isial'ii -rcsponsal es. 

Remontam, poü~. a alta. anticruidarle as 
rol:~çõo.~ diploma.tica~ do PapéL, t•claçilos 'que 
t'1!ra.~1 sempre aca,t.a.da.s c mnntirlas pnlo 
llil'Clto das gentes, sem quo nnrlltullln duvid;L 
fos .~o su :eitada. :-~oiJrc SI~<~ lol-{itimid:Ltlo. 

0.; :tcontee.imentos politieo:-J {lo 1)110 foi 
tltoa.l.l'o a. ltu.ha. om IH70,o fJLW tlutoJ'minaJ•:~om 
a, qw~d<L do po1l1!r tomporul, tt•ouxcH'Itlll uma. 
nova pha.so tt llllOSt.ão. 

Dospujaüo do sctt patr·imoui.o stH!tlla,l', dll 
toda a soberaniiJ. o Jll'oprin•hdo torrHol'i<Ll, 
consc·r·vou o P<tpa. o dii·oito tle l'i..illwõc~ di-
plomaticas com a.s potoncias? ' 

Vojo.mos, Sr. Pro:;idonte, a opinião dos pu
blicistas modernos sobro a hypothcse. Antes, 
porém, do fa.zel-o, convém logo sa.lienta1' 
um ponto e é que, logo <•PÓS a . usurpação 
dos Est<Ldos Pontiticios, aliá~ com manifesta 
violação da convenção do 15 de setembro de 
1864, .. pela qual · Victor Emmanuel se com
promettcra a. respeitar a.quelles Esktdos, foi 
promulgada a. lei italiana de 13 de maio de 
1871, em quo so assegurara. ao Soberano 
Pontífice o direito de receber enviados quo 
gosassem de immunidades diplomaticas e 
conleriru.-sc as preroga.tivas do uso aos ro~ 
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prc:::cn :;ante~ do Papa, q 110 :.ln·:1.vCs~a~sem e 
torritorio it<di:tno. 

Ouçamos JJenJ·y Bonfils: 
«Caenazza c Amari, roful' i~ esse publicist~L, 

pens :.~.m que razoa;vchncntc os enviado.~ do 
Pa,p;:t c o.') agente . .; d.iploma.ticos das putcn
cil1S junto ao Vaticano nã.o devom ~;ce lllil h 
conside1·ados como verdadeiros U!.wntcs clí-
plonuticos. .... 

O P<tp<L nã.o tenrlo mais poder tcmpor;~l. 
perdeu u direit.o do ter onvia.dos activo::; o 
ptl.ssivos. ' 

():; envi:Lrlos das potcnciM:> estrangeiras rc
prescnta.t!l cqriúLillCll 1,1~ EsGadus ; 111:ts, nãu os 
rcpeosentam junto J.c outro Est~l!lto, cond.içãu 
sino qua non par<.t terem car<.Lc:tor diploma· 
tico. ' . 

Deixar uns o outros sobre o impcrio· do di
reito . commum, como ::;imples particutttrcs 
niio seria violar principio algum judJ.ico. 
Mas, u.ccl'o:;centam e::hü!:l <wtores, o governo 
italiano quiz mo::;tra.r-se favoravel ao Papa., 
c pol-o em situ:tção de Uvremento exercer a 
autol'iJaue espil·imal como nu pass<.LJ.o, re
conhecendo-lhe o direito de legaçã.o. 

:M. Pradier criücc1 a doutrina dos es
criptores italianos. Elle faz justamente no
tar que mesmo no 1.cmpo em que u Papa 
era sobcra.no tempol'al, os enviadO::; ponGi-
1icios tinham a.ntcs Ullli1 mi:;::;âo eccle"siw:>tica · 
quo política. Os minbtros e.~tra.ngeiro:> erarn 
m..üs acreuitados junw ao chefe da Igreja 
u~1ivcrsu.L uc quojurno ao soberano de um 
pequeno Estado. 

lleíl'tor p8ns<L tambom que entre os Es· 
tados seculares e o Pap<L nã:u lla ::;inão con
tinuação das rclaçõe;:~ antt;Jriormen~e cstabo
leciJas. O :Soberano Pont.ilice é uma pessoa 
intcmacional, á vh;ta. da slLnação <iUC ct·eou 
lhe a lei üaliana das garantias de lt$71 e 
pol;~ pl'aticiL const ,~ntc dos .Esti.Ldos civi
lizado::>». 

Pasqualc Fiore, norue vantajosamente co
nheeido no mundo jul'idico, ul>~orva que não 
se pôde deixar de r·cconhccor· o caracter in
l;ornaúiunal J.as relações entre o Pap<.L o os 
Hei~ que estão espalhados po1· todo o mundo 
ca.tlwlico. 

dicional Jcviclo ::L pessoa elo Sant.o Padre, a 
àlf;;t <Lignida,tle <lo que ollc é revestido tcrn 
IJorull'eito uatw·alreeonhecer <.L :>cus enviaJ.os 
o;:; mesmos pPi vilcgius c prerogu.ti vas que aos 
agontos diplonuüicos. 
t:alvo <Lffil'll1i1 que, reconhecon,Lo il.O Papa 
uma siGuaçã.o internacional pela lei de ga
l'antias de ltl71, o guvcmo italiano manteve 
efrectivamentc o direito de embaixaJ.a ~ 
Santa. Sé; f:iómente a situaçü.o tios agenteS 
lliplomaticos Ju Pa,pa, accrescenta elle, mo
·üiticou-;:;e no sentido de que e;:;tcs não teom_ 
mais que trata,r de negocias temporaes c 
são tle 1U.do embaixadores on· ministl'os que 
as potcncias act·oJ.it<Hn junto ao Vaticano. 

São do Georges Bry a.s seguintes palavras: 
« A lCi das ga,rantias de 13 de maio de 1871 . 

rocoulleceu ao Soberano Pontífice o direito 
do legação, activo o pa.-;sivo. 

Os autores ikdbnos consideranicque esta 
lei fez i10 Papa uma concessã.o puramente 
graciosa, sob o pretexto de quo juridicamente 
a perda do poder temporal não podo conci
liar-se com a manutenção das relações diplow 
maticas. 

E' um erro ; desde o tempo em _que os 
pap;~::; eram prjncipes temporaes,os enviados 
pon tificios representi1 vam tm tes de tuJ.o os 
p~Lpa.s corno chefes d<.L Ig1'e.ia Catholica e nã.o 
como sobemnos de um vequcno Estado que 
não era si não o accessorio de ·seu poder espi
ritual. 

A lei das garan_l;ias não fez mais que re~ 
conhecer uma situação cujo caracter interna,
eional não podia modificar.» 

Do expo~to, pois, Sr. PrcsiJ.ente, resulta 
que a Igreja Catholica, embora não possa ser 
considerada um Estado propriamente dito, 
gosa, entretanto, do direitos intornacionaes 
mL pessoa do Soberano Pontifico, cuja situa
ção, como diz Honnl::;, é ttnica no mundo. 

E' as~irn que vemo::; man·tcrem agentes 
diplonmticos junto il S;mta, Sé, a Austria. 
Hungria, •~ Bolivia, o Perú, Nicaragua, a 
Ha viera, a Belgica, a Franç;~, o Chile, a. 
llespanha, Portugal, o Equ<t<ior, a Prussia, 
a Ru;:;sia, enfim a. maior p<tl'te das poteucius, 

E' evidente, diz clle, quo tendo o Papa, 
como chefe ela lgrojtt, o direi&o . de. com
muniçar-se livrerneittc com os üeis e de pro
teger seus direitos junto de to,los os go
vernos dos pu.iZüS em que elle;:; habitam, 
pótlo f<lZCl-o por intcrmeclio dos seus ropre
sentanGes, aos quacs, em viemdu da .alta. di
gnidade que repre;:;cntam, concedem-se pl·e
rogativa::; re~onhccldas <tos agonoes J.iplo
rnatico;:;. 

segundo o tes~emunho de Gcorgus Bry. 
Vamos agora. encarar a questão debaixo 

do ponto de vist<L do direito constitucional. 
A manutcnç:ão da, lega.çã.o brazileira junto 

á S<Lnt<~ Sé contrarLt a disposição da :rrossa 
Con~tituiç-ão ~ · 

Nenhum soberano, diz ainua este emi
nente publicista, que govcrlla ::>ubditos ea
tholicos, póJ.e rccu;:;;u-:,;e a cntretcl' rulaç·ücs 
<.iiplom<.~o~icas com u Papa ; o respeito tra-

Por mais que estudemos a disposição do 
art. 7~, § 7°, do nosso e . .;tatuto político, não 
podemos encontrar fundamento razoavcl e 
seguro que sirva de amparo áquelles quo 
combatem a legaçã.o b_ra.zileir<.~ junto (10 Va· 
ticano. 

« Nc'nhum culb ou igreja, dispõe a Cc;m
stituição, gosa.rá do subvenção o!Iicial nem 
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terá relaç9es elo dcpendencia ou Rlliança 
com o Governo da Unifí.o ou dos I~starlos >.). 

Ora ·ningucm dirá quo r.•.laçõ~Js üiploma
ticas impoeté1m relações de dependencüt ou 
de alliança; e assim é que, do f;wto de man
ter o Braz H uma legação na. nussia, nin
guem dirá que haj\ rela,<;;ões de dcpendencia, 
ou de alliança entre a Naçiío Beazileim o o 
Irnpel'io Russo. 

Sem duvida o legislador constituinte quiz 
referir-se <ls relações proprbmcntc jnridí
cas do Pa.pa, relações que so cstabelc()A~m 

·por meio de conc01·data,s, verdadeiros tra,ta
dos publico.-;, como dizem os publicbtas, do 
natureza. particulu.r, cuncluidos pel<.t Santa 
Sé e as potcncias ca.tholicas, com o fim d0 
regular as relaçõed da Igreja com o l!:,;tu.
do, no que concerne a. nomeação do bispos, 
orga.nização das dioceses e do cloro, etc. 

A histor'ia registra um grande numero 
destes tratauos, entre os quac.-; so nota o 
que foi celebrado entre Napoleão I c Pio V I[ 
em 1801 e que ainda tem a.pplica.çã.o na 
França. 

Se~parando, pois, a Igreja do Estado, o le
gislador constituinte não quiz absolutamen
te romper as relações que o nosso paiz 
mantinlm com o Vaticano, e t:tnto assim é 
que, proclamada. pela lei de 7 üe janeiro 
de 1890 a separaçf.í.o da Igreja do Esta1!o, o 
Governo Provísorio continuoa <1 mantet· a 
legação do Bea.zil junto <1 San,i;n s···. Ol'.t, 
não é crl vel que, si fosse pensa.mcn to llu 
Governo Provi~orio romper cstéLS rol<~
ções, pelo facto dé1 separação dt~ Igt·o,ht do 
Estado, fos:;o mantiLlo-a.inda jun~o ao Va
ticano um repre.:;entante do nos:;o p~tiz. 

Não é propriamente, Sr. Presidente, por 
mnor <1 religião catholica que a~; po
tencias manteem agentes diplomaticos junto 
a.o Vaticano ; são antes intc.rossos do ot·dorn 
politica que as levam a isso. 

O elevado prestigio de flue gosa o chnfe 
da Igreja Catholica, a. ascemlencia quo clle 
exerce sobre o espírito dos ca.tholicos, pl'inci
palmente no.;; paizes em quo elles constitnmn 
a grande maioria de sua população, podendo 
por esta fõrma influir muitas vezes sobt·e a 
rcS:)lUQ~O de graves questões sociacs, como 
se deu na França, na Suissa e na Allemanha, 
agora mesmo sob o pontificado do Leão XIH, 
é sem dnvida. o que leva as potencias a 
cultivaeem relaçõe.3 diplomaticas com o poder 
espiritual, com o chefe do catholicismo, cuju. 
intervenção é sempre de pa~ c de _concordia. 

Foi sob o influxo dessa.:; considerações que 
a Allernanha e a Hespanha escolheram o 
grande Pontitice Romano para arbitro na 
questão das Ilhas Ca.rolinas. . 
· E' considerando como uma instituição no

cessaria e util, como uma fórma da sociabi
lidade humana que Fiore collocaentroas })OS· 

Camaro. Yol. \ II 

soas do Direito Internacional ~ Igreja Ca
tholica. 

Não podia, portant:.l, estar na mente do le
gislador constituinte a idé:1 do extinguit•, 
do romper as ralaçõos diplom:tifcas ex.istentes 
entre o nosso paiz e a Sa.n~a. Sé, apezar da. 
separação <la Igreja do Estado. 

Quando, em 1892, discutia~se neata Cil.mara 
o Orçamento do Exterior, disse com acerto, 
a proposito da quc.;;tão qne debatemos, o 
Sl'. Pedro Americo, um dos ol'namentos 
de.~-tt~ C:.~mara naquelle tempo e que consti
tue inconteJtavalmente uma gloria nacional 
n;~ a,rte: este zelo pelo cumprimento de uma 
disposiçao con.~titttcional, aliás menos radical 
do qHe se quer dw· a entender,' não procede do 
amor d verdade e aos interesses da .Nação; 
mas simplesmente de uma antipathia zoleista 
a tudo quanto procede da igreja. 

Realmente, Sr. Presidente, ha da parte de 
alguns espiritos uma certa obstinação em 
querer fazer a nossa educação constitucional 
pelos moldes francezes. 

V. Ex. sabe que a celebre formula de 
Cavour-lgreja livre no Estado livre-é ob
sorvadLt em Fra,nça de modo a considerar-se 
o po~er publico em completo estado de 
atheisúlo. Entende-se alli que os poderes pu
blicos não portem a.bsolntamento inspirar-se 
nas idéas moraes dei'ivadu,s dos dogmas do 
ciH'is!iianismo; que nenhuma relação, ne• 
nhum ponto do contacto deve haver entro 
ollcs o o chrLltianisrno. 

Entrotr.Úto, Sr. Presidente, nós quo tanto 
procul'amos moldar a nos1a Constituição 
peta Con.::>tituição dos Estados Unidos da Ame· 
l'ica., andaremos melhor avisados si seguir· 
mos aquelle generoso povo nas manif'esta
ç~õo.,; do seus sentimentos religiosos. 

Não conheço, Sr. Pre~idente, povo mais 
cio:;o ela sua liberdade do que o povo ame
t•icano ; V. Ex. sabe que alli mais do que em 
qu<tlq_uer outra parte ha, de facto, a. liber-
dade religiosa. . 

Na grande patl'ia de Washington não .ha. 
uma religião de Estado, mas ha uma religiao 
nacional. , 

o~ poderes fcderaes,entretanto,conformam 
seus actos com o sentimento religioso domi • 
nante no paiz. · 

Sabe-ss, Sr. Presidente, que o exm•cito e 
a armada teem seus capellães; que as sessões 
.çlo Congresso Nacional se abrem preced.Bndo 
· solemnes orações. Em um certo dia do anno, 
o prGprio Pre.:>idente da Republica convoca 
o povo para render graças a Deus pelos be· 
neficios colhidos durante o anno. E' a festa. 
chamada Thanhsgivingday. 

H a poucos dias, Sr. Presidente, V. Ex. 
devia ter lido, entre os telegrammas publi· 
aatlos pelo Jornal do CorJ?,mercio, um tcle
gramma de Washington noticiando . que o 

81 
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Presidente Thcodol'c RooseYolt procln.mou o Ca.millo de Holbnda., Toixcit'a de Sá, .Toã.o 
!Lia 2.8 do corrente mez 1lia do acçã.o ele gra- Vieira, Pcrcir~• d8 Lyra, Esmeraldino Ban::
ç.as pelos beneficios ganhos pela nação o ;mno cleíra, Estacio Coimbea, Pedro Pernambuco, 
ultimo ; sendo nesse dia. fci!;a.s p1·cces pu- Ara.nj:.> Góes, Sylvío Romero, Castro Rc
lJlic:ts om ta<Ios os templos. bn1Io, Noiva, Milton, Engenio Tourinho, 

Vê. portanto. V. l•:x.,Sí'. P1·r.siíl('ni;c, <'.omo Pttnla Guimarã.c::;, VCl'giH~ de Abreu, Tolen
nos Est:Ldos Unido . .,; se pl'atica :•. Iihel'd:ulo tino Jos Santos, Ga.ldino LoJ'el.o, .1•)~6 Mon
religiosa.. . _ ljaJ' tiinl, .JosQ Ma.rccllino, lJ•incu Mn.clln.do, 

Entro .. _nó:;;, porqu:~ _a: Const.ituiçã,o co1~s:~- Honl'iqu.c J_.agtlo.n, N(;lson do V:_tscon!~ollos, 
gron a. lthcrdn.tle mltg10sa, ·pl'etunde-se IllL- U~car Gu<loy, S<~ Freire, Antomno Fw.lho. 
dir qualqueP manifL'f:ü.açflo do espil'ito reli- CustoJ.il) Cuelho, Julio S:mto~, .JoséBonif'acio, 
gi.oso pnr p:wt.e dos a:-wnt3R dos po,lel'ns pu- .Jo?io Luiz, Monteiro de Barros, PeniJ.o Filho, 
lllicos. E' a~ consa.gl'açi"lo do athcismo 1to La.mounim Godoft•odo, Patlun. Rczr:n1le, V a
Estado. .. . lois de Castro, Ado;pho GoJ'do, Luiz· Piza, 

E, levando mn.i.s long-e a. snn, intolcraneia Bnnr.dicto üe Souza. Undolpho Sena, Alcn
os que a.s:-;im pCinsam, quoemn vPr na, dispo- ca.t• Guimaritcs, Barhoiia Lima, Germano 
siçà.o eonstituCional. po1· nt'l:-; j(L ci~ada, o II:ts-;locller, Riva,lavia Corrêa., Alfr·edo Va
rorupimont.o das rola.<:õn~ d ip!om:tt.ica~ nn- rei h e ca~siano do Nascimento. 
tre o noss~• pn.iz c ~Santa Sé Apostolic:~. Iloixam de comparecer com causa partici" 
. Penso, Sr·. Pe<-;sH!entc, q11e hem :tvrsad!t JU(ta o::; St·s: Uebano Santos, .Jos~~ Boiteux, 
andou a Cumnussa.o de Ut·ç·an~ento eo11:->1· Pedro Chcrmont, Antonio B<tstos, RodPigucs 
gnanr!_o v~rba p;~m a manutençrw da .. noss;t FOL'tUIIde:~, Clwi..,Gino Ct'uz, Augu.-:ito Severo, 
lega9<1.0 J~nto ,a~o P;Lp:~do, a dcsp~.tt.o rias l~loy do Souza., Ta.v•Lt·cs de Lyr-a, Mala.quias 
c?nSidcr~çocs 1etUl.s pw um dos riJstlncLos G.1mç:a1 ves, Mol'cír~L Alves, Cornelio da Fon
Slgnata.r-u .. s de u:na. das e~nendas ap ;'c3 : m~a.- S<)Ca, ElpiJio Figueiredo, Afi'onso CJsta, José 
ua~ a. este Ot•çame~to rce:aman.do ~t cxi,JJt- l.>ual'te, Epamino11das Graclndo, Tost~L, Au
cç:ao c~aquolb lcgaçao. E-;s:t nxtmer:ao, c?mo g-ns!,o dn Froiti1;, Marcolino Mouea, Dionysio 
ac?be.t _d 1 üem~n~tr;~l', t~m .contJ-a .s1 o-; Cerqucira., Sa.m11aio -Ferraz, Augusto do 
pnnctpws de d1rm to pn h~tco tn te_Pn~e~onal, Vasconcellos, M<wtinho Ca.mpos, Percit·a d.o :3 
a lettru. llo nos-::a propl'HL Con s1; t~tiJ_çao, a S;wtos, Amelia.no dos Santos, .Joaquim 
norma do pr~ceikw rio.--< poderas 1mbltcos o a Beeves, Rangel Pestu.na, E::;cevão Lobo, Ilde
vontíldo nacwnal. f'on::;o Alvim Monteiro d~~ ~-ilveira Alfredo 

As:':!irn, pois, Sr·. Pr·e::~idont.e, conclmndo, Pinto Adall;cl'to Ferl'az Arthur' To1·res 
não posso deixar do apoiar a. nobre ;.~.t.t.ituile iVIano~l Fulo-encio Noau~irJ. .Junior, Lin~ 
da Con_:miss.ã.o do Ül'<.,'amcnt~ do Extcl'io_r, dolpho Caetano, Mir<m~la. Azevedo, Moeeira, 
9-ue na.o Vll~ 11:1 con::;crvi~çao r~a leg:_Lr:a_o dü. Silva, Bueno do An<fra!la, Paulino Carlos, 
J~nto a.o VatiCano um <t~t.e·nta.do it .const1t~u- Az~vodo Marques, Antonio Cini;ra, Herme-

' ÇM, como puns<~m os ~lltutr•e:3 s1gnn.t:mo.-; negihl~ llc Mol'aes, Ovidio Ahrantos, Manoal 
das emendas quo vonho_ d.o com!Jatel'. Alvos, Xavier do V;~Uo, ,João Canditlo, Març:Ll 

Eram estas, :-..r. Prcstdcn tc1, a:-; despreton- Escoktr Francisco .Moura Anrrclo Pinheiro, 
ciosas considemções que ou tinha n. ützt~I' Aureli;~{w Barbosa e Pinto' da Roclm. 
sobre o órç~amento pa.t'i.l. o Ministrwio da.:-; g som can::l<t os St•:->: cunh<t Martins, 
Rolaç~ões Exteriores partL o anno de l!l ):2.~ Jofl,o Gayoso, Thomaz AccirJly, Soaro~ Noiva, 
considerações quo, como viu V. Ex., refe- l' G 
rem-se exclusivamente r.~ emcnd<.~ rd<~tiv<L á Silv:L Mal'iz, Gomes de Mattos, Fe rx u.spar, 

Adalbe:·to Guimarães, Itodeigues Lima, .Edu-
legn.ç·ão junto á Santa Sé· a,r(lo Ramos, Barros Franco Junior, Pm·eira. 

Nã.o tenho, Sr. Presidente.... Lima, Landulpho de Magalhães, Olivei~a. 
O Sn.. PRESIDENTE-Havendo numm·o p:ua Brnga, Joaquim Alvaro, Edmundo da. F~n

se proceder a votac,:õcs, pe1;~o ao nobre Depu- soca, Cincina.to Braga, Teixeira Brandao, 
tado o obsequio do interromper o seu S1;at>ed dos Sa.ntos, Francisco Alencastro, 
.discurso. Victorino MonteiJ'O o Campos Cartier . 

. O Sn.. CELSO nE SouzA- Ob(deço gosto:-:l<l.
mente a V. Ex. 

Comparecem mais os Srs. Carlos Ma.r
cellino, Albuquerque Serojo, Gabt•iel Salga
do, Sá. Peixoto, Arthur Lemos, l ndio do Br-a.• 
zil, Serzedollo Cm·rêa, Luiz Domingues; José 
Eusebio, Guodelha Mourão, Anir;io de 
Abreu, Joaquim Pires, Virgílio Brigido, 
Thomaz Accioly, João Lopes, Frederico Bor
ges, Sergio Saboya, Lima Filho, Trindade, 

O Sr. Presidente-O Sr. Deputado 
Scrzedcllo Corrêa, na ultima sessão, pediu 
dispensa tlo cargo quo oxeccc na. Commissão 
de Orçamento. 

Vou fazer a consulta á Camara.. 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela 
m·dem. Attençct'o. )-Sr .. P.rosidentc, devo em 
poucas e ligeiras pll.la v r as explicações á 
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Camara, acerca dos motivos que determi
naram o procedimento que tive em uma das 
ultim:ts sossõe.;, solicit<tndo a minlt<1 demis
são do membro cÜL Commissão de Orçamento 
desta Casa. 

. O SR. PAUT,A GunrARÃES-Que não pódo 
dtspensar o concurso do V. Ex. (,ipoiados 
g :wacs.) 

OSn.~ S.'-TYHODrAs-V. Ex: ó insubsti
tuivcL (Apo iados gúaes.) 

O Srt. Simz.EDELLo .CORRi~A- Eu o fiz, 
Sl'. Presidente, om primeiro logat• porque 
me parecia teemi.n.ada a mi.nha, ardüa c pc· 
nos<t tarofa dGste artno, o em segundo logar, 
porque me pa,receu que o l'J.nno ClllC lla.via, 
tomado a discussão de alg·nmas medidas or
çamontarüts me impunhi~ esse dever. · 

A Ctmat'a sabe porteita.mcntJ que ,'1 pala
vra do relator orn seus p ;.l.rcc~rBs não foi 
sufficiento para, dotcm1inar a votação de 
algumas medida.c:; quo tinham real impor
tancia, mmdo, então, elle obrigado, para náo 
as ver nauf'l'agae, a dc.;ccn', por vozrs, a 
explicp.ç.õe3, en vot vendo o n!)TUC do Govemo 
da Republica em morlid:1s quo pendia,m de 
deliberação, sendo m e':nno obri~ndo, em 
relaçlo a uma, dest.a.s pl'ovidcncias, a ützor 
de..;larações que tinh~m. p:.>rqne não con~ 
fossa.l-o, um tn.nto do indiscretas; mas a 
re . .;pons.dJilitlade de':Íta intlijcríd'io nã.o cabe 
arJ ·r elator d:i: Rocoita. (Apoi.a-l~s.) 

Em seu pn.eecer roferen\u ;:t emenda sobre 
a 1'<.1~inha, enca,rou a. questão pelo la(lo da 
hygtene, que a.bsolubmonte não pôde ser 
conCcstada, porque é urn facto qne a farinha 
em saccos éinl'erior á que nos vem dos 
Esta(los Unidos, a,lérn <lu facto de J)Orler ser 
facilmente deteriorada. 

O relator invucott osto motivo tanto mn,is 
quanto! vindo o.~ta fal'inlw, da. Rcpublica 
A}'gcntm~, os nos~os a.migo~ do Pratl~ se 
nao pod1arn qucix:a.r da. nu .:-:s ~t deliberação, 
P?rque, logo que se dccliwou a peste ·uubo· 
~wa, nest~ Ca.plt:tl todoH os joma,_(:IB do 
Buenos All' OS uniformemente recli1mtu'.J.m 
d<! Gove;·no_ d.a Republica, Argcntin:.t que 
n:to consentisse mais a 0ntradu. do nosso 
assuca,r o do nosso ca.l'ü sinão em barrica,s, 
ap~sar da diminutíssima. importação quo 
fa.z1:1m (teste::; gcne1'o.-:;. 

Infolizmente, Sr. Presidente, fui ohrign.
do a faz:) e decla,rações que envolviam um 
certo melindr·c intcenacion:tl o fil-o porque 
e.?tas doclaraç~ões · furam precis<LS c, devo 
a!llda. confessai-o corn a lealdad.o com que 
costumo prJcoder, só o fiz depois de ouvül.o 
o Governo a respeito do assumpto. 

Mas, em todo o caso, a palavra de um ro
lator que não foi attcndido, apesar de pt•o
curar dar eiltes mo ti vos do caracter intOI·na
cional, p:u-tlclllarmcnte aos grupos que o in-

queriam a respeito, aos amigos do Governo 
o até mesmo a rcpresenta.ntes da opposição, · 
a. quem francamente faltou sobt'e o assum
pto, . parece-me, o incompatibiliza pa.ra 
contmnn.r nesse cargo. ( Nero apoiados.) 

VozEs- V. Ex. mBroco a maior confiança 
de toda. a Camara. 

O SR. SERZF.DELLO CoR.Rt.A.- Nestas con
dições sahi lia votação do Orçamonto, apozar 
de ver que as meuida~ haviam sido sutrra
gaib.s por larg:.t maioria, sa.hi, podendo re
petir, como o imfilortal barã.o do Cotegi'pe, 
em discUI·so memol'avel no . Scna.do, afas
tada a li1rga di':!tancia., o gr-ando u.bysmo que 
sepal'a este eminentíssimo homem (lo Estado 
(apoiados) que tantos o roactl serviços pros
ton á. Pa,tria (apoimlos), do mai:'l oh:'.!cm•o e 
incornpl'tcnte dos ropt·esent..t.ntos di) Pará, 
(nr1o apor:ados geraes) que con::;orvava os 
vestigios ainda bom vivos do verdadeiros. 
arranhões na minha. propria dignidade. 

O rel<1 tor dn. Receita, cujas opiniõos exara
das no parecer · nã.o pareceram bastantes, 
cujas affirmações por alguns não foram ob~ 
jecto d.o credito, pa.rcco que não tinha a 
confiança. destn, Ca-.;,~ o o meu dever é solici
ta.r, humíld.emcnte, o mou pedido do demis
s5,o, par~ que V. Ex. nomeie quem com 
mais competencia :-)eja. cap::...z de da e pa.recer 
sJhre as materia'l importantes sujeitas a.o 
estudo d.esta Camara c capaz ainúa d.c com
prchendcr melhoe (não apoiados ge1·aes) os 
altas reclamos da opinião publica, zelando 
com mn,is cn,rinho (n(i'o apoiados gerctes) do 
quo eu os altos in~erC'sses publicos. 

O §r. Paula Gulmarãe8 (pela 
o>·dem)-Sr. Presidente, é simple,:;mente para 
1leclarar que a Commissão de Orçamento 
scmnre manteve plena, inteira e absoluta 
soliclaríccla.dc com o distinctissimo relator 
tla ReceHa,. (Muito bem; muito bem.) · 

Consulta,(l<L a, Camara, não ó concedida a 
renuncia pedida polo Sr. ScrzedeUo Corrêa. 

I~ ' sem debate apprJvada a redacção final 
do projecto n. 150 D, de 190l, orçando a 
Receita Geral d<.t Republica p:Lra o exer
cício de 1902, afim de ser onviado ao Senado. 

São lidos c julga.dos objccto do dolibemção 
o~ .scguintos 

PROJECTOS 

N. 277-UJOl 

Concede a Pedro de Siqueit'a Rodrigues, cheftt 
das ca]Jata~ias d (t Alfan<lega de BeUm, seis 
mezes de licença com 01·denado 

O Congeos~o Nacional J.ecoota: 
Art. 1°. Fica o Governo autorizado a con

cetler a Pcd.ro de Siqueira Rodrigues, chef<3 
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das capatazias da. Alfa.ntleg<t üe Belém, seis mezes de licença com .ordenado, para tratar. 
de sua s~müo. 

Al't. 2. 0 Revogam-se as üisposiçõos enieontrario. 
Sala. das sessões, 8 do novembt•o üe 1901.- Hosannah de Olifleira.- A' Commissão de 

Petições e Poderes. 

N. 278 - 1901 

Detetmina que os openwios e se;·fientes das nfficinas do Arsenal de Mm·inha do Pará 
wnceriin as dim··ias estabelecidas na tabella annexa. 

O Congrc.~so Nacional decreta : 
Art. l . o Os oper<trios o serventes d<tS officinas do Arsen<Ü de Marinha do Pará ven

cerão as di:1rias c:->tabelecidas na tabclla ,jnntn;. 
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sa.Ia da;~ sessões, 8 do novembro do 1901.-Ilosannah de fJlifleim.- Antonio Bastos.

Carlos de J.Yof!aes.- A1·thu1· Lemos. 

Tnbella a que se rerere o projecto n. ~7'8, de I!)OI 

ARSENAL DE MARINHA DO PARA' 

:MESTRANÇA DAS OFFICINAS DE CONSTRUCQÃo NA.VAL E DE MACHINAS 

Ordenado Gratificação Total 

------------ -----------------------l-------------l------------1·------------

8 

3 

i\lestres .....••..•. : .......... . 

Contra-mestres ............... . 

3:200$000 

2:400$000 

PESSOAL ARTISTICO 

CONSTRUCÇÃO NAVAL 

1:600$000 

1:200$000 

4:800$000 

3:600$000 

Officinas de con.strucçO:o nafial, calafatcs, 'cravadores, ca1·apinas, {en:eiros, etc. 

Pessoal Numero Jornal Gratificação Total 

10 Op~rarios ele ia classe ........ 5:334:SOOO 2:660$000 8:000$000 

19 )) 23. -1:667$000 2:333$000 7:000$000 

i'J )) !JU 4_ :000$000 2:000$000 G:OOO$OoO 

119 14 Apt·enclizcs de 1·• )) 3:000$000 

14 )) 2U 2:200$000 

H )) :)n. 1.:600$000 

20 .Set·ventcB •.•..•..•••.•.. , •..•• 4:000$000 
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MACIIINAS 

O.f!icinas dé linudores, torneiros, caldei1·eiros dt~ cobt·e, fundição, etc. 

Pessoal Numero Jornal Gratificação Total 

Operados de i:t classse ...•.• 5:3:34:{;000 2:GG6$000 8:000$000 

8 2a ...... •1:667$000 2:333$000 7:000$000 

<J )) 3a 4:000$000 2:000$000 G: 000$000 

21 Aprendizes de ia 3:000$000 

21 )) 2a :.. 2:200$000 

21 )) 3a )) 1:600$000 

10 Serventes ..... ,,,,,, .••• , .. ,., 4:000$000 

Sala da.s sessões, 8 de :novembro de 1901.- Hosannah de Oliveira.- A' Commissão de 
Orçamento. 

N.· 279- 1901 organiza]~- no Brazil, so h as condições o com 
os ini;uitos abaixo declarados. 

Oulor,qa ao Governo Ferle,·aZ o direito exclu-· Art. 3; 0 A empreza que quizer olJtcr tacs 
sivo de comprar no paiz e vender no exte- ftl.VOl'es toe:l por fim: 
1''iOl' todo o café e borracha p}·oduzidos no a) fund11e um banM com ·o capital, as 
territorio da Republica e dá outras pro· funcções l.Janc:tria.s e o objectivo m9rcu.ntil 
videncias determinado por est:~ lei; 

O Congresso Na.cion~l decreta: 
Art. l. o g• outorgado ao Governo Fcucr<ü 

o tUreito exclusivo do compra.t· no pêtiz e 
vontler no oxtel'iot· todo ll café c borracha, 
prouuzidos no territo1•io da Repuulica. 

§ 1. o O Gover•no não. o.~tabclceorá jáma.is 
um pl'eço tlofinitivo nas compras que l'Oa.lizat•, 
e as fu.eá, scmpt•o á módia das cotai.tões do 
1Iia, menos as despm:11s, commissões o diffe-
l'encas que l'ot•em estabelecidas. · 

§ 2. o O Governo pag<Ll'á. sempre á vistr~ 
60 % do valor das cornpl'as realizadas e íbt•· 
nccet•á aos vondedoros dous titulos: - um, 
que lhos dar:l direito, em prazo detormina.do, 
ao embolso dos 40 °/o r•cstantes, ontt·o, quo 
os investi rã do direito de receber a dill'eL·ençi.l. 
entre o preço real da venda. no pu.iz e o pro
dueto liquido da venda no exterior, depois 
quo esta se realizar. 

§ 3. o O Governo fará as opm•açõcs do 
credito e organfzn.rá os sol'viços necesstl'ios 
á explol'ação do monopoliu de flUO ü in
vestido pelo art. I o. 

Art. 2. o O Governo Feum•al podcr;l. tran~
ferir este monopolio o conceder os demais 
favores constantes dest<L lei á empreza que se 

b) estabelecer succursaes bancarias e abrir 
omporio.~ em NDw-York, Buenos-Aires, Vn.l
paraiso, MonteviM\O, Londees, Havre, I-Iam
hut•go c outras quaosrtnor praças u.mnricani.l.~ 
e curopétLS; · 

c) esta.belcccr filiu.cs c ag-enciaR nos centros 
prouuctm·os o nos pot·tos dn omhi.U'rtuo dos 
gstados do MaJto Gt·osso, S. Pa.nlo, Minas, 
Rio, gspil'ito S:tntu, B<thi:t, Purn:trnbuco, 
CectPá, Mi.tru.nhfio, P:u·tL e Am:tzolliLS e dos 
dcma.is Estados brazilcü•os quo julgu.r con
veniente; 

d) cre:~l' n<t séde do lmn~o c junto :ts StlC· 
cm'stws, flliaos o a.gonciu.s ostabolocidas, se
cç~õcs conunm·ciacs que preenctmm o fim 
merca.ntil a quo se uesUna.. · 

Art. 4. 0 Os fa.vorcs quo o Governo Fc
doru.l concodcl'à. á r.mpt•o;~,a, scr·ão os se
guintes; . 

a) i1 thcutdadc de rea.lizar sen cn.pitn.l em 
apoUce . ., o titulo~ d:~ divida consolidaua in
tcrn:t o cxtcn·n<t do Brazil ; 

ú) :1 fu.cul1la.dc de omtt.tit• a importancia. 
do eapHal roaliz:tdo, om papel h:wcario ; 

c) o potlor liboratorio do papol-momla. nn.~ 
cional, a.o papel ba.ncario quo emittir ; 

d) o goso dessa emissi'í,o durante o prazo 
de dez annos, poden<.lo ser :prorogado; 
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e) o direito oxclusiv.} de comprêlt'·'!Tt'f"'Pittz 2° que ossas dospezl\'3 , commissões e dill'e-
e vender no exterior todo o caf<~ e borracha renças con::;tariio tle tabollas previamente 
produzidos no terr.itorio da Republica; organizadas ; n a faculdacte de, 1060 que Se institui[' C 3° que OS p:tga.mentos S8l'iiO fditos 60 % 
começar a funccion:tt· logalmcntc, poder á vista e ·10 % <t pl'azo tletcrmiu{tdo ; 
fazer uma vend i ~ o. te1·nw do 1.000.000 de 4° que set•á. rol'necido ao vcn(le,Jor, além 
sa.ccas de café, a.firn do fa.zet· fundos no éxte- do ti tu lo que lho dê direito a.o embolso 
rior e, desde logo, s:~ccat' sol)l'O suas suc· dmte::; 40 "/o, um titulo- BILHETE DA Ho
cur"Saes; . Nil-' ICAÇÃo -que lho cbr:i direito, depois de 
· g) o privilegio de, um a.nno depois de est ~- liqui1La.dos os negocio:) e ener:rraJo o ba.L:ult;o 
belecüla, p.or- si e pela~ fili:1os (pte o::; :,al;e- do :.mno r·espceti v o, <.L l~<)nifie:tçào quo lhe 
lecer, ser a unica no paiz a vender camhiaes cu1tber na parl;c tios ltlcro::; lif]uidos vori!lcJ.
contra as praças mm•cantilmcnte relaciona- dos, par.~ este fim dc;tin<~da,; 
das com o Br.tzil; . m) :.t divitlil' os lucros liquido) que veri-

h) a faculdade do :.tlargat' a esphcra do sm~s !lcat· annu:tlmcntc puh~ fórm:t seguinte: 
operações. medi:Lntc pedido ao Governo, que :r:> 0 /o p<ll'a dividendos, cujo maximo scrà 
o satisfará, si a empreza d :monstrae quo u do 9 °/o; 
capital determinado o rcaliz<tdo satisfitz, lO o;., paL'<t o fLtndo de reserva, :üé ost,e 
com folga, os fins a que é destinado. poef;tzot· 25 °/o do cttpitul; 
Art~ 5. 0 A ompreza c obl'igada: . 5°/ o p~n·;~ o Thcsouro Nuclonn.l, <t titulo de 
a) a ter a sédc na Capital Federal; remuneração elos f<t v ores concedidos ; 
b) a realizar o cn.pita.l de 200.000:000$000; 50 °/o P<~t·a lJOniric :~çKo <tos portadot·es dos 
c) a depositar ·no . Thesouro Naciona,l os BtLlll~TES D8 BoNIFICA ÇÃO ; 

titulos que represcntn.rem csto capital ; n) a cu.lcuhr es ~~~ lJOnifi~aç<LO pol' um quo·· 
d) a levar os juros que n Thcsouro pagar ciente do porcentagem tiL'ada, ela import:tnci<t 

sobre taes títulos <t conta. de ~cus lucros ; du. verba, a clla. destinada sobre o valor das 
e) a não a.pplicar seu cn.rJital em operaçüos compl':ts l'O:diz:td;~s ; . 

estranhas :is que lhe sã.o determinadas; o) <t suppl'ir•, com a qnot~~ dcstin:tcla ú, f'ul'-
fJ a não ultrapassar j;1mais <t emissão quo mar;ão clo fundo de reserva, o; :30 "/o !lcsti

lho é permittido fazer, sob peoa da, pcrtln n<.do.) pat•a, diviuunclos, s:.)mpt·o qnc cstns 
immedia,t ~ dos favorc>~ que lhe SÜ.IJ con- peoduzirem uma distl'ibnição infcriol' a 6 n;., 
cedidos: . e até eornpletw G 0 / o; 

g) a limitar as funcçõcs bancarias do in· p) a dividir o cxcedenlc (tos divillnn<lo; do 
stituto que fundar: - · O "/o !IUO, pól'vcntut·a, pl'oduzir·crn os :.:5 "f ., 

1° á emissão de papel b:~nca.rio n<.~. impot'- do:; lucros para, estii fim destinados, assi111 : 
ta.ncia do sou ciJ.pital; ~ 10 °/u para gratificac,:J,o <L dit·eetoria; 

2° á compra o venda ·do c:J.mhia.os para l5 "/o p~n·a. um divídC'ndo supplomontat· iL'.JS 
todos os paizos rclaciona.tios com o Brnzil; accionis!;as ; 

3° ao desconto das letras, S'lques, cheqncs l5 °/n p~u·.~ honific.tç~ito supplelllontat' do~ 
e orJens, q no se originarem d~s opomçõe.;; pol't:Lclores de Br LIIETE~ ; 
a quo se destina., c qu) forem emittidas .• GO "1 o par<~ o 1:11osouro,a tit;ulo tb allwlid <t 
por sm~'3 snc~ursaes, agencias o commil;- remuom·açã.o ; 
tentes; '!) a, logo (lllC o .fundo (l:L roserva :~ttingit· 

h) a Hão elevar a taxa. dos descontos que os 25 "io (lu c;~pit.al, tliviclir c• u.pplicat· : ~ 
é autorizada a fu,z~ t· :t m:.tis de 1/2 o /o em quob qno lhe foi do;-jtinada, da. :·mgui.nLe 
30 dias ou ft•acção do 30 dia.~ ; fórmu.: 

i) a limitar o fim mercantil a que se de;-:; . 5:J 0 /o p:~ra, dividendos supplmnetnm·us, 
tina::~ compra no paiz o á vcnd<t no exteriot· aind:t q u:t,ndo a. q not.L do 35 o I o <los lucr·os 
de toda bol'racha c c.tfé produzido.; no Br;~zil; p:·oduz.iL' o di vidondo rrlil,ximo ou mais ; 

j) a u.dopt:tr no cnsn.cea,mrnto dos p: ·o- 5fJ 0 /o p:~I'<t o Tllcsout'o Naciona.l a titulo da. 
duetos que expol'tat' saccos de algodiiu ; sobt•crli 1.;•, rnmnner·a~~fi.,1 ; 

k) a ontl\•egat' sua. adruinistraç·ão a unl 1') :t e:Llcar ~cus estatutos do aeeordo com 
conselho de nove membros, eleitos por seus esta lei ;. 
acciunist:.t.s e escolhidos cntl'o negociantes c Al't. G. 0 A escolha, do;;; a.dministr;ulot'cs é 
banqueiros briJ.zileiros ; • livre; pat·a mnpossa.r-so o uclministe; ~tlor 

l) u. sujeital' á. appr·ov<.~.<;iio do Govtlt'no o oldto, cmhoL'u. nã.o accionis~a. litl'<i, cauçf~o 
plano da exploração do tnonopolin rpw lhe 0111 dinhejeo igu:ü á úa de <~c<;.õcs 1oita polui{ 
é concedido, o qual ter;.L em vista, : auministr'::~dorcs accíonistas. 

I o que as compras serão fcit<l."S ;i, modia· Art. 7. 0 Os i;itulos da lot~ra a tio <~t·l;. 4·•, 
das cotações do dia antl~l'ÜH', menos as de;;- do8Li~t<v}oR :.t gu.ranlir :.t emissf(o coneedi<la <L 
pezas, commi .. :;.-:;ões c di!f<'rQnças que forem ompreza, valerào pu.N e.31ie tim, pelo valor 
estaholccida.i:l ; nomin<tll'or>pcctivo. 
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Art. S.n Na regulamentaç·[o desta lei, o de algum moderno C;tgliostro, é indubitavC'l 
Governo prescrevel'á. a fól'nn de rosgatat· a quo <t Nação perdeu sua an!;iga, formosi::;
cmis~ão antol'izada. ~ima in !,og-rid:ule tiiOl'al, e osso entl'i.~tccodor 

Art. 9." O GiJvr·rno oxpccliréi os regula.- osl;ado do dceadendn. em p:trte nenhuma se 
mcntos_necess<trio~ á oxocuqã.o dc:>h lei, o most1·a mai~; smsivcl do que no seio do Con
dccectará as modhlao;: proei<:n,s parit in-· gr·ps;o Bruziloiro_ 
vestir <t cmprez ~ do <li!'eito exclu.;ivo Vcja-~:e um exemplo. 
de vender camlJiaC's, log-o qnc estct se eon- A ConstHuíç·ão é om todo pa.iz VL1Udo a 
stltuit'. - ~tt'<'U. mystica, o t;:.~,l,m·n;wulo :-::agru.do, o santo 

Art.. -ro. A empr(w;;t tceá dolls fiseaos no- s:JJJct.orum, <llvo <lo t'OBJJcito geral. Lei <h~s 
meados pelo PL'osi<lonto lla Ropuhlica, nm leis. ella. tS o p<t\it·no Sllblimo em que so a.forJ 
quo 11;-;c:üizn,r•;i, as funeç~iies hanca.l'i<t:-;, otttr·o d<L legitim'Jallo de toda~ as outras, antes üe 
a. explor·açiio do monopoliu <L qne s:> tlo.~tlna. llCl'em inclnlrl<tS no corpo tlas quo regem o 
Os honuea1~ios do.,tos funceional'ios Horão pa.- 'gt·omio. Commum medida do tudo no Jnundo 
gJs pela. omprezit. temporal,~~ mistot· seja extrnmosam(~nto ze-

Art. 11. Si não so constituir a cmpl'eza de l;t,:la. <4 sua. intcil'rza., porque alterando-se, 
quo c.sl,;t lei e.Jgíta, o GovCL'no l"edm·<~.l l';wü. f'alleenm-nos os meios do m:tntr;r h:.ti·monicas 
afiminist.ratt\~amente <L explor·aç.0i.o do mono~ as pl'oporç:õos ontl'e as varias p:~rtc.) cht 
pJlio do caíe o borracha I,ra:t.:ileit·os o o com;teucçã.o politic<1. 
moncpolio do mcecado cambial do Bruzil. Nossos antepassados assim o comprchen· 

ArL 12. Revogam-se as disiJosiç~õos em díam: o acn.tamento:i Con:;tituiçãocra ncllés 
contrario, enorgico rotiehisrno; apag:.l.l·~Iho uma dispon· 

Saht d:ts sosilrios, :31 de outulJro de l!J}l. savcl virgula. shtuor pass:wa a.os olhos dr:s 
--Fausto C(m(oso. crcnt;cs como urna g'l'a.ve mutilaç:ão pecca-

N. 281}-1901 

"··\Veda a UniJZ_ .?, como aos Eslrul_n.~, a cm1:~n~rTo \J de bilhete.~ ott notas ao pottrrrlcn·, r/e ctei'SO 

(or·çltdo, e clr.l oul1'a:~ p1·ov:-rlencirts 

Um d.Js nos.ws empenhos ma.is. firmes ao. 
tc1·mos cntl'ada nesta. CaS•t íui e t} o 1ln sus
cit:n• uma corrente' do opini~to cunlil'aria á 
que ostá dcsconstiLuindo a gludos:t obra !lO 
IH22 c l88fJ: :~que ta.z pt•aç<t do de:-::mspuito 
á lei, objocto do l'twvonte eu! to em outro 
tempo, vcrdadeir<.~ religião sincm·u. pura. 
nosso.) m:Lioi'C:;. 

Não que nos haja, sob;·os:~ltado a tendoncüi. 
:tn:u·chii>ta, vivn(l(lura. n:1 :dm:.~ tios povos tlü
poiH <lo; gra.ndos alJa.los pulilicos, mas a que 
logJ'OH usu1·p;u• esto l'ecinto quo <m!;cs cha
Ina.v<~m o sancttmrio das leis, o~tentu:;a no.:; 
sa.ct•ilcgío.:; e profunaçõos dos l'itos reptlllli
cu.nus. gnf'nrmida!lll cuJ~ clas:-;itica</tu scvct·u., 
cuja. nosogt'ítpllia. oxa.ct;u cloixa.mo:'l aos úou
tm·es do amanhã, mtLis l'<Lmi liitl'izn.dus com as 
doutrinas o mef.lwdos ainrl:L ho,jo tim tanto 
ob.~CUI'OS da. pu.tllolugia soci:~.l,-pervori;c a 
consciencia. jurülica. do paiz: m<tnit'ost() Hcu 
a.basti1l'<ln.mcnto aos olhos mono~ pm·;-.;pie:~zo:~, 
.i<L nos pa.tnntcs symptomas do uma dcgmlo
resccncia. d:ts fibra.:-: intimas do cu.r·:wtm·, j:i. 
nas alterações do senso commurn, do ni vd 
cada dia. mais iní'ot'iOl', já. no tlc .. :pt·o;:;o dos 
pt·inllipios, que orrtrou a considor·at·-se um 
goso do fino rC'quinto em cet•to opicueismo 
hojo de extraor•tUna.ria. vugtt. Tonha isto ori.
gom na.~ peofun<leza.s ignoradas de nosso hu
mano sel' ou pr·ovonha. das de·wrdens in
trinscca.s ro:)ultantes da persistcntr hypnosc 

minosa .. Fui osto melindrosíssimo amor que 
f'c~ :L força. do velho regimen, qu:mdo de::;a.p
parcceu,decUnou rapi<lumcnto o Imperio para. 
u. ruin:1 e o ücsmoronamontu . .Aquella.'glo· 
l'iosa gomç·.ão rpw podemos ücnominar :1 gora
çti.o t·ogenciu.L porqun f'oi no:ss:t <l\lildra que 
comcç:ou a resphntlecer,julgal'-sc-hi ~ (lcshon· 
t'él.tb, somJH'O que ao tr<tduzie o pons<1rnento 
co•lstitueional so inclinasse a fazcl-o, tor
cenrlu-o ao sab~n· <la.s conveniencius do oc~ 
c<:t:-:iã.o. Empenha v:tm-so refregas pal'lu.mcn· 
liru·ns intcnsissima.s, nunca 1mm o triumpho 
de tn.l on l;;ü mo<lo <le vee quo melhor con· 
vinha :1 U'1 :i pa,rcin.lida!le ou u.rJs mandões; 
sim paru. aplll'itt·, sublimanrto a exegese, o 
t:;Onti\lo ttb.·;olubmon&o llistof'ico do texto 
cuntrovortirlo. Contr:~ria,va os int.m·csscs de 
nwmento? Iss) era indi1Torcutc; queria-se ü 
que íic:t~so apurada :1 primor• a vorda.<lo 
con::;titueion:~l. Tã.o dign:~ :Lttiliwlo conos
p:HJdia :1 rigorosa observ:~neia d<t votusta. · 
regra. sa.lut.arissima: Dul'a lcx, srxllcu;. 

A grm..Ll;Iio prosentn desconhece ossos fo
cuudos escrupulos que liznrarn tln.ltllolla um 
modelo c um exemplo. E' :L os to respeito de 
uma l<.trncntavcl eonde.~cendoncia ... Pass:.tr 
por' ciril.:.t tla lni, a.tropoll<Ll-u., pisal-it, de
gi·a.clal-a, facto dLn·io o comesinho quo a 
ni11gucm mais cs:ru:nt<t! ... 
· Feliz aquello queainda.}Jrai.icainconscionto 

a ind ign<1 pro!anitc,~i'í.o. A m<tioL·la o fuz 
elo caso pous:.tdo, som pro quo sº trata. do 
vantagem par:L Hi ou lJê.l.ra outl'em a quem 
quur seevir, com um esquecimento <tb.3oluto 
do quo jur·ou manter integru.cs, impolltitas, 
inl;a.ngiveis, as Taboas da lei ! . . . . 

Quan(lo outt•'ora se pl'o,joct:wu. definir mais 
preci::li1monto um instituto que tt Constituição 
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suprema. delineara, perguntavam os nossos Ainda que o distincto collega., tão gene
avós: Estará conforme ao pa.dl'ão funda.men- roso comnosco, revela-muita independencia 
tal~ , do julgamento, não triumphou dos precon-

E nós perguntamo3 : Convü··nos-ha assim 1 · coitos actuaos e muito monos daquelle pen
Ahi se exhibem duas épocas, dou~ cl'ite- dor que, dissemos, vae indinando os homens 
rios, duas consciencias juridic<J.s, e ninguem entt·e nós ao desvirtu11mento continuo do 
dirá, suppomos, que domi~antes as inclina- Est:1.tuto Republicano. 
ções da segunda, obtenham estabilidade, Eis como se manifesta acerca da Glimina
segurança, solidez, fortalEza, c.Jnsistencia., ção. que propuzemos. dos vexames que an .... 
as instHuições de um paiz. nullam no B1~azil aquclle papel de credito: 

Recordo-se; entre outras cousa~, o que «Convirá, porém, tolher aos particuhtres a 
succedeu a varias emendas l:IOssas a.o rodigo liberdade de emissão desses titulos? Esta é 
Civil ora. em estudo. As .. principaes tinham outra questão a ser ventilada.. l'{tio nos pa
a unica., a · modesta pre~enção de affeiçoar rece PRUDENTE; po1· entquanto, revogar essa. 
alguns de seus dispositivos ao mold·o consti- prohibição, porque, sendo actualmente o 
tucional. meio circulante nacional o papel-moeda, 

Não lereis ·nos pareceres dos julgJ.dores etc. · ... » 
que nossa interpretação haja t-)ido infiel.. . Outra opinião pcrsonalissima., quo ainda. 
Ou vos dizem que é inoppor~una a. applic<t- não nos desvenda o principio exarado na 
ção da. doutrina, ou imprudente, ou pm·i- Cartl\ de fevcreirô, o perfeito e fiel pensa
gosa. monto constitucional no que conccme ao aos-

Os guardas da lei declaram f1•ancamente sumpto ... 
que mais tard~. sim, muito mais tarde ta.lvcz Não queremos ana.lysar o processo inter
convenha praticar os dictames que pt•ocla- pret;ttivo que se populariza agorD,; a um 
mamos verdadeirJs. os dictames dn. lei que ponto, comtudo, julg1).mos conveniente oppor 
noisos maiores qualificavam de mzão sup~- immediatos reparos;· 
rior a tudo na ordem jurídica, oraculo a que A curios;t timidez dos republica.nos a.o 
todos se submettiam com a ma.is absoluta re· tr·atarem dest<~ fecunda liberdade, CJh· 
vm-encia ! · trastu. com a despl'eoccupação de um dos 

Um fa.~to va.e deixar transparente o os- mais cmiaontcs chC'fes· da e.;cob conscrva-
tado mental de nossos legisladores. clora d•) Impet'io, o visconde do Ita.bot'ahy. 

Considere-se o que diz a respeito de uma « N.•. Inglaterra, dizia o notavel estadista. a 
quostão gt•avissima, que se ralaciona. com a Cama.ra sa.be melhor do que eu, as sociedades 
economia publica, e interessa intimamente mercantis não estão sujeitas a regras algu
á família braztleira e á libcrda,de dos cicia.- mas, todos podem associar-se, como bem en

-dãos. o illustre represe.pt.ante do Paraná, tenderem. para o que lhed convier, mas com 
cuja competencia ó CJnhecid<L. nmacondiçã.o cssencialissima., a que não teem 

Note-se a indecisão c -incerteza rlo pronun- dndo attonção aq uellos q ne proclamam entro 
ciamcnto, em materia po .. ,itiva. que tem de nós o systema inglez e vem a ser quo ca.da. 
S3r muito rigorosu.monto definida ... Escl'cvc um dos socios é solidario, e. indefl.nid.u.mente 
S. Ex.: responsavcl pur qualquer diviu<t quo seja 

<< Som lhe ropugnar o principi•J lihcr•;tl 11ue contJ•allüla p:.1la sociedade de que faz parto, 
a emenda consagra, ::;en to a Commissiio não e i81io cmbot•a . nã.o tenha influencit~ na. di
lhe podor dar o seu assentimento. Seria, Ti\ L· rcc<;ão <lu. ::;ocied'ade, 11om diroito sinão <t 
VEZ, ·perigoso no estado actual da sociedade luct•os correspondentes á sua ont1•ada. Si a 
bra~ileim, permittit• a libcr·dade testamen- mesma cousa se pretende entr·e nós, É ISso 
ta.ria tão ampla Q tà;o completa quanto a I'ERI\t!T1'1DO. A 'l'ODO O MUNDO j A LEGISLAÇÃO 
querem e a UOSejam OS SignatariOS da Nl·:l\I DECRETO ALGUM DO GOVERNO O INIIIDJ~ 
emenda.~ A NINGUEM, comtanto que sejam os socios 

E' a opinião pessoal do Deputado. E a dou- todos 1·esponsaveis solidm·iamente pelos males 
trina implicita na lei das leis~ · que fizerem, pelas dividas que tae.~ sociedades 

Porventura a mesma 1- Sobre este ponto, cont1·ahirem para com o · publico, palavr~s 
que é o que mais nos importa, silencio com- e:;tas em que implicitamente se contém o 
pleto!... pensamento de que o nohro visconde erapar-

Mas, não insistamo.~. Estudemo.) á ligeira. tidario do modo de ver que seguimos, pois 
o que se passou com uma outra emenda, a que a oxigencia legal para elle <~ a da rcs
que restaura o titulo ao portador, estranha- ponsabilidade illimitu.da do omi::;sor, tal qual 
mente ·desfigurado no Projecto. entendemos nós. 

Submettida ao juizo de um reputado mom- Ora, si o:~s :t libcra.lissima doutt·ina sus-
bro da Camara., q11e allia. a; bellos dotes de es- tem ta um político U.a ordem de Itaborahy, 
pirito uma elev~da cultura, não teve melhor em meiados do soculo que expirou, no seio 
sorte. · de um parlamento monarohico e sob a. re-
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gencia de princi:ps absorvente, é de facto J aos dieeitos sobee os sem bens,elles se tra.ns~ 
pa.smoso que, em pleno reg-imen novo, se mittem em geral a outras pessoas. Assim 
ouse admittir, a pretlxto de imaginarias teem interpetrado e resolvido todas as legis
perigos, re:.;tricções índebitas na acção indi- lações, som embargo do disposições identi~ 
vidual, quando a. lei suprema só as to~erou ·o1l.s tts do nosso codigo politico.»- Parecer 
expre3sas e claramente definidas, como diz do Dr. Alfredo Pinto, Diario Otflcial, de. 26. 
este canon: de setembro. 

«A especificação da') garantias e direitos Examinen1osas extranhas affirmações ci-
C'xpressos na Constituição N~o EXCLUi~ ouTRAS tn,das. Assignale-se antes de tudo qnanto 
GARANTIAS B DIREITOS NAO ENUMI·:RA.DOS, {IÕem ellas a nú a imrnensa O"l'<1Vidaae do 
mas resultaniios da fórm<;t ~e. governo que mal que denunciamos se alastr~ e carcome 
ella estabelece e . dos prmcLpws que con- 0 organismo politico do Brazil: o desca.so 
signa.» pela lei magna. O illustl'e Deputado mi~ 

Não ha fugir. Sujoite-se a questão ao cri- neiro, ornamento desta Casa, alarma-se com 
terio das Pegl'as interpretativas do opulento a idéa, com 0 supposto risco que se lho an~ 
patl'iinonio jnririico que no .. .; legou Rum:t,, do tolha possível, de arnrinar-se o corpoinw 
que herdamos ue P(n·tugal no precioso le- teiro de nossa legislação, se intentaemog 
g<.~do das Ordenações, ou aos preceitOs do atfeiçoal-a aos :princípios do Estatuto Funda- . 
codigo republicano, a sentença dos doutos meritat. .. Mas, perdoe-nos S. Ex.; si isso se 
será sempre fu.voravel á liberdade que pre- désse, a culpa não seria do interprete, sim 
conis<1mos. do anachronismo Ja dita legislação: estando 

Com este mesmo respeito aos dict~tmes da em desacc9rdo com a lei suprema, seu revo
leLdas leis, entendemos firmar a livre dis· gamento ínevitavel, muito embora. total. 
posl.ção dos bens por via testt~mental'ia, fun- ·Suppõe por aca.:~o que organizamos direitô 
dando o incontcstavel 1ireito no art. 72, novo para que vigore o antigo? Imagina que_ 
§ 17, da Constituiçiio do 24 de fevereiro, o os institutos civis possam ter feitio divor;:~o 
art. 179, § 22, da de 25 de março, as quaes do que ficou lavrado no modelo por que se 
repl.uliaram quacsqucr limitações .ou rostric- hã,o de todos formar 1 Absurdo ! Todas as 
ÇÕOS ao direito de propriedade, com éL UNICA leis anterÍOl'eS, contraria.~ {~ lei iypo, to
EXCEPÇÃO » rla « desapropriação por necossi- nham a idade de um dht ou a de seculo:;, :fica· 
dade e utilidade publica:» . . rão sem olfeito desde ~ s >lemne peomulga~ 

Impugnou o reléttor, e o fez do fórnu1 quo, ção daquc!ltt que é a matriz de todas a.s 
data 'l)enia, ous<~mo.~ dizer quo é realmente outra.::~. 

singular· · · A !legou o digno rchttor, a que fazemos 
Convem reproduzie a.s alleg<tções do illus- r-efci'Cncia., que no3sa interpt•etaç;lo é exten· 

trado orgão da Com missão do Codig<J. 
« Affirmar•, diz ollC,(iUO o instituto d<~ quóta siva. MAS SI ESn I~ O CRITERIO CONSTITUCIO· 

NAT., 1-:1\1 'l'UDO f~m~ DIGA RESP~-:11'0 Á LI
disponível é inadmissl vol em nosso d.it•oito, m~twAm~. como so eviJ.cnci:t do jú, citado 
porque na secç:ão que &em por opigraphe 1 ~ · t u· 
Declaraç:fl.o de direitos a Constituição d:l, I to- a.rt. 78? ! . . . Depois, lic o como e o lD o I-
pu!Jlica fir-mou (ar•t.. 72'', § l?) 0 solomne gonto pu.r'lnmcnt:.te, bom sabe que a at~itudo 
compr·omisso do mu,ntot• 0 dir•oito de JH'u· Inonta,L impostn pot' esse preceito da Carta 

do :~,1 do tev<wcit•o, é a mosma, u,consclhada 
prietlatlo em tuua. iL sua Rlonit.utlo, nl v o ues- nas sublimes not·m:.ts romana-s, como vê em 
apropt•iu,çrw por necessic udn ou utílid;ttl•·l pu- Caiu.~. libra quinto ad edí,·f.um provirtcioJe: 
hlica, meuianto pt•êviu. in:lornnizn.ção - Ú L!Uim'!'A'S OMNIBUS REBUS FAVOH.AlliLiuH. ES'f, 
levar muito longo a interprot.n<;:ão cxr.ensiv;~ com MarcolliJ.,<:!, libra vicensimo nono digesto
desse texto leg d, intcrpt·or.açfio da qual ro- 1.Hm: IN ltl~ ·numA DENIGNIOR.EM IN1'EitPH.E· 
SUltaria, O de:HHOl'0!1i\,lllOHtO de todo O eJ.ifi.CÍO 
do direil;o <!i Vil patrio. » g accrcscenta: « {) TATIONEM SEQUI NON MINUS JUSTIUS l~S1' QUAN 

que é o J.it•oito- nornw ctgmuü- sinão uma TUTIOS. 
rc;t!·icção da liberdttde indiviàual demt·o dos Allegon ainda: «Ó que <í o direito-norma 
limites traçados pelo ,just·J e pelo honedto? agendi-sinão uma rostricção da· liberdade 
Si a determinação da quota dis:ponivel é individuu,l dentro dos limites do justo c do 

. um attentado a eô:l~a liberdade, ti.Lmbem o honesto.» Labora em erro dou:to collega: os 
serão: a, modalidade dos acto~ jueldicos ; as limites a que allude, não sao traçados p"elo 
disposições que regem u.s tloaçõos íntet vi'Vos; justo e honesto, simplesmente pela C~nsti
o regimcn dos bons no casamonto ; os dir"eit.os tuição, e esta, sabemos o que diz no libera· 
o (icveros entre O-J conjuges. A successão lissimo dispositivo curp. que assegurou a 
não é um a.cto dn ·usurpação : ê antes um dos nossa aJfot·ria. ; todas as restl'icções á liber
modos de ttdquil'ir o domínio (art. 520, Pro- dade individual existentes nas leis do paiz 
ject.o); a morte de .uma. pessoa extingue tleixaram. de vigorar após a assignatura do 
nella seus-direitos de família, .mas quanto ·codigo Político. 

Camara Vel. VIl 3% 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21105/201510:12- Página 13 de 34 

ANNA'ES DA .CAMARA 

· «Si a (leterminação da quota disponive1, 
insisteS. Ex., ê um attentado a essa liber
dadoe, tambem o serão: a moualida.do dos 
actos jurídicos, as dispo:sições qu(} regem as 
doações intm· vivos, o reglmen dos beus no 

·casamento, os direitos e deveres- entee os 
cónjuges.» A confusão é - manifes~a ! Nos 
exemplos quo Pl'oduz, o Estado nada. impü3. 

· Quant·J <tos netos jurídicos, rr.•rula a.pen;ts, 
s·alvo alter_:;\ções secundarhu, o qtio os costu
mes fizoram surgtr c nã.o o arbitrio gover
nativo : nullas toJus suas o:dgencias ant<~
gonicas com os pr·incipio.~ constitucion tes • . 
Quanto ás doações inte1· v:.·vos, o legislador 
estabelece um cJrto processo ·para. insti
tuil-<J.S, o que não quct• dize!.' em b ~a dcmtt·ina 
republicana, que invalide a'3 que hajam sido 
fmtas dentro de outras condições: olforece 
um typo para o caso .do doador hão definir 
como as prefere faz .w. Quanto ao rogimen 
dos bens no casamento, o dircBos o deveres 
entre o; _conjugo.;;, o poder public.J nem 
forç'!' os ctdadaos a fixarem a sorte do patri-

.. momo deste ou daqueUe modo, ·sim reco
nhece systemas, com taes ou taes caracteres, 
que os membros d1 cJlnmunidade podem 
csc?lher, modificar, substituir por outros, o 
ass1m tambcrn no que respeita aos direito:;: e 
de~e~os entr•e espJsos,-não po\lend\} ser a.d· 
mitt1das outras re;~tricçõos que não s~jlm as 

· expre3samente consignadas na lei-ma.o·na ou 
i.\S or~undas _da. economia univm·.:;aE cujo 
arranJo nos nao ~ dado alterar, no minimo. 

Aftirmativa ainda de menor vaUa se nos 
afigura essa em que o relator· o::;cusa a in
observancia d:L Constit~ri~~ã.o com o seguinte 
arg~mento: «As~im tom i~lterpretado ore-

-solVIdo todas as Jégislaçõcs,·sem cmbal'go de 
(~i~posições_identicas ás ch) nosso Codigo Po
ltt1Co. » Nao ha tal. Vamo:r evidenciai-o ox
hibi~do t.extos cot·rcspond•Jntos áq g:.trar~tias 
1la proprtedàdc, em outros pai7,os. 

~ NJnguompôde sct' privado do sua. pro
prwdado scna.o por ut.ilidu. 'c publica, me-

. d!_:Lnto justa. indomni;~,a.ção, etc. (Constitui
ça.o d~~ Bolgica., art. 11.) » ~Ninguem pú1le 
sm· lH'I va.do de sua. pr·oprio;ladc senão por mna. 
decli~l'al;ão pró via. du. lei de que a utilidaclo 
pubhca. oxigc a dcsapl'opriação o dcp )js de 
vota~la. e p;tg .t uma ind.cmnizaçã'J a (Hol
landa, at·t. 151.) » t.A propriedade é inyio
lavol. A desapropriaç:i.o pa.rcial ou total só 
póde ter logar por motiv:) de uti.lüladc pu
blica, mediante indomnizaç.l.o, otc., (da 
Prussia., <ewt. 9.) » «O Est<ulo gat•anto a totlo 
habitante, a segurança de su~ pe.3i.na, do 
sua Pt'Jpriedade ... Ningu~m póde ser obei
gado a ceder sua propriedade p:·i vatla, 

·mesmo para um fim de utilidade puhlica,sem 
uma prévia indemtüz:\<_:ào (da. Ha.vicra., 
art. 8. )» «A propried;~do e a liberdade in
dividmd de t::>d<.& os badenscs ficam sub a 

salvaguarda da Constituição (de Bade, artigo 
13.) » .:A propriedade ~ inviolavel. A des
a.}lropria.çã.o só póde ser feita nos tenuos üa _ 
lei (da Austl'ia., art. 5.) » «Todas as pro
priedades,scm nenhuma excepção são invio· 
laveis. Quando o interesse publico o exige, 
pó de-se desapropr·ial-as mediante justaindem-
nizaçã.o (rla. Ita.li:J.,ar-_t. 29.)» «Ningucm poderá 
3tH' pl'ivado de sua. propriedade, senão por 
utilidade pnhlica., media.nto indemnizaçã.o-(dc 
Hesp:.tnha., art. lO.)» «A pl'Opriodatle ó in~ 
violavel. Ninguem póde ser constrangido a. 
ceder sua. propr·ledade, a niío ser pot· utili
dade publica c mediante indcmnizaçã.(} (da· 
Dinamarca, ar··t. 82.) » «A propl'iod<tde de· 
toda. e qualqum· esp~cie é sagr<1d<1 e invio· 
lave!. Só so pódc srr exprotn•ütdo dcllo. por 
utilidade publica c dop()L:l do indemniza1' 
(da. H.umania, art. 18 ; Sorvit\, <trt. 16.) » 
«Nioguem pôde ser privado de sua pl•;)prie
dado, a não . ser }:IOr motívo de utilidade 
publica, mediante indemnização (da Grc
cia, art. F7.) » «Ninguem pódo set• pl'i· 
va.do de propriedü.de, senão JWr motivo 
de utilidade publica e prévi<unonte indem
nizado (do Luxembuego, <~rt. 16.) » <<Nin
gncm pôde sm• forçado :.~. ceder sua pro
priedade ao Estado ou a uma corporação, . a 
não ser em vil·tude de uma. decla.l'açã;.> 
tle necessidade, pt·onunciada. p0la autod
tlatle competente, e pagamento de uma justa 
indemniza.çã.o (do \Vurtomberg, art. :~0~» ; 
inviolavcl o n~nhum habitante da Republlca 
pótle ~.Jr pt•i va.uo deU<i., sínã,o em virtude de 
sentença fundada em loi. A e:<propf'iaç~ão 
por mo ti Vl) do utilidade publica deve ser 
estatuidu. em pr~via e com a necessa.rla in
demnizaçã.o (do Para.guay, u.rt. 19).» «A pro
pl'iodacle é inviolavcl, seja mater·ia.l, intet"" 
lectua.l, litteraria. ou artistica: ninguem pôde · 
so1• della privado, sinão por n~otivo li? utili
dade 1mblica., pt'ovada. lng;tlmcnto l' aJusta.da 
uma pt>~via indomniza9ã.o (do Porú, art. 2t~);» 
«Ninguem pó:Jo SJr pt•tva.do de sua ~~'9PIIC
d:Lde, ou dirmto que a cll.tt tenha, smao em 
vii·tudc 1.b seutonç;t judicial, salvo cu.so eru 
que a. utilida(le pu\lliea, etc. (do Equador, 
at·t. 113);:. «A propriedade é inviolavcl: sô 
por motivo de interes3o publico legaln~cn~o 
comprovadu, póde decee~ar-se a expropr!açao 
(de Guatemala, art. 28).» E' g.at•antida a 
p~·opricda(le, nã.~ podendo ser prLvad? d~lla 
ás cidadão.:;, sinao por })ena. ou cJntribUiçao 
geral, etc. (da Columbi~, art. 15, n. 5) .» «A 
nação garanto a propr10dado com todos sou..; 
dil'eitos: osta. fica. sujeita unic·tmente ás con
tt'ihuições, á~ dcci:iõe; judicia.o.J, ou n sct' 
ap1•oveitada. para obras publicas, havendo 
prévia indcmnização Ide Venezuela, a.rt. 14, 
n. 2) .» «A propdetlatie, de qualquer n~tu
reza que seja, é inviolavel; ~dmittida a !lX:
propri<l.ção por motivo do ut11idado pulJhcu., 
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otc. (de S. Salvador, art. 40).» «A Consti
tuição Msegura a inviolabilidade da pi'opric
dade, sem quo ninguern possa sor priv:1d J 

della, si não om virtude <le sentença, judicial 
ou por motivo de utilichde publica, etc. (de 
Nic:u·agua, a.rt. 79).» «A propt>imlatle ü .iu
víolavel: ninguem pódo ser J)rivallo da, que 
ll10 peL·tencc, si não por motivo de utilülado 
Jmbl'ca; etc. (úc Co!::lta,-ric:.~, arL ~U).)> «.\ 
Con;;;l;i .uição g;trante a inviolalJHitlade da.s 
)H'O}Wiedades (do Ha.ity, art. 2~!). » «0 di
reito (lo propriedade é sagrado e inYid
lavel: ningucm póde ser privado del.le 
sinão na conformida49 das lois (do Tl1·uguay, 
a.l't. 144).» «A propriedade 6 inviola,vol. 

Tod<J. via, a -lei pótle exigil', no i ntcl'os-;o do 
Estado, a expropriação, préviamonte inüo
mnizado o pt·oprietario (de Goncbra). » 

Vê-so quanto anda enganado o illustl'e 
collcga imaginando identidades (iUO nio 
existem, par:.t justifica.r, CJm o máú pr·oce
dimento extranho, o atropcllo indigena á. 
lei fundamental. · 

A unica. quo consJgrou « llisposiçã.o ülen-. 
tica » á nossa, de 25 de março foi a Consti
tituiçn,o üo PortugaJ (art. 1-1.5, § 21). Mas 
non) esse exemplo colhe, porque no glorioso 
reino; o rcvogamento da que a reS})cito da 
matcl'Üt controvertida ·dispunha a Ordenaçao 
ficou dependení;(~ do um postcdor proces::;o 

.. de int;erpt·elação, ainda não feito alli, ao 
··passo qu·) om no:~so paiz tudo ficou pc!'f'eitú.
mcnte claro desde . quo 9 logisladoP, dopoi;;, 
11:1 Ca.rt<L üe 24 de f'ovcreiL'o, art. 7H, que 
llomos tanto citado c ainda rurJctinws' de
termina rigoros .ment;e : « A cspoeifkaç:Ti.o 
<lag ga1·antia~ o direitos exprc.::s'JS na Con
:;1;i1;uiçã.o NÃO EXCLUE OU'l'RAS C:AH.AN'l'IAS g 
l>JH.El'l'OS NÃO BNUMEH.o\ lJOS, mas l'CSUl ;antes 
dtt {()r·rnn. do Govei·no qui.l alla c8tabeleeo o 
dos pr·incjpio:; quo consign<1 », - preeeito 
e:;~.e repi•ouuziuo da Cóns1;itui<;ílo not•to-a.mt~
rieanu., paíz onde a loi ot•!linat•ia, re:;})(}i
tando a.s franquias da lei supr.Hua, rOf'''nhc
ccu a livro Ji-;po.jic;ií.o dos l>ons, qu(w p:tl'U. 
dur<tntc a viüa, t}UOr pll.ra depois da riwi·tc. 

K corto que dou:-; oateos paiZO.:i introduzi
r<tm no S:Jil est.:.Ltuto peeccito igua.La ArgonLi-

. na e BoHvb,:~;sim rddigido: «As <.loelaPu.çuo.~, 
dir~i to; c ga.rrwtias que a Constituiçã.o enu
meL'a,. não de v um SOL' c.msidur· ... dos cnmo <1 
negaÇão intli r e c tu. de outros (li rei to.~ e gn.
r;ull;ias não enumerados, mas eonw nascondo 
do pri ocivio dr.~ sober·anllt elo povo e tl<L 
fót'm:.t l'Cpublícn.na üo governo »; e, entre
tanto, eutL'O . nos:;os visinhos n"i.o vingou a. 
líberda-Je do tcshl'. Ha., pot·ém, HHIÍ~·J f1llll 
distingui!' nest.o cuso: l", o princJpio nã.o tom 
pa.I'<L a especio a. rnesma forç:L c vigot· 
llbm·a.Pza.nte do :-:>Ull analogo mn o CoJigo 
lwazíléiL"o; :2Q, o texto rclal;ivo ;is gar·;~ntia.~ 
da pr·opl'ietladn tírma.-a menos nbsolllta.monto 

do que o no.>so art. 179, § 22, da Carta de 
25 de março, complemento do art. 72, § 17, 
da Carta Republicana, artigo aquelle que de
clara, solcrnnemente qual a UNICA EXCEPçÃo 
admi.ssivel no Bt•azil, a.o di eeito de proprio- . 
dado (a dcsapropriaç.ão pJr necossida!le e 
utilidade publicJ.), ao passo c1ue a loi orga,
nic<J. argontitm se limit~ a dizer simples
monto (analog;L á declaração boliviana): 
«A p1·opriedade é inviolavel, e nenhum ha
hit:tntc da Ropublic L pód~ ser despojado 
çicii<L, sinão em vidude do uma sentença 
runuada. em lei. A expropriação ponnotiVQ 
de utilidade publica. dov,J sor autorizada. por 
loi o precedida de indomnização. » 

· Ha. müa ~Uifm·cnça. que dispensa commcn
ta.rios. . . Só o nosso cornmum despreso do 
Esta,t11to snpt•cmo deixa.eia de porcebet-a..! 

E' urgcn to roagil· contra. essa, · inclinação 
criminosis!':ima. A estrada que seguimos ter-

. min:t nas confn;ões da n.narcl1ia,. Despresti- . 
gi<~da a autorida.de publica, si os membros da 
communhão guardam ainda certo a.catu.
mento pela, lei, não e3tá tudo perdido: des
a,ppa.eccondo ello, quaes freios os contcem 1 
b:ncreguo a si mesma a svciedadc, debate-se 
por algum tcrnpo na miseria do desgoverno, 
até que urna. potente mã.o lhe impõ.e o jugo, 
-quem s<:tbc ;1 custa do que condiçõos! 
~ so,ja.m bt•a.ndas ou dul'as, ost0 o dc:'>fe?ho 

ftttal. in1'allívcl, inauedavel, quanto logwo, 
pt·cciso c IioccB<Hio, porque sociedade al
gumt~ vi.vo sem govorno o ollo se e.:;teía. no 
I·cspoHo aos mandamentos lcgae:L 

Ningucm ~<J Ulud;~ ; a. per<im•aecm as más 
tontloncias actu:ws, p<~ra. quo rc!loresçam 
ossas gar<ín tias de boa· or(lem social, <'J fol'
çoso r•efu.zormos nossa educação civhm, rcin
trOLJ.u·t.indooi-l antigo::! !Labitos dosubordinaç~o, 
onaltocendo o cul&o dos dovm•o> que nos In· 
cumhom no gl'cmio nacional, popula.1•izando 
as ínl-!ti~uic;.õe:; patl'ia,s,-o quo :o;ó so tem 
conseguido n<L historitt so h ·~ ogido pacitl0a· 
ilur"a, dos gl'andcs homnns do E:;tndo, .JUSt03, 
mas muito ob:JdOCiJos. Dig;Lm uutt•a con:;a os 
ideoh•gos, afllt·mamos nó::; quo' a. sujoiçào ó a. 
cscula da li het•ctadc. 
, Mas ... conv(jm in.-.;i~tir em um ponto. Vol
temos ao titulo a.o pot•tadm·. A situação do 
pt~il. oxige quo se rec\1~mr. mais i~tu1·a.da.~ f!le~ "" 
clit.'tçõos, antes do tom:trmo-; ll':n dofimttva 
llelibcr;~~:fw. 

A longa. o:-;cr:.tvidão em que s~ :~os tom m<m
tidueun1 o introrncttimont.o do E;tiulo ·em 
negocios cconomicos complotamonto alhoios 
á. :;lHt . esphet'<t pt·opC'ia de actividacto; deu 
todos o.:; fL·uctos pcmiciosJs que podia dar : 
<Lhi tnmo:> doan te dos olhos o Clll:l.d[·o do nos~J. 
PI'eson tH ~tbjccção ! •.• 

I~ <1um·-sc pm·sistii' em pcrigos<t SC!Jd~ que 
nos an·astou ·~ este CilEtsí-anniquiUamento 
em flllO Jlos vemo,..; ?.-lJJr-so-hia. qu~oxtru.nho 
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poder matou em nós as fontes da livre in i- rando verdacleit•o pariico, e eis um::ulas ra
Ciativa, reduzindo-nos a um lastimoso auto- zões por que nos apressamos a offerccor um 
matismo: só sabemo.;; fazer o gesto que nos recurso efficaz com o projecto n. 181, de 
impellira.ma.produzir.Quando opportuno dar IüOO. 
um passo que não S(lja irlontico ao quo demos Ninguem, entr·etanto,. viu esta vanta. 
hoje, hontem, In um anno, ha sessenta, o ti- gem do nossa modesta iniciativa. Si era stt
tere parece resbtir o repete machinalmente hir do ramerrão; .. 
o que antes fazia. A acção em vez de rosul- E, todavia, a verda.de .é que, dada a osca
tado intelligente -do alvodrio esclarecido e cez da mo0da, mote de todos os discursos e 
consoquencia esponta.ne:1 do movimento, é escriptos de hoje, o unico succodaneo, rasoa
como que o em~ito d<1 inercia-: só pôde ser o vele possível do papel resgatado sm·ia e é 
que havia começado a ser, ou então abso- a nota ao p01•tador, nas condições qne lma
lutamente não ser. ginamos, -emquanto a situação do paiz fôr 

A intervenção ofllcial no jogo de credito a que é. "' 
representado pela.s notas promissorias, que O remedio é per·igoso. allegam uns, por
se quer manter no projecto do Cod.igo Civil, que q;s abusos omissorios nos arrastavam 
acabou estancando-o, de:::prestigiado do todo bt•eve a uma crise tão grave ou mais ainda 
a.quelle maravilhoso processo auxilia.r da do que esta quo intontámos modificar com o 

· formação dos capitaes: A isso principal- resgate, inundando igualmente o nosso meio 
mente devemos · o abatimento, vü;inho da com uma superabundante circulação. Alie
morte, em que jaz prostrada a economia pu- g~un . outros q no não remedeia cousa algumn,, 
blica, depois _da.;; exhaustivas agitações de porque tal papel de credito não era recebido 
um verdadeiro orgasmo. O facto é evi- por ningucm,- e note-se de passagem como 
dente; tentar, porém, roagir, subtraindo a se contradizem absolutamente est~ts duas 
nacionalidade ao deloter·io estado, restau- opiniões de nossos doutores na materüt, 
rando-lhe o organismo por uma volta prom- ambas superficiaos o srm o mini mo fundü.- · 
pta ás conliçõss normaes da vida, para som- menta. 
pro despr·osada a artificialissima existencia Re . .;pondemos áquelles que admittil• possam 
em que se consumia e ostiolava,-é para os uma emissão convorsivol dar o resultado 
nossos directo1•es políticos obra de perdição. erradamente provisto; é mostra patentis
Tirar a planta que defi:1ha, do uma atmos- sima de qi.w se desconhece o mecanismo 
phera de cava., de toca, de subterraneo, e desse genero de operações .. Assim como não 
roconduzil-a á luz, ao ar. rmro, ao oxygenio, se pódc dissolyer em um liquido senão c.erta 
que lhe restituirá a vitalidade, a côr, a ani- quantidade de uma suusta.ncia, quer d1z~r, 
ma(;ão, a louçania, é para essas ~reaturas o ha um intransponivol ponto de satm·açao, 
:mal, e o bem o deixar~so que continue a assim hmhem si não pódo incorporctl' na · 
marcha lenta mas segura para a decompo- circulação de um mercado maior quantia de 
sição, para o invasivcldcsfibramento,o oc- moeda papel do que .ollo comport<:t: attin- . 
culto desaggregar das molcculM, até que gido o limito, t.L substancia ina.ssimil:tdu. se 
chegue a ho1•a do apodrecer ás claras c aca- 1epositu., e ll<L mesma, fór_m<t as notas, quo 
bal'.· volta.m immoJiata.mentc á cabm ma.tl'iz. 

Tanto se habituram com a lazeira que j<t -Rt~ilpóndcrnos aos scgundo:l que, se nc-
, se assustam com os remodios dcstina.do:l a ex- nhum:t possibilidadu veem do qno pos,;;t ga.~ 

t.inguil-:t. Ahi ostá pa.ra prova. a. grita contra nlttu• direitos de cid<tdo ont.re nós o papel,om 
o resgate... ctncstão, ~ cttso ele lhe nã.o terom modo o ,do 

Não dizem que a medícina é incompleta, se llte não opporom. 
recusam toda e qualquer medicina. nacional, Hermeticamente fecrmdo um recipiente, 
e só lhes parece acceitavel o processo de cura quem perde tempo em fant<LSiar meios 
que se restringe a attender aos symptomas do vedar seu interior ás emanações do 
mais alarmantes, aindtt que se.ja á cust<L do mundo externo~ 
aggravamento do estado geral, cujo trata- Muito ao contt•ario rlo quo so pensa, se 
·manto se abandona. fosse observ:ida, qual propuzemos, a liber-

Agora o que impressiona. é a falta de nu- dade constitucional de usar sem poias do 
merario. e br,\dam quQ isso, precisamente proprio credito, um b<mco seria, co~o o do 
isso, urge remediar, haja o quo houver, Commercio, por exemplo, quo resistm hra
muito embora se pm·ca. se at•ruine todo o vn.mentc á crise ultima., c firm~LS reputadas 
trabÇLlho anterior rea.lizado com grandes rla praç:a, haveL'i<Lm aeil1lido g.os apertos. de
sacrjficios, para reconstituir-se um rogimen · correntes da falta. de numcrario, emittmdo 
conveniente e salutu.r. suu.~ nc,>tas promi:-;sodas, que, muito longe 

Nós previr•amo;, com o rapido resgate, de ficar·em em estagnação no mercado, re
SBm o palliativo d:t lei de 1875, a fa,lta. mo- tluiriam para as casas ~missoras, superad~s 
m!3nt"J.nca de numora1·io quo ora está ge . as necessidatles a que vwssem aLtender, Já 
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pela voltl dos cn,pita.cs empregados na sa.
fca do norte, si a escassez tem unica,mente 
essa causa,, já pelo cquacionamento dos pre
ços com o numm·ario restricr.o pelas rne
llidas governa.mentaes, si. tem por causa o 
resgate. ·-

Não fosse o evidente enervamento do 
Congresso o houveramos ensaiado o systema 
que suggerimos no anno findo, conhecendo, 
por uma, opporr;una experiencia, suas van
tagens ou desvantagens. Limitaram-se os 
entendidos a quuJificaJ-o de excessivo no que 
respeita á liberdade, c do vicioso o pha.risa
ismo dos inGerprctes intere~seiros. 

Não nos _abalam taos juizo~ .: é nossa con
vicção muito meditada, que representa este 
o pensamento do Legislador e as mais sãs 
theorias. · 

Si é certo que a fal~a doutrina dos douto~ 
res em voga se ri':)s mostra arrogantemente 
anta.gonica,. saiba-se que niio nos perturba o 
desdem desauctorizado: em sciencia economi" 
ca., como em po1itica, despresamos o fragil 
saber de cegos devotos do~ ma.nuaesinhos cor
rentes. A estricta observação dos factos, 
guiada por um mÇ.thodo rigorosamente po
sitivo, ijOS orientará sem duvida melhor do 
c1ue as tenebrosas concepções economico-fi
nanceira.s das at!tOridades contemporaneas 
que o vulgo brazileiro costuma incensar. 

Não só mantemos nosso anterior modo de 
veL' o peoblema, como entendendo que a li
berdade emissoria instituída na lei magna, 
ficou ainda incompletamente u.ssogurada. em 
nosso proj e c to n . 181 , de l 900, susci tu.mos o 
seguinte substitutivo, que nos pareeo mais 
fielmente lnterpreta.l-a, para que se abra. um 
franco debate, de modo a impedir inclua o 
Codigo as incon:stitucionaes disposições que 
o ent'eiam, relativas aos titulus ao pol'tador·, 
e persistam os entraves que os emb<\raçam 
de propordonarem seguro derivativo ás dif
ficuldades destn. e de outras praças. · 

Em nome pois dos bons pr·incipios, d:L ver
dado constitucional, das mai::~ altas conveni
encias mwionae~ e da pureza da propria. 
coodifical}ão que intentamos, vimos so!icit;tr 
prompto pa,recer sobre ma teria urgentis~üma 
como é a de que se trata,, prompta delibe
ração da Casa sobre o magno assurnpto. 

Seremos desouvidos? .· · 
Visionado.s, nos chamam os incrcdulos que 

contempla~ uma em preza ao ver delles sem 
nenhum rcsultarlo pt·aliico ... Não importa ! 

Elll dia.-:; arna1•gos como os de hoje, que me
lho I· eomwlo do que esquecer as misoriu.s du. 
ucl;uali!l<~t.lo, om doce IIJÍt'd.g-Cm atl;rahonte? 
A t•adiusa vis:lu do umn. J{opubliea integra, 
qual, ítO lllOilo:-i, o 1'ÍHeo rio l89l, honrada
monto exccutatlo: H.opui,Jir·a. BX LJ·onw do vc
xu.mes c pt·ivilogius, conHOJ'ViJdol'll, CJWtnto 
l,JO))::>ivel, 1na::; a.u mesrnu tumpo libnml, pü· 

nhor de ordem e igualmente de progre3so• 
zelosisi:iíma do presente c do porvir da 
Pa,tria! · 

Fiei). sobre . ;~ mesn., até u1terio1• delibera-· 
ção, o seguinte · 

PROJECTO 

O Congresso Nacion:.ü re.3olve: 
Art. l. o E' vedada ú União, como aos 

E~tados, a emissão ue bilhetes ou notas ao 
portador, de curso forçado .. 
· Art. 2. 0 Poderão emittir bilhetes ao por
tador os bu,ncos que se fmúla1·eq1 com a.nto- · 
rízação do Congresso Nacional. 

Paragrapho unico. Qualquer pessoa, com
mel·cianto ou não, sob <L responsabilidade do 
seu nome individwü e sujeito ás dbposiç~ões o 
penalidu.des da presente lei, pôde omittir os 
titulus do credito que entender, inclusive os 
de que trü.ta este artigo. 

· Art ~ 3. o Os bilh€'tes ao portador serão 
conversíveis á vista, na moedn. que d('cla
rarem. 

Art. 4. 0 Pela fa.ltct de pagamento, nas 
condições do artigo anterior, úc um bilhete 
U.presentauo a troco, incorrerá em fallencia 
o emissor, sendo banco ou casa commorcial. 
Não o sendo, incorrerá n~~ sancção do artigo 
336°, § lo, do Codigo Penal, na fôrma que 
dispõe o art. 5° desta lei. O juiz compe~ 
tente, esteja. onde estiver e seja a que horas 
lôt', a requerimento tla. parto inturessad.<1., 
mandará incontinei'lte intimar o réo para 
que satisíàça a promessa do bilhete, sob pena 
de prisão, effectuand.o-se esta em qua.Ic-tuer 
caso, si não cumprir a obrigação dentro do 
24 horas, que corrci'ão em cartorio. 

§ l. o O réo nã.o pó{le em caso algum ser 
ouvido, som o e1l'f.'ctivo deposito do equiva
lente. 

§ 2°. Feito o deposito, o I'éo, no termo do 
cinco dias, podorá tão somento uppot• em
bargos allogando f~tlsidado. 

Art. 5°. As penas do u.rt. 3:16 do codigo 
p<:nal Bcrão elevu.das ao tt·o~dobro quando 
a fallencia fôr de IJancos €'missore.~ ou com
mercha.ntes de que resa o art. 2°, paragrapho 
unico. .E' extensiva a esses commerciantos, 
aos directores, chefes e gerentes de esta
belecimento,:; emissores a prdsumpçõ.o do 
§ :Jo do ci líado art. 336. · 

Art. 6°. Os accionistas de bancos emis
sores serão solidar'iu.monte rosponsaveis, o a 
totalidade de seus ben::; presentes t'(•spont.lerá 
p('las dividas do instituto a. que pertoncf'r€'m. 
Na. hypothose de quebra fraudulenta, re
~>ponderào poh~s ditas dividas, tanto os bons 
pecseuto~, como futuros, de sua_ dircctoria.. 
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Art. 7°. Revogam·sc, quanto aos insti
tutos emissor~?.:>, as--4:lisposições de art. 18 ela 
lei· ·n. 164, de 17 de janeiro de 1890, e outras 

:-...I e. ~ contra.rio. - Al(1·edo Ym·ella. - Barbosa 
"{. L:ma. 

I'~ N. 281- 1901 -· 

Fica o Gove1·no auto1·1:,;;ado ~ manclm· f~cluo· 
as administraçaes, sub-adnúnist1·açõcs e 
agencias dos Con·eios ~o m.eio-dia, aos do
mingos e d·ias feriados 

. O Congresso Nacional decreta: , 
Art. 1. 0 O Governo fica a.utol'izado a. 

mandar fechar as Administraçõe3, Sub-ad
ministrações c a.gencias dos Correio; ao 
meio-dia, nos domingos c dia.s feriados, 
salvo os· casos urgentes o extl'aordinarios 
em que poderão ser feitas as expedições e 
distribuições regulares, o sondo o publico 
prevenido com a devida anteccdenci:\: 

·Art. 2. o Rcvogc~m-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sos3ões, l de novembro do 1901. 
Irineu Machc(do.-.Nelson de Vasconcellos.
Henrique Lagden.-Bueno de Andrada.-JJ!'i
'cio 'Filho .-'l'hmnaz CatJalcanti.-A' Com mis-
são do Orç·amon to. · 

N .. 28.2-1901 

Ficam equipcwarlos os escrivfíes da Cmnara 
c,·i1ninal do T;·ibunal Civil e O;·imino.l ao 
do 1'ribunal do Jury 

O Congecsso Nacio~1al decreta : 
Artigo unico. Os escrivães da Camm·a Cri

minal do Tribunal Civil e Criminal fic,tm 
equiparados, para todos os cffeitos, aos es
cl'ivães do Tribunal do Jury; revogadas as 
disposiçõe11 em contl'al'io. 

Sala. das sessões; 6 do novembl'o d.e 190l. 
-Sd Ji'l'eire.-Irineu Machado.- A' Com
missão de. Orçn.monto. 

N. 283- 1901 

A competencia dos jttizes seccionaes, de que 
trata o art. 12 da lei n 221, de 20 de 
novembro de 1894, nas causas que versarem 
sobr~ marcas de fabrica, pr1:vilegios de 
inverJÇ~io e p1·opl"iedade littenm:a, é a pYe
"'ista no a1·t. 60, leltra h, da Con$tituiçlio, 
nos casos em que haja convençl7o ou t,·atado 
de reciprocidade 

Perante a Constituição é incompetente a 
justiça federal para conhecer o julga.r d:.~.s 
causas· sobre marcas de fa.bricil, pri vilegios 
de invenção o propriedade litterariu., excepto 
nos casos dependentes de convenção ou tra-

ta.do .. O art. 12 da lei n. 221,
0

de 20 de 
novembro do 1894, que consignou em abso
iul;o essa. competencia, e inconstitucional. 

As-sim o rlecillitl o Supremo Tribunal Fe
deral no accordão n. 142, de 6 de fevereiro de 
1807 ( que se acha a pag. 155 d<t collecção 
dos desse anno) . .E o fez com incontrastaveis 
fund:tmcntos : 

l'\ porque o Poder Judiciario da. União 
não foi pela. Constitltição investido da ple
nitude dasfuncçõcs judiciaes, mas só das c1ue 
ou pela natureza do caso ou pela qualidade 
das p3S:loa'l ligam-se a interesses fedoracs, 
e outro não podia t3r sido o objectivo dn. 
scpa.raç~ã,o delle do dos Estados. E enumerando 
clla. um a urn o..:. casos daquella categoria 
que lhe attribuiu, tornou Lndubitavel que os 
mais ficavam p3rtencondo · á.s justiças dos 
Estados; 

2°, a separaç~lO das da as justiças, ele
mento da federação, por .conseguinte cmi
nentomente institucional, não podia ficar 
devoluta. na Constituição e confiada á legis
latura ordinari<1 ; .. 

3", tanto a Constituiçijo precisamente 
quiz demarc::tr a esphora da acção d<ts duas 
justiç.as. organizando bip,~rtido o Po1er 
.Judichtrio da Republica, que prescreveu ao 
Congr•osso Na.cional (al't. 34, n. 26)-"ótgarâzar 
a just:ça (ede1·al NOS 'l'ERl\IOS do art. 55 e 
seg1tintes .da secçtío III. E ahi estabeleceu 
ella os casos que competiam a essa justiç:t. 
Tornou mais explicito esse peos::tmonto, pro
hibindo (art~ 62) que as justiç~as dos Estl.dos 
não intcrviossom no . .; negocias snbmettidos 
aos trihnnaes fedoraes ·e, reciprocamente, <t 
justiça, federa.l não interviesse nos negocios 
submettidos aos tribnnacs dos Estados. E cvi
dontomcntc e . ..;sn. disposiÇão seria ociosa si 
não tivesse como teve (porque não so pôde 
<Lttl'ibuir ao logisla.dor nenhum dispositivo 
superfluo ) o intuito de ratificar quo os 
limites das duas justiças ost:tvam nitida.-
mento demarcctdos. · 

E snperfluo seria, porque é principio domi
nante em toda lei em materia de attribui
çõe:l e poderes que o que nã1) é expressa
mente concedido ·roputn.-so vetlado, sem que 
seja necessai'io dizr•l-o. 

Esse luminoso aresto do Supr·emo Tribunal 
teve a.pem1s um vot.) v'encido. Mas depois 
o mesmo tt·ibunal, pol' sois votos contt•tt 
cincu, decidiu om contrario. Rondou-se 1t 
lei n. 22l. Dcch~rou quo lho deviu. intoit'iL

1 

evidencia., o que o Congro8so om fuuc<}ão' 
ordinarill. podia-commettel'-lho quu.lctUOL' attri
buição que julgasse do interesse federal. E' 
o que c::~tá nos Accordãos ns. 229, do 21 do 
setembro, e 2ü2, de 19 do dezombro de 1898, 
pag. 245 da respectiva collecção. 
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As solidas e inconcussas razões da pri
mei: :1 deci:3ão cederam por maioria de um 
voto a estas : · 

lo, porque a. ConstituiÇão (arG. 34, n. 3:3), 
deu ao Congresso a a.ttribuição de decretar 
_leis neces.3a.rias ao exercício dos poderes da 
Uniã.o,c entre esses poderes estíL (ar~. 35, n. 2) 
o de animar no paiz o dcsenvolviincnt .. l das 
lctteas, artes c sciencias, bem como a in
dustria e o commcrcio; c que dr~ dec1·etaçlío 
de leis sobre mse assumpto, que comprehende 
as marc:1.s de fabrica, a p~tente de invenção 

_ e a pr·opt·iedade Utte1•aria decorre a facul
dade de designar a j11stiça. qu,e deve appli
cal-as-(Conclusão fóra. da premissa) ; 

2° que si isso não está exJH'OS:3o na Consti
tuição (isto é o direito do designar a justiça ) 
esttí no seu espir·ito. Porque a Constitui
ção não podia permittir que tão impor
tante interesse ficasse sujeito á variedade e 
incerteza das ;justiças locaes, podendo por 
isso as leis que o Congrm~o decretasse deixar 
de prod.nzer seus benefico3 efloitos-interpre
tatio ú~ d~tb::o capienda sempm· ut actio ct 
disposit::o plus 'r!aleat quam pueat.-(Mas esse 
espírito da Constituição acabaria por dissol
ver o poder judiciario dos Estados para a 
applicação de leis federaos): 

3°, está expresso na Constituição que a 
justiça federal não tem só o campo que ella 
lhe traçou nos art~. 59, n. 1, e 60. Porque 
diz o mesmo art. 59, n. 2 : -Compete ao 
Supremo T1·ibund Federal: Julgar em gr·áo 
de recurso as questões resolvidas pelos juizes 
e tribunaes f~dm·aes, assim como as de qtte 
tratam os presentes ads. 59, n. 1, e 6'J. 

Ora, com es.-;e assim como declara a Consti
tuição que ha outras questões que devem 
ser julgadas pela justiça federal assim como 
as •.. ou além das que tratam os referidos 
artigos. E dahi se deduz que o que ella quiz 
foi salvaguardar para a ju::;tiça federal ou
ti·os intoresses de orüom na.ciona!, fó:::'a. dos 
que comprehentlcu nos arts. 59, n. l, e 60 . 
. Mas parece e o dizem to<los os loxico
~ra.phos- assim como é locução auverbial 
demonstrativa. 'Questões resolvidas· assim 
como as • •. quer dizer-a saber-assim co~o 
as ... E é a unica inte;rpretaçã.o grammatical 
que o texto admitte. A contraria dá no 
absurdo de ter a Constituição· deixado no 
provism•io, no vn.go, no indefinido, pro de 
relicto a organização do Poder Judíciario da 
Ropublica.. 

4. 0 O tribunal, mesmo antos da lei n. 221, 
jll ~;o pronuncüu•a pola competencia ua. jus
tiça federal ém varios casos não expresso!!! 
nos arts. 59, n. 1, e üO tla Congtituição, 
1Je1·bi g1·atict nos crimes tle contrabando e de 
moeda f'alsa. 
· Porém, alhures tambem se 'iam julgado 
incompetente nos recursos eleitoraes, porque 

tal ma teria não se acha incluída nos citados· 
artigos. E os crimes de contrabando e de 
moeda falsa podem ser incluidcs no art. 60, 
lettra h, como infracções do uireito criminaL 
internacional privado, tanto que sô se tem 
reconhecido o contrabando sob a jurisdicção 
federal no caso dos direitos de importação e 
não dos do exportação, que pertencem aos 
E:;tados pa.·eticulare~. Entretanto, não 'ha 
nenhuma dispo.;;ição da Constituição quo au
torize a. excepção em favor da competcncia 
da justiça federal para tlocidir sobre a pt•o
pr-iedn.d~ uas. marcas de fabrica, da. pa tento 
de invenção e da autora,J, propriedade tão 
individual e garantida. como é qualquer 
outra sobre que decide a justiça local, salvo 
havendo a respeito convenção ou t,1•atado 
(Const. art. 60, lettra h). 

Convindo declarar, de accordo com a Con
stituição, o art. 12. da lei n. 2.2 i ,do 20 de no
vembro de 1894, quanto á competencia da 
justiça federal nas causas de mnrcas de fa
brica, privilogios de invenção o propriedade 
Htteraria, pat•a que cesso a vacilação o in
certeza da jurisprudencia na applicação dolh 
aos casos occnrrcntC's por maioria occasio
nal de votos dos juizos, o!forf'ço o seguinte 
projecto de lei: 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. A cornpetoncia dos juizes 

seccionaes, de que tru.ta o art. 12 da lei 
n. 221. do 20 de novembro de 18fl.i, na.s ca.u
s::ts que vert~arcm sobre marcas de fabrica., 
privilegias de invenÇ'ão e proprjedade litte· 
ra.ria, é a. prevista no ar-&. 60, lett)·a h da 
Constituição, nos casos om que haja. con
vençã.o ou tratn.do do reciprocida.do ; revo
gadas as disposições oro contrario.-'l'eixeira 
de Sá. 

N. 284 -.l90l 

D1ville em salr.tdo a gl'lt.tificação a dlm·ia 
dos opeml"ios dos quadros eff"ectí'r!OS das 
o(ficinas custeadas pelos cof!·es da Uniao 
que ncTo tiverem direitos adquiridos em 
vencimentos mensaes, e dá outras provi
dencias. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1°. Adiaria dos operarios dos qua

dros offectivos das officinas· custeadas . pelos 
cofres da União, que não tiverem direitos 
adquiridos em vencimentos mensaes fica de 
ora em dean te considerada em duas. partes : 
- dous terços para salario-e um torço para 
- gratificr.~.çao- destinados aos fins dos se-
guintes artigos : 
-Art. 2°. O operaria quo comparecer a.o 

trabalho no dia antecedente e no subsequente 
a.o de feriado nacional terá direito ao sa
larío do dia feriad.o. 
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Paragrapho uni co. Para esse effeito o fc- , Paragrapho unico. Esta publicitção sô
riado eleitoral é equip:.u·ado ao feriado na- meme será renovaün, em caso de I'eformt~ n:1 
cional, attingindo a todos os oporarios som repartição; as alterações J)rovenientes de 
distincção de quadt·os. eliminação, preenchimento ou acce;:;so se-

Art. 3°. Terá dil·eíto ao sa.lario do do· rãu constantes em ordem do dia ou de 
mingo todo operaria que tiver ell'ocGivamonto serviço. _ 
trabalhado som falta na semana immcdia.- Art. 11. Publicados os respectivos qua
taro.ente anterior o a immediatamen ~o se- dros, os operarias e serventes passarão a pa
g~into : · . · · gar um impo8to de 2$ annualmente, de uma 

Art. 4°. Para os o1feitos dos artigos an- só vez, no principio de cada anno, sendo o 
torioros não será admittida á justificaçã:o do primeiro no proprio período da exc>cução. 
faltas, porém não serão computadas comota.es Art. 12. As actua.es designações de mes
as quo forem dadas pelo operal'io em dia . <lo tre e contrn,-mestre nos ostab(jlemmentos 
seu casamento ou no.:> dias de fa.llecimento c tochnicos da União serão substituídas pelas 
enterramonto de pae, mãe, mulher, filho · ou de <<chefe· de officina» e «ajudante ele offici'(l,a>>. 
filha. Art. 13. Revogam-se as disposições em 

Art. 5°. O operaria (sem distincção de cont1·ario. · 
quau.ro) victima de desastre occorriuo na Sala das sessões, 6 de novembro de 1901. 
offleina ou no immediato regresso do tra- -Henrique Lagden.--Barbosa Lima .-IIm·edia 
ba.lho competentemen.to provado que o in- de Sd.-üineu Machado,-Nelson de Vas-

, valide pat·a. · o exercício das suas funcções, concellos. 
será aposentado nas condições do:) paragl'a-
phos seguintes : · 

§ 1 o. Com um terço do sa.lario contando 
mais de lO annos de serviços. 

§ 2°. Com dous terço::; do salario con
tando mais de 20 anno::; de serviços. 

§ 3°. Com o salario integraL cqntando 
mais de 30 annos de serviços. 
· § 4°. A aposentadoria será invaJ•ia.vel
mente fixada e correspondente a 25 dias de 
trabalho no mez. 

Art. 6 Para o~ fins do artigo antecedente 
(exclusivamente no ca:'io de desastre na oili
cina e sendo do quadro effectivo) será tam
bem contado ao operario o tempo de tra 1. a· 
lho em outra repartição da União e de ser
viços no exercito c armada. 

· Art. 7. Terá dit·cito a uma pensão corre
spondente a dous terços do salario ( fixada 
mensal e etrect,ivamente na razão de25 dias) 
n. familia legitima. do operario quo fu.llcccr 
por desastre occorrido no serviço da otncina 
qualquer que sej<~ o tempo de casa. 

Paragrapho unioo. Exceptua-se desse di
reito o casamento em causa mortis. 

Art. 8. serão extensivos os direitos dos 
artigos antecedentes :a.os serventes dos 
quadros etrectivos. 

Art. H. Flca extensiva aos operados o 
serventes dos quadros cil'ectivos a disposic;ão 
do art. 85 do decreto n. 745.do 12 de sotemiJI'o 
de lS90, do Ministm:io tla Marinha <•Qttando, 
porem, o opm·ario ou ser'Denlu t.i'De1' mais de 
quin::e annos de se?'V2:ço no twsenat, o inspa
ctor recorrerá ao Ministro da :Mm·inlw nos 
casos de eliminação.» 

Art. 10. Para execução do artigo antece
dont•:J, cada Ministerio mandará publicar no 
Dim~io Officiat as relações nominaes dos 
quadros e:[ectivos das diversas ropartições. 

E' annunciada a votação do roquer:imento 
do Sr. Sr. Bueno de Andrada, o11erecido na 
sessão de 5 do corrente, cujo teor ê o seguinte: 

«Requeiro que, por intermedio da Mesn. da 
Camaru. do:; Deputados se peç11m ao Governo 
as seguintes-in formações: 

Ia., si o governo estadual de Matto Grosso 
tem-se apossado do lanchas ou de outras em
barcações particulares para utilizai-as na.s 
desordens em que so acha o .Estado; 

2a, no caso atfirmativo, que providencias 
tomou o Governo para garantil' a livre nu.
vegu.ção do Rio. >> 

O 8r. Lindolpho. Serra (pela 
ordem)- Peço a palavru. para enct~.mínlw,r 
a votação. · 

ó Sr. President.e-Tem a. pi.l.lavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Lindolpho Serra (pela 
ordem)-Sr. Presidente, o art. 34 1.b1 Consti
tuição da Republica, sobre as attrihuições 
do Congresso, em seu § 6° diz: «Legislar so
bre a navegação úos rios que banhem mais 
úe um Estado, ou se estendam a territorios 
estrangeiros.» 

O facto que determinou o requerimento 
elo noiJre Deputado por S. Paulo .<leu-sono 
l'io Cuyabú. que nasce no Estado <le Matto 
Gt•osso o vae lanç;~r-sc no S. Lourenço, ain
cla doutro do .l!:~tado, não sondo, portanto, 
um rio Jctlora.l, cahontlo ao Estado legisla.l' 
subro a sua naveg;u;:·w. Por estu.s ligeiras 
consider·açõcs vot.o CI)Otra. o requerimento. 
- Em seguida é po::~to a votos e re,jeitu.tlo o 

re(eri<lo requerimento do Sr. Bueno do An· 
<.irada. 
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SESSÃO EM 13 DE NOVEMBRO DE 1901 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem,) 
l'cqum· vcrifi.ca.<~iio da vota.o?Lo. 

Proccdenclo ;í, ve"f'ificaçfio, rccJnhoce-sc te
rem vot:ttlo a ütvor 20 e contra 90; total, 
li O. 

E' annuneia.<l<L a vota.ç~'iio <Lo projecto 
n. 216 A, de 101)1, com parecer sobt·o as 
cmonths para 2° discussão (io pl'ojecto 
n. 216 A, qne fixa a dcspoza do Ministerio 
da. Marinha, pm·<t o c:mrcicio ú:J 1002 (2a. di3-
cmsão); 

gm seguida() posto a, votos c approvaüo 
em 2" rliscussJ:o, S<1lvus as emendas, o se
guinte 

.PlWJl~CTO 

N. 2lô A- 1001 

Art. O Pro:;hlente rht IV:puhlica é n.u-

tão-tenente promovi
do no quadro extt·<wr
dio:1rio, pol' decreto 
de 5 do mesmo moz de 
sotnmbro e de tres lo~ 
tQnen tcs incittid.os TIO 
q uad eo 1b reserva por 
ÜOCl'CtO (le 18 ÜC s·3-
tombro c pela. ínclu
são do quot<t p[Lr<t o 
pessoal do corpo lle 
t1hudc, reorganizado, 
om virtude do decreto 
n. 785, de ll do refe
rido mez de :-;ctem-
ht·o ; roduzilb do 
4:800$, de um cupWio 
do mal' c gucrea. do 
qu~~llto oxr.ra.od.i.na.
rio, rofoemndo poe 
ÜOCPOtO üo28 UC agos~ 
to fintlo ............ . 

toriza,Llo a despendoe pclll l\Hnist,crio <la. M:~
rinh;1, com o.> sor-viç:)S llc.ügn<1rlos, nas se
guintes verha.s, ;~ qu:mtitt do 23.952:697$25~ 
em p:1pcl: 

§ · 9 -CoqJO tle Marinheiro~ 
Na.ctona.cs (De accor
do com <L proposta,) .• 

§ lO-Corpo ele infhnt;tei<t 
de M;winlla (Irlom) .. 

2()5':ô67.~01)0 § ll-Al'80.11<LCS, (ldcm) .... 

§ 1-Socr·etari:t de Estauo: 
(De accodo com a 

_ proposta.) .......... .. 
§ 2-Cunsnlho N<wal: 

(Idem) ............. . 
§ 3-Qtt<.~l'td Genc>.ral.: 

(ttlom) ............. . 
§ 4- Supromo T-eilJunal 

Militar: 
(Itlcm) ............. . 

§ 5-Conttttlorh~: 
(I1lom) ............. . 

§ G-Commis ... ;a,ria<io C:lm·.;l 
rla Al'm:~da: 
(Itlcm) ............. . 

§7-Au•litoria: 
(Irlom) ............. . 

§ 8-C:ot·po r la. A r·mad:t o 
cl;~SSO-l :L\11\CX:LS : 

AugrncnL:L<la. a VGt'· 
lia do :3~:400$ vela 
ílllU!Ilbr;ii.l) da rel'or
ma, de um c:Lpil.i'í.o <ic 
fra:;:tt<.t, incluiJo nn 
qwLul'O da, rescl'v:L poe 
doctoto tlo 2l de 
ago~to ultimo, de um 
ca,pitão do fea.gat:L 
gr;tdu;Mlo r"eintcgt·ado 
no serviço acti v o di L 

al'mad:L no po:3to de 
c:tpitão - tonentc do 
Ci UíL!ll'O ospecitLl, COl'pO 
docente da. Escola. Na
ya,l,por dec1·eto n. 780, 
do 11 do setembro des
te u.nno e d0 um ca.pi-

Oaml\.l'n. Vol. Yll 

§ 12-Capibnbs do Portos 
4G:000.~0~'0 · (Idem) ............. . 

§ 13-Balizarnonto;; do Por· 
9J:23l$000 tus (lilcm) ........ .. 

§ 14-Fol'Ç<~ Naval (Idem). 
:§ 15-Hos])ita.e.-:~ : 

:~6:040$000 Angmon tacb de 

'2:~7 : 032$50() 

4:3: 700$000 

IG:R00$000 

2·~: ~JOO$,sondo 10:000.$ 
a, <1uota. <lcstimtrh á. 
roupa, colchüc:>, ca.
m a. s, tr<tv~s::;cit•o.:(, 
etc., para Lloento;; <lu 
hw~pital e nnf'LH'IIl<t
ria, üe Copac:tb<Ln:t o 
IO:OUO$ pat':l. mmlica· 
monlios (J ~;!)í)IJ.$ p;u•;t 
nten~ilio~ ........... . 

§ 10-H.Oltar&ic;:i.o dLL Ca.l't.a. 
1\lMitíma: 

De accordo com <t 
proposta .... -....... . 

§ 17-h:~cohL N:wa.l e o.;ta.
belocimcntos scienti
ficos: 

Augmenta.da de 
9:500$, sendo 8:000.~ 
para public:wão du. 
Revista "\fal"itima o 
1:500$ para. a.cquisi-
6\,o uo ohras, memo
r·in.s, etc., da sulJ
consignaçã.o Bibllo· 
thoca o Museu da Ma-
rinha •.•..•.•••• ,,,,, 

257 

2. Ó30: 620$000 

l . 399: 400$000 

280:063$200 
3. 69 l : 734$650 

352:239$000 

50:000$000 
3.019:911$050 

358: 125$000 

620: l 00$000 

378 : 000.~000 
33 
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§ 18-Rctormados: 
Augmentada a ver

ba de 9:000$ para at
tender ao soldo e quo
tas de um vice-almi
rante graduado refor
mado com o soldo de 
contrq,-almirante por 
decreto de 28 de agos
to ultimo,não ob.:;tan
te a reducçãl.i · do 
9:312$, proveniente 
do soldo de um capi
tão de fragata que 
passou para o serviço 
no quadro da reserva 
e de um capitão de 
fragata graduado re
integrado tambem no · 
serviço da armada, 
no quadro especiat 
por decreto n. 78ô,do 
11 de setembro do 
corrente anno e tres 
1 os tenentes cujas re
formas foram annul- · 
ladcoS por decreto de 
18 de setembro de 
1901 •.••••.....•.•.. 

§ 19-Companhia. de Inva
hdos: 

De accordo com a 
propos&a .•..•.••••.• 

§ 20-Armamento: 
Idem .•..•..... ~· .. 

§ 21-Munições de h~cca: 

A u g m e n ta d a de 
28:871$500 para (tt
tondor ás etapas dos 
officiaes promovidos 
em virtude da, reõr
ganizacão do corpo 
de saude por decreto 
n. 785, do li de se
tembro deste a.nno, e 
a dos do q U<Ldro ex
traordinario do corpo 
da ao~·matla .....••... 

§ 22- MnnLõas navacs: 
Elevada a consi

gnação uo 400: OUO$ •• 

§ 23-Mated'al de con:;truc
çãJ naval: 

Do accordo com a 
p1·opostu. ........... . 

§ 24-0bra.s: 
Ido1u •••••••••••..••• · 

ANNAES DA CAMARA 

683: 4S.?.t 100 

110:000$000 

70:000$000 

4. 973:5.91$746 

1 . 200: 000$000 

750:000$000 

§ 25....:.. Combustível: 
Augmentada a do

tll.ção do 259:000$ .••. 
§ 26- F1'etes, etc.: 

De. accordo com a 
proposta .........• 

§ 27--.,.,.Evcntuaes : 
Ideni .........• ~; ..• 

900:000$000 

250:000$000 

200:000$.000 

23 .. 952: 697$254 

Art. !"ica o Podor Executivo autori
zado: 

a) a reve1• os regulamentos das reparti
ções do Ministerio da Marinha, semauo·mento 
ue de~peza, creação ou suppressãot>do cm
pl'egos, augmento ou diminuição de venci;. 
mentos; 

b) a yender o material reputado inutil, 
aprovettaudo o producto da venda nos re
p~ros do material fluctuante e proprios na- . 
cwnaes; 

c) a desenvolver o serviço de soccorro 
naval com os recurso~ para esse :fim desti
nados na lei da Receita ; 

d) a. dotar, dentl'o das forças . do orça
mento, as C'scolas de aprendizés marinheiros 
com o material fiuctuante necessal'io para 
dar aos aprendizes a instrucção pratica do 
grumete; - . 

e) a applicar aos novos pharóes, que te· 
nham de -ser ina.uguratlos dentro do exer
cício, os creditas votados . para pessoal e 
custeio dos que não estiverem montados e 
funccionando ; 

{J a. abrir credito supplementar á verba
corpo do marinheiros nu.cionaes-caso venha 
a preencher'-se e nuáwro do pPaças mar
cado na lei de fixação_ do forças, · para 
attende1· :w paga.mento de vencimentos e 
mater·ial; 

g) a enviar officiaos competentes como 
addido:o:; nava'.'·S a paizes cstrangeil·os, não 
excedendo do tr'cs, correndo a de::{peza pelas 
rubl'ica.s 8'1, 14'~ o 21". 

Art. Contimla. em vigor no exercício 
de 1902, o disposto no art. 16, lei n. 652, de 
23 de novembl'o do 1889. 

E' annunciada a. votação das emendas, 
oll'erocidas ao !Jl'Ojecto n. 216 A, do 1801. 

O Sr. Cassiano do Na!iei
mento (pela ordem) -Sr. ·Presidente, 
desejo que V. Ex. me informe si não está. 
sobre a moda it redacção do pl'ojecto do or
Ç<tmento d<t receita, já. approva.do nesta 
casa. 

O Sr. President.e- Já foi vo-
180: 000$000 t ada. 
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Em seguida são successiv.a.mcnte postas a I O §r. Barbosa Lhna (pela or
votos o rejeitadas as emendas sob ns. l o 2. dern)-Tenho uma. duvida sobre o assumpto 

E' annunciada a votação üa seguinte emen- ~ soJH'e a explicação . Cl!!C ~ca.ba, de ~ar o 
da sob n. 3; dos sr~. Nelson de Vasconcellos lllusvre relato1· do. M1msterw da Marmha. 
e .out1·os: S. E~. a~aba de dtzel' que, apre~~ntando o 

. su bstltutt v o tal qual como se ve Impresso, 
« Accrescente-so onde conv1er: todavia não se p1·onunciou a favor deste ou 
Fica o Poder Executivo autorizado a .daquelle invento. 

mandar co.nstruir um submarino de in
venção nacional que fôr poe ellc julgada 
acceita.vel, f<Lzendo as convenientes estipula
ções e contractos e abrindo o credito neces-
sario.» · · · 

O Sr~ Paula Guimarães (pela 
Ol'clem) pedo_e obtem preferencía na votaç<lo 
_para o substuutivo ás emendas sob ns. 3, 
4 e 5. 

O Sr .. Bricio Filho (peta ordem)-:
Desdé quo, Sr. Presidente, sobre i.tS emendas 
apresentadas !la o substitutivo da Commissão, 
parece-me que. o substitutivo tem de ser vo
tado em pl'imeiro logJ.r, independentemente 
tio pedido do digno r·olator. 

Mas, não é este o ponto que me faz cha
mar a a.ttenção da Casa. 

Approvado o sub3titutivo da illustt·e Com
missão, norn por isso ficam prejudicadas todas 
as emendas. · 

En ti:· e ellas, h a a omcnda, do Sr. Barbosa 
Lima que absolutamente não pôde ficar pro
judica.(b, porque é uma omcmda que vem 
completar a du. Commis::;ão. 

A CJ.mara. vcr<t si é ou não conveniente 
approval-a. 

O Sr. Paula Guimarães (peta 
ordem)- Sr. Presidente, hu. uma emenda 
que evidontemon!;c não fi.o:~a prejudic.~tl.a si 
1'ór approva(lo o sub,;titutivo lia Commissão 
é a emend.a n. 6, do St•. Noiva, autorízu.ndo 
o Governo a dispon1let· ~)5.0UO libras com a 

· n.cc1uisição de um submarino do typ0 llol
land. 

Todas as outras emendas reforom-se a 
submarino de invenção naciohal e a estas 
a Commissão apresentou um substitutivo 
abrangendo todas ella~. 

Afim de quo não se pudesse suppoe que a 
Commissão quciria adoptu.r uma parcialidade 
pot' esta ou a,quella emenda, por isto que 
clla apresentou o substitutivo, porquanto 
<~ emenrl<.~ do Sr. Barbosa Lima diz: (lê) 
a Commissiío julgou abr.mgcr todas cllas 
nes::;c sub::;titutivo, o foi por is~o que som 
HUel'et• do modo algum contrariar a opinião 
do illustro Deputado do Rio Grande do Sul, 
apresentou o sul.J.;titutivo. 

o Sn.. Pt~ESIDENTI~- A Commissão aprc~ 
sentou o substitutivo a o.:rtas omondas, monos 
~ uc n. G, porq no não a julga prcj udicada, 

Ora, neste substitutivo leio o seguinte: 

«Fica o Poder Ex:ecutivo autorizado a. 
mandar construir, para experiencia, um sub
marino, de invenção nacional. que fór jul
gado acceitavel depois de ouvidas e publi
cadas as opiniões dos competentes sobre o 
melhor typo a. a<loptar, abrindo ·o credito 
n ecessal' i o. » 

Entretanto, lw. uma emenda assignada 
pelo St•. Neiva., q1~e entende com o subma. .. 
rino typo llollancl. 

·. 0 SR. PAULA GUIMARÃES - Já declarei 
que ella não estava prejudicada. 

0 SR. BARBOSA LIMA - Essa emenda não 
póde ser prejudicada pelo substitutivo da 
Commissão e, portanto, ella deve ser votada.. 

Em seguilta é posto a votos e a-pprova.do 
o seguinte substitutivo da Commissão: 

« Fica, o Poder Executivo autorizado a. 
mandar con~t.rufr para experiencia, um 
submal'ino, de invenção mJ.CiQnal, que fôr 
julgado ac:~eitu.vel, depois ·de ouvidas e pu• 
blicadas as opiniões dos competentes sobre 
o melhor typo a adoptar, abrindo o credito 
necessario.» 

São consideradas prejudicadas as referidas 
omendas sob ns. 3, 4 e 5 e rejeitada a. sob 
n. 6. 

O Sr. Brieio Filho (pela ordem)
Sr. Presidente, quero ao menos ter o con· 
solo de ou vir (L Mesa dizet• si as outras 
emendas estão ou não prejudicadas, por-
que ainda não ouvi essa declaração. 

0 SR. PRESIDENTE -A Mesa declarou que 
não considerava as outras pl'ejud~cadas. 

0 SR. BRICIO FILHO- Agradeço a V. Ex. 
Sio suceessivamente postas a votos e re .. 

jeitadu.s as emendas sob ns. 7, 8 e 9. 
Posta a votos, ê approvada a seguinte 

emenda, do Sr. Fra.ncisco Sá, so~. lO : 
«A' verba- Secretaria de Estado- Ma~ 

teria! - accrescente-so : - para paga
mento de tclegrammas extensivos a offi~ 
ciaes - 3:000$000. » 

Posta a votos, é rejoitad:t a emenda sob 
n. 11. 
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26() ANNAES DA CAMARA 

E' annunciada a vot<ição da. seguinte longo lXtrecor que n.pt'030iltou (t considera
emenda, sob n. 12, dos Srs. Celso de Souza. e ção da, Camara, decla,rou que o Governo não 
outros : se utilizou da, autorização thda, no a.nno pas

«Na rubrica - AI>.~cnacs - Em. vez de 
3. 691 :7:14$650, diga-se : :3.79 l: G50.~. a.cel'CS
ce.ntando-se 100:000$ p:u•;t pag·:Lulonto 'das 
pensões i'1. que tivormn dit·cito os opol'a,rios 
dos Arsenaos do ~Iarinha de Pet'ni1mbueo r. 
da Ba.lütU> 

sad?, p~tl'<L pagar· 50:000$ tlcJ pensões aos ope
l';l,l'los do . .; oxtinctos <l.l'scnao-l do marinha da 
Bahia, e Pnrnambuco; não porqne a quantia, 
f"osso insuJ!ie!entc, ma,s porque consideeavtL o 
m&ntepio do natureza e caractm· particula
res. A Uommissão mu.nlf'estou fra,ncu.mente 
<LS Stfas duyülas sobre o a-;snmpto e enten-

0 St• .. Seabra (pela ol'dem.) _ St'. deu mais conveniente. par<1 que não se viesse 
Presidente, o a.nno passado tivo _océasião de todos os annos, a proposito do orçamento, 

t 0 · 1 · 1 discmtit' D assumpto, que em projecto espo-
apresen ar ao t'çamonto (a Ma.rm m um<l. cial c ouvid<.t <t Commissão de Justiça,· ·Se nr
emenda, m;tnda.n<lo pn.gnr aos pobres op::wa-

. rios dos a.r.~onaos de rna,J'inlw, d:t. Bahia, c lUêL"SC a verdadeii·a doutrina sobro a, ma-
Pernambuco, ucmittidos, a it)1portancia do ~mia. 
montepio a. quo tecm d.ireito. Do mudo algum a Commíssão qniz preju-

A emenda pl'Opnnha. 50:000$ para osso pa- dlcnr os oper<U'ÍOS O, ao contrario, poló.; pro
game-nto (' o 8r. Ministro d ~ Marinh:t não prios termo..;; do sou pa.rr.c:Jr se vê que a 
dou cumprimento a ostJ. dispo.;;ição do Or·ça.- Commissão se inclina á opinião de que elles 
rt1ento porque, aflit•mou S. Ex., a qua.ntia tcom rlircito; mas não podh a Com missão, 
não chegava. para t.alp::~.ga.moato. em simples dispo:-;içã.o orçamentaria., tomar 

1sso não era motivo. S. Bx. · tcl'i<1 pago uma me.litl:t de .tal gPavidade, tanto mais 
ate onde pudesse! c podieia. á Commissão o qu: nto a quaniii1 de 100:000$ ainda hoje ê 
necessario para pagar o resto. insutficiento, porque em dozénhro do anno 

Este anno nós pedimo.:; 100:000$ pn.ra paga- passa.do, já. eHa. não chegara. para o pa<:ra
mento desses oporarios, pJDque não püllemo.J monb das pensões uos operarios de qu~ se 
ahandnn~tr ú. misoria o ao desamparo homens tr;tta. 
que l~V<.ir<t~n ~od<L a vida ao se1·viçoda~atria. Era bto 0 qur. tinha a dizer á. Camara, 

A Co~mtssao <l~ .~eç,::t~ent,, pr?poe um ·p_ara. quo clla. pudesse proceder com coube
bom alvitre, que c fazer-l:ie mn. PEOJccto se- cunento de caasa. 
pa.ra.do, com parecor üa Commts.;ao de Con
stituição, mas e.c:;tc anno é impossivel a p3.s
sagem de tal projecto c os pobres opcrarlo.~ 
não hão de morrer (L fome, nl'gindo ·por isso 
que tomemos uma providencia a respeito d;t 
sua ~ituação. : 

Si é certo que o montepio a.ctua.l é parti
cular, toJavüt SS. EEx. não podem contestar 
quo o montepio i~nterlor (L Ropublic<~ Cl'.L ga
rantido pela::; instituições, e SS. EEx. não 
poünm arl'iLncar üqnolles que então per
tendam a este montepio o dlt'<\i to cgw 
tinlmm n.dquirido pelo regulamento de l8tj9, 

Portanto, aclto que a CamarLL fará. um 
acto de justiça, mais üo que isto, de c<n>illauc 
c de equidade (apuiarlos), concedendo e~ta 
im:portancia pa,ril. pag<.1.mcnto a cssc.s ope
rarias, que foram demittidos índepcnden1ie
mente de sua vontade e que gasta,ram toJn. 
a sua vida om · serviço da Patria, :venuo-so 
hoje obrigados a pedir um o bulo com que 
possam sa.tisfazer aos ultimos instttntes Ja 
sua vida, porque muitos dclles estão a 
expirar. 0 

Para o anno a Commissão de Constituição 
apresentar(~ um projecto regulando o direito· 
desses operaríos. · 

O Sr. Paula Guhnarã.es (pela 
ordem)-A Commissão de Orçamento, no 

O Sr. Dricio Filho (pela 01·rlem) 
-Sr. Presidente, V. Ex. doclar·ou quB ia 
submetter á delihcra.ção da Casa. esta 
emenda, affil'nmndo que o pal'occr da. Com
missão ora contl'ilrio. 

QtÍando discuGi o orça,mnntn, rlcf'cndi a 
emenda c mo::>tl'ci quo o parecer não era. 
dcsf'i.tvor:~vel, ao contra.rio, o p:~ra osto 
ponr.o chi1mo a attençi'ío·da Cam:u·a. a· Com
mis:-:ã.o enumera um;~ por um:~ toditS a,s reis 
em quo c:-;sos opol'arios encontr·am g<LI'Jtlltias. 

Quando viinos a enumeração do totlas as 
leis que os itmp:1.ram e contav:lmos que a 
Commissão ia concluir approvan11o a 
omenua, tivemos a dolor.):-la, surpi'eza ue ver 
que a emenda é cJnsid.nrada como não do
vendo sm· agora approvada. .. 

I:;so porque os operarias não toem direito 1 
Não, tanto que a Cu.mn.ra acabou de ouvh' 

a declaração do relat:)r em sentido con-
trario. . 

A qnestão é sa1Jer si a medida tem . de ser 
incluida no orçamento o.u não; desde, pol'êm, 
que a. Mesa acccitou a omendq,, o que a (~a
mara tem d.e rei3l>lvor é -si eUa. é ou não 
just~ _ 

Que ella ê justa. já, o :provou sufficiónte
mente o nobre· Deputado pela Bahia, Sr. 
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Soahra, o acab:1 do demonstra,r o projccto 
rol<ttivo quo conclue o S('U p<trecm~ ::tS:1im: 

«A omcncla do quo so trata, potom, é U.ofl. 
ciente e não rasol v e a questão. E' do grande 
conveniencia. que o assumpto seja ohjecto de. 
discussão em projecto Cdpccia.l, o:uvi<h a. 
Commissão de Constituição, Lcgisla.çào c .Tus
tiça, pa!'a tir·ma.P-s:} do vez u. doutrina, :tllm 
de não se repeoduzieem, todos os annos, a 
pro1'>osito de credi tos or·çinncn ta !'i os, as di-
vidas que o c:tso mggcre.» 

Ora., Sr. Presidente, trata-se do operaeios 
que estã.o r.m condições pl'ocarias, morrendo 
do fo}ne, para. os quaes a. CanH.1'í1 vae ser 
fataL Si se tra.ta de opcra.rios nesta::; con
dições. si cllo; tecm di roi to, é justo rlLw a 
Camara voto a favor da omenda., quo va.n em 
auxilio do pobre opera.rittdo. (Muito bem.). 

O !§r. Ir-ineu Macbado (pele~ m·
dem)-Sr. Presidente, o parecer da Com
mis:são, nos tel'rnos om que cst:\. redigido, é 
f<.tvora.vel, mn.:-; o que me pa,rcce doduzir 
dos seus termos é quo o rclato1• quer quo se 
destaque <t omencla. para soffrce unm 411 dis
cussão, c a propo~dto venho l'Oc:ordu.r a deci-. 
são de V. Ex. tomad<~ tL(lUÍ u.ntl3-hJnt.om. di
zendo quo nunc<~ nestu. Casa, se de.-!tu.cou 
emenda que tívesso sido approv<~d<~ pela Ci.t
mara em proj ccto de orç:mwn to. 

Por cons<>quencia, p;~rece-mo quo, quando 
na. questão dtts fal'inhas ::;c tomou uma. reso
lução, não é justo quo nesta questão que in
tet·ossa :ws operarios so tome uma decisão 
radicalmente opposta. 

Em seguida é approvada a l'l~ferüla omen
da soh n. 12. 

E' a.nnnnciu.tlu. tb vuta.ç·ão da. seguinte 
emenda sob n. L3, do Sr. Noiva, : 

ALém disto, aquiUo eomo está só attesta a 
nossa. crim.inosu dcsidia, <t nos8a falta de 
p:1triotlsmo, deixando que obras daquclla. · 
o :J,tnrez · ~ vcnh<tm abaixo. 

50:000$ p~ti'a rcc.JJ1Stl'ucção. não são ex-
agg-erados. -
~o que eu digo 6 o se,5uü1tc: é quo, si fôr 

a.pprov; Lcl;~ <1 emend;l. do SP- Neivi1, aquella
our-a não se fará, po1·que ent.re nós, quando 
a dohç:ii.o orçamenta.r·ia. não dá para cobrir . 
o orçiJ.rn:cnt'> dos engonheiL'os, a ohra. não · 
so faz. -

Poi' isso p::ldi prororencia para, a minha. -
omend:1, c peço a sua approva.ção, pa.ea que 
nào se p3rc<.t de todo aquillo que ,lá ainda 
está. 

O Sr-. Paula Guimarães:_ 
Sr . . Presidente, a Commissão a.cccitou a 
emenda do Br. Deputado Noiva, e recusou a 
rlo meu c::>llcga Sr. Tourinho . porc1ue · esta · 
avolumava. a despezn. do orçamento, man
dando accf'cscent;~r 50:000$ para a::> obras do 
Ar:::c.nal do Marinha. A emenda do Sr. Noiva 
diz: (LJ.) 

Uma parLe · destas dôcas pertence ao Mi- .. 
niscerio d:t Fazcnd<t como V. Ex. sabe per• 
f'eit<tmentc ... 

O Sn.. VgH,GNr; DE Amum-Mas a quo está 
:lrruinada. é a qLio pertence a.o MinisGerio da 
M<tr·inh•t. 

O SR. PAur,A GUIMARÃES- ••• e como o 
Ministerio da Fazcnrl<t não pode recober o . 
onns dc>s;~a üospeza, a. Commissão deu parecer 
fttvoravet :L emenda do St·. Dep-ut<tdo Noiva, 
que nnnd:t í'azor tt obr:t, e pôde ser foitt~ 
dentro da vcrb:t orçamcntn,l'ia. 

A Camm'a, porém, resolva como ontendor 
em sua, sabedoria. 

«§ 24, á vePba. - OlmLs - a.ccrcdconte-se: CJnsnltacla. a camart1., é concod ida a. pt•efe-
Inclusive :~o: 000$ p;~m os. reparos ur- rencia pedida pelo St·. Eugenio Tourinho. 

gentes de quo carece a doca· do Arsenu.l de 
Marinh~t da Bahia.» · · gm soguida é a.ppt•ova.da. n. seguinte emenda 

O Sr. Eugenio Tourinho (pela 
ordem.) ~ Pedi a pala v r::~ para roc1ueror pr·c· 
feroncia pa1·a a emenda n. 14, aprc8entafla 
por mim, quo consigna. 50 contos para re
construcção das docas do Arsenal de Marinha 
da ·Bahia. 

___ Q nobre Deputado, · Sr: Noiva, apresentou 
uma emenda idontica, mas dJsignando a 
vet'ba de i{O contos ; acho que olla é in
snfficiente e -tenho receio de quc,scndo appro
va.tl<:~ a emenda do Sr. Noiv<t c nfio chegando 
a quantia de :.30 contos, as obras não sejam 
feitas, como aconteceu · o u.nno passado. 

O local que vao apt'qyoitt~r é o unico abrigo 
quo havia pa.l'a o dese'm.bc.u·que de passagei
Jos e pequenu.s embarcações. 

sob n. '14: 
« Ao § 24, vcrba-Obras-Accrescente-se 

50:000$ pal'a. a reconstrucção da doca do Ar.; · 
scn.a.l de Marinha d<t Bahia.» 

E' considerada prejudicada a emenda sob 
n. 13. 

E' igualmente considerado prejudicado_ o 
sub$titutivo da Commissão á. omenda HOb 
n. 14. 

O SI.". Cassiano do Nasci
mento (paht or(lem) requer veritlca.ço.ão da 
votação. · 

Procedendo-se <í verificação, recnnhoce-se 
-·ter sido :~ rt:fcrida. emenda, sob n. 14, appro 
vada. por 60 votos contra 57. 
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Posta a votos, é rejeitada a emenda. sob vid;lS ao ex-secretario <lo extincto Arson} 
n. 15. de Pernamb_uco.>' 

E' annunciad_a a.· votnçã.o da seguinte P ost:t a. votos, t} rejeitada <.t cmonu<t sob 
emenda sol:>-·n. 16, do Sr. Noiva: n. lO. 

«Aécrescente-sc onde convier o seguinte: 
Art. l. o 03 patrões c romadorrs das Ca.pi

tanias dos Estados da Bahia c Pernam lmco, 
na vigencia desta lei. peeceberã.o as dial'ias 
da tabella n. 2 do decreto n. 240, de n do 
dezembro de 1894. i> 

O S1•. Barbosa Li mn (pela o1'
dem)-Sr. Presidente, qualquer que posstt 
ser a decisão da Camara, tumoi a pala.vra 
para. não acceitar a doutrina jnvocada pelo 
nobre relator deste parecer. 

Com effeito diz S; Ex. (Lê.) 
A emenda propõe que na. vigencü~ destrt 

lei os vencimentos so,jém1 os de uma dada lei 
especificada nessa mesma emcnd<~. 
. Trata-se do saber qnal é o preferi vcl: fixar 
o Congresso vencimentos a uma dada ctt.~c
goria de funccionarios on prnnuncial'-sc o 
Congresso sobre esta doutrina, que pal'ece 
pouco constitucionn.l,de poder o Govo:no fixar 
os mesmos vcncin1C'ntos om avisos cit:tdos 
pelo mesmo rcla 1:or. 

E' o quo tinha a dir.ot'. 
Em seguida são succcssivamonto po~tas à 

votos e re,joitu.d<.ts as omendas soh os ns. lô, 

E' annunc ia.u: ~ a vota.çã,o d:t seguinte 
emenda, soh n. 31, do Sr. Neiva: 

(<AccL·esccntc-so ontle convice o :-:;cguLntc : 
«Ar·t. E' antoriza.do o Governo a con

cerler liconç·a, na vi.gencia <lesta lei, pal'. ~ os 
uillcittes do cor·po d;t <LI'mada so Cl11JH'Og i1l'Ctn 
nos p:1quetcs suhvenciona.tlos que navegarem 
p elos portos d<t RepubLica. 

Ess:ts liconça.s serão conecdichs com soldo 
simples, contando-se ·<L esse omciaes, 11 ~tl' <\. 
todus os e1feitos, como tempo do emb;Lrq 110, 

o em qtte scrvil'em no.;;;cs p:Lquotcs, o pehL 
met:~de a. rospecti v a antiguidade.» 

O Sr. Paula Ra'Dlos (pela o1·rlcm) 
- Chamo a attcnção ua Cu.mara p<tra o 
substitutivú d :~Commissã.o: (Lê .) 

V. Ex. cornpr·chcnrlc que a Camar;J, não 
pódo dar o seu a.-;sentimento a esh emenda. 
( .'1poiados.) 

Officiaes th armarla, com todos os vcnci
montus, serem cmpreg;tdos em companhias 
subvonciomulas, ganhando pol' isto c tendo 
todoa esta:-> v<mtagcn.;, niio ü possivcl. 
( Apohulos.) 

17, 18, W o 20. () Sa•. Paula Guitna,rães (pela 
Posta, 11 votos, t'l approva.cla n. s._,~uinto ol·dcm.)-0 nohro l>oput:ttlo nii.o leu o pa.e.:-

cmondu., sob n. 21, do Sr. Afl'ol}so Costa: cet· d:t Commissho, pol'nlit.!;a, (JIIC o diga .. 
· l~sta, oml~l1tÜL não so rcl'erc aos ofTici.aos qno 

«Ao~ 2,1 do <U't. 10- Obms- :tec!'m;con- t•eqnorom llcunr,::t p:LJ'a, omb LL'Ci.l.[' noll na.vio{ 
te-se : destinados ~{0:000$. o.•nmcia.l mont;e à~ mm•c:r.n t;cs e, :tinrl:L lton t.mn, por tH: 1 ~:1siãf) üo 
obra.s da gscol:t de Aprendizes M<trinheit·os di~r. m·so qn1\ protc1·i sobt't\ c.,te o1·ç::tmonl.n, 
<le Pernambuco.» s:tliontci :t •Lifl'oi'llJH,:a, (JUO ha. e :r.- clisJH.•:-lif}fí.o 

1~' igualmont~J :.tpprovadn. <L seguinLe mo11i- L1 lg d J'ef'or·cntG ao ·il.s:nunpttl. 
fica(iü.o d:t Commissiio : I•:s.-:a, ~u~posiç·i'i,tJ rd'or·e-:.;o ao~ oll11:i:ws ·(La. 

«Ao§ 24-adoél.ntc das palavras «oln·.ts 110. · :u·rrt:Mh que sullieit;<.Lill :t adminisl;t';l,çü.o li
vas»- incluida. a qu·~ntia noce:ssa.rht para. cutJÇ:t P'-LL'<.L HO cmrH·egi,l.rum -em n:.tvios de 
os concertos de quo 1wecisa. <t Escolct de commcrcio o toem, pchts leis vigentes, cort.ts 
Aprendizes Marinheiro:-> do Pel'nn.mbucu, a. gaP<Ln tias e dir·ei ;o; comJ, p :.H' nxemplo, n5.o 
juizo do governo. per·üel' o tempo üo crnbarllllC, tlcam gtLI'<.Ln-

tidos com o i'lüldo por inteiro o outras vau
São successi vamente postas a votos o ·ta.g<ms. 

rejeitadas as emenda!3 sob ns. 22, 23• 24 • Sr. Presidente., ns difficuldades com que 
25, 26, 27 e 28 · lncta <L <.Hlrninistt'af{ão pat•a. furn rcot• u.o8 oíli-

E' _considerada projudica.da a seguinte ciaes <ts ínstrucr,:õos ncccssari:li'l, fel com que 
emenda sob n. 29, do Sr. Noiva pela appro- a Commis:ão dctormina.;;sc quo um ou outro 
vação do substitutivo da Commiss5.o: o!Iicial pudes;o;o ombarea.r nos na.vios Jnm

«Ao § 1~ - Capitanias- accrosccnto-se cantos pa.raarlquir·ir o conhocimon Go (li.t CI)Sta, 
6:000$ para pagamento ao ex- socretal'io a·l- apt·c::;ent:tnúo, ao vol taJ', um J'elatorio. 
dido llo extincto Arsenal uo Pel·n:tmlmco.» N:"w rucei.H~IIl eousa a.lgumiL, nmn s1b cm-

progado~ o isso cí muii;() melhot· elo !JIW e:lt:t
E' approvado o seg11inte substitutivo da. rem p:LlmillliLnuo a, ru:.t llo ouvülol' . 

Commissão á refeei<lu. emenda. sob n. 29. Na.utt tom que vcl', pois, com tt disposiçào 
«No § Il - Arssna.es - aecroscente-se: referente <t O assumpto e que exi~ 1ic om lei 

3:60')$ pa.ra. p1gamento dos vencimentos de- para aq,uellos qtle qui~ urem rcqmm.w. 
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O Sr. .Irineu ~l:acbado (pela 
,._m·dem)-.Pedi a p~lavrH,. p a.r·a perg-untar a 

V. Ex. st uma lm mod1fica em lei annua 
uma medida. do Ci1t'actei:' permanente. 

0 SR. PREsmgNTB-A medida está, em 
fórma de autol'izi1çio e ~ Mcs.:1. acceitou - de 
accordo com o. Regimento. 

O Sr. Barbosa Lhna (pela ordem) 
-9uanclo;- Sr. Prc:::;idente, · o u.nno passa.do 
fOI apresentado ao orçamento uma emenda 

0 SR.. ALVES BAgDOSA-:-A apprendizagem 
não obriga. companhia nenhuma. a . confiar 
um navio ao official; o offieial é q_ue, em
barcado, procurará tirar da sua collocação a 
boruo e da. pru.tica da no.vegação aquellas 
vantagens qtl.e 'clle pOdo adquirir para sa-· 
tis fazer ao serviço do Governo. 

Portanto eu voto pelo substitutivo da 
Commissiio, certo de que voto uma medida. 
acertada em relação aos interesses da ma- ·· 
rinha. 

da.ndo ülentica. autorização mutatis mutancUs, O s 1-. Carlos Mareellino (pela 
o relator <leste orÇamento deu •parecer for- m·dem)~Pedi. a p<üavru. somente para con
malmente contrario a essa autorização. t<tr u. Camara, a proposíto da votação desta 
(Apm·tes.) · . emenda,, um fa.cto, de quo .tenho conheci-

Apr·ov(3itando- a pu.li1vra pela ordem, . mento. · 
quct•o accentuar com s:.ttisfaçU.o que, desde Em janeíro de 1894, o Sr. Ministro da Ma
.já, na:turalmcnte, . esta~os de posse de voto rinhtL mandou uma, turma de guar<las-mari-
1~5:nt,10o, guardando u. drscussão para occa- nha fazer uma viagem de instrucçã.o em 
s1ao opportun<t. um navio mercante, em que . eu fui . passa

O Sr. Rodoipho Paixão (pela 
orde~n)- Sr. Pre.;idente, o anno pa.ssa,do 
votm contt•a a emenda. ;1 que se referiu o 
nobre Deputa·lo pelo Rio Grande do Sul, e 
v~t.~rci contra e~~a, porque _entemlo que o 
rmhtm• deve praticar no smo da sua, cor
l)oração. 

A dil!ciplina. militar é como a mulhol' do 
Cesar: nem devo sor suspeitada, nem nu 
exercito, nem na. a.1·mada. e, por isso, o mi
lital', par:t nã.o sor suspeitado, nfLo devo 
sa.hir du. sua classe. 

l~is IJorque voto contra. ess:L medida. 

O Sr. Alvee Dnr•boHa (pela 
m·dmn) - St•. Pr•o;;i,li.mtn, a.po~mt• do mou 
oh ;tin:vlo silencio om toda::~ eHt:1s vota.r.õos 
não tendo dofonflido mesmo a, 1.mic:~ mnÔnrl:~ 
q!IO a.prcscntei, n:l.o posso doixar-mo ficat· 
silencioso doanto dest;L mcrlicla o vonb de
clarar quo voto polo substitutivo du. Com· 
missão, porq ne elle onecrt•u. medida ··a ocos~ 
su.ria.. 

Não se tr<:~b. de emprego permanente 
de permittir a officiaes du. armada. que 
elles vão exercerem funcçõcs de sua p1•ofissã-o 
na marinha mercu.nte, permanentemonte, 
porque para esse caso !ta lei e regulamen~ 
tos; o que se tra.ta é de t'a.cilita.l' ao Governo 
o poder designar officiaes quo vão, na mari
nha mercante, obter certos e determinados 
conhecimentos praticos, que clles facilmente 
não poderão olJter embarcados em navios de 
guerra., como, por exemplo, o conhr.cimento 
das costi1S, portos, etc. 

0 SR. ln.INEU M ACHADO- Si os officic~o::; 
viio fazer ~~prenúizagem nos navios roer~ 
cantes, não ha vert'L companhia, nem em
preza que lhes confie navios. 

geiro. Pois :posso attesta.r á Cn.mara que 
o instructor viu-se eni contmgencias taes, 
que foi obrigado atr<Lzer qua.si toda. a ·turma 
de gmtrdas-ma.rinha. prosa, porque fo~a.m 
taes os actos de indisciplina., que determma
rn.m o mesmo inst.ructor a vir entregar pre-.. 
sos os seus subordinados. -

Aquollcs gua,rd<ts-marinha saltavam nos 
portos, procuravam apenas bailo;.; e diver:ti
·m<mtos, sem so importarem com a tal m-
s&rucçiio. · 

Agora V. Ex. imnginc o quo succederá 
em ni.Lvios mercantes, em que o co~mi.Ln
dtLnto nã.o tem a mcsmu. preponder<.tncla que 
tem o instructo:- t 

Isto 6 uma bm·la que só serve parlt os offi
chLes a.ndu.l'Cm pt~ssoa.ndo c mais nada. 

1~;m seguidi1 ó posto a votos e approvado o 
Hcguinte substitutivo di.L Commissão : · . 

« Fici.L o PodC't' Executivo autorizado a 
razet' embarcai' oiiici:~os da. armada em na· 
ViOS U<.> linhas SllhVcncionu.da.S, no intuito de 
pt•oporcionar-lhes pt·atica de m<1r c conheci· . 
mentos da costa, sem perda. dos vencimen· 
tos que percobeeem, nom ·de antigui<lade, 
sendo-lhes contado C'Sse tempo como de em· 
bar·que.» - ·· 

E' consido1•ada prejudicada a referida. emen-
da sob n . 31. . 

O Sr. Rodolpbo Paixão (pela. 
ordem) 1·equer verificaçilo da. votação. 

Procedendo-se á verificação, roconheco-se 
t.or sido appl'ovu.do o refori<lo snbl;titutivo 
.por 73 votos contra ;)!). 

Posta a votos,ó rejeitada. a seguinte omenw 
da n. 32. 

E' annunciada a votação da, seguinte ornon~ 
O.a. sob n. 33, do Sr. 1-IosíJ.nnah de Oliveira.. 
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« Onde convier: navios po.dorão ficar const1·uidos, isto si o 
Para assentamento do1 :Pha.rôes do Gurupy quo falh para. consteuiP fôr avaliado em 

e Ta.tuoca., no Estado ·do Pa.rú.- 5Ei:000$000. 500 contos. 
Si fôr o.valiado em 1.230:000$, _como do-

Em seguida é posto a -voto.j o a.pprovado termi.n~;), emenda do Se. Nel::-(Oll de Vascon-
o seguinte substitutivo dn. Commissão : cc>llos, só- daqui a 35 nnnos é quo as obras 

· « Parn. conclusão da montagem do pharol c>staeã.o ultimadas. 
do Gurupy e mont<~gom do,; pequenos phn.- · Nessa. occasião, em _ pessímo estado se 
róes de Simão Grando, ilha: J.os, Machacli- apt•osentarú o material empregad0 até h9jc 
nhos, ilh<1 uu.s Flechas o Pontü. do Cn.oté - -- o n1uito longe dos. a.pm·foiçoamentos de cnti\.o 
70:000$000.» estarão os dous monitoro:). 

E' considerad;~ prejudicada a referida O nosso distincto colleg<~ o Sr. Alves Bar-
emenda sob n. 33. hosa., no relato rio (tne apl'ese.ntou .:.to conhe-

cimento do Sr. Presidente da Rcpublicn., em 
E' annunciacla n. votaç:'iío da, seguinte 1807, fez -ver a necessidade do so coastnür 

einenda sob n. 34., do Sr. Affonso Costa: · ossés dous monitores. 
«Ao § 27 ~rt. I o- Evontu<tcs- diga-se: Estàontrando pelos oll10s qno esse:-: navios 

100:000$000». não pódcm iicétl' 35 a.nnos à espera t.lG sobras 
da vcrba-Ma·torial de constrncç~ão naval. 

O Sr. Dricio Filho (pela ordem) 
-Sr. Proshlente, est<'. emenda foi apresen
tada á consideração da _ Camara pelo meu 
illustre companheiro do bancada, Sr. Af
fonso Costa; ~~ Ex., porém , depois d.e a.pt·c
sentar a emenda, rosol v eu 1hzel-a ro t.iral' na 
occaslão da vota\~ão, e a.ssim procederia, Si 
estivesse presente. Nã.o estn.ndo, venho re
querpr <i. Casa a rctil·ada, da mesma emenda. 

O S.-. .Presidente -A l\fnsa nã.o 
pôde attender ao pedido uo nohrc Deputado. 

Em seguida são.sncco.:'siv<tmont.e pusta.s t~ 
votos o rojcittLda:-:; as emendas :-;ob ns. 34. 
35 o 36. . 

O Sr. B1•icio J?ilhu (rwta ordcm)
Sr. Presidente, You J'oquoJ•m• vel'iliear.~ão 1ln 
votu.ção e, a.o fazol,o, {'.ha.nw u. •~ttmh}ã.o- t\a 
Ca~n ]ntra o seguinte ponr.ll: ost.;L emuJH.la tl<l 
vor·ha. para. a consi.I'IIe(,'i"lO du:; IIJOnitot·c~ 
illm·anluro e Pan~ruuiJttco 11110 UH&Üo no:{ o.,tn
loil•os lm 11 annos. 

A Commissão nii.o contc;;tuu a noeo:::sidado 
das obr·as, tanto que o rolatoi' JiLz \'ül' quo 
ellas são nccoss<trit..t.s, docht.I'<UHlo, ontrohnto, 
que em vista da.s condiçõc..; excepcionu.es dn.s 
nossas finanÇ<Ls deixou no momento do accei
tU.r a. emenda c entã.o opinou p11r<t quo ~ts. 
obras continuassem a SOL' lbitas dentro das 
sobras du. verba.- Mu.tef'ia.l de consf;rucnfio 
ntwa.l. ' 
. Ora, estando os mt vios orn construcção, 
até hoje í'oi com a.mb:Js gasta a qtmntia. de 
381 contos, o flUO dà ~l4 contos pa1·a: cada . 
anno. 

Considerando que os survrços custoallos 
pela vorb:.t não augJttontem, l1ypothoso quo 
so não darli., }líJI'IJIIO o nmtol'iaJ oxistonto 
vae tlet\ndo nm\s u!H.t'iLg-ado, cunsidet•ando 
quo SO po::;sa CCJJIOIHÍ:t,a.l' jlOl' iUIJlU 1t fjllêl.lltia 
d'.) 34 con~os, ~ó daqui a 1-1 anno::; é tlUC os 

(Apoiados.) · . 
I~ o· interessante ó que · os na.vios quo só 

daqui a 35 n.nnos pódom ficar construidos 
já. figuram na, lbta dD~ vasos llo nossa ar
rp<tda com;) unida.dcs_ do comb:\to, pt·omptos 
para. a deti~sa nacional, conw se podo ver no 
rc>l<Üorio do Ministl·o, do a.nno cot•rt•nto. 

Cornpeehendo r1uo, attondendo ;is nossas 
condições financeiras, 1úo p:)demos mcll1ora1' 
o nosso matel'iul nav:.d,a!lquit·in•lo navios do 
gt·ande custo ; ma~: ao monos dovcmos nlti
m;~r· a const.t·uc~\ii.O (lo~: que lttt ll- <.pmos c:>tào 
nos cstalcit·os. . 

E' ju.-;to que assim o soj;t. (Muito bem; nt-ttilo 
bem.) 

t) St ..... Pa.ula (ihahllal"ftes -
St•. Pt·csidon te <t, Cotnmi::;sã.o ileclaJ•t.m com 
•> filiO h:t v i<1 Olll rola•;~{to ;_t eon:;t i•ttt~çào desst~s 
1tou~ llloni.t.m·es; llon<let'OU, l)m·êm o sc
gllinte. (/,i;.) 

1 Ira, o ·oovoi'no peta. vm•bt~ -:Material t.le 
con ,; l,r•tJer,\ho IIILV<d-auxUiada llOt' essoi:> cre
tlitos a que acabo de me rol'edt•, pódc por
f'eitamonto dar. ú c:on::;truc(jüo desses navios 
:1ndumiint.o mais ra.pido do que até ltu,io. E 
foi e~l;c o motivo, Si'. PL'C:3 idente, que rno 
impediu de a.ccei tn.r a. emetHL:L do noss:J col
LegiL o Sr·. H1•ieio Fillto o a J.o Sr. Nelson do 
Vasconcellos ; sonclo que n. omendli do. 
Sr. Brido Filho, eomu S. Ex. di~sc , nfi.o 
podb ser acccit tL por ser dotlcicnto, dovondo 
::;cr·, si. a. Ca.nmra quizcsse, a. do Sl'. Nol:·mn 
ue Vasconcello::;, que avolumaria o or·çtt
mento em mil o tanto::; conto:-:; o que não é 
lJO':isi vel nas ciec ums tu.ncias actu~cs. 

A Canmra dt'ctda como ,julgar convoniehte, 
em :ma alta, ::;u,bedol'i<~. 

O Sa•. Ilerediu de Sit-Sr•. PJ•osi
donto, (lll\lJúl\~ u. umenda tonll:~ si<lo discu
l.id:•, lwillmnt,oulenl;o polo sou autor•, dm!L•jo 
dlzor o 11UO pouso sobro o us.mmpto. 
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Penso que é um erro o do graves conso
qucncia.s si a Camn.ra recusar a emenda; a 
Camara, dev(' acceiiiar nKo só para. uprovcLta
mcnto do material emprcg;~tlo, como Jlara 
não tirar o estimulo aos opet·n.rios . que sê 
empenham pcb conclusão desta obra, por
que querem apro:::enGLil' _ umi.1 obr<t como a 
Tra}(mo, quo é urna gloria da constrnc<;ão 
n~tva\ braziloira.. Porque, corno disse o Sr. · 
Deputado Bricio Filho, não é bastnn te que 
se ma.n lo buscar construcçõcs na Europa, 
é preciso toemos construcQües nossas, dando 
o úesonvolvlrnento conveniente para quo se 
possa a.sslm lworar as nossas ofiicinas. 

(~ Sr. Alves Barbosa (pela 
ónlem)-Sr. Presidente, 1levo dizer · algumas 
paln.vra.s ti. Camtu'a no interesso de peocmar 
orientar a sua opjnüi.o com relaç'?l.o â ma
teria que està em votação o <to mesmo tempJ 
de corresponder ao a.ppello qne o nobl'c 
Doputádo por Pcrn::uulmco, o Sr. Brieio 
Filtto, foz a. minlw. pesl:lo:t, quando ha pouco 
defendia a sua. emonclit. 

Etfecti vamcntc, St•. Presidente, voto por 
esta cmend<.t, porquo clla corresponile a umn, 
·necessidade ro:ü o inadia_vol. (apoüulos) para 
o andamento dest:~s co!1strucções, c1uc jti, lla 
ll annos se aclmm no esta.Joiro. . . 

Es.~cs navio::; roprcs)nt<tm um typo do om
b:Hc<tçõos indiSpCllSí1VOl<l 110SS<L llHll'inlt<.t,lHll 
p Hleroso ele monto, de cuj;t f;d.ta se roscnto a 
ttef'osn. elas nossas J'J·oiltoiJ':ts. Nó.~ estamos 
com iL l'l'o!l!Cil'a de) Amuzooas c ·do Pat•ü, 

Esses contractos terão de ser feitos e pagos 
em prestações, que certamente não poderão 
s Jl' cust~.mdas nem pela vorba ordinaria do 
orçament), nem por este auxilio;- Portanto, 
venho pedil' ti. Cama.l'a que attenda a essa 
neccssiúado. 

Nós ouvimos 8(ltÜ fa1la.r em melhoramen
tos <.L marinha, nuvindu as intenções que' pol' . 
todi1. pa.rt<>. se annuneiam em relação á. r0rno
delu.çã.o . da. nossa marinha, o q ua.ndo se 
pr·ocur·a um fi.LCto material para justificar 
est0 <xcerto nã.o &e encontnt. 

Portanto, tea.ta.ndo-so de navios tão - in
clispons;wei!'l, como olcmontos ele dofosa. o do 
policia. de IlOSsa::; rronteü·as, penso que nãQ é 
o caso de rcg~tto;xt• os l'Ccur·sos de que a 
m::trinha tanto nGcos::;íta.. · 

Assim, declaro a V. Ex .. quo voto pela 
emenda d.c5qo:OOO:~OOO. (llfttilo bem.) 

O Sr·. Presidente - Qucir<nu le~ 
vantn.i·-so o.) senhores quo votaram a favor 
tb cmoncla, sob n. 36. (Levantam-se afa:vor 
56 S1'S. Deputados.) 

O §ll·. Presidente - Vota.ram u. 
favot· 50 Srs. D8pntaclos. 

Qneira.rn lovan t;ar-sc os senhores que vo
tam contra. (Paus(l.) 

Qucimm levantar-se nov:1nnntc os s:1-
nhorú.~ qúc vo1;; ~ra.m eonh·tk-(Le·vantmn-se 60 
81·s. JJcputmll)s.) 

completamente do,gn;u·Jweiüas . .Esse~ n:1vio3 o s 1•. Pa·esident.c - Vot;Lra.m 
1'ot•;un c \lados 1n1•a em p2r1uono m:wto <lo cont.ra 00 Sl'::i. DopLttados. 
aguu. <~prcsen ta rem eond iç:õ( ~.~ de del'ü~>iL c de 
om~n~iV<L muito iin})Ul't:bntos; ollo.; J·evre::;en- o !iiii 1~. Dricio Filho (pela ordem)

·tn.m do11s el<!montos 11uo sâ.L~ inrli;-;pcn:->a.vcis à Poün que sc•;jam de novo conta.dos os que 
gn<u·niçào de JlOclSa. ü·ontr~ira. . vohrn.m a f'a\'ot·. 

Orn., .du.tio o caso, sontwres, qtte ossc!s na-
Yios jil, se aelmm h:~ li <Lnnos no c:staleiro o Sr·. I~a·c~idente- Qnoiram lo
c que n. s1n c.mstl'ucç;·lü tcr•i. tle so~- cus- Vibntn.r-~e u& senhores lJIIO votu.t•am a. favot• 
totLd<L cvm as V<!t'has ordinar:a.s, eo.mo a, da. omench~. (Lu·r;u.nltÚil-se f55 Srs. LJcpulados.) 

. honr·ad 1 commL.;.:;ão . suppí;.ío Wl' po':ssi vel, 
toromos c1uc - esscs navio.~, como bmn diz o o Sr. Pre§idente- A emenda 

·nobre Doputauo pol' Pcr·Jumbuco o Sr·. Bl'icio fui 1·o,kitatl<~ por ro votos contra 55. 
Filho, só -d<~tiUi a. :l5 nnnos cst;~r·ü.o em con-
dições do prustar serviços. , Sào snccessiv::tmonto posta.s a votos c re-

. 1 'd -· d '( · joi t;~tlu.s a:s emendas sob n,.;. :-n, :1f) c 89. Depois, m um<~ cons1 ern.ça.o o mut ;o poso 
que devo tt'ltZCl' á <q!reciaç:'w da C<tllHtra.: e Post;t ·~ Vv~ü:S <! . '~PlH'UVa :l.t l~ seguinte 
que · os&n. do:;poz<L n5.o 1:>c pódo custear pGJa. omonda., sub n. 40, do ~1·. H !'leio Filho : 
vel'lJa. ordina.t'Í<L; i.em-so de rc:con•er a <H:e 
auxHil) 1lo 2.0(!0:000$ que o honrado relator 
pretende quo sa.iu.m do Banco da H.cpüblica, 
paequc us construcçõcs clwgar·am a um mo
monto cn1 que é ncccssariu t'<1z0r encom,. 
mcnd.aspar<.t <.L Eut·opu. c qno n~o poderão ser 
fcHa:.; som este <mxilio. 

«Act.:rcscenGc-se <.to~ H do :.t.l't. 1·~ : 
. Augmente se n. verba com mais .200:000$ . 

pa.I'n, a acqui.-;il;ão tlo uma pot'tu,-bn.tcl uo;;ti
múla, ao dique Santa. C!'UZ .» 

E' igualmente appl'ova.d.a. a seguinte mo~ 
diric<~ç~ão da, Commiss'ão ti. emenda <teima : 

Os navios estão qua.sí concluiltos c cÍl1 «que deve ser dil'igid.t~ <.t rubl'ica. 24~-
casco; precisam de sua':! couL•aç<.t~ e macll in a~. O bras- o nü.u a 11 a - ArsLlnaos.» 

'Jamara Vol. Vll 
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E' o 1wojecto enviado ü. respectiva Com
missão parc1 eedigit-o }l:tl'a aa discussão, de 
accordo com o vencido.· 

Posto a votos, é appeovado em 2a dis
cussão (salva a emen n) o seguinte artigo do 

PROJECTO 

N. 265 A--1901 

si cão. Por (litdos colhidos na seceehria., ve
rificou que os relatorios dos Sr~!. Ministros 
cheg;~ru.m á Cn.mara na seguinte ordem: da 
,Justiça, em 21 de maio ; do Exterior, om 21 
U.e junho; da Guerra e fh~ Marinha; em 1 
rle juUw; da Fazenda, em lG de setembro, e, 
finalmente, da Vü~ção, em 20 de setembl'o. 
Estes dons ultimos, como se- vê, chegaram 
depois do prorogada a sessão. A. exposição da 
rccoiüt e de::;peza chegou a 12 de agosto. _ 

O Congresso Nacion·tl dcceeta Os pareceres da Commissã.o de Orçamento 
Art. I,o Fi.ca extensivo aos b:wcos nacio- sobro os diversos orçamentos teem as se

naes com séde na capí tal do Estado de Per~ guintes datas : Receita c Dospeza, 14 do 
_na,mbuco e decreto legislativo n. 768, de 20 agosto; InGorior, 24: de setembro; Marinha, 
do junho de 1901. 25 do setembl'o ;- Viaçã.o, 19 de outubro ; Ex-

terior, 2:3 de outubro, o Guer'l'a., 31 do ou
E' jgualruonto appeovada ;_1,' seguinte tubro. o da Fazenda ainda não foi apresen-

emenda dos Srs. Teixeira dr S<t o outros·: tàdo. A~ tabella.s só chegaram á Ca.mara no 
Substitutiva : mez de a,gosto. 
Artigo unico. Fica suspenso, durante seis Nestas condições, como é quo se pôde 

mezes, 0 decreto 11 • w4, de 17 de .l·aneiro de accusar a opposiçã.o pela demora dos orça-
. mentos 1 · 

1890, na parte relativa ás liquidações força- Passa então n. fazer considerações contr<~ 0 das para os bancos nacionaes, com séde na: 
capital de PernAAnbuco, que tiverem cessado projecto em debate. Salienta qué ~~ v0rba se

creta, que nos pl'imeiro~ annos da Repu
Iel:amento até :.t dat:t. da, publicação desta lilica era do 50:000$, actua1mente é de 

300:000$ ~v ao ser u.ugmentada para 400:000$. 
E' approvado o art. 2° do projocto que si fôr approv:~do o projccto em deba.te. Esta 

assim emenda.do passa. á 3"' discussão, inclo verba não é applicadét ao fim a quo se destina, 
á Commissão respoci.iV<L para redigi!· o de mas sim em publicações entrelinhadas a. f<.t-
accordo com a. emenda. vor do Governo e contra a opposição e até 

Passa-se á em subvenções a .companhias 1yricas. Si olla 
fosse n,pplicada na repressão de dolictos, ape
zar dE> n.cllal-u. exagerada, o orador não lhe 
negaria o seu voto. Para. provar que esta 
verba é empregada em de.3composturas a 
membros (la opposição, o orador salienta. quo 
ostasePss:.tramdosd.e quo a verha oxgot,tou-sc. 
Só por isso a opposição dovo votar contra o 

SEGUNDA PARTE liA ORDJ<;M DO DIA 

E' annunciada a cuntinuação. dn. 2a dis
cus .. .;ã.odopro.jecto n.l21, !Íel90I,autori
zando o Poder Executivo a abril' ao Minis
teria da. Justiça. e Ncgoclos Intoriot•es o 
credito de 100:000$, s11pplomentat• :trJ n. 14 
do art. 2° da ici n. 74.5, do 20 do dczomht·o 
do 1900. 

O Sr. Presid(.,nte- Tem <.t pa.ln.
vra o Sr. Julio de Mollo. 

O Sr .• Julio •le l\lello diz que 
· vem justific<w o sen voto contral'io ao pro

jecto em deuate. Ante::;, porém, lhe ~cja per-· 
mittido defender a opposiçã.o de accu~ações 
immerecidas. Trata se, principalmente;-da 
accusação de que us opposicionistas teem 
intuitos do protella r a. discussão dos orça
mentos, étccusa,ç~ã.o osta quo tem siclo feita 
pOl' mais de um org:io de pulJlicidado desta. 
Capital. , 

Os mmnhros da opposição ni'i.o tecm 1'uit11 
mais do que e:mrar a sua, opiniiio a rn~peito 
de assumptos griwes n quo nã.o podiam pas
sar sem deb<11ie. Do <:t.trttzo dos or•çtt.mentol'l o 
unico. culpado é o Governo e não a oppo-

creu i to em doba.tn. · 
Nilo llto scri<1 difllcil provar it incon~mu

cionalid.adc, porém, ni10 deseJa ene<LL'<H' a 
qttcstão poe este lado. Sente quo o actmtl 
Ministro do Inter-ior· tenha de· se vor· omh<U'i.t
çado com a falta deste~ vE>rba, que foi cxgot
tada pelo seu antecessor, o Sr. Epitaclo Pcs
soa,que felizmente foi enxotado do Governo, 
o não demittido, a pedido, como se disse. 
Sente qui: o mesmo não aconter~a com o 
Sr. Ministro da Fazenda, que tão nefasto 
toru . sido a este pu.iz. 

Dizia, q_uando começou a divagação que 
vem de terminar, que parecia que apropria 
Commissão de Orçctmento não estava con
vencida da necessidade do credito consi
gnado no projccto em debate. 

Sente ntLo csta.r presente o rohl.toe do pro
ject·~. Sr. Mayrink, porque de certo S. Ex. 
tlarht <LS explicações :precisas em face dn. tlo
flcionei<~ <lo pitrccot·. Talvez tivcss3 oscapL!.dO 
•~ s. l~x. o ihcto extr:wl'dinario do, antes de 
vencido o primeiro trimestre do excrcicio, 
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Y~ lu:wee o Governo gasi;o ROO:OOO$ com tlili
gencias _policiacs de ca.ract.er I'e,etv<vlo. Fot 
est~í. crente', p:Lra não crear' tlifficulda.llc::; a.o 
Governo que a Commissão apresentou o l)<J.;... 
recer nos termos Ltconicos em que se acha. 
concobillo, sern, ,comtudl), potler occuliirtl' a 
sua contrariochtrlo em tlar pwecm· f:wo1•:wol. 

Apesar da, verln para ó exercício futur·o 
ter sido augmentad~ de mais 100:000$, ainda 
se ha de ver o Gover·no pcdinrlo verba~ sup
plomontarcs. Neste a.ndar, porém, daqui a 
certo numero .do annos a voeba ser<1 de 
800:000$ ou 1.00):000$000. . 

Na discn~sãn deste projccto tomou parte o 
seu Htustrc collega e cotnp;_mheiro ele lmn-

. eada, Se. Bsmcraldino B<tn(lGira, c a. C;tmar~l 
foi então testemunha elo modo brilhante por 
que S. li;x. discutiu a materla, apresentando 
as razões . do sou voto ·- que ser<.t · contra. rio à 
verbá pedida. . 

O Sr. Frederico Borges hmbem occupou a 
tdbuna,e faltando peta. maioria, na defesa. do 
Governo, declarou que effcctiva.mente. o Go
verno applicava os dinheiros dn, verba FIO
ereta nas publíc<wões solicítada.sda. imprensa,, 
mas que assim pt•ocedendo la.nça.va mão de 
um direito que se lhe não pe~día contestar. 

Entretanto, o Se.Gcrmano Hasslochee disse 
üxacta.mente o contrario, que a verba só tem 
sido applica<lt~. <ts diligencias policiiJ,CS de ca_
ractor rcservadd. 

N:lo quet' sab:.H' com qual <lestes dous coUe
gas seus está. a verdade, mas devo dizer que 
a.cl~:1. que o Sr. Ft•otlet'ico Borgos não vieia 
,~mr'nUH' uma. invcrtladc :L Ca.inara. 

Si tlvo:s::;() a. c:wt~:za de que o Govern.J 
a.pptic:H'ii~ nfio :iOO:OOO;;; m:1s S.JO ort l :000 na 
pt'('VOnf,:âo do ct'imos, "cmh0l'a divergente elo 
Cloverno d•) S1·. C:~mpos S:dlc~ não teda. dn
vitl:~ om vot.at• poto pt•ojocto que consignasse 
t:~o;;; qu: .tnt.i:~s.pnPquc coneort•cria assim p:~ra 
quo so pudosso go;;~u· <lo'[Jorfoit:~ p:tz. 

Snndl), porém, a. vut•ln a.pplie:ula, u. QUteo 
fins, não pódo du.r· o seu lmudldo voto ao 
]H'i>,ÍCC to. , 

nambuca.n;:t por dcchtl'<~r-se em oppos1çao 
pot· I!Ceasilio do n.rrendamento das esr.radas 
de fort•o do nwtc~. dL:ise que ('Sta operação 
era. das mn.i~ felizes realizr~das. Nctrra o 
rxo·apet.r:io contado por este jornal; de que 
se re:ülzú.ea em Pcrn;1mb-uco um .grande 
rneetz:ng em apoio do acto do Governo, nessa 
occ::tsiã.o, c conta que o que se don em Per
n:unbuco foi sómcnte uma pequena reunião 
em um~~ s da onde mal podiam caber 40 pes
soas, orando cn1;ã,o o engenheiro Ayres Bello; 
estas pessoa.s passar<1;m depois um telegra.m
ma dizendo que o povo dolil·antemente t~p
pla.udin, o acto do Governo. 

Feitas esbs considerações o jnstifici1do o 
seu voto contrario a.o pro,jecto, sonta-se pc~ 
dindo desculpas pol' ter a.IJusa.do tanto. dtt 
!:en:Jvoloncb da CêtlTIWi.L. Senta-se S<ttisfoito 
por br cumprido o :;eu devm·. (Mtúto bem,; 
mttito bem. O orwlo1· é cu1nj)l'Ünentaclo.) 

Vem <.t- Mesa; é lida e apoiada, a seguinte 

EMENDA 

Ao projecto n. 121, de 1901.: 
SeJa cleváda a. 130:0JO$ a importancia. do 

credito. . . r 

Sa.la das sessões, 18 do novembro uo 1901. 
-Irincu !lfw;hado. · 

Fica adiada •~ discussão pel<t hor'<L 
P<tssa-se <"t. hora dctermim~.da. a.o expe

diente. 

() §r. C1al~los de Novaes (fo Se 
cretr.wio) proc~de <\,leitura do seguinte 

EXPIWmNTI~ 
Officios: 
Do Sr. 1° ·s~ct•ctal'io tlo Sonarlo, do 12 do 

coerente, r•onw1.tendo, com etHOIHh, <~ pro
posição dcsttt Cnmar•;t pl'Orogandu pot• um 
anno "a licenc,\a eoncodidu a, l\·fl.tnocl .Joaquim 
Fcrreit•a, porteiro da exl;incta, Inspoetoria 
Gm·ul de Estrarlas 1úc Ferro .-A' Commissã.o 
do Petições e Poderes. 

Do Ministerio da Industria, Viação c Obras · 
Publicas satisfazendo a roquísíç'ão desta. 
Carnara no offi.cio n. 212, de 30 de setem~ 
bro ultimo.-A quem fez a requisiç'fí.o. (Ao 
Sr. Deputado Tosta.) 

E' ·de admirar que, qua.ndo a Camara 
rejeita emendas que vis;un attcn lce a i na
dia v oh necessidades, o Governo leve t1. pedir 
creditos ·supploment<J.res ao Congresso. Quan
do <:t C amara recusa dar 30: o no~ para 
restaurar os gabinetes de physic~a. da Escota 
de Medicina, quando recusa a quantia pre
cisa para. a conclw:;ão dos 1nonitores Mara-

---nhão e Pernambuco, não se compl'ehende 
como se augmcnta.m os encargos do paiz com 
um credito supplomentar de 100:000.$, que 
serão gastos nos entr-elinhado .~ do Jornal elo 
Comme1·cio c com' os elogios esta.mpa<lo n<t 
impren8a estra.ngeü•a. 

A ··proposito de artigos eneomiasticos n.o 
Governo, recorda-se de que o jornal pad
siens~ LeB1·esil, censurando a bo.ncada per-

O Sr. Presidente-A Cama.ra ap
provou, ha poucoil dias, um requerimento do . 
Sr. Deputado Joaquim Pires pedindo a no
meação de uma commissão especial par~a 
d3.r parecer sobl'e a-la.vour·a do café e ou
~L·os <~s:mmptos quo interessn.m ti. hwoura. 

Em COnf,lCClUOUCÜ1 dessa l'Cdl)lU~-:âo da. ca .. 
mu.1 a I1lDJeio pau1 fazer :Parte desta com-
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1mssa.o os Srs. Antonino Fia.lho, Manoel 
Caetano, Penido Filho, Joaquim Piros e 
Francisco Sodré. 

Dizendo-se, porém, como foi dito em voz 
imperceptível, levantam-se os-senhores que 
voHtram contra, succedo sempre o quo real
monto succe<lcu : osta.boloceu-se a. confusão . . 

O Sr. Br!cio Filho - Quiz~ra o votaram os que se oppunham á medida. o 
silenciat' sob:'e o fa.cto, o talvez is3o fo.~se alguns dos que a. defenderam. 
inetllor. Sou, entreta.nto, furçado a dizer Eis <~ razão- por quo da. segunda. vez a 
duas palavra> a respeito, p:.tra quo C<1~o:'> nlinha emenda teve mais votos crmtrarios do 
igu:.tcs nã.o se repitam c náo tenhamos oc- que da. primeira. 
éasião ele assis i;ir a situaç~õcs desagra<bvois, Hem - sei, St· . . Presidente, que a questão 
como a que tivomus do assisti!' !tojo por estú. resolvida e não tenho a pt·otonçãó, desde 
occ,tsião llas. vot<Lç.i)cs. Foi submdtida <1 vo- que tudo j~t se p;_~ssou, quo voltemos atraz; 

-tos a minha emenda, c;; nsignan<lo a veeba de desejo, porém, que nos Annaes fiquo con· 
500: 000~ par;1 construcção <los monitores signado o· facto e salientada. a dcsattcnçã.o 
P enwmlmco c Jlfaranluío e V. Ex., Sr. Pro- da parto do Sr. Var, do Mello pat>a com o 
s ld.cnte, o V. Ex., Se. Dt•. Va.z do Mello, representant~ da opposiç~ã.o. · · 
nw,ndou que em primeiro lü!r<H' so lcv<mtu.'i- D · \o n y ·· 1·' - i ~ ese." quu . ~x. nnnc:1 ma1s . Jll'OCel a 
som os St·s. Deputados que vottwa.m a favor assim, por<1ue 0 ütcto, além do attentar 
d<1 emenda. Fcitt~ a cont<tgem corn o ma,ior con.t1:a a liberdade de v?to, infi.•inge disposição 
escrupnlo c cutdaüo por parte dos Srs. l o o posü1 Ya, cla.ra c tcrmmant3 do Regimento. 
2o sccretarios, voriticou-se , e 1iJi annunciado 
pela Mesa. . quo tinham votado n. íiJ.vor J.:.1 Peço que'-~ l)assa.gcm fique estampada nos 
cmendi1 56 Deputados. Em scguid<L V. Ex. Annaes, como um protesto levantado pelo 

. m a ndou que se levant<L;;sorn os que vot tvan1 humilde representante J.e Pcrnitrnbuco, que 
contra. 0 vorifi.con-sc que se tinha.m prJnun- se viu' ferido -~m s~u dieei to pelo modo p3 t0 

ciado nesse sentido 56 Deputados. . qual a votaça.o fot encaminhada por v. Ex. 
A votação deu, poi~. o~cguinte resultado: Quero m<tis que se saihc.t quo cabe áo 

5G votos a favor o 56 contra. Sr. Dr. Vaz de Mello a principal responsa.-
Cl'aio c1uc existe por ahi uma. co usa que se biliuade da, rejeição da emendá, que mandava 

chanm H.cgimcnto, e creio que o Reglmento continuar a constl'ucção dos monitores ]fa· 
fol feito pa.ru. ser respci tado; é P'~r<~ ser c um- mnltc'íp c Pernambur;o. (Bfur:to ben~ .) 
pr·ülo em toLlu.s as occasiões, e nã.o pi1I'a SGl' 
ostra.nguladõ a tod;~ <~ hor<L c <t todo a mo- O §r. I:.resi<lente-0 nobre Depu-
monto. t,ado ha. de permittit·-me que lhe diga que 

O a.rt. lG2 uo Regimento diz, clt~ra., posi- não tem razão na. sua. rechtmaç{io. A Mosa 
tiva, tul'minantc ·o cxclusivtúnonto o so- annunciouo resultado d<L votaç~ão favot•avel tL 
guinto: omenua, is to é, declarou que ltaviu.m votado 

« H a. vendo cmpa.tc na::; ''otaÇõcs, Hc:~t·:t a, :.t ü1. vo1· 56 Sts. DeFutudos, im1.s não a.nnun
nuttcria adia.d;t P <ll'U. se di . .;cutir• novamente dou o resultado da votação contraria. Tc~ndo 
em ontl'o clilt c, si houver sogunüo crnp ;~te, duvida. a rospoi1:.o llc~ta, mandou; e em vóz 
ilcar<t rlljcitarhL.>> . bem alta, quo se lovantassom novamente os 

01'11, St·. Pre:-;iden ~c. feita a. \ 'ot•ifie:I.Çlâo, Srs. Deputados que tinham votado contra. o, 
cumpl'ii.~ a. V. Ex. ft~zm· '~ üe.clu.I'<~~Xio à polo rr~snlta,do, se vorificou . quo o empate 
Cas11. r)l'osuulido pelo nobro Deputado não IHtvia 

V. Ex., porém, pcrliu ,que novamonto tirlo logar. 
· se levantttssom aquclles (llHl tinham votauo Nã.o lm di::>posição tlo Regimento quo im-

contt·a a emenda., p:tra. mu.ncltu· pl'Ocodoe <t pcç:L a Mosa. do vol'ificar uma Yotação em 
novr~ conb.~gcm. caso do duvida. e, por mais de uma. voz, a, 

Tem sido pr<~xe, invariavelmente seguida Mesa o tem feito independente do requeri
nesta. Casí ~, que seja annuncit•.da a votação, ·monto de qua.lquor Deputado. 
uma. vez fei ta a, contagem dos que vota.1':11n A· Mo-;a, não a.nnunciou senão o primeiro 
em um sentido o dos que votara111 em outro rcsulta.do e, rna.ndündo, levantar os Srs. 
sentido e só depoi~ que algucm recla.nHL pela Dcput:tdos que votaram contra. a emenda; 
verHicu.ção da. votação é quo se orclen<L novo repete, teve justamente em vista. verificar o 
pronunciamento. · rowltitdo não a.nnunciado, porque entrou 

Dou a.ind.u. do ba.ra.t > que a, Mesa., vendo em duvida t~ respei'Go. · 
quo podia. ter havido atgumi.~ confusão no A Mesa. não fez mais do quo tratar deve
modo do votar,qucl'ia ccrtificar·se i.~ respeito rifica r si, com cm~ito, tinlm ou não h<1vido 
do resultado. ornpate. -

Nosso caso determino quo se leYa.ntcm: 1°, gsto processo :t Mesa. o tem s~guiilo mais 
o~ que tinham votado ·~ !'u.vol', o tlepuiH, os 1le mn;L vez nestiL C:tma.ra. Appello P<Ll'<t o 
que tinham votado c.:ontra . proprio noiJI'c Deputado. 
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A Mesa ·não tinha, nem podia ter interesse 
em projudic:w a. prctcnção do nohrc Depu
tado, por isso lm do pcrmittir-me que lho 
dig<~ que foi injusto para, com :L mesma,. 

O resultado d.n verifica~iio dou logar a 
ver-se quo, de facto, não tinha havido em
pate, a monos que se pudesse presumir, o que 
não é para crer-se, que houvessem Depu
tados quo tendo votado a 1àvor, votassem 
depois contra e vice-versa. 

E' a resposttt que tenho a dar ao nobl'O 
Deputado, esperando que S. Ex. a · a.cceitc, 
certo de quo a Mesa não tinha nem podia. ter 
int;eresse em que o pronunciamento da, Ca
mara fosse cont11ario ou favoravcl á mcditl.a 
contida na emenda. 

Ó Sr. Presidente- Amanhi1 1m
verá. sessão nocturna. Para a scssã.o diurna 
a ordem do dia. é a seguinte: 

Primeira parto (até 21/2 horas, ou antes): 
Continmiçno da 3a discussKo do projccto 

n. 121. de 1901, autorizando o Poder Executi
vo a _abrir ao Ministerio da .Justiça e Nego
cios Interiores o credito do 100:000$, suppto
mentar uo n. 14, do n.rt. 2° da lei n. 746, de 
29 de dezembro Q.e 1900; 

Continuaç":'io da. 33, discussão do projccto 
n. 13:~ B, de 1901, que ttutoriza o Poder Ex
ecutivo a a.u1•ir ao Ministerio da Justiç<t e 
Nogocios Interiores o credito de ll :200.~, 
supplementar á verba O• do art. 2° da lei 
n. 746, do 29 do dezembro do 1000 ; 

2a. discussão do projcc;;o n. _255, do 1001, 
autorizando o Poder Executivo a abriL• ao 
Ministct•io du. Guerra o credito de 736:,124$, 
supplomontat• á Yorba lOa.- gtapas- do 
ar·t. 15 da loi n. 740, do ~D de dezembro ue 
1900; 

Ju. discussão do projoct.o n. 139 A, de 1901, 
e.:;t.a.IJolecendo que as etapas dos oillciac.J do 
oxct•cito o tln a.rm:1da nunca serão inferiores 
a l$·WO, qualquer• quo scj<L a guarnição ~quo 
pel'tonç~am, l:lulvo as excepçõcs da loi ; 

2a. discussão do prJjecto n. 2'17, do 1901, fi
xando a despeza do Ministerio da Industri:t, 
Viação o Obr>as Publicas para o oxercicio do 
1902; 

2a discussão do projecto n. 62 A, de I 901, 
alterando a cla.s~e 1 a, n. ·I, das Tarifas das 
Alfandegas ; -

2a. discus:--ão do pl?ojecto_ n. 218, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Marinha o credito do 6:121$701, 
supplementar á verba sa. do art. 811 da lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900, para 
pagamento de soldos que competem aos 
officiaes trasferidos para. o quadro da re
sei'va,depois de annulladas as respectivas re
tormas; . 

2"' discussão do proJecto n. 222, de I 901, 
déterminando quo os officiacs do exercito, 
armadtt c classes :wnexa:::, reformados ou 
que se YCl}_ham a reformar de accord.o com 
os decretos ns. 108 A, de 30 de dezembro de 
1889, c lO::l.A, de 30 de janeiro de 1890, vo
luntaria ou compulsorin.Inente, tcem direito 
ás v;mtagens exaradas no alvará de 16 de 
dezombr·o de 1700, o rcsoluçã.o uo 20 do de
zembro uo 1801 ; 

la discus;:;ão do pt·ojccto n. 202 A, de 1901, 
autorizando o Governo a despender até a 
qiutntia de 50:000!)!; paí·a auxiliar as despezas 
de instaUaçã.o o os tr~~balhos uo Congeosso 
Agrícola ; · 

ta. discussão do projccto n. l4G A, do 1001, 
instituindo regras para o estabelecimento 
de empreza.s dê u.rmrtzens gcraes, dotermt· 
nn.ndo os direitos e as obrigaç·ões dessas em
prezas; 

}a discusssão doprojoeto n. l42A, de 1901, 
reorgttnizando o corpo de engenheiros navaes 
e fixando o pesso::tl do respecti-vo quadro ordi · 
nario (com. p:treceres das Commissões de 
Marinha c.C'"Juerra e Orçamento). · 

Segunda. pa.rte (á.-5 2 1/2 horas ou a.ntcs) : 
Con t,inuação da 2a. discussã.J dv projecto 

n. 250 A, do 1001, com parecei· sobre emen
das o!ferecidas para a 2't discussão do pro
jecto n. 2.59, deste anno, que fixa a despcza 
do Mi nistc1·io d::.ts Rehtções Ex.tcriorc~ para o 
exorcicio de 1002 ; 

3a discussão do projecto n. 206 C, do 1901, 
com parecer sohrc emendas offerecidas para, 
3a discussão do projccto n. 206, deste anno, 
que fixa a daspcza do Ministorio da Justiça e 
Negocias Interiores parn. o exercício do 
1902; 

3n. discussão do projocto n. 127, de 1901, 
dispondo sobre a cont<.Lgcm da antiguidade 
do posto dos officiaes do exercito, a quo so 
l'efor-om os at•ts. 1 o c 2° da lei n. 351J, de O de 
dezembro do 1895; 

3n. discu.~:::ão do projcct.o n. 2G4, do 1900, 
autorizando o Governo u p1•orogur o pra.zo 
concedido á Socicdatlo Montepio Geral de 
Economia, . dos Servidol'QS do Estado para 
indemnizae ao Thosouro Federal da quantia 
do que lhe é devedorn,, até quo essa institui· 
ção l'egularizo sua situação, podendo mesmo 
releval-a do pagamento da importancia em 
que ficou alcançada no anno de 1899; 

3• di,Jcússão do projecto n. 13.2, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo u abrir ao 
Ministorio da. Marinha o credito do 100:000$, 
supplementa.r ao art. So, n. 24-0bras-da 
lei n. 746, do 29 de dezembro de 1900; 

2a. discussão do projecto n. 131, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o Cl'edito extraordi-.. 
nario de 1:132$ para pagamento a diversos 
oper~uios ·da, C as'-\ dtt Moeda,; 
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3a discus::;ão do pi'ojecto n. 2::-12 A, de 1000, I Pcmt c.t sos5fto noctnrnn. a ordem do uia é a 
autorizando o Pouer E;(ccutivo <1 transfor- sogtiintn: 
mar as 1\ 2"· e ::p. turma~ da. SI_:b-Dil·ect?ria Continuar,,fto du. 2:1 discussito do projccto 
dos ~orrews em l n. 2·' c .3" se,cçoes na. D1re- 11 . :?~>D A. de tuO l, com parecer sobre emen
ctorla Gcra.l, :ea.ssa.ndo os chetes de turmas :J, tLts'-OH'twociüas p.tra a 2(), discuss"iio do pro
chef~.3 ~le secçoe), desde que peeeneham as jocto 11 , :.!50, tlnste anno, que fixa a. despeza 
conth.çoe,;. regulamontu.res, o dando outr<~s úo i\Hnistol'io das Rola.çõos Exteriores pa1·a. o 
prov1d_encw.s_ ; . . exürcieil) de 1 !:lO~, caso não se encerre na 

31
' d1scusscw elo pl'OJCC~.o n. 103, d? _1001, sr::;s;·w rlinl'na,; 

marcando ~s casos e a ionna, da rev1sao das - 2·• dhcu:;:s;lo !lo pro.iocto n. 247, de 1901, 
conuer~:maço~s;. . . fix:tndo :t cln~p<.lí::t do Ministerio da lndustria, 

.la dlSCUSS<lO ~o proJecto ~8~ A, de HlOl' Vi:~<,~:'lO () (_) iH'ilS [Jublica.s para. o OX:el'Cicío de 
d1spensa.nd.o a I• azonda Mumc1pal de acloan- 1 no~ ; -
tn.r o pagarnent:; do sello na.~ c<:t_usa,s em. que . :l:• di~ 1 ~n.,;,.;;t,0 do 1wojocto n. 206 C,.de HlOl, 
fór a':l-Gora ou re, per~nto a JUStlçtt ~oc<1l. do com p:hi'OcPr suhre omend<hS .offerecida.s para 
DistriCto Federal, e da ol!-Gl~'1S peovidencias, :;a 1 Ji,; 1 ~n~:-;;10 <lo p1·ojecto n. 206, deste anno, 
com a. omcnE-a da, C01;:nmssao ; fix::tndo :1 dospezu. do· Ministerio da Justiç;t e 

2't ~1scussao do pl'oJo,cto n: 271, do .1901, Nerrodos Intol'iol'es, para o exercicio de 190~; 
autorizando o Poder bxecuti v o a. a.br1r n.o ~::> 
Ministeeio da Fa.zcnda, o ct·odito extra.ordina- Vem <i. Me.;::t a seguinte 
·rio de 19:201$200 para cumprir a sentença. 
do juiz seccional de . ..;ta. Capital que conde
mnou a Fazenda Nacional a restituir a Rom
bauer & Comp., negociantes nesta praça, a 
importancia que de ma.is pagaram como 
dir0itos de importaç"iio <lo sal importado em 
1897; . 

Discussão unica do projoeto n. "148, de 
1901, antol'iz:tndo o Governo a ma.nda,r con
té~r ao capítão de fragata Francisco Cu.rlton 
a an~iguidaclo da data da promoção áquello 

l>ECLARAQÃO 

Não tendo comparecido ú.s duas ultimas 
sossõe.-;, ora docl;wo que teria no projecto de 
Orçamento th~ Receita, vota.do contra. a au
toriz:~çiio rola ti Ya a loterias, bem como contra 
0 omnn1h Alc•nctl.I' Guí.ma.r"iio::; concernente á 
f';~rinila; do tl'igo. 

S:dn. das :-:ut:sõi;s, 13 de novembro (le 1901. 
-lJ(t?'Uosa Linw, 

Posto em 2G do abriL d.e 1890 ; 
Lev<mta-so a. sm;sã.o ás 4. horas e 30 mi-

2a. discussão do projecto 11. 174, de 1901, mitos ua t:u·uo. 
mandando que o Governo da Republlca in-
demnize, com a quantla de 70:000$, a Victur 
Meirelles de Lima, pelas despez-as que fez 
com a pintura, montag('l11 e custeio t.lo Pa-
norama do Descobrimento do· Brazil (com 
substitutivo da Commis::lã.o de Orça,mento ao 147o. SJ·:ssXo El\! 1-1 DE NOVEMBRO. DE 1901 
projecto n. 261, de 1900); 

Discussão unica do prujecto n.l86, de 1901, 
estabelecendo que ao eng0nhoiro Aristides 
Galvão de Queiroz, aposentallo no carg-o de 
director da. Secretaria do Ministerlo dc.t Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, com
pete, desde a. t~posontadoria., o ordenado de 
€'ngenheiro íb·cal de 2a classe, col'I'esponclento 
a 25 a.nnos do se1·viço; 

Nova d.iscu~s"iio do projecto n.l02B, de 1901, 
rouacção p cl'<.~ nova dL.,cussão uo projecto 
que autoriza o Poder Executivo a cuncede1· 
dous annos de licença, com soldo simples, c.~o 
capitão do corpo de estado ma.ior do exeL'
cito Pedro BoLollw u:_~ Cunha_, p<LL':J. tratar de 
negocios de seu interesse dentro do pa,iz 
(emenda. üesta.catla do projecto n. 102, de 
1901) ; 

3a discussão do projecto n. 189, de 1901, 
ceeanllo va.rios cargos nn. Repa.rtiçã.o G~r;d 
üos Correio;:; e mal'cttnúo-lhcs os respectivos 
venchúentos. 

Prcsidenr~ia elo Sr. Satyro 'Dias 
(2° Yice-P1·esidente) 

Ao meio-dia,, pl'occde-se á· chamada, a 
que re:-;ponuom o~ Sl's. S<ltyro Dias, Carlo.3 
de Novaos, Anl(do Noto, Agapito dos Santos.~ 
Luiz Gua,tbt~l'to, Carlos Marcellino, Albu
queequc Serojo, GaiJriol SaLgado, Hos~m~1all 
de Olivoim, .José Enzohio, Cunha Martms, 
Joaquim Pires, Nogueir~t ·Accioly, Francisco 
Sá, Gonçttlo Souto, ELoy de Souza, Gomes 
do ·Ma.ttos, Julio de Mello, Arroxellas 
G·al vão, Ra.ymundo d.c Mira.nda, Jovioia.no 
do Ca.rvalho. Fausto Cal'doso, Seabra, 
Fr<:tncisco Sodeé, Manoel Caetano, P<1ula 
Guim<u·"iies, Alves Barbosa, Para.nhos Mon
tenegl'O, Celso dos Reis, Henrique Lagden, 
Doocleciu.no de Souza, Nilo Peça,nha, Silva 
Castl'o, Custo1lio Coelho, Pereira Lima, 
Theophilo Ottoni, Vlria.to Mascarenhas, 
Franciseo V ciga., Ga.stã.o da. Cunh~1, Jo;:>é Bo- · · 
nifa.cio, .Toão LLúz, Monteiro de .. Barros, 
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EspericliKo, Bueno de Paiva, Ca,rneiro de 
Rezende, l .. oonel Filho, Antonio Za.cltarias, 
Henrique SaUos, Mayrink, Ca.rlos Ottoni, 
LU.IIla.rtine, Gusta.vo Godoy, Fernando 
Prestes, Domingues de Castro, Dino Bueno, 
Costa. .Junior, Luiz Plza, Cajado, Alf1·edo 
Ellis, Paula, Rmnos, Faancisco Tolentino, 
Gormano Has3locher, Fr,Lncisco Alencastro,_ 
Vespasiano de Albuc1 nerq ne, Cassitmo do Nas
cimento e Diogo Fortunc\. 

Abre-se a sessão. 
E' lid~ e posta em discussão <.L acta. 

O Sr. :Pau1a Guimarães
Sr. Presidente, -venho declarar a V. Ex. 
que o meu nobre amigo Sr. Deputado Felix 
Gaspa.r não pôde, por incommodo de saude, 
comparecer ás sessões por alguns dias e por 
isw poço que seja justificada a sua ausencia. 

Aprovoito a. opportunid<1de para fazer 
um:.~ reclamação a V. Ex. sobre o que está 
publicado no Diario Official em relàção :1 
SJssã,o de iJ.ontem. Na parte que trata de 
discur::lo3. meus, encHminha.ndo a -votação, 
na occa:-:.ião em que se votavam as emendas 
o1lorocidas pelos Srs. Deputados ao projecto 
que fixa a despeza do orçamento da .Ma-
1·inh~1, ha incoreecções, ha incoherencias e 
enteo ellas devo lembrar uma ele certa im
portancia, referente á autorização do go
verno a empregar otficiaes da armada em 
navio.-3 de commercio.Tornei bem saliente qua 
já havia lei para aquelles o:fficiaes qtw pe
diam licença para se empregarem na ma
rinha mercante o disse que convinha dis
tinguir entre os que procuram a marinha 
mercante, pJ.ra outros tins que a instrucção 
naval, e os que diligenciam obter um meio 
pratico de alargar seus ·conhecimentos ma
rítimos. 

Fiz ver que aquelles j(L auferiam vanta
gens compensadoru.s de seu af<;tstarnento dos 
vasos de guerra, havendo lei rec5uladora 'Jo 
assumpto. . 

Pal'a os outros, porém, ha, grande conve
niencia em ütcili lí<tr-se-lhes occasiões de se 
instruirem e conhecerum as costas d.o Bra
zil. 

Muitos Srs. Deputados não comprehen
deJ'am bem o pensamento da. Commi::;sãu e a 
confusão que reinava no recinto não me 
permitGiu· ouvir o que disse o nubro Depu
tado, o Sr. Carlos Marcellino, que julgou que 

·se tratava de guardas-marlnh<.~s para viagens 
de instl'Ucçào em navios merc;w tos. 

O honi'ado Depu;ad.o pelo Amazonas, refe
riu-se <L uma viagem que fez em janeiro de 
18tJ4, em que foi companheiro de viigem de 
umu tul'lna de guard<.ts-mariuhas, que se 
tendo portu.do mal, obrigou o instructor a 
entl'eg<w })rosos os 'seus subordinado~. 

Não tem razão o nobre Deputado julgando 
que ::;e tratava de viagens de instrucção de 
guardas-marinhas. (I.é o topico do discurso do 
Sr. Depulado Cm·los }\1 :o·celUno.) 

Sr. Presidente, rl!pito, não se trata de 
manuar gua,rdas-mari11has com instructores 
nos na vi os mercí.Lnte~. 

Como·tive occasião de referir, os officiaes 
quo pcuem lidença p;\,l'~L servir em na vi os de 
commorcio podem f'aznl-o; po1•ém, no fim de 
uous annos, perdem o direito â antiguidade, 
o tempo de embarque, conservando apenas 
o soldo, tondo passau•) para a reserva. 

O nobre Deputado pda Bahia, o Sr. Neiva, 
q niz cstendee os fu. v ores a estes otficiaes 
danuo-lhes, para tu· los os e1Ieitos como 
tempo tle embal'q_ue, o em que e.:;tivessem nos 
paquete:3, contando- t~e-lhes por meta.tlo a. 
respectiva antiguitlalle; a Commissão, po· 
rém, não acceitou d(\ modo algum esse alvi
tre, porque eutendcu que a lei não devia, ser 
mau ificada .. 

Julgou ella, porém, conveniente facilitar 
ao governo a necessaria autorização para 
que os offi.ciaes novo$ que quizes$ern prati
car no mar e ter conhecimento da costa e 
que não o podem f,1zor pelas diffi.culdades do 
momento que não p(\rmitte repetidas via
gens de in8trucção, a~~hn,ssem facilidade quo 
até agora não toem tLuo. 

A Camara. cómprellenúeu o alcanco d.:t me
diua e por grande maioria acceitou-a. Devo 
accrescentar que os utficiaes a quem a me
tlida vae aproveitai', não podem do modo 
algum servir ás companhias de navegação, 
nem r•eceher dellas emprego ou gratificação 
de qualqnel' na.tureza, convindo que depois 
do curto prazo das ·viagens a quo me retiro, 
apresentem <10 Ministeo um rolatorio a res
peito. Eram estas as uonsiderações que tinha 
a fazer, a proposito do que foi publicado no 
Diario Official, sendo que as outras incorre
cções são- de peq uen<t irnportancia. 

0 SR. PRESIDEN'l'I.:-A. reclamaçKo será 
attendida. 

O §r ... Tulio de Mello - S1•. Pre~ 
sidento, no resumo do discurso quo hontem 
proferi, ha uma pequena incorrecção, que 
cunvém modificar. 

Não a.ctribuo essa incorrecção aos reda
ctores dos debat.es o até reconheço que o 
resumo do meu discueso está bom; attribuo 
antes ao serviço tacltygraphico. 

Assim é que se B no meu discurso que 
appellidei o Sr. Ayn~::; Bello, ele engenheiro, 
e :sim o jornal francez Le Brésil, a que hon-. 
tem me referi. 

Era, esta a cot'l'CCÇ'ão qne desej,rva fazer e, 
na. fórma, do Regimon to, mandu.rei por escri-
pto á Mesa. " 
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O Sr. Francisco ISaUes- Sr. 
Presidente, pedi a p<üavra. p~m:t communieár 
a V. Ex. o á C;1nnr;~ quo o no:-:;so colleg;t 
Dr. :r:viontoiro ela Silveü·a d.cixon de com~ 
par·ecoe por mo ti v o de molustla. 

Em seg-uida (l appl'ovada a acta do sossãiJ 
antecedente. _) 

PRIMEIRA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

E' an nuncü~da a co1Úinu:t<;"io da. 3n. cliscussão 
do project.o n. 121, de 1001,· antOI·iza.ndo o 
Poder Executivo a <t1Jrir ao.tviintstcrio <b 
Justiça o Ne-gocios Intct'ioroc> o credito de 
lOO:OOU$, supplorncnt:ir ao n .. 14 do art. 2•• 
da loi n. 746, d.e _29 de dezembro de lDOO. 

O Sr. P.resident.e-Tcma' p;üa.vrn. 
o Sr. Henrique Lagden. 

O Sr. I-Ienrique La~·den vem 
completar as considcra(,~ões i nici<tdas n<1 
2a discussão do pt'ojccto, couforme pro
Inettera. 

Relevo a C:1mam esta smt insistcncia.: o 
· momento é o mais -propicio }Xtr~L dat• com

ba.te em doi'e,;a da lei. Rei'cl.'e-:sc a umas 
tantas renda::; elo Dlstl'icto Federal. arreca
dadas l)O]a União. 

Na. 2."' discussão trtttnu com certa tl.m
plitude · da nece::;sidade da rcvot·são de ser
viços e rondas respectivos ao govot·no 
municipal desta. CapiGal o quo estão a.inda 
em poder do Governo Fedct•;:Ll. 

E' devido a e:ltê.L usmpação quo a muni~ 
cipalidadc da. mais 1mport\tntc cidade do 
pa.iz lucta com dilficuhhtdes fint.tncoÜ'<LS o 
quo alguns pensam ser uma situaçU.o jlt in
solvavcl. 
- Quem lea com certa attonção a propos~<~ 

do· Poder Executivo e o pl'ojocto de Oeç:a
mento do Intel'ior devorla. tM notndo ;~ IJal
l.mrdi<:L que reina em certos so1·viços que :-:;ão 
em parte custeados p:Jla, municipalidade 
do Districto c em parte pelo Governo Fe-
deral. · 

O que ahi está. relativo ao serviço po
licial e de col'po de bombeiro:~ c relaí.i vo 
aos fi11postod de transmi:-;são do propriedade 
c penna de agua é uma vcrdaLlcira, Babel, 
como bem diz o nobec Depu'õ::J.tlo pw Per:... 
nambuco, o Sr. E:-;mernJdino Bandeira.. 

Não quer entrar no estudo da autqnornia 
~ .. municipal, mas deve assignahr, cio pas· 

sagem;que, cmquanto a Constituição não fôr 
cumprida em relação ao Districto Foder~tl, 
omquanto a ::>ua primeira autoridade, o Pro
feito, estiver na dopendoncia do Pre::;identc 
da Republica esta situaçã,o anomala conti
mmrá a pertllrba.r o prog-resso desta impor~ 
tante Capital. 

Enumera as vanGagcns quo a.dvüiam para 
o Districto si o P !'efeito fosse ele i to o, por 
consogtdnto, pudesse agir· indt~pondente de 
f1tt<dqner jnf1uoncia, do Governo Gcr•;J.J. 

Não i;e<ttrt da, m~cessida<le do credito, o 
principaL motivo por fllW o comb:~t.e é que 
tem a cor-tezcL de que o Governo Fodoi'f1l 
dispõe do vceba que poderia. soe otnprcga.da 
nesta rubrica. 

Ernbora saiba qu:;, S;)b a rubric;1 Diligenc-ias 
PoUciaes, são fuitas dcspeza.s que não podem 
ser plenanwntJ justificê.tdas, não negaria. 
o c:.·0dito pcdizlo si as rc1-.i<~s dQ municipio 
entra.sscrn to1hs pa.t·a o respectivo orario c 
n?i.o pa1·;1 os cof't•cs fodcra.Ps. 

Salient<~ ClllG <t policüt miliG~r,. com as 
ol.Jriga.ç~ões e devores que os to caractce exige, 
não pôde absui;Ltamentc . préencher todos os 
fins ela polieia. prupi·i;~mente dita. 

B' impussivcl a um inclivi.du:) quo exerce 
um cargo militar, obrigado <t exel'cicios 
vlolen'tos, fitz . .;r boa policia- gu<tr·•litr com 
scgma.nça <t pt·opriedade alheia, reprimir os 
crlrncs e vehw pelo ·cumprimento das leis. 

Conclue dccl<trando que, á vi.:ltt.t da expo
siç-.ão (1uo acah;1 de !'tlzor, embora tives.-;c de ~ 
realizar uma. long;t üigrossã.o pelos aparte.-3 
com que o honr<tram os seus honr:.ulo;:; col
lcgas, aos quar.s teve de attonuee, est<1 con~ 
vel1cido quo demonstrou cabalmente <L som 
razã.o üo credito de lOO:OüO$,pa.ra diligencias 
policiacs ; Ctlmprindo-llto pedir desculpa. 
aos sNts collcgas de ter abus:tdo d) sua con
dcsccndoncia e agradece a, benevolencia. com 
que o ouvit'<Un. (Muito 'bem ; muito bem.) 

Vem á Mesa, é lidn., apoiada o posta con
junctamonto em discussão, a sGguinte 

E?IIENDA 

Ao projecto n. 121-1901 

Seja. reduzida a 40:00Q$, a irnpol·ta.ncin. do 
credito. 

Sa.la d;t:-:; sóssüos, 14 de novombt•o de 190 I. 
-B1·-icio Pilho. · 

Fica adiada a discussão pela hóra. 
Comparecem nuds os Sr.'3. Urb::tno S<1ntos, 

Sú. Peixoto, Arthm Lemos, Antonio BtLstos, 
Indio do Brazil, Serzedcllo Corrêa, Luiz Do
mingue.:;, Gucdolhê.t 1\lour"f.í.o,Anizio de Abreu, 
João Gayoso, IV~ymundo Artlmr, Vlt·gilio 
Brigido, Thomaz Cavalcanti, João Lopes, 
Fr·e,icrico Borges, Trindade, Camillo de Hol-. 
Ltnd.t.t, Ermirio Coutinho, Celso de Souz::t, 
Teixeira de Sá, B1•icio Filúo, Pereira. de.Lyra, 
Esmeraldino Bn.ndeira, Estacio Coimbra, Pc
dt'O Perna.mbuco, Rodrigues Doria, Castro 
H.cbello, Neiva, Augusto França, Milton, 
Eugenio Tourinho, Vergue de Abreu, Adal
berto Guiína.rães, H.odrigues Lima, Tolentí-
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no dos Santos, Eduardo Ramos, Galdino Lo- t por S. Paulo, Sr. -Costa Junior, se occupou 
reto, Pinheiro Junior, José Monjardim, José I da politica paulista no tompo d~ Sr. Americo 

· Ma:rcellino, Oscar Godoy, Sá Freire, Raul Braziliense, de so.udosa memorla. 
Barrozo, A~_tonino ?ialho,L~urenço ~apti~ta~ Membro de uma bancada que prestn. leal 
Alves de ~n~o, Jul~o ~antos,_ ~~re!~ano _dos apoio ao Governo, sente ter de interrompe~ 
Santos, .Mart_ms Tm~mr~.' Ollven~ Ftguerre- os trabalhos da.,,Çamara para·Gratar de uma 
d?, Pemdo .Fllho ,~Franctsco_ Salle.:>, La~ot~- questão de caracte~ pesso<1l. Den.nte, pul•ém,. 
mer_Godoftedo, Eduardo P~me_ntcl, Oleoarw do discurso do nobre Deputado por S. Paulo 
M~crel, Padua _Rezende, Ol~~etra.Braga, ya- e, principalmente, pelo tom rebarbativo 
lo1s de ?ast~'o, Rodolpho, Muanda, Bene~lCto de que s. Ex. usou 110 sou discurso, não lhe 
d~ Souza, Lmdolpho. S~rra, ~lencar Gmma_- é licito gmtrdu,r silencio~ O- discurso do 
raes, _ La~enha Lms, Carlos Cavalca.ntl, Sl•. Costa. Junior fui. evidentemente uma 
B~I'bo~a L1m?-, . s_oares dos _Santos,_ Ange~o aggressão á sua po.3soa, pois que s. Ex. 
Pmh':ll'O, . VICLJrwo Monte1ro, Rivadavla disse que o orador tora paraS. Paulo le· 
Correa. e Alfredo Varella. va.ndo o encàrgo do Sr. barão do Lucc>na de 

·Deixam de co1nparecer, com . causa parti- annullar a influencia dos chefl3s politicos pau
cipada, os Sr.~. Vaz de · Mello; José Boi.teux, l1stas Dr. Prudente de Moraes e genegal 
Pedro Chérmont, lndio do Hrazil, Rodrigues Francisco Glycerio. 
Fernandes, Christino Cruz, Set'gio Saboya, Ha pOucJs minuto:J ouviu do Sl'. Costa Ju
Augusto Severo, Tavares de Lyra, Pereira. nior que s. Ex., com 0 SJu discurso, não ti· 
Reis, Soares Neiva, Lima Filho; Mala,quias ver,~ o intento do injuriar o oradot·, e mais 
Gonçalves, Moreira Alves, Cornelio da Fon- - , d 8 -1 ., 
sec<1, Elpidio Figueiredo, Affonso Costa, José qu~ 0ll:~lra do Dr: Morelra. ~ L va, a q_uvm 
Duar~e. Epaminondas G1·acindo, Tostn., Felix .ppmenamente fora offer?ctd~ aq_uella mi.:;
Gaspar, Augusto de Freitas, Marcolino Mou- sao, tudo que <1ffii'mara, da. trtbuna · 

· ra, Dionysio Cerqucir<l., Sampaio Ferraz, Au· O Sr. Cosb Junior, para basear o quo 
gusto de Vasconcellos, Martinho Campos; a.tfirmou, leu um t,,rtigu do Dr. Campos Sn.Ues, 
Pereira dos Santos, Joaguim Breves, Rangel lhe seja. pois permittido u.3ar do mesmo sys
Pestana, Estevão Lobo, Hdefonso Alvim, terna, isto é, lê um artigo qao a respeito 
Monteiro . da Silveira, Alft•edo Pin to, Adal- dest(l, questão publicou no Estado de S. Paulo 
berto Ferraz, Arthur Torres, Manoel Ful- de 10 de m·~rço de 1891. (Lê). 
gencio, Nogueit·a Junior, Lindolpho Serra, 
Miranda Azevedo, Moreira da Silva, Bueno Esto fui o primeiro artigo qua publicou 
de Andrada, Paulino cartos, Azevedo Mar- como recGific ''·Ção ao que e>creveu o honrado 

. qucs,Antonio :::intra,Het•menegildo de Moraes, Sr. Campos Salles, na vesper<1. 
Ovidio Abrantes, Manoel Alves, Xavier do No dia immediato veio o segundo e ultimo 
Valle, JoãoCa.ndido, Marçal Escob:tr, Fran· artigo a a S. Ex. e a elle deu a. seguinte 
cisco Moura, Aureliano Barbosa e Pinto da resposta, que foi a ultima palavra escripta 
Rocha·. . . sobre este assumpto, na imprensa. E3te al'· 

Eseín causa, os Srs.: Thomaz Accioly, Sil- 'tigo foi estampado no Estado de S. A Paulo de 
va Méliriz, João Vieira, A1•aujo Góes, Sylvio :1.3 ele ma.rç~ e é o quJ se segue. (Le.) • 
Romero, Heredia d~ Sá, Irineu M~Lchado, Após esta ultimarectificação que fez,nada 

· Nelson d~ Vasconcellos, Barros Franc(\_ Ju- mais se dis:3o sobro o '.l.Ssumptopela imprensa. 
nior, Landulpho de Magalhães, Rodolpho Tres mozes depoí::;, em um<t das sessões do 
Paixão, Adolpho Gordo; Joaquim Al:Vnl'O, junho de 1891, o me.3mo Sr. Costa Junior · 
Edmundo da Fon>oca, Cíncinato Bra.ga, Tei- veio á tribuna tratar dos a,conteci.mentos 
xeira Braiidã.o e Campos Carticr. . poliGicos . na.quelle periodo e, por muito 

Passa-se á tempo, occupou-so do me.~mo incidente em 
debate. 

SEGUNDA PARTE DAORDEM DO DIA 

O Sr. Angelo Pinheiro-Peço 
a pâlu. vra para mi:w. explica.ção :pessoal. 

O Sr. Presidente--Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Angelo Pinheiro (para 
tlma explicaçcTo pessoal) diique, ausento desta 
Capital po.r mo ti vos imporiosos, não pôde 
assjstir á. sessão em que q nobre Deputado 

· Com~~ora Vol. VII 

No dia immediato o orador subiu á tribuna 
e deu cabal e inteira respos 1;a a S. Ex., fa
zendo a ,mosma, rectilicaçio que já constava 
da imprensa do S. Paulo e d tt desta. Capital. 
Por conseguinte, para S. Ex. não ora. uma 
:novidade este assumpto. · 

O discurso quo proferiu foi no dia 30 de 
jnnho de 1891. Depoi:; de responder a divor~ 
sos to picos. do discm'dO do nobre Deputado, ·· 
_proferido na. vespcra, disse o que vao br· á. ' 
'bancada.. (Lê.) · · 
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O que disse nesta data é o· que venl. dizer 
hoje, depois elo discm•so áo nobre Deputado, 
enriquecido nesta ultima phase da questão_ 
pela aggea;vánte do depoimento do Se. Mo
reira da Silva que, como affirmou o Sr.Costa 
Junior, fôra convidado para governador de 
S. Paulo com a. condição de impor a exclu
são dos SPs. Prudente de Mo1•aes e Glycerio 
e que, só depois de sua recusa, por um movi
mento do altivez, foi que o humilde oradol' 
foi procur<Ldo para acceitar o govérno de São 
Paulo. 
. Como vê a Camara, estava o incidente per· 
feitamente explicado. 

Nãri resta, pois, âo discurso do nobre De
putado por S. Paulo nada a rectificar, por
que· de longa data que este assumpto está. per
feitamente explicado por aquelles cujos de
poimentos eram imprescindíveis. 

Só resta agora o ponto aggressivo á sua 
:pessoa, mas, segundo declaração do nobre do
:putado,não houve intenção da partodeS.Ex. 

A' Canmra rectificará agor·a, como o fez 
hontem e ha de fazer sempre~os acontecimen
tos politicos clu.quelle tempo. 

Termina dizendo que tem sempre em vista, 
na sua vida política, a velha sentença latina 
que encerra um thesouro de moralidade : 
t~. a.migo de Platão, mas m).lito mais amigo da 
verdado.» (Muito bem; muito bem. O orador e 
cumprirn entado.) 

O Sr. PJ.'esidente-Estando adean
tada a hora, passa-se á hora destinada ao 
expediente. · 

O Sr. Carlos de Novae11 (fo Se_ 
c~•eta1'io) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
· Do Ministorio da Industria, Viação e Obras 

Publicas, de hoje, satisfazendo a requisição 
desti1 Cafrli1ra no otlicio do 13 do corrente.
A quem fez a req_uisição (A Commissão de 
Orça.mcn to. ) 

Do Min[sterio da Fazenda, de hoje, satisfa-
zendo a req uisicão desta C amara no o file i o 
n. · 176, de 9. de setembro ultimo-A quem 
fez a requisição. ( A' Commissão do Or
çamento.) 

Representação : 
Da Associação dos Empregados li!.O Commer

cio do Rio de Janeiro, capeand'J· uma outra 
de Porto Alegro, relativa á lei de fallencias 
~Inteirada. 

Vão a imprimir os seguiu tos 

·. P ÃRECERES 

N. 60- 1901 

Indefere o reque1·imento em que o tenente
coronel de C(J,vallm·ia do exe1·cito Sebasticío 
Bandeim pede ser-lhe applicado o disposto 
no art. to da lei n. 533, de 7 de dezembro 
de 1898, com voto em separado do Sr. Ca1·los 
Cavalcanti, que defere o mesmo requeri
mento 

A' Commissão de Marinha e Guerra foi 
presente o requerimento que ao Congresso 
Nacional dirige o tenente-coronel de caval
laria do exercito Sebastião !3a.ndeira, pedindo 
ser-lhe applicado o disposto no aet. Ia da lei 
n. 533, de 7 de dezembro de 1898, .modificada 
no sentido de lhe see contado na sua. antigui
dade de posto o tempo que prrdeu em vir· 
tude das restricções que lhe fori.1m impostas 
pela lei n. 310, de 24 de outubeo de 1891. ·· 

Allega o supplicante, em abono de sua 
pretenção, a. circumst1.ncia de ser otficial re
formado quando se deu a revolva de 6 do 
setembro de 1893, na qu:\1 tomou parte, «jul
gando-se li'm·e pa1·a agir segundo os seus 
sentimentos, sem a 11echa de dese1·tor, em que 
não incorrem os officiaes t·eformados fóra de 
se?"l5iço. '> 

O paticionario accrescenta que, não tendo 
tido o sou crime a gravidade do commettido 
pelo otficial p-reso a fileira, não é justo 
punH-o pelo mesmo modo porque o foram os 
offi.ciaes effectivos que o acompanharam na
quelle movimento ~wdicioso. 

De sorte que, o quo solicita o ,supplicante 
no seu requerimento vae além das vantagens 
conferidas pela lei de amnis"tia do 1898, a 
qual estabeleceu no respectivo {trt. 1° a abo.,, 
lição das rostricções impostas p3lo decreto 
n. 310, de 1895, mas manteve- as excepçõos 
no que respeita a. vencimentos e as promo· 
çõos effectiva.s já deJretadas anteriormente á 
promulgação da. mesma lei. 

Ora, pelo Almanack Militar verifica-s& que 
todos os tenentes-coroneis de cavallaria que 
se acham acima do supplicante, foram ele· 
vados a este posto em 1894, o que quer 
dizer que elles toem o S!3U direi to gamn tido 
por lei. 

Pedir, portanto, os favores da amnistia de 
18::)8, quanclo fui esta lei. que creou os di
reitos de terceiros, contra os quaos reclama.· 
o supplicante, é o que realmente se torna 
ditficil de comprohender. 

Foi por não te1• entendidono momento qual 
a solução desejada pelo supplicanto., quando 
pediu que lhe fosse «applicavel· o dispositivo. 
do art. fo da lei n. 583, de 7 de dezembro 
de 1.898, e supprimidas para todos os e{feitos, 
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excepto no que respe::ta a vencimentos, as Ora, neste caso, desappareceu para o sup· 
restricções da amnistia concedida pela lei plicante a excepçãq do 11-rt. 121 do Codigo 
n. 310, de 21 de outubro de 1895», que a Penal Milihr e a sua falta ficou igualada em 
Commissão de Marinha. e Guerra re30lveu gravidade á dos U.emais militares effoctivos 
solicitn.r informações do Executivo a respeito que tomaram 'p:1rte naquella revolta. 
desta pretenção. Assim, pois, em face da legislação vigente, 

O art. 1 o da lei cihda diz 0 seguinte_: a petição do tenente-coronel Bandeira não 
- póde merecor despacho favoravel, o que 

«São de todo supprimidas para todos os quer dizer que- a sua reclamaç:ão não so 
offeitos, excepto quanto a vencimentos e ás baseia em nenhum ponto do direito. 
promoções e!fcctivas já decrehdas; a::> restri- Conceder-lhe, como uma graça, a- vanta
cções postas por actos do Poder Legislativo gem requm·ida, será tambem alterar a· lei 
ou Executivo, a amnistia concedida pela lei n. 533, do 7 de dezembro de 1898, que creou 
n . . 310, de 21 de outubro-de 1895.>> evidentemente direitos para os officiaes pro~ 

E' evi.Jente que ao supplicante fui appli- movidos antes dessa. lei, em virtude das 
eado este artigo da lei, por. que só em vir- 1·estricçõos contidas no decreto n. 310, de 21 
tude dessa disposição elle conseguiu ser pro- de outubro de 1895. 
movido ao posto de tenente coronel em que . Além disso, a lei que fizesse vigorar a 
ainda hoje se acha. · · distincção requerida, ficu.ria scinv:ator, em 

_Satisfazendo a requisiç1o da Commissão, o face da. dispo'lic~úo mais antiga., pois seria o 
chefe do Estado Maior do Exercito informa caso da nullidade determinada por intor
<<que o petiCionaria era de facto reforma.'lo e rupção do gozodós direitos de terceiros . . 
estava fóra do setviço militar ao tempo em A Commissão de M:winha e Guerra, embora 
que se env.Jveu na revolta de 1893, motivo reconhccemto pela fé de officio do petlciona
porque não foi considerado de.nrtor, como rio 0-3 Sei·viços por clle prestados, ·tanto na 
aconteceu aos companheil·os que.portencia.m pn.z com na guorra, julga,-se no dever de. 
ao qua.dro activo» e que de accordo com 0 aconselhar <:"t Camarn. o indeferimento da 
pecreto n. l, de 26 de maio de 1835, os re· presente petição. 
formados que estão fóra do · serviço ficam Sala das Commissões, lO de outubro de 
igualados aos civis. · 1901.- Al'Ves Ba1·bosa, presidente. -Soares 

A C01i1missão sente não poder concordar dos Santos, relator· - Rodolpho Paixão.
com a informação acima, por entender que Albuquerque Se1·ejo. -Carlos Cavalcanti, 
ella encerL'a doutrina. perigosa, pois procura vencido com o seguinte 
collocar o official reformado fóra do <~lcance 
da jur·isdicção militar. VOTO EM SEPARADO 

O offi.ciat, com ser reformado, não perde 
por isso o seu caracter de militar. Esta tem Com a devida venia., discordo do parecer 
sido sempre a norma ininterrup&a, que con- 1'et1•o, interposto pela honrada maioria d~ 
stitue 0 direito patrio vigente, como tor- Commissão de Marinha e Guerra, sobre ore- . 
nou saliente Q aviso de 25 de s·3tembro qU:erimento em que o tenente-coronel de. 
de 1894. - cavalla.ria do exercito Seba.~tião Bandeira, 

Citando o dom·eto de 26 de maio de 1835, a pede ao Congresso N:acionallhe seja appli
Repartição do Estado Maior quiz mo.::trar cadp o. dispositivo do art . . lo, da lei n. ·5:33. 
que o supplicante não foi um doset•tol',, mas de 7 de dezembro de 1898, supprimindo
esqueceu que o supplicanto tendo-se retirado se, para todos os o !feitos, excepto no que 
em 1893 para ponto ignot•ado da Republica, respeita a . vencimentos, a13 restricções da._ 
sem liconça prévia du Governo, commett.eu a.mnistiâ. conccdid<'l. poln. lei n. 3lU, de 21 de-, 
o crimo previsto na circulaL' de 1 do julho de outubro'de 1895._ 
1873, que manda castig<U' os que infringirem Entendo que o fundamento- da 11etição da 
essu. determinação. 'supplicanto é pel't'eita.mcnte jm•idico c aur;o· 

Logo, o supplimmto, como offlcia.l rcfor- riza uma ro:;olução do Congresso Naçionat, 
mado, envol\:ido na revolta, não podia ser rep'.tt'ando os prejuízos que sofl't·eu em som 
igualado aos civis: o seu Cl'ime üülitar está dil'eitos, em con.':lequencia da applicaçãJ cvi-' 
caracte:j,'izado. .. · .. dentemente falsa da lm n. :H o, de 21 de ou--

Ainda ha mais: o rlecret') de 5 de mat•ço de tuhro de 1895, acim<t reforida, em relação á 
1894 mandou sujeitar á jurislicção do fOro sua pr,s~oa. E' o que me pt'oponho demon· 

-militar e punir de accordo com as leis mi- stra.e para justificar o prcsontc voto em se-
lita'res tolos o .'3 crimes commettidos com parado. · 
violação das mesmas lei.d, por militares ou Quando exploJiu a.ravolta de 6 do sot0m~ 
civis, durante a l'(3beUião que teve o seu bro de 189J e ainda no momento em c1uo -o.-
.in.io~o .a. -e do $etembl'O de 1893. Congresso Nacion.al resolvou, Qm sua u-Lta. 
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sabedoria, amnisti::tr todas as pessoas que, Penal da Armada, hoje em vigencia tambem 
dieecta ou indirectamente, haviam tomado no exercito, e esse codigo, no titulo que tra
parte nos movimentos revoluciona.rios oc- ta dos crimes contra a honra e o dever mi
corridos no territorio da Republica até i:-3 lHar, capitulando a in3ubmis~ão e desei·ção, 
de agosto de 1805, esse acto veiu encontrar deixa tlc considerar os reformados doscm
opeticionario como ofiicial reformado do ex- pregados como passiveis · das penalidade.:.~ 

'ercito. estipuladas para os desertores e refere-se 
Nestas circumstancias, pois, sua situação apenas aos militares dessa classe c aos inva

real comportaria: para os cll'eitos da men- lidos que se acha1·em em sero 1:ço activo, como 
cionada amnistia, equipar·ação <t dos demais consta do art. 121 seguinte: 
oifwiaea do exercito c da. arm:.~u;~, que, per- {<Aos reformados e i nvalidos, quo se aclza
tencentos â.s respectivas classes activ<\S, se rem em se?"r)iço activo, serão extensivas as 
acharam igua.lmente envolvidos na supra- disposições deste capitulo em tudo que llws 
citada revolta? possa ser applicavel.» 

.Não parece. Todavia,, a digna ma.ioria da 
Commissão, em desaccordo completo com a Por sua vez, o Regulamento Processual Mi
opinião do humilde signatarlo do voto em litar de 16 de julho de 1895, ca,pitulo XX, 
separado, assim discorre, apreciando a in- art. 171, mantem o mesmo principio. Eis o. 
fOl'mação a respeito do assumpto prestada artigo : 
pela repartição do cbofe do estado-maior do «Logo que qualquer dos officiacs de pa
exorcito: « ... O chefe do estado-maior do tente do exercito e da armada (não compt·e
cxorcito informa que o peticionaria era de hendidos os refonnados desemp1·egados) não 
factoreformado e estava fóra, do serviço comparecer quando for chamado a. SJL'Viço, 
militar ao tempo em que sr. envolveu na re- ser<í. declarado ausente na ordem do dia da, 
volta de 1803, motivo por que não foi consi- autoridado competente, como tal meneio-

. der<~do desertor, como aconteceu a.oscompa- nado nos mappas c relações de mostra, o 
nheiros que pertenciam ao quadro activo e chamado por editaes, que se inserirão nas fo
que, de accordo com o decreto :p. 21, d.e 26 lhas publicas onde as houver.» 
do mn.io de 1835, os reformados quo estão Affirmo, então, que a uma doutrina. resis
fóra do serviço ficam igualados aos civis. A tente a ponto de supportar integra, inalte
Cornmissão sente nãop .der concordar com a ravel, a acção demolidora da revolução que 
informação acima, por entender que ella en- transformou o nosso regimcn político, ll.ll'e
cerra doutrina perigosa, pois p,·ocum coUocar ctando profundamente as instituições socia.es 
o officia.l reformado tora do alcance dajuris- ex:e.:;tentes; a. uma doutrina que por o~ta. 
dicçao milita,·.» fórma tem a sancçiio do tewpo e dos costu-

Só um úeploravcl mal entendu póde ter· mes, não cabe por certo o qualificativo de pc
dado logar á interpretação que<, como se vê, rigosa. E depoid, perigosa,porqne 'ç O fu.cto do 
deu o parecer á alluuida informação. Real- .ret'ormado achar-se isento pela lei, de com
mente seria singular que em ·semelhante do- metter o crime de deserção, não representa. 
cumento se procurasse estatuir doutrina, absolutamente um .favor excepcional que se 
qualquer queellafosse, em assumpto perfeita lhe outorgou,um odioso privilegio quo se lhe 
c claramente regulado na legislação em vi- erigiu, m3.s simplosmonto a impossibilidade 
gor. Mas não ha tal. A pe,·igosa dout1·ina a matori:1l em que se viu o legistttdor do:'lt.e o 
que se refere o voto da ~maioria da Commis- do regimon imperial, de collocat-o sob a 
são, foi pl·escriptapelo dect'eto n. 1, do 26 do sancção penal do tal crime. · Com effoito, só 
maio de 18:35, citado.ncssa informaç;'io, e lo- póde, abandonando as fileiras da força. ar
gica.monte dahi nã.o se póde inferir que o offi- mada, causar algum prejuízo, quem des
cia.l reformu.(lo fique fóra do alcance da juris- empenha no mecanismo desta . qualquer 
dicção militar ; porqmmto, embora tal d.e- funcção, e não quem foi excluído por·incapa
creto liberte-o, quando desempregado, da cidade physica ou moral, pela idade ou po1• 
sancç~ão poaal quo estabelece para o crime. tm• attingido o maximo do serviço.':l quo · 
de dosorção, em suas dtversas modalidades,. devia prestar á Nação. Mesmo com relação 
igualando-o ao civ H, neste caso excepcional, ás praças de pret, a. doutrina,.. condemnada 

. em outros, elle permanece-sob a alçada da pela Commissão sempre vigorou, quer no 
autoridade judiciaria, militar, uma vez cp1e antigo quer no actual regimen: ha c,Hversos 
commetta crime cujo proces;;o deva correr actos do Governo declarando uniformomonte 
em todos os sous tramites, perante ossa au- que essas praças, quando reformadas, em
tol'idade c no respectivo fôro, salvo o re- hora se ausentem, não podem ser comdde~ 
cm·so constitucional da revisão. radas descrto1•as (avisos de 30 do abril de 

E não é unicamente o questionado decreto 1875 e do 26 do outubro de 1892). 
de 18:i5 que su1fraga tal doutrina. Em pleno Conseguintemcnte, a circumstancia do so 
regimen rep~blicano, foi decretado o Codigo ter retirado o rsupplicante, oxu 1893, pare\ 
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po~t~ i,qnorado da Republi~a. sen; licença 
prevw do Govetno, de fôrma alguma o asse
melha. aos desertores, attcnta. sua citada 
qualidade de reformado, e porque perante o 
dir<:ito~«a interpretação extensiva, por ana
logu~: ou paridade, nKo é admissivel para 
qu~Ll_tficar crimes ou .. applicar-lhes penas». 
A Clrcular de 1 do .Julho do 1873, referida 
no parecer, o não só e'lta como ta.mbem a 
do 30 de junho de 1869, é verdade que man
dam processar os reformados que transfiram 
sua residencia da Côr&e para as pr·ovincias e 
'l:lice-t,ersa, sem licença do Goyerno, mas nã.o 
pelo crime de deseeção que não eram susce
ptiveis de commetter, como aliás já ficou 
cxubet>anterncnte provado linhas atraz, e 
mais claro se torna ainda, si é possivel, pelo 
concludente preceito da resolução de 13 de 
dezembro de 18'11, quo assim se exprime: 
«Só póde ser considerado desobediente e p1·eso 
correccionalmente o officiat reformado do 
exercito que, sendo chamado ao quartel
general, não comp~trece.» 

Verificou-::>c este successo no caso do sup
plicante ~ E' o que cumpre ao distincto re
lator demonstrar. Si e!l'octivamente se ve
rificou, teremos á vi:'íta uma simplestrans
gressão disciplinar e não um crime e muito 
menos o de deserção; si ao contrario, po
rêm,deix:ou de realizar-se o referido successo, 
as~im como a mudança de resídencia de que 
cogitam n.s circulares de 1869 e de 1873, é 
forçoso concluir que o requerente, por esile 
lado, estava livre de qualquer culpa e pena, 
m:~smo cor·roccional. 

·Adrnittamos, entretanto, para argumen
ta.r, que ellc houvesse commottido o crime 
q tw lhe é imputado e mais a tranagt•essão 
disciplinae; a. rc.ipon::;abilidade penal que lhe 
cctbiit pt)r csi3e; actos, desappa1•eceria ante a 
lei n. ato, visto como «a amnistiia compre· 
hon•lc torlos 0::1 {iwtos rlelictuosos, que so pren
dem ao crime politico e extingue as ~·c
spoctiva.s ucções penaes, ainda mosmo as 
quo tenham sido promovidas anteriormente 
â decretação della.» (Accordão do Supremo 
Tribunal Fe:leral, de 15 de jullro de 1896.) 
Em summa, a verdade é que ter commet
thlo tr<1nsgres1ão disciplinar ouço crime de 
de~erção além do político, são circumstan
cias que não influem de maneira alguma na 
apreciação e e3tudo do requerimento de que 
so trata. · -

Nem tão llOUCO llódC influir a respeito, a 
q11alidnde de militar que conserv.a o oificial, 
n.índa quando reformado; conceito, aliás, cuja. 
negação seria ahsuPda om face da legislação 
que o cons~1,gea ter·minantemente, desde o 
alvnr;1 do 21 ào o1zliubro do 1763 até o ac
cor!\fl,(l tlo SUJH'OlllO Teibnnal Fetlút'al Ü<J 2 ue 
~utHutiJt•o do H·;D:J e doebão t.lo Supromo Tri
lmua,l. Milita1• 1ln 11 de juuho t.io 1805. 

O quo, porém, se torna necessario pôr em 
evidenci:t é -a dissemelhança de situações a 
que já fiz menção o que existe entre o ref'orw 
mado e o official em plena actividade. E' pro· 
funda essa diss:Jmelhança e par«. accentual-
a basta a lembrança de que a e~te competem 
as recompensas, entre as quaes sobreleva o 
accesso, tepdo concomitantemente os onus de 
obrigatoriedade do serviço; áqueHe deu-se 
por finda ·a resp:~ctiva. carreira. e, por isto 
mesmo, não ha direito de . constra.ngel-o a 
lazer nenhuma especie de serviço, quer civil, 
quer militar (Aviso de. 8 de outubro .de -
1888), embora não se possa considerar que
brado o vinculo legal que o liga ao exercito 
ou á armada.. 

Posta a questão nestes termos, isto é, pro
vada a disparidade de comlições juridicas 
entre uma e outra classe de otficiaes, o!fe
ctivos e reformados, impõe-se <lesdo logo 
sua natural consecruoncia, a qual é, que uma 
vez promulgada qualquee lei visando a. força 
armada, não é indHferente applicar seus 
preceitos, confundindo essas duas classés em 
uma só, como si se tratasse de cidadãos perw 
feitamente semelhantes, sob o ponto de vista. 
do direito militar. 

Estudemos agora a lei n. 310, de 24 de ou. 
tubro de 1895. Dizem, o art. 1° e seus dous 
paragraphos: 
· «Ficam amnistiadas todas as pessoas que, 
directa ou indirectamente, se tenham envol
vido em movimentos revoluchmarios, oc. 
corridos no territorio da RGpublica até 23 
de agosto do corrente anuo. · 

§ 1.0 Os officia,es do exercito c da armada,' 
a.mnistiados por esta. lei, não poder·ão voltar " 
ao serviço actiuo antes de dous annos, con
tados da data em quo se apresenhrom á au
toridade compotonto ; e, aJnd:L depois dr.sse 
prazo, si o Poder Exectltivo assim ,jltlg:te 
con vonien to. 

§ 2.0 Esses o!ficiaes omquttnto nào 1'CIJ61'· 

terem .d actividade, npenas voncor[io o sohlo 
de suas patoniies e só contariio o tempo pw·a. 
refonna.» 

Como se verifica da loitm'tl. do § 1°, os 
officiaes do exercito e da armada. a. que se 
refere o mesmo paragrapho, são aquelles 
quo unicamente por efl'eitos da amnistia ,já po
diam "'oltar ao seruiço actf.'Vo, quando tal acto 
foi decretado, isto é, os cil'cctivos a esse 
tempo ; ora, o suppl.icantc era reformado, 
r•egular ou irrogularment.o, logo a-restricção 
desse paragrapho bom como sua condicionM, 
a elle do nenhum modo se podi:t referir. · 

Assim tambem, o simples cx<11lle gr<1mma
tical do§ 2°, gera a convi.cc.~ú.o de quo~~~ pa.
Llwra,s-Esses o(ficiaes-pela::; qu:w~:; começa., 
attingem excllt..;i va.mo .. ote ao~ elYoctivos co
lhidos pelos a,couteeimonGos du. rovolt<:t, e não 
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il.os reformados como o impetrante ; e a guidade, visto como a 16 de -novembro de 
prova deste asserto está no emprego da 1897 já havia revertido ao serviço activo do 
phraae -revcr·tercm d actividade- equiva- exercito e reentrar<t na pGsse plena de todos 
lente a do § l 0 -;1>olta1· ao serviço-, facto os seus dil•eitos, com urna. antiguidade de 
que indica positivamente a intenção do lc- posto, descontados os -dous annos de 2a classe, 
gislador. · . 1 supeeior á dos outros officiaes do mesmo 

Entã.o, si nem o§ 1° nem o 2° do art. 1° da posto e· arma. . · 
l~icii;,~dapodiam abranger a ~it~ação do pe~i- Consideremos, para finalizar, o topico do 
cwnarto, é claro que as restrJCçoes da amn1s- pareccw em que a digna Commissão affirma 
tia nolles conti~as, pão lhe diziam rmpcito. que: · 
Entretanto, asmn nao entendeu o governo,. p d' .... d .. d 1 pois considml,On-o, indevidamente, incluido « e Ir. os Ht.V?res a amntstta . e. 898, 
na. disposição ilo § 2o do art. Io daquella lei, q~1~n~~ fo1 css~ le1 que creou os dwe1tos ~e 
como si eft'ectivo fosse. O ahsurclo da appli- tvrcenos1 conb~ os qua~s reclama o.suJ!pll
cação de semelhante dispositivo ao sup- cante: é 0 que reLLlmente se torna d1ffiml de 
plicante é pa.lpavel. desde que se imagine a compr ehender .» 
llypothese ·de ter sido legal e. portanto, defi- Em }Wimeiro logar; não houve lei alguma 
nitiva sua reforma, quo não foi, visto ter concedendo amnistia em 1898, mas apenas a 
sido annullada por decreto de 15 de novem- que foi promulgada sob n. 533, de 7 de de
bro de 1895, -em vil'tudc de sontcnça do zembro, com o fim de supprimir as rcstri
·poder competente. Na hypothese figurada, cções da arnnistia de 1895. 
porém, e applicado o referido dispositivo da E, quando mesmo existisse semelhan
leiar;> official de que se trata, teríamos a to lei, é esquecer seu conceito juridico 
situação singular de um l'Cformado contando suppôr qt~e olla possa crea1· di?·eitos para 
tempo pa1·a ,·eforma e pe1·dendo as g?·atifica- pessôas estranhas aos factos delictuosos que 
ções adcUcionaes que havia conquistado, aliás, a determinaram. <A amni:ltia, diz notavel· 
por serviços anterio1·mente prestados ao escriptor nacional, dá como inexbtonte um 
paiz. facto punivel e passado, em beneficio dos· 

Nestas conrlições, ao contrario do que pensc.t que nelle tomara.m parte ». E, assim, não 
a maioria da Commissão, entendo que não tem a força de crear direitos, tanto mais 
foi muito o que requereu o tenente-coronel quanto, sendo o olvido, o esquecimento, lan
Sehastião Bandeira., nem vae além das van- çado sobre os crimes e os criminosos e decre
tagens da lei de 1898, que . não tem applica- tado no interesse da ordem social, por sen
çã.o ao sou caso especial e que, apczar disso, timento de humanidade, por alta razão de 
contimía a pr<>judical-o em .,seus direitos : Estctdo, emfim, não .póde crear sinão o silon
ê o minimo. cio porpetuo·sob~·o esses crimes o esses Cl'Í· 

'-' E' certo, como consta do · voto vencedor, minosos. . 
que todos os tenentcs-coronob de c<wallaria, Por isso ó quo ensina Ruy Bai'bosl : « A 
eolloca.dos no almanak do Mini;;terio d<t alllnistia nào é precistmwnte urna loi ; é 
Gnet'l'a acima do requot'ente, foram elevados nta.is 1lo quo tttmt lei, Jlorquo su.-;pcndo ao 
a esse posto em 1894, <tntct·iormcn to á amnis- mesmo ·tempo a <~cçào da. loi e a do Poder 
tia; mas é preciso attendcr ao e1I'eito I'e- Judici<trio; é menos do que nnm loi. por
tr·oactivo desse acto-e a que, em uma ques- que tem o caracter tt•ansitur.io e urgente lle 
tão de justiça, a maior ou menor sommn. do um acto anormal de Governo. Demais, a lei 
interesses feridos não deve influir pu.ra de- olh<t sempre par<t o futuro, <L amnistia. olha 
noga.l-a. somprq pal'<L o p.1ssado; a loi cogita de actos 

Diz a Commissão que, somente em virtude lícitos ou illicitos, para ortloJla,r,. prohibir ou . 
do preceito do art. 1° da lei n. 533 de 7 de punü•, conforme a. oxpre5são de um dos mai
de dezembro de 1898, appllcado <w suppli-. ores juriscóDsultos romanos - legis vi1·tus · 
cante, foi que elle conse.r;w:u ser promovido hruc est: imperare, vedate, permittere, punit·e; 
~o posto de tenente-coronel, em que ainda a amnistia só cogita de actos illicit·Js pam 
hoje se conserva. · esqueccl-os, e nunca para exercor a respeito 
· Peço licença. para contestar esta propo- llelles alguma das funcções naturaes da loi ». 

sicão. Eis, succinta.monto expostos, os moti-vos 
.Julgo que, nit~cla qnan1lo não hot1vosso sido que de1·am logar <to meu voto .divergente no 

promulgada :t lei, ~uppl'irninclo :ts t•t~ .'ltrieç: i~t3l'! pt•osonte p:treco.!r. Esi;ou convencjuo de que. 
postas ;i, :tnmistia J:once!l.ida. 11111 I H!IG, o t.o· o CongJ•ossu Naeiunal deve despachar f<tvo
nen te-coronel ~ohastiii.o llandni•·a . t, ~ J·ia sicl•1 1'1t\'olinonéB o requerimento do tencute-col'O· 
elevado <t este post;o na vaga. o111 quo roi 11111 ~o!J<tst.iilo Bantloir-a., não eomo graça os
promovido pot• mcro~illlcn lu o tonon.f . t~-c'.' ,. pocdal, 11111:-; ou mo medida. du alta. ju~tiç:1, a 
ronel Pedro August.o Pinhoit•o Bit.t.Pneout•1;, •Jtltl t.onm inc•otlt,nl'ita.voJ flil•oito ello e iiodos 
ou logo om seguida, pelo principio dn •w Li- os ou t;t•o::~ olllcit~o:i tlo tlXUL'eito o <la armada. 
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que estiverem em condições identicas ás 
suas. 

Além da lei de 7 de dezembro de 1898, no 
meu desautorizado modo de pensar, a amnis
tía de 1895 carece ainda de outra lei que a 
intm'prete authenticamente,- é a que venho 
offerecer á consideração da Casa. no seguinte 

. projecto: 

O Congresso Nacional decret~: 
Art. l. o As restricçõcs postas á amnistia 

concedid;;t pela lei n. 3l0 de 2l de outubro 
de 1895, excepto no que diz respeito a ven
cimentos, não attingem os otficiaes refor
mados do exercito e da armada que tomaram 
parte nos movimentos revolucionarias de 
que cogita a mesma lei. 

Art. 2~ o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sál<J.. dêtS Commissões, em 14 de novembro 
do l9Cl.-Carlos Cavalcanti, 

PARECER 

N. 61-1901 

Indefere a petição do contra-mestre e manda
dado1· da extincta officina de correeiros do 
Arsenal de Guerra do Estado do Rio Grande 
do Su~, Manoel. de Oli-ueira MisseZ 

Em petição enviáda ao Congresso Nacional 
pede o contra-mestre e mandador da extíncta. 
officínn. de correeii'OS do Arsenal de Guerra 
do gstado do Rio Grande do Sul Manoel de 
Oliveira. Missol equiparação dos seus venci
mentos aos dos outros ma.ndadores das offi
ci nas do 3 at·~mnaes de guo1•ra, pitgando-sc-lhe 
nesta conformidade desde a data da sua 
inacti vidade. 

Allega. o p<~ticioni~l'io haver prestado ser
vi<~oil ao Brazil ue 1805 a 1891, sem in t.or
rupçfio, quer corno prnço., quer destacado, 
quer como empregado do Arsenal de Guorra; 
ser va.letuuinario o .pu.e de 21 filhos, dos quacs 
<~lguns serviram em armas na ultima guerra 
civil ao governo legal, tendo-lhe apenítS 
sido concedida, por aviso de 19 de abril de 
1891, do Ministerio da Guerr·a, uma.diaría de 
!$666, u11ico l'ecurso de que dispõe para 
manutenção de sua numerosíssima :familia, 
ao passo que os actuaes mu,nuadores são consi
derados funccionarios pnblicos o teom ven
cimentos mcn.~aos de 200$000. 

A'cerca dosta prei;ençi'i.o informa o Ministe~ 
rio da. Guel'ra que o pet.icionaeio serviu no 
logar de manda<lor· daqueUn Al'senal de 1843 
a 1878, om quo foi extincto o mesmo logar, 
e quo, por a. viso de 28 de novembro de 1890, 
cxpouido em dcfcrimen to do petição do re
ferillo fllnccionario, íoielle considerado como 
1.lispons<~do do tri.l.bctlho, de accordo com as 

disposições então em vigor, isto é, com di ... -
reito, pelo numero de annos de serviço q_ue 
tivera, a um terço de 4$500 dia.rios, venci~ 
mentos dos mandadores naquella. época. 

Do exposto se evidencia: que o peticionario 
foi dispensado do logar que exercia, por ter 
sido este extincto, em 1878, e que, quando 
reclamou pQlo seu direito -que consid.er;ava. 
lesado, não lhe foi recusada justiça por par-
te do Governo. · 

Não se trata, pois, de remediar uma of
fensa. a direito, mas de um caso de excepci~ 
nal equidade, por quanto só assim podet·-se
hia considerar a equiparação de vencimen
tos de um funcciona1•io em i.nactividade aos 
dos que estão em exercicio. 
· Ora, por mais valioS<:l,S e dignas de · consi

derMão que sejam as demais allegações do 
peticional'io, · a situação financeira e eco
nomica do paiz não permitte liberalidades 
de.ssa ordem. 

Assim, a Commissão de Orçamento é de 
parecer que seja .indeferida a pretenção da 
que se trata. 

Sala das Commissões, de novembro da 
1901.-Paula Guima1·ães, presidente.-Cas-. 
si ano do Nascimento, relator. - Vict01·ino 
Monteiro.- Luiz Piza.-F. Neiva. -May .. 
rink.-Ni.lo Peçanha. 

N. 62-1901 

Inde(e1·e a petição em que o alferes-quartel
nwstre do 1° regimento de cavalla;·ia Ma~ 
noeJ. Pedreim Fmnco pede que seja a; 
sua gratificaç(io equiparada á rle ajudante 
de corzJo, com parece1· da Gomrnisstío de. 
:Marinha e Gtterra 

·Foi enviado á Commissiio do Orçamento o 
requerimento em que o alfcre:-3 Manoel Pe
dreira Franco, qmu·tol-mostt•s do 1° regi
mento do cav;,~lla.ria, pede quo a. suu grati
ficação soj;,t oquipal'a!la.. á de a.jmlanto de 
corpo o que, feita. essa concessão, se lho 
pague a respectiva ditl'crença, a contar J.o 
10 ue abril <lo anno findo. 

Fundamentando a sua pretõnção, alloga o 
peticionaria . quo o cargo de quartel-mestre 
envolve ma1dma responsabilidade, tendo 
todo o movimento de dinheiro e <J..í:l <iiversas 
arrecadações do corpo c que, como romúne
ração desse trabalho, tem gl·atitic:tça.o de 
cx.ercicio infcriol' ú.s de outras funcçõe:>. 

A Commissão de Orçamento, em f'acc das 
informações prestada::~ pelo Minlstcrio da. 
Gum·ra, não pódo cmittir opinião ÜL v ora vol 
;w ttllll(lído pedido, a.peza.r de reconlweer 
<1ue, da.di:l,S as condições uctuaes de regula
mentaçf(o do serviço interno ·o ex:t.emo dcs 
ocrpos, seria do equidado o seu defel'iment,. 
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como opina a illustl•e Commissão de Ma .. -
rinha. e Guerra. 
. Acontece, port.~m, que a necessidade de 
economizar os dinheiros pn blicos exige pro
cedimento mais prudente da p:trte no legis
lador, que ê obrigado a adopta.r uma orien
tação que não se afaste daquelle desidenttum. 

Húet Bacellar a construcção, uso e goso de 
uma estr<~da de ferro que, pal'tindo de Ma· 
náos, siga o rumo g~rat do norte . 

A Commissão nada tendo a oppor ás emen· 
das, é de parecer que se,jam adoptadas: 

Sala das commissões, 8 do novembr() 
de WOl-OZeqm·io Maciel, Presidentc.-Ves
pa-siana de ilbuquerque, Rclato~l'.-:-Cm·neiro 
de Re~ende.--:-Oclso de Sou:m.-l•elux; Gaspar. 
-Jose J1fonjm·dim. -Sergio Saboya. 

Por mais equitativo que seja o pedido a 
que se refere, s6 pôde sel' elle attendido dimi-· 
nuindo a responsa1>i!idade do cargo por meio 
de melhor e mais r<tzoavel distribuição do 

-serviço, o que é de esperar se consiga p 1·ofecto n. 60, ele 1901, (n. 262 de !900) 
quando, adoptada a lei de rem•ganizn,ção do da CarJw?·a dos Deputados, que. autorua. o 
exercito, sejam regulamentados os corpos, Poder Executi'!Jo n co1tcede1• ao engenhet1·o 
com relação ás attribuíçõe$ dos respectivos Joaqtfim Huet Bacellar, respeitados f:!S direi-
cargos· tos adquiridos, n const'i'ucção, uso e ,qoso de 

Assim, a Commíssão é de parecer que seja uma estrada de fer1•0 que, partindo de Ma-
indeferida a petição, sJbre a qual acaba de nàos, s::ga 0 1·unw geral do norte e nas con-
cmittir o sou juizo. d~:ções que estabelece. 

Sala das Commissões, 14 de novomhro de 
~901.-Paula Guimarães, presídento.-Oas- O Congresso Nacional resolve: 
siano do Nasci1•umto, rel;~tor.-.i1.fay1·inh.- árt. 1. 9 Fica o Governo autorizado acon-
Victorino Monteiro. - Serzedello Corrêa. - ceder ao engenheiro Joaquim Huet BaceHar, 
Nilo Peçanha.-Lui.z Piza.-F. Ve1:ga, respeitados os direitos adquiridos, a con-

strucção, uso e goso de .uma estrada do 
A' Commissão de Marinha e Guerra foi ferro que, paetindo de Manáos, siga. o rumo 

}>resente o requerimento que ao Congresso geral do norte. 
dirige o alferes q_uartel-mestre ~lo 1 o regi- § 1. o os pontos inicial e terminal· serão 
me~to de c<1vallat'Ia. l\~anoe_! Pedreira Franco, traçado3 deftnitivame·1te,e bem assim as con- -
pedm_d? ser a gl'<ttl11caç.ao que rec:eb_e no · dições technicas, á vista dos estudo~; a:pre
exercrcw d"!-'quelle cargo eqmparada. a. q_ue sentados, de acçordo entre o Ministerio ua 
percebe o ~J~dan_te de corpo. . Industria, Viação e Obras Publicas e o da 

A Commrss~.o .Julga mutt~ acceitavel ~s Guerra, 0 de modo a não lesar o.3 direitos de 
all_ega'}ões feitas pelo su;pphc<1ntc, toda.v1<1 concessões anteriores. 
dmxa de apresentar pro.Ject;o .'por entondnr § 2.o Ohri(J'ar-se-ha 0 concessionario aapre
q ue, trata~do-:-;o. de ~ug!ne~~to . do, de:-;~(:~'·· sentat' os estudos definitivos (lontra do prn,zo 
convem SO.Jd .. oLtVI<la tL rcsputo a Comnns.,ao do dous annos, a contar da data do decreto 
de. Orçamento. do Poder• Executivo, fuzenQ.o-lhe a respectiva 

Sala das Conunissõos, 12 de u.gosto de.l!JOI. concessão, e a inich~r os tl'aba.lhós da con· 
-Al'lles Ba1·bosa, pee::;irlente. -n. PairJJt.7o.- sl,rucnão, dontro do prazo de dous annos, a 
Albuquerque &rrjo.-Soa1·es dos Santos, rcltL- contt~t· da da.t<L da approvação dos estuúol:l. 
tor.-Gartos Cavalcanti. § 3.° Findos esses pea.zos, c'aducará a con-

ce:~são, salvo si o Poder Executivo julgar 
attendi vel atgumn, consideração de . força 
maior, podendo então prolongar os prazos 
a mais um anno, no maximo. 

Vão a, impl'Ímir os soguint'3j) 

PROJECTOS 

N. 50 A-1901 

Em.enclas do Senado ao pro}ecto n. 50, deste 
anno, que autoriza o foder Executivo a con
cede~· ao engenheiro Joaquim lfuet Bacellcw, 
respeitados os direitos· adquiridos, a con
st?·ucçl70 uso e fJOso rle uma estradtl de jer1·o 
que, pa1'tindo de llfandog, si,rJrl o r1J.1no f/C1'al 
do n01·te, e nas conrliçrJes que eslalJelocc 

(Vido J)l'ujoeto n. 21;2 de 1000) 

A' Commissão de Obras PulJlica~ f'orarn 
presentes as omendu.s do Senado <l, proposi
ção dm;ta. Camara qu~ autoriza o Pouot· 
Executivo a conceder ao engenheiro Joaquim 

Art. 2. o O prazo da concessão será de 50 
annos, contados da data em que fôr a estrad_a 
<tbcrta ao trafego, revertendo estu. ao domt- · 
nío da União ao findar-::~e o referido prazo. 

Paragrapho unico. Ser·ão concedidos ao 
concossionario todos os favores c vantagens 
inherentes a. taos concessões, que não 
tra•ram onns para o Thesouro Federal. 

At•. 3." Revoga.m-se as disposições om con
trnrio. 

Uam:tra dos Deputados, 15 do _junho de 
1901.-UMlos Va.:: de :Melln, Pres1dent.e ;
Ua1·los A:ugu:;tl) Valente de Novaes, 1. 0 'sccre· 
tal'io ;-Angelo Josa da Si(.va Netto, 2° secre· 
~ar i o_. 
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Emendas do Senado ao prqjecto da Ca·mara 
dos Deputados n. 50, de 1901, (n. 262, de 
1900), que autori_;;a o Porle1· Executivo a 
conceder ao engenheito Joaquim Huet Ba
cella,-, respe::tados os direitos adquú·iclos, a 
construcçcro, uso e goso de uma est?·ada de 
{e1·ro que, partindo de Mandos, siga o rumo 
geral do norte e. nas condições que estabe
lece 

Art. I.o Accrescente-se in fine: « até a fóZ 
do Rio Mahú. » · 

Ao § lo do mesmo artigo. Substitua-se 
pelo seguinte : -

§ 1.0 As condições technicas do traçado e 
todos os seus pontos obrigados serão fixados 
definitivamente pelo Ministerio da Industria, 
Viação e Obras Publicas, ouvido o da Guer
ra, á vista dos estudos que lhe forem apre
sentados, respeitados, os direi tos de concos
sões an terio1•es. 

Ao art. 2. 0 Substituam-se as palavras : 
« contados da data em que for a estrada aberta 
ao trafego » pelas seguintes : <s:. contados da 
data da assignatura do contraeto. » 

Accrescente-se: 
Art. 3. o O Poder Executivo além das clau

sulas que lhe plre~erem convenientes, esta
belecerá no contracto o minimo de kilomê
tros a construir-se annualmente. 

Ao art. 3. 0 Dig<t-Se art. 4°. 
Senado Federa.!, 9 de outubro do 1!101· 

-Manoel de Queiroz llfattoso Ribein;,, . Vice· 
' Presidente.- .Toaltim d' O. (Jatunda, l" se
creta.rio·.- Alberto José Gonçalves, 2° sccreta,
rio.-Gene~·oso Ponce, 4° secretario, serviutlo 
de i_)o .-Antonio Azen:do, servindo de 4° so
cret<l.rio. 

N. 216 B-1901 

Redacçtto pu-1·a a 3a. disr;uss(1o do p?·o,jecto 
n. 216, deste ánno, que fixo.. a despe:sa 
do Minislm·io da ]l{arínha JJara o exercício 
de 1902 

Art. O Presidente da Republica é autori
zado a despender pelo Ministerio da Marinha, 
com os serviços designados nas seguintes 
rubrica.s, a quantii\ do 24.:379:297$251, em 
papel: 
l---Secretaria de Estado: 

Augmcnt a da de 
3:000)$, no material, 
para,· paga.mento de 
telege a m mas otn
cia.o~ par<1. o ex:terio1·. 

2-Consclho Naval: 
Ido1n .......••.•.• 

C~mara Yol. 'VIl 

208 !'667$000 

46:000$000 

3---Quartel General: 
IJ.e1n ••.....•••..• 

4-Su premo Tribunal Mi· 
litar : 
(Idetn) ••.•.••••..... 

5-Contadoria : 
(Idem) •.•...••.•.••• 

B- Commissariado Gert\l 
da Armada: 
(Idem) .......•••...• 

7-Auditoria. : 
([úem •••••••••••.•.• 

8-Corpo da Armada. e 
classes annexas : 

Augmentada. a ver
ba de 32:400$ pela 
annullação da relbr· 
ma. de um capitão de 
fragata., incluido no 
quadro da reserva por 
decreto de 21 de 
agosto ultimo, de um 
capitão de fragata. 
graduado reintegrado 
no serviço acti v o da 
~rmada no posto de ca .. 
pitão-tenente do qua
dro especial, corpo do
cente da Escola Naval, 
por decreto n. 786, de 
I 1 de set'3m bro deste 
anno, o de um c~;pitão· 
tenente promovido no 
quadro extraordina
río por decreto de 5 do 
mesmo mez de setem
bro e detres lns tenen· 
tes incluídos no qua· 
dro da reserva por de
creto de 18 de setem
bro e pela iuclusão de 
quota para o pessoal 
do corpo de Saude, 
reorganizado , , e m 
virtude do dt>creto 
n. 785, de 11 do refe· 
rido mez de setembro, 
rofluzida de 4:800$. de 
um capitão de mar e 
guerra 1lo quadt•o ex· 
traordinario, refor
mado por decreto de 
28 de agosto tlwlo ... 

9-Corpo de marinheiros 
na.cionues (De accor
do com a proposta.).~ 

lO-Corpo de Infantm·ia de 
· Marinha (Idem) •.•.• 

'28I 

90:231'$000 

26:040$000 

227:932$500 

43:760$000 

15:800$000. 

2.930:6'20$000 

I.399:400$oeo 

280:063$200 
3fl 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 10:17- Página 11 de 43 

AN N A..li:S DA CAMA.RA 

11- Arsenaes - Augmen
tada de 100:000$ para 
pagamento das pen
sões a que ti verem 
direito os operarios 
dos arsenaes de Per
nambuco e da Bahia; 
e de 3:600$ para paga
mento dos vencimen
tos dewidos ao ex.;.se
cretario do · extincto 
Arsenal de Parnam-
buco •....••.. ; . . . . . . 3. 795: 334$650 

12 - Capitanial:l de portos 
(De accordo . com a -
proposta) ...•.•.•••• 

13 - Balisamento de por-
352:239$000 

50:000$000 
3. 919:911$030 

tos. (Idem) . ...... .. 
14 - Força Naval (Idem). 

15 - Hospitaes : 
- Augmentada de 
22:900$, sendo 10:000$ 
a quota destinada a 
roupa, colchões, ca-
mas , travesseiros , 
etc., para doentes do 
hospital e enferma-
ria de . Copaca.bana e 
10:000$ para medica-
mentos e 2:900$ para. 
utensilios ..•••.•..•. 

16 -, Repartição da Carta. 
.Maritima : 

Augmentada d e ·' 
70:000$ para con ... 
cJusão du. montagem · 
fio pbarol de Gurupy 
e montagem dos· pe
quenos pharóes de 
Simão Grc1.nde, ilha 
dos Mach11dinhos, ilha 
das Flechas e Ponta 
do Caeté, ...••..•..• 

17 - Escola. Naval e esta· 
belecimentos scienti-
ficos: 

Augmentada de 
9:500$, sendo 8: 000$ 
:vara publicação da 
Revista )faritima e 
1 :500$ para acquisi
ção de obras, roemo
rias, etc., da sub
consigna.çã.o Biblio-
theca e Museu da Ma· 
rinha ..•..••••••.... 

18- Reformados : 
A ugmentadn a ver·· 

ba de ·9:000$ para nt-

358: 125$000 

690:100$000 

378:000$000 

tender ao soldo e quo
tas de um vice-álmi
rante graduado refor
mado ·com o soldo de 
contra-almirante por 
decreto de 28 de agos
to ultimo, não obstan· 
te a reducção de 
9:312$, -proveniente 
do soldo de um capi
tão de fraga ta . que 
passou para o serviço 
no quadro da resérva 
e de um capitão de 
fraga ta graduatio re
integrado tam bem no 
serviço da armada., 
no quadro especial 
por decreto n . 786, de 
ll de setembro do 
corrente anno, e tres 
I os tenentes cujas re
formas foram annul
ladas por decreto de 
18 de setembr·o de 
1901 .•..•••..•..•... 

I 9-Companhia de In v-a· 
lidos: 

De accol'do com a 
proposta .••••..•••.• 

20:_Arma.monto : 
Idem .•••..•..•.•• 

21 -Munições de bocca: 
A u g m e n ta da de 

28:871$500 para. at
tnnder• as etapas dos 
oUiciaes promovidos 
em virtude da. reor
ganização do cor•po 
de saude por decreto 
n. 785, de 11 de su
tembro deste anno, a 
a dos do quadro ex
traordinario do corpo 
da armada ..•..•.... 

22-Mrinições nava.es : 
Elevada a consi

gnação de 400:000$ •• 
23-Ma.terial de construcção 

naval: 
De accordo com a. 

proposta ..•••.•..•.• 
24-0bars: 

Augrricntatla de 
250:000$, se n d o: 
200:00C$ para acqui
sição de uma porta 
batel desti~ada. ao 

683:482$100 

110:000$000 

70:000$000 

4.973:591$746 

1.200:000$000 

750:000$000 
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dique Santa Cruz · e 
50: 000$ para recon~ 
strucção da dóca do 
Arsenal da Bahia. 
Incluída. nesta. verba. 

·a quantia necessaria 
para os concertos de 
que precisa a Escola 
de Aprendizes Ma.rj. 
nheircs de Pernam- -
buco, a juizo do Go· 
verno .............. . 

25-Combusti vel : · 
A ug-mentada a do

tação de 259:000$ ..• 
26-Fretes, etc.: 

De Mcordo com- a 
profOSta .••..•.•.•..• · 

27-Eventuaes : 

430:000$000 

900:000$000 

250:000$000 

Idem............. 200:000$000 
Art. 

rizado: 
Fica o Poder Executivo auto-

a) a rev.er os regulamentos das repartições 
do Min ísterio da Mario ha, sem a.ugmen to 
de despeza, ct•eação ·ou suppressão de em
pregos, augmento ou diminuição de venci
mentos; 

b) a vender o material reputado ínutil, 
a-proveitando o producto da. ven"a nos re
paros do material fiuctuante e proprios na
cionaes ; 

c) a dest3nvolver o. serviço de soccorro DD· 
va~ com os recursos para esse fim destinados 
na lei da Receita ; 

d) a dotar, dentro <las forças do orça
mento, as escolas ue apr·eudizes marinheit·os 
com· o material tluctuante necessal'io para.· 
d:1r aos aprendizes a instruc.;;ão pratica. de 
grumete; 

e} a applicar aos novos phnroes, 1ue te
nham de ser inàugurados dentro do exer
cicio, os creditas votados para. pessoal e 
custeio dos que não estiverem montados e 
funccionando ; na abrir credito supplementar á verua 
- corpo . de marinheiros naciona.es - ca~o 
venha a preencher-se o numero de praças 
marcado na. lei de fixação de. forças, para 
attender ao pagamento de vencimentos e 
ma.torh,Ll; 

g) a enviar officiaes competentes como 
addidos navaes a ·p:lizes estrangeiros, não 
excedendo de tres, corre~_rJo a despeza pelas 
rubricas 8", 14" e 21" ; ,. 

h) a. mandar· construir para experiencia., 
um subma.r·ino de invenção nacional, que 1or 
julgado ncceitavel, depois de ouvidas e pu

. blicadas as opiuWes •los compotenles sobre. o 
melhur typo a adaptar, aLriado o credito 
encessario ; 

i) a fazer e~barcar officiaes da armada 
em navios de Unhas mbvencíonadas, no in
tuito de proporcionar-lhes pratica do mar e 
conhe!!imento da costa, sem perda dos ven
cimentos que -perceberem, nem de antigui· 
dadE>, sendo-lhes contado esse tempo como 
de embarque. , 

Art. Continua em vigor no exercício 
de I 902, o disposto no art. 16, lei n. 652, de 
~3 de novembro de 1899. 

Sala das commissões, 14 de novembro de 
1901. - Paula Guima1·(1es1 presidente e 
relator~- Se1·zedello Corrêa.- Mayrink. -
Fraacisco Veiga. - Victorirw MonteirJ •. -
Gassiano do Nascimento. 

N. 265 B-1901 

Redacçtio para 3a discussr1o do pt·o}ecto n. 265, 
deste anno, que suspende dto·ante seis mezes 
o decreto n. 164, de 17 de janeiro de 1890, 
na parte 1·clat·iva ds liquidações {o1·çada 

pm·a os bancos nac:onaes com sdde na capis 
tal de Pernambuco, gue ti~e}:cm. cessado pa 
!JCfmentos ate a data da pt1blicação desta le 

O Congresso No.ciona.l decreta: 
Artigo uni co. Fica suspenso, durant(\ sois 

mezes, o decreto n. 164, de 17 de janeiro de 
1890, na parte relativa ás liquidações força
das para os banco..; nac: :maes, com sédo na. 
capital de Pernambuco, que tiverem cessado 
pagamentos até a data da publicação desta 
loi; l'Ovoga.das as disposições em contrario. 

Sala dM Commissõcs, 14 de novembro de 
1901.- J .. r. 8c11bJ·a, presidente. - Ji'." Tolen
tino.-A,-lhur Lemos.- Rivarlavia Oorrêa.
L·ui:: Domingue.~ .-F1'ederico B::n·g,Js. 

N. 2S5 - lliOL 

Autoriza o Poder Execuliuo a ab1'it· o cretlito 
exll·ao1·dincwio ncccssa>·{o ao .illiru:steria da 
Ji'((zenda para pagamento a D. Analia 
Brum Gonçalve.o;, vú~11a do capiUto Eteu· · 
te1·ío JosrJ Gonçaft,es, l~abiWada po1· titulo de 
12 de jane1:1·o de 1DOO, do meio-soldo que lhe 
é devido desde 22 de dezemb1·a de 1893, em. 
que faUecet~ o seH mm·ido, atJ 5 ele dezem
bro de 1899. 

Requer D. Ana. lia Brum ·Gonçalves, vi uva · 
do ca.pitã.o da brigada militar do Rio Grande . 
do Sul Eleuterio .José Gonçalves, morto em 
comlmto no P.1sso Fundo, a 22 de doz('mbro 
do 18U3, q11e se lhe mande p1gar o meio-soldo 
dessa. data até 5 de dezombt'o de 1899, visto 
que o Thesouro Federal apenas ordenou o 
pagamento desse bcnefic1o desde 6 de de
zembro dosi;o· ultimo anno: 

Dos documentos juntos :i petic;ão se \yeri
fic:1. ll<wm· t';,~,lleeido em comlm.lie, na. tla.tl\o 
cit,~da, o Hl<~l·ido da. pcticiona,ria, cujo <lit'oito 
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garantido· pelo decreto n. 1.594 B, de 6 de 
novembro de 1803, foi reconl1ecido, em vir· 
tude do titulo expedido pelo Mínisterio da 
Fazenda em 12 de jn.neiro de 1900; bem as
sim que a peticionaria começou a receber o 
meio-soltlo a contar de 6 de dezembro de 
1899. 

Considerando q no- á peticionaria c \be o 
direito á pHrcepção do meio-soldo desclc J1. 
<lata do fallecimento do seu m<\rido, ex-vi 
do decreto de 22 de novembro de 1831; 

Considerando que, expedido o. titulo de 
• pensionista, e provado que á peticion;tria 

tem sido pago o mei.o-soldo desde 6 de de
zembro de 1899. lhe ó devido o pagamento 
desse beneficio desde o obito de seu marido 
até 5 de flezembro daquelle anno ; 

Entr.nde a Commissão do Orçamento quo 
deve ser adoptado o seguinte projccto: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado o abrir o credito extraordinario 
necessario ao Mini~terio da Fazenda para 
pagamento a D. Anali<t Brum Gonçalves, 
viuva do capitão Eleuterio .José Gonçalves, 
habilitada por titulo de 12 de ,janeiro de 
1900, do meio-soldo que lho é devido desde 
22 de dezembro de 1893, om que falleceu 
o sou marido, até 5 de dezembro de 1899 ; 
fazenõo as necessarias operações e revoga
das as dispo:üções em contrario. 

Sala da.s Commissões, 12 do novembro de 
1901.-Paula Guimar1íes, presirfcnte.-Co.s
siano do Nascim,ento, relator. - Vietorino 
:Montei1·o.-Afll1n-ink .-Sen;erleilo Corrêa.
Luü Piza.-.NÚo Peçan1w. 

O Sr. Presid(~nte- A m·dern do 
dia da proxima, sessão 1liurna SOl'<~ marmtda 
na ses~ão nocturna. do hojo. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas c lO minu
tos da. tar<lc. 

A ordem do di<L par:t a so.:;sã.o do sn.bbado 
16 do corrente, ficou se : do a seguinte : 

Pl'imeira pu.rte (até ús 2 1/2 horas ou 
antes : 

3a. discussão do projeeto n. 20G C, rlo 100 I , 
com pa.roccr· sohi'O as erncndu.s oll'eePcidas 
para 3a discussão ·do projecto n. ~06, <lm·lli'~ 
anno, fixando a dnspnza do Ministoriu tia 
justiça o Negoeios Interiores, para o oxni·
cicio de HJ02; 

Continu;wf.í.o rht 3a. tliscussão do prujt1do 
n. 121, dü HJOI, auLor.·i;,ando o Potlol' Ex
ecutivo a <Lbrir <to M!nisterio rt;~ .Jn:-.;t;l<_;a, o 

Negocias Interiores o credito de 100:000$. 
supplementar a.o n. 14 do art. 2° da loi 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900; 

Continuaf;~.9 da 3' discussão do peojecto 
n. n3 B, de 1001, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministerio <l<L .Ju~tiç<t 
e Negocios Interiores o credito de 11:200$, 
supplomcnt w a. verba 9• do art. 2<> da. lei 
n. 7-1fl, de 20 de dozembru de 1900; 

2a. discu;sã.o do pi·ojocto n 255, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir a.o 
Ministerio da Guerra o ci"eJito de 736:424$, 
supplomentar á verb<t w a-Eta.pa'l.:.....do ar
tigo 15 da loi n. 746, do 29 do dezembro do 
1900 ;" 

P. discmssã.o do projocto n. 139 A, de 1901, 
estabelecendo quo ai) cta1ms dos officiaes do 
oxcl'cito o da armada. nunca serão inferiores 
<t I$400, qualquer que soj<t tt g-narniçã,o a quo 
pertençam, salvo as excepr ·ücs da lei ; 

2a discussão do projecto n. G2 A, de lüOl, 
a.ltol'ando a classe la., n. l, das Tarifas das 
Alfandegas ; · 

2[1. discussão tl.o pro,jocto n. 218, .elo 1901, 
a.utoi'iz<1ndo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Marinha o credito de 
6:121$701, supplementa.r á verba 8"' do art, 
8° du. lei n. 746, do 29 de dezembro de 1900, 
para pagamento de soldos que competem 
aos officiaos transferidos para o quadro da 
roserv~ depois de annulladas as respectivas 
reformas; · 

2a discu:.;são do projocto n. 222, de 1001, 
dot.OI'minando que os offtciaes do exerr,ito, 
armada e classes annexas, reformados ou 
que so vonhu.rn: a. relorm<tl' rle :~ccOt·do com 
os docl'otos ns. lOS A, de 30 do duzemhro do 
IH89, e lU3 A, de :3o de j<~neiro' do IH\10, vo· 
lunhl'ios ou compul~oriamonte, toom rlil'eito 
;ls v:tnta.gens ex<u·arlaH no alv:~r;i. de lli de 
dezembro do 1700, o rosoluçiio de 20 de 
llczeml>ro do 1801 : 

tu· discussão do projecto n. f202 A, do WOl, 
auf;orizantl.o o Governo a despender até á 
quantia de 50:000$ para. u.uxiliu.r <ts dcspezas 
úo instaUu.1;ão c os trabalhos do Congresso 
Agricol<~; 

.1[1. discussão do projecto n. 146 A, do 1901, 
instituindo regras para. o cstn.belecimonto do 
oinprezas de a.rmazons geraes, deterrninrwdo 
os dieeitos o as obrlgaçi'ies dessas emprezaH; 

l"' úi~eus·:ã.o do pr-ojecto n. 142 A, de HJOl, 
roorgfl.nizando o corpo do ongonllcit'os na
vaos e fixando o pessoal do respeCtivo qua
dro ordinal'io (eoJ.n. par<lccm; tlas Conunis
sõos 1le Mnrinha, o ITumT<~ o Ül'c~<l,mento) ; 

~a. d iseussão do ])I'Ojocf;,> n. 256, do I DO 1, 
autor·izando o Poder Executi vn <L abl'ir ao 
Ministedo da Fa.zencla. o CL'üdii;o (~xtl'am·· 
1.lilliLI'ÍO tlo 47:22!J$70U IJil.t'a, d:tl' OXO!!Il~~àll ;l~ 
son fimH,~<ts do Suprenw Tt·i buna.l Fedm·nl, 
c!'LO conlit•mu.ra.m u.s do ,juiz :->oeciona.l tlu, 
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Parahyba, conuémnand'J a Fazenda Na- 111. discussão do projecto n. 182 A, de 1901, 
cicna.l a restituir a P:üva V. lq~1te & Comp., di.')pensa.ndo a Fazenda Mtmicipa.l de adcan
Lemos Moreira & Monte e S~ tos Gomes & tar o pagamento do sello nas causas em 
Comp., negoc.iantes nu.quelle Est:~do, o que que for au·tora ou ré, perante a justiça loc;~l 
demais pagaram por direitos de kerozene do Districto Federal, e dá outr·as providen
importado em I89G e 1897, com as rc- cia.s, com emenda da. Commis.-;ào; 
spoctivascustas; 2'' discus;;ão do projecto n. 271, de 1901, 

3·~ discussão do :projecto n~ 203, de 1901, autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Fa:wnda o c1•elifto extraordina
Ministcrio da. Fazenda. o credito de 21 :346$456 Ho de l!J :2Gl$200 paea cumprir a sentença 
para pagar a A. Avenice & Comp. c a do juiz seccional desta Capital, que . conde
Corrêa Chaves & P1nto, de accordo com a mnou a Fazenda. Nacion<Ll a restitu.ir a Rom
SBntença jndíciaria que mandou restituir- bauer & Comp;. Uf'gociantcs nesta praça., a. 
lhes o que de m<J.i:l pagaram {~ AlJ~wdega importando. que de mais pagaram como di
desta Capit,al; - · t·eitos de impor·tação de sal importado em 

1897; 
Segunda parte (ás 2 l/2 horas ou a.ntes): Discussão unica. do projecto n. 143, de 
Continuação da 2a discussão do projocto 1901, autorizando o Governo .. a. mandar con- , 

n. 259 A, do 1901, com parecer sobt•e emen- tar ao capitão de fragata Francisco Caclton 
d<ts offcrecid<:ts para a 2a. dist!ussão do pr·o- a antiguidade da data da promoção áquello • 
jocto 11. 259, dc:3tc anno, que fixa a despeza posto em 26 de abril de 18\JO; 
do Minidt.crio das Relações Exteriores para · 2"" discu~são do projecto n. 174, de 1901, 
o o:x.ercicio··-dD 1902; mandando que o Governo da Republica in-

2a discussão do projecto n. 2n, de 1001, demnizo, com a quantia do 70:000$, a Victor 
fixando a dospoza do Ministerio da Indus- Meírelles de Lima, pelíLS d0.3}1eza.s que fez 
tria, Viaqã.o c Obras PubLicas para o m~er- com a piotura, montagem e cu:;t,eio uo Pa
ctcio dJ 1002; norama do Descubrimonto do Brazil (com 

3a discussão do projecto n. 127, do 1901, substitutivo da Commissão de Orçamento a.o 
dispondo sobt·o a contag0m da antiguidade projecto n. 261, de 1900 ); 
do posto óo8 oflicia.es do exercito, <1 que se Discussão unica do · pro,jecto n. 186, da 
referem os arts. 1° e 2° da lei n. 350, de 9 1901, estabJlecendo quG ao engenheil'o Aris~ 
de dezembro do 1895; tiucs Galvão de Queiroz, aposentado no 

3a discussão do pro.jccto n. 264, de 1900, cargo de <lirecto.r da Sccr·etar·ia do Ministorio 
autorizanuo o Governo a proi'Ogar o prazo da AgricuLtur·a, Commercio o Obras Publi~ 
concedido á Sododado Montepio Get•a.l de.Ec J- cas, compete, dosde a aposentadoria, o or. 
nomia dos Set·vidoms do Estado para inde- denado do engcnheiro-ti;;cal de 2u. classe, eor
mnizi.l.r ao Thos·mro Federal da. quantia. que rcspond.cnte a. 25 annos ue serviço; 
lhe é devc:lora, até quo e:;sa instituição rc- Nova discussão uo J)rojccto n. 102 B, de 
gularizc sua situação, podendo mesmo l'cle- WOl, reda.cção pa,ra nova. discussão do pro• 
val-u. do pagamento di1 importu.ncia em que jocto que autoriza o Poder gxecutivo a 
ficou alcan~~ada no a.nno de 1899; conceder dous annos tie licença., com soldo 

3a. discussão do pl'ojccto n. 132, de 1901, simptes,a.o capitão do corpo do Estado Mai<>r 
autorizando o Poder Executivo, a abrir ;:,') uo Exc>rcito Pedeo Botelho da Cunha., pat•a 
Miuistcrio da Ma.rinha. o credito de lO~J:OOO$, tt·ata.r d.e . ncgocios de ,-;eu intercs.-~o dont1·o 
suppl(•ment:.Lz' ao ;u·t. 8°, n. 24-0bras-da do pa.iz (omond.a destacada do projocto . n.102~ 
lei n. 740, do 29 de dezembro de HJOO; de HJO!); 

2a. cliscu8sã.o do projecto n. 131, de 1901, DiscnsiãO unica do pt•ojocto T). 19.), do 
autoriza.ndo o Poder Executivo a abrir ao 1901, antoriza.ncio o Guvemo a concodm• ao 
Ministerio d;t l•'azendu. o credito extr<WÍ'din<1· rnu,chinist<t 1le 2·• cla,ssc dJ. gstrad<L !lo Ferro 
rio de 1: l:J2$, pu.ra. pagamento a. diverso:; Central do Beazil Achiles At·na.nd Coutinllo, 
opora1•ios da Casa da Mooda ; um a.nno de licença, com. ordenado, para tra.· 

3" discussão do projecto n. 2~52 A, de 1900, ta.t de su<t sautio onúe lhe CJilVÍyl' ; 
autorizando o Pvder Executivo a tranJfor- DiscU$S<lo unic:1 d.o projecto n. 267, do 
mar as lu., 2a. o :3 1~ turmas da Suu-Dlrectoria 1900, autoriza.nuo o Podot• .Executivo a con
dos Corroias em 111

, 2a o 3a se~çõe.~ nu. Dirc· ceder uma pensão de l$500 diarios, a contar 
ctoria Geral, passando os chefes de turmas a. do abril de 1898, ao ex-empregado da Estrada 
chefes de secção, <iosdo que preonctw.m a~ de Fcr1·o Central de Pernambuco Lulz ALfonso 
condições rugulamontares, e dando outras b,er~eira. 
providencias; 

3'• discussão do projecto n. 103, do 1901, 
marcando os casos o a fórma da. rovi&\.Q das 
condemnações ·; 
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148a SESSXO EM H DE NOVEMBRO DE 190! A.brantes, Manoel Alves, X:wier do Valle, 
.João Candido, Ma.rçal Escobar, Francisco 

( Nocturna) Moura, Aureliano Barbosa e Pinto da. 
Rocha. 

Presidencia dos Srs. Saty1·o Dias (2'' Vice
Presidente), Carlos · de Nova.es (1° Secre
tw·io)e SatyJ~o Dias (2~ Vice-Presidente) 

A's 8 horas dct nonto respondem á clw.
mn.da os Srs. Satyro Dias, Carlos de Nova,es, 
Angelo. Neto, Agapito dos Santo;:;, Luiz 
Gual!Jerto, Gabriel Salgado, Sá Peixoto, 
Hosannah de Oliveira, Antonio B<\stos, 
Scrzedello Corrêa, Luiz Domingues, José 
Euzehio, Cunha Martins, Anizio do Abreu, 
Virgílio Brigi·lo, Francisco Sá, Fl'Odc
rico :Borges, Gonçalo · Souto, Eloy de 
Souza, Trindade, Camillo de Holla.nda, 
Cel;:;J de Souza, Bricio Filho, Pedro Pernam
buco, Jovinla.no do Carvalho, Rodrigues Do
ria, Seabra, Castro Rehollo, Noiva, Augus~o 
França .. Milton, Francisco Sodl'é, Manoel 
Caetauo, Paui<L Guimarães, Alves Barboda, 
Tolontino ·dos Santos, Edua.edo Ramos, Pa
ranhos Montenegi'J, José Monjn.r-dim, José 
Marccllin:>,h·incu Ma,clndo,I-Icnrique La.gden, 
Raul Barroso, Antonino Fi-alh:>, Nilo Peça
nha, LourançJ B:tptista, Alves do Brito, 
Silva Castt'o, Custodio Coelllo, Pereira Li
ma., Oliveil•a Figueiredo, Theopllilo Ottoni, 
Francisco Veiga, Ga.stãc da Cunha, Penitlo 
Filho, Esperidião, Le.JDcl Filho, L<tmounier 
Godoft•cdo, Olega.t•io Maciel, Lamat•tinc, Fer
nando Prestes, Dino Buono, Valoi:~ de Cas
tro, Costa Junior, Adolpho Gordo, Cajad.o, 
Benedicto de Souza, Lindolpho Serl'a, La
menha Lins, Carlos Cavalcante, Francisco 
Tolentino, Barhosa Lima, Gérmano Hassb
cher, Victorino Monteiro, Vespasiano de Al
buquerque, Cassiano do Nascimento e Diogo 
Fortuna. 

A bre-so a sessão. 

E sem causa os Srs. Ca.rlo3 Marcellino, 
Alburquerquc Serejo, Arthur Lemos, Indio 
do Brazil, Gnedelha Mourão, João Gayoso, 
Jo::tquim Pii'e.;;, Raymunçró Arthur, Thoma.z 
Accioly, Nogueira Accinly, Thomaz Caval
ca.nti, João Lopes, Sergio Saboya, Pe1:eira. 
Reis, Soares Neiva, Lima FHho, SiLva Mariz, 
Erminío Coutinho, Teixeira de Sá, Gomes de 
Mattos, João Vü:ira,-Pereira de Lyra, Esme
raldino Bandeira, .Julio de Mello, Estacio 
Coimbra, Araujo Góes, Arroxellas Galvão, 
Raymt.indo de Mimnda,SylvioRomero,Fausto 
Cardos:), Eugenio Tourinho,Vergne de Abreu, 
Adalbcrto Guimarãe.:;, Rodrigues Lima, Gal
dino Loreto, Pinheiro .Tuniol', Heredia de 
Sá, CelsJ dos Reis, Nelson de Vasconcellos, 
Oscar Godoy, Sá Freire, Bar1'0J Franco 
.Junior, Deoclecia.no de Souza, Julio Sal) tos, 
Aureliano dos Santos, Martins Teixeira, Vi
riato Ma~carenhas, José Bonifa.cio,João Luiz, 
Monteiro de BarrJs, Bueno de Paiva, Car
neiro d.e Rezende, Francisco Salles, Antonio 
Zac:1.rias, Henrique Salles, Mayrink, Ln.n
dulpho de Mag<~lhãos, Carlos Ottoni, Eduardo 
Pimentel, Rodolpho Paixão, P;1dua Rexenrlo, 
Gustavo Godoy, Domipgues de Castro, Oli
veira Braga, Rodolplw Miranda, Joaquim 
Alvaro, Edmund() da Fonseca, Luiz Piza., 
Cincinato Bea.ga., Alfreclo Ellis, Teixeira 
Brandão, Alencu.r Guimarães, Paula Ramos, 
Soares dos· S<.tntos, Angelo Pinheiru, Fl·a.n
cisco Alencastro, Rivadavia Corrêa, Alfredo 
Varella e Campos .Cartier. 

E' lidu. e· sem debate opprovada a acta da. 
sessão diurna. de hoje. 

ORDEM DO DIA -

E' annunciada a continuação da .. 2a dis
cussão do projecto n. · 259. A, de 1901, com 
parecer _sobre emendas olfel'ecidas para a 
2a d.iscus3ã , do projecto n. 25'J, deste anno, 
que ·fixa a despeza do Minis&eM.o das Relações 
Exteriores para o exerci cio de l 902, caso 
não se encerre na ses;;ão diurna. 

Deixam de comp:1recer com causa parti
cipada os Sra. Vaz de Mello, Urbano Santos, 
José Boiteux, Podeo Chermont, Rodrigues 
Fernandes, Christino Cruz, Augu . .,to Sevel'O, 
Taval'es de Lyra, MnJaquias Gonçalve3, Mo
reira AlvtJS, Cornelio da Fonseca, Elpic:lio ele 
Figueiredo, Alfonso Costa, Jo.3ó lJua.rr.e, Epa
minonda:) Gracindo, Tosta, Felix Gaspar:, 
Augusto de Freitas, Marc:Jlino Moura, Dio- O Sr. Celso de Souza- Sr. 
nysio Cerqueira, Sampaio Ferraz, Augusto Presidei1tc, estava hontem a co 1cluir as 
de Vasconcelloa, Martinho Campo.i, Pereira ligeira.s considoraçõe3 que tinha a fazor sobre 
dos Santos, Joaquim Broves, Rangel Pe :tana, o projectJ do Orçamento do Exterior, quando 
Estevão Lobo, Ildefonso Alvim. Mont~il·o da fui interrompido por V. Ex .. afim de pro
Silveira, AlfL•edo Pinto, Adalberto Fel'raz;, ceder-se á vota,ção da.s materia.s encerradas 
Arthur Torres, Manoel Fulgcncio, Nogueira na. sessão anter·lor. 
Junior, Lindolpho Caetano, Miranda Aze- Tratava-se do assumpto de grande impol'
vodo, Moreira da Silva, Bueno tle And.radu., tancia, como era o pr.)jecto q UJ fixava a 
Paulino Carlos, Azevedo Marquo.~. Antonio dospez:1 do Ministerio da Mn.rinha, c com
Ciutra, HermeuogUtlo do Moraes, Ovidio 'Pl'ehontlo V. E:<, que eu d~veria. gostosa.: 
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mente accedet· á intimação que me fez, por- O SR. PEDRO PERNA:Mnuco -Isto não ê 
que queria por cst<1 fôrma deixar bem medalha humn.niéarb, unica que pôde 
assignalado que nós da opposição 11ão que- crear-sc. 
remos absolutamente crcar embaraços á o SR. CELso-DE SouzA-E' 0 rostabeleci-
passagem das leis de meios nesta Casa. mcnto da._ordem de São Bento de Aviz; que, 

O SR. HoSANNAJI DE OLIVEIRA- Apoia- como V. Ex. s.tbe, era peivativa <tas classes 
do. armadas. 

0 SR. CELSO DE SouzA - Seria isso, Sr. 0 SR. PEDRO PERNAMBUCO - E sem au-
Presidente, um gNnde erro. torização legi..;tativa. 

Não está. absolutamente em nossos planos 0 deixar de concorrer com o nosso esforço para Sn.. CELso DE SouzA-Eu não queria me 
que seJ· <tm votadas as lefs aiinuas, pois de occupar agora da. q i.lestão, tanto mais quanto 

o facto não se acha ainda consummado. outro modo nós iriamos proclamar a dieta-
dura financeira. 0 SR. PEDRO PERNAMBUCO- "Quasi coa-

Isto, porêm, Sr. Presidente, não quer summado desde que o Jornal do Oommercio 
dizer que deixemos correr á revelia os orça- dá noticia hoje. -
ment'Js que são offerecidos á con;;ideração O Sn.. CELS:> DE,,.Souú- Ser<-'L grande a 
desta Casa. · minha decepção si amanhã. vir confi1•mada' 

Estamo$ promptos e dispo.:;tos a auxiliar esta-noticia pela publicação do decreto no 
-a passagem dos orçamentos, reservando-nos Diario Official. 
o direito indiscutível de sujeital-os á nossa 
censura, tanto mais quanto v. Ex. sabe que O SR. PEDRO PERNAMBUCO- Conte com 
mesmo nesses projec&os o Governo vae pas~ esta decepção. · 
sando verdad~iros contrabandos legislativos. O Sn.. CELso DE SouzA-Em todo o caso 
(Apartes ) . ahi fica o meu grito de alarma contra. 

Basta citar o facto das emendas referentes esse modo especialis8imo de commcmorar a 
aos 40 o f o da farinha importada em saccos, gloriJsa data_da proclamaçio da Republica. 
para · deixar evidentemente provado o que despedaçando-se as paginas do nosso estatuto 
venho de dizer, mo::1trando que o Governo politico. 
tambcm se servo da cauJ.,~, ot·çamcntaria, Como j;t disse, Sr. Presidente, niío quero 
para enxertar no orç~amcnto as medidas que agora dj::;cutir esta questão, que será. oppJr
julga de sou interosse. - tunamente desenvolvida. ·-

Não fossem esst~s razces, ou teria na sessão 
de hontem concluiüo a.s minhas dc::;preten- Não quero agora me occupar di1 questão, 
ciosa.::; considerações sobre 0 Orçamento do nem sob o ponto de vista da inconstituciona
Extet•ior 0 talvez .tivesse sido isto conve- lidade da creação da mmlalha ou da m·dem 
nicilto ; - talvez, Sr. Prcsiclent.e, mo tivesse honorífica, nem mosn~o da competencia 4uo. 
feito bom ao espil'ito, pol'que eu não tel-o- possa t(3r o Pouer Executivo para easa 
hia, como tenho hoje, app>chon8i vo com a crea<,~ão, competencia que serit~ exclusiva 
not·ma do conducÜL quo continua a seguir o do Congresso. 
Sr. Presidente da Republica na direcção dos I~ o facto está, póde-se dizer, peojulgado 
negocias publicos. por esta. Camara, quando o anno passado 

Foi com grande sur·prosa, Sr. Presid~nte, approvou o parecer J.a Com missão de Ma· 
que li ho~ no Jornat do Commercio uma rinha e Guerra inúeferindo a pcf.içã.o em 
local, o que quer dizer que o facto estú. ,quasi que o Sr. general Arthur Osc<u· de Anurauo 
realizado, porque as noticias dadas por Guimarães peJia ao Congresso a creação de 
aquelle autorizado orgão J.a opinião publica uma mellalha para dí$tinguir aquolles mi
quasi sempre se traduzem em factos, têm litare,; que se ba.vitm conduzido com lira
cunho official, noticiando que o Sr. Dr. vur,~ na campanha ue Canudos. 
Campos Salles pretende commemorar o an- Entrando agora propriamente n:1 materia 
nivet·dario da Republica. com um verdadeiro em discussão, V. l~x. me ha de permittil' 
attentado á Constituição, creando uma me- que cu faça uma referoncia ao relatorio 
dalhade merito milit:J.r. - que o Sr. Ministro d.o Exterior apresentou. 

o SR. GERMANo HASSLOCHER-Não apoiado, estQ anno ao Presidente da Republica. 
não ê um Mtentado, .não é or<lem hono- H na sessão de ante-hontem, quando 
riftca. iniciou-se o presente debate, o meu illustre 

, - · companheiro de bancada o Sr. Pereira de· 
. O SR. PEDRQ PERNA~muco - Não é outra Lyra disse que esse trabalho absolutamente 

cousa. não honrava o talento do illustre mineiro, 
O SR. GERMANO HASSLOCHER - Medalha que se acha ~ frente do.s Negocios (b E~· 

e ordem honorifica sã.o causas distinctae. terlor. 
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S. Ex~ quasi quo limitou-~o ao historico I Os navio:; daquella procedencia, che
dos factos que se passaram no Ministeriu, gando ao primeiro porto do Bra.zil, isto é, 
durante o anno, sem tor ap1·osontatlo metlitla ao porto de Pernambuco, nã,o podem - ahi 
alguma referente aos negocios da suas pasta, communicar-se com a terra, deixar passtt
metlida alguma que po,lessc trazer beneficio geiros, nem cargas; devem, a custa de gran
ás lWssas relações com os pai.zcs cstra.n- des :mcl'lficius, demandar a Ilha Grande 
geiros. • para ir passar pelo processo <la desin-

Seguindo as pégadas do seu collcga du, recção! 
justiçu,, o Sr. Mini:stro do Exterior não jul- E' por essa fôrma, Sr. Pl'esideuto, como 
gou digna da mais ligeira rcferencia. a IDl~- eu disse, que o Governo encara as questões 
dida tão altamente reclamu,da da inst<.tllação referentes á hygicno publica! 
do laza.reto de Tam<mlla.ré. S. Ex., nem Peço a V. Ex. q uc me mande trazer o 
pelo facto de referir-se ao desgParlavel in- relatorio do Sr. Ministro do Exterior. 
cidlmte que se deu na ilhLI. das Flores, se re-
cordou de dizer uma palavra siquer sobre O SR.. PRESIDENTE- Vou peovidenciar 
essa questão, que lloje. Sr. President3, se para que 0 nobre Deputado seja atten:_ 
acha revestida de certa gravidade, porque dido · 
tem em si empenhaua.a. pala.vl'a do Governo, O SR. CJ~Lso DE Sou7.A-Sr. Pre.;idente, 

. envolv:e um compromisso assumiuo com os um dos pontos do relatorio do Sr. Minis~ 
paizes estrangeiros. tro do Extcriol', que maifl mr. prenderam 

Não pretendo, Sr. Presid;mte, alargar-me a attenção, foi aquelle em quo S. Ex re
nas considerações reclamadas por es;a me- cla.mava o augmonto de vencimentos pm·a. 
dida, porque provavelmente elta será. tra- cortas lcgaç·ões. 
tadt~ por occasião da discu.;são das emen- A medith reclamada pelo Sr. Ministro 
das offm•ecidas ao prujocto tio Orçamouto do Exterior rct'eria-so creio quo a trcs 
do Interior, om :ma 3a uiscussão. Te- ou quatro legaç~õos; mas, ao passo que 
l'cmos, então, occasiilo uc ver a ser·íedade S. Ex. na parto em que se reporta v::t aos 
com que o Governo vae encarando o:;ta rendimentos dos con.mla.dos, noGando_um au
questão, o modo por que cllo pretentle es- gmento do renda., deixou, entretanto, de 
qui v ar-se uo compromi:-5:50 solemnornen Lo as- pedi e a mesma IH'ovidencia, para os con
sumido, o modo por quo oUe encara. a mo- sulados, cujos tr;~balhos, aliéis, augmonta
mcntosa quo.'jtã.o d;~ hygieno public1, o mo- ram com o excc::;so da-1 facturas. 
do, em fim, por quo elle se intoro:5s<.~o pelo Creio, Sr. Presidente, quo a essa vorlJa. 
dcsonvolvitnlmto üc nussas rolt~~;ões cum- do orcarnonto for;un oH'el'ocidas duas omon
met•ciaos com os pa.izos estra.ngcir·os. das, reclamt~.ndo igual favor para os con-

Tudo i'lto, ~r. Pt•c:iidont•~. nós upportuna- sulcs, o legações não contempladas por 
mento havemos de analy:iar, de~tnte da S. Ex. A prevalecerem as razões apresen ~a
emenda quo fui ull'croclda pelo honrado De- das pela digna Commi~sã.o de Orçamento a 
putado pelo Estado do Alagôa.s, p()r inspi- favor do::; chefdS dessas legações, taos emen
l'aç~ão do Governo, á veJ'béL q no h a via sido das não pódom deixar de ser acceitas em 
votada pela Camat·a no projodu ofl'erccido á. relação aos consulm. Como, :porém, V. Ex. 
consideraciã.o da mosmi~ Camara e q uc pela devia ter visto, a honradn Com missão não 
propl'ia commissii.u fui declamda ser a U.e- acceitou as omenda.s a quo acabei de rol'erir
cisãu final sobt•e o decantado laza.reto de me a respeito dos consulc!:l, allogamlo quo 
'l'amanda.ré. cogitava-se de beneficiar sómente alguns 

E' realmente digno U.e nota. que, quando, che!es de legaç~ões menos fa vorocídas. 
ne~ta. Ca.:pital, o Governo vem em <mxilio do Ot·a, Sr. Presidente, por que razão a illus· 
municipio, soccorrendo-o com gro.~sas quan- tru.da Commis::;ão do Orçamento não admit.
tias, para debcllar a poste, quo est:L gras- tiu o mesmo estado de desfavorecimento que 
sando nesta cidade, n'iio trate de medidas devia. tambem milita.r a respoito dos demais 
prophylaticas, de medidas hygionicas, que chefe:; de legação e mesmo dos consules 1 Eu 
tenham por fim cohiuir a inva::;ão da pestJ não quero dizer, Sr. Predi<.lcnte,que aillustre 
em out1•vs pontos d.a Republica. Commíssão de Orçamento quizesse beneficiar 

Agora mesmo, creio que · por dect·cto U.e o homado Minist1•o U.as Rolações Exteriores, 
hoje, o Governo acab:.t. de declarat· infi- quo ainda hoje pótle·se considerar 9hefe de 
cio11ados os portos d:.t. Escos~ia, obrigando, . uma des.ms legações f;~voreéida.s ; porque é 
por est:l. forma, os nt~.vios dar1uella proce· corronte que ~. Ex., torminada· a. sua. com
dencia com destino ao Bmzil a irem fu.zer missão junto ao Governo do Sr. Ca.mpos 
quarentena na ilha. lira.nde. Sa.llos, voltará á sua legação. Em tod.o caso, 

SabeV.Ex., Sr.Pror.üdonte,o quo importa não pos.:;o doixardo impugnaras mzõescom 
est:.t. med.ida, não toodu sid.o ainda instu.llad.o q_ue a. honrada. Commissã.o rejeitou as emen· 
ou abel'to o Lazarcto do Tama.ndaró .:1 .da.s ~esso sentido oll'orcci<las polo meu dirJ .. , 
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t.inc!.o colle~:~ llo representação, o Sr. 
VnpHt,;tdo Pcr·uit':t 1lo Lyra • . 

Nf.to fl\H~ro, Sr. Pt·csidentc, por ma.is tem])O 
f;~l;i"·~u· a i.Lt.tenc~oü:~Cu.úi:n·a. (Ntío apoiados.) 
Devia. tce concluído nu. -sessão <lo honficm o 
discut•;;;o, :;i V. Ex. ni1o se visse forçado a 
intc;·rompor-nw, p wa. tratar de negocio tlc 
1n:1is íLlt<t impot•l; tncia, como a votação da.s 
leis d.c meios, cuja. tliscus::;ã.o j<~ se a.cha.va. 
Cll(~,\l'l'~liht. . 

F<tZ:3tl!lo c~t:.t-; l'<L pida.s consüleraç;õcs so 1Jre 
o p:n•ccct· d<1 honrada Commis(?ií.o, compro
mctto- mo a vo1;~1r n<1 smt maior parte as 
erncn<hts qno fora.m offerccidas a.o mesmo 
pt·oje \~to c que UvcJ'i1111 pé.l.recor favol'<tVf~l Ü;t 
mesm<.t Commissio; divergindo, entr'etn.nt.o, 
de suas considul'<.~<,:õcs, i1 rcspci l;o Uil.S <luas 
que en :.tc:tb::li de salient<.Lr e r0ferontes á 
applicaçã.o rh lei de 8 de novem~ro de 1§95, 
tambom aos constllcs o ás demais lcga,çoos. 

São est<~~. St•. Presidente, as considcr.:.~,çõo.-; 
• que tinha. a. fazol', pedindo desculpa. :1 V .gx. 

si por essa, fót•rna. a.husci da tdtenção com 
ctue me honrou a Camara. (Muito bem; 
mttito úem,.) 

Quando cu discuti:.t este assumpto, não 
tinlut em vista sinão colla1Jorar com totlct ct 
1:1?-inhn. sinceri1lttde de patriota, 'com a sincc
r·u!ado do homem que está no excrcicio do 
um mandato, pa,ra. eviktr que a Ca.mara llos 
Deputados üc rninh<1 Patrl:..\ viesse dar auto
riza~ã.o para yrorog:tr-so um contea.cto, .que 
consulcro lesrvo }):.tr•:.t o BI':.tzil, um contrado 
que considm·o um vcr(hidci.ro éSci1ntl:.Lio, 
eontl·acto (lUC en qu:tlífieava de ladroeí.ra, 
osi;nva bem longe do im<.tginar que os U
lustrc":l coUcga.s, Iml'<.\ os quacs só tenho 
pahLvrns de considm·açfio, por·que muito me 
mm·ecmn, julg<tssmn qne assim me pro
nunci:tnclo tinhn. em vista a.ttingir ás suas 
incontestavcis prohhhdos indiviãuao.->. 

Dizer, como eu dis;o da tl'ibumL, que <.L •C<v" 
m<tra. dos Deputa.dos ia vot:tr a pr.Jroga
çio do um contra.cto, que era. uma, !a.drocil'a.• 
não podia., em iiHrma.ção do t<ü natureza, ser 
envolvido, nem de leve, o l'Cnomc dos illus
trcs membros da. Comrriissã.o, que havia dado 
o seu p;weccr. no scnticlo úc ser attcndida. a 
disposição ot•çttmentaria. 

Qua.ntlo cu defcndi<t a. emenda. suppro:'lsiva. 
ue somelll;.mtc autoriza.çã.o, propugnava. 

O Sr. Germano I-Insslocher os intercs~es d1> p:~iz, porque.sio Govorno 
- St'. PJ•e:üclonte, creia. V. Ex. quo ú ver- puzo~so em concurrenci:.t publica o ~m·vi<;.o 
tladoit•amon t~ c mstrangiuo quo von toma. r das lol;orla.::~, em voz da conliri huiç ·IIJ, j nsi · 
}lal'to na. di:;c ttl:isã.o do Ol'çamento do l<:xterioe. gnific<tnte c l'Ülicula., que ([(llle l'CSulta}J<.tr:.t 

Eu nü.·> ~ei rn:1 ís u.té onde va.o a. libet·d;tdo us eoi'1'0S publiaos o p;tr·a as instituições soe· 
do e<.~.d•t lllll <lc nó::; 1111 rli.-:tcussã:í) <ln <~S:-\llrnpl;o:-; cot't'i1l;~:-;, i1 sotmr t CJ.Ilü <t cunstituc soria.,polo 
de~tn. na.t1tt'ü~:t. Singular· d.o11tl'ina, oslil'itlllm 11111noo:;, einco ou ~ois vozes mn.iot•. 
nwsmo, <.Ú!<th:t d•.) a.lti[Uirít· l'ót·o~ de clllad1\ 1': :t <lomonstf':tç~ão que eu fazia., inconiios
denf;t•o tlc.·:lie P;t,l'la,monto, <!llil,g-indo tle lllll '· l,a,vd, t'unda.da <'lltl cifr•a...:, cr•:J. :;ujeit:L :L a.pL·e
llliUlllit·a. 1:\IH'pt·olll'n·lonl;n at[lll}llo.-., quo I)I!S!l- d:u,!:"i.o 1l;~ nwsnta Commíl'):.;ã.u, em eu.io r~l'itc
.i:ttll sitWIH'atn:lnLn cullabot'i.Ll', d1!11Í.t•o d1•;-; l'io I!Olllio o !(tllH'iíL ol'iontal·IL pal'iL qun !l!l:t. 
lilliÍ l,t~:) d. t~ :-illit~ ClJ't,\aS, pa.t•:t o){ a..-:."li.Ullpl;l);~ IIIOI)jl,a,:l-10, I~OJ'Iill I~OlllO tlll HSbva 1lll elova.r.~ã.o 
qu.~ dir.mn t•o;puil;l, :ws ;tll.o.~ inl.t•t'IIH.'n~ tia. 1\o ·\ :411ll!'\ snnt.itlllllltus, tlo snu <lesojo <le bnlll 
pa.lil'iil .. LJi..;t.~IJI'tli~t· da~ Cuntmis.~ií:~s ,·. eowl111~i.a, Stlt'\'LI' a. P:~liL'Íit, tht sincm•itlado com tpw elln 
qtH' t~ll;t,S (,Olllillll COIIll) 11\itlli('u.-\Ga,l;.lÍl!S de t~ollt~tii'L'n, t\UIIl O~ ~HilS o;;f'ot'I,~OS, )litl'l\, que 
ltosl.l!itlailo. IJIIOI'lllll 11110 IHi.'J, U"i llltlllliJl'US 1l:t. l,odll.~ o . .; SOL'VÍI:II~ plllJli«~OS ~nj:tlll a,f;l;e.ndidus 
lllitiDI'ia., :\.l:at~~rn,,:; os sou~ p:tl'llCtli'O:-i t:olt\U 1l:L t'út'tll:L lllii.Í:-1 tlull venícnte. 
tl•>gm;ts e a mittilllit tliseurda.ncla. quo ma- A illusl;r•ad;t Co111mis~:tu, ,julgnndll-:)0, en
nif'esta.tlYH ~~. eunsillct'itd:t at6 como tle.-n·e- treta11to, fodtla, :tLir;t a que,;tã.o no tennnll 
spci~o M valor- moml de c<.tda, um daqucllcs d<L cuntlanç;~ possoi.•.l c dcpui:; de amrma.r, pul' 
qac i.t'3 c:>rnpõmn. E' hojn frcquoiltc proton- moiu de um voto 1le solitlu.ricda.rle, que ella. 
dr~r~m co !local' no toercno du. confiança ost,:wtt a.u lu.do do seu illustro rol<1tur,t'cz com 
polltic<.l. o,:; p:.u·ecot·cs o quem ousa a.fu.st.u.r-sc que essa mesm;t questão fos::;e levantada. nt> 
ddlc:), c:)mb:ttcl-ofl, t! úiscolo, <lesmcreco os seio u<.tS IJ~tnc;vhs o quo a a.utol·izl.1çã.o P<ts
mlwitos do scn':l col!cgas, compromet.to-lho.'l sus.so, nli.l) como n mrLnifcsti1ção do juizo 
a.s ropu&açücs. sincero da C;Lm:.~r;t n:1 mu.teria, porque a. 

Contos!;:u· os sous concoitos, as su:.ts opi- C:tma.r;t que vutou <t D,utorização pa.ra pro
niões, o sea modo U.c cnc~tl'<tr os a.ssumpt.os rug<Ll' o~so coutl'<tcto fol-o simplesmente 
rt((O lhos são <tlfedos, é dosconsiücril.l-os pel<L eonvie<,~ã.o do quo procodor de mudu 
ainda. inüivlduuJmolltc. euntt·i~r·iu sm·i:~ dos;Lutur;Lr :L Commissfi1>, quo 

Huntem, n:.L discus:-::i"i,u díJ, Receita., Iovn.n- ll:t,via. erJUuew.lu orn toet·eno tüo dolieatlo u 
to u-so no selo da CoJnmiss;'i.o gt•,wo qllestilo ;t::>sump~~~. mas t:utlw urn prolung:tmen to ÜtL 
dH confin.nçl:t, por·q tte a.q uollcs que h<w ia.rn s~tlid;~l'imlac!e com 1, l'Cia.tut·. 
abot·thvlo o assutnpto l'tli'•lt'enl.u tí.:-5 lotorbtH g 011 :-ló vinlm di:t.ot· ti: Commissüo tln or ... 
pas::;ava.m por tne da<io ;~o d\~.bcttc uma feição, t,~<~mento · o ú. Camat'tt, bem ttltu, com datlos 
quo n Commissã.o .julgav<.t de::lairosa par<.t si.fornecitlos pelo propJ.'io Governo, qun, no 

ç,~wara V oi, V li 
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anÍw de I 000, haviam sido extralridas loto
rlail n •~ itn}Wl't.a.ncia de :n .566:000$ o que 
de~s;1 impol'l;ancia o Thosouro só t•ccelJm'a. 
1.831:910$5~~(}, sendo: 
Irnposto de 2 °/o·......... . .. 6:11:320$000 
Idem t!c_5 °(0 (1-:iel!o)......... 160:444$000 
ncnctleio.................... 807:000$090 
Coni;riuuiç~;'i.o para. os Estados 

do Goyaz, Ma,tto Grosso, 
Çca.r<i, Rio Grantlo do Norte ·. 
e Piau l1y. . . .. .. .. • .. . . .. . 177: 14:1$956 

Remanescentes ....... :...... 30:000$00~ 

E ÚloStl'i1Va que, ao passo que só i1 isto 
attingiam os on11s do contl'a.cto quo se vae 
}H'Ot'ogar, di:;;pontlo ello ·que 37 °/o do V~dOl' 
<la.s lotcri<l.; 1ica.m reservados para. os seus 
conce:;sionarios, as vantagens pol' cllcs co
Uüda.s mont,aram ao lucro bruto, em um 
a.nnv, de 11.679:420$000. 

Desejando bom e:'lcl;lroccr a Commissio c 
a .Ca.mara, tratei de joga.t' com dados of
ftciaes, com a lettra. do con Gr<'\C to, com os 
relat;orius da companhilt exploradora., com 
documentos incontestavcis, quo nos dizem 
quo o inverso ainda não seria tudo .quanto 
dovcsscmos exigir de um sorviço dc;:;su, 
Na.tuecz:.t, que é nm oscn.n<lalo, quo cssci 
11.079:4.20.~ enteasscm para os cofres d~t 
n<tçiiõ e que . súmcnto <.t importan•~ia. t.o';a.l de 
suas CLlfitl'ilJuiçõcs, no valol' de 1.831 :UI0:~;:35ü, 
fossem o lucro Ja emprczJ .• 

Mas é o coatrario : 
A Naç'fí.o é Iudiul'iada. c a cmpl'cza onl'i· 

quceo de uma mttnoit•a o:':lpanttJStt) 
Qwmtlo ou dizia. quo a l:.~tllf'ia lit•a. uma. La.· 

droeir:t, não lançava pa.la.vras a cMmo, 
não fazia. alllt•ma~~êio.; qno fossem, porvon
turit, a explosão do ollio de al~&ucm que! 
apa.ixon:tdu cs~ivcssu a comb<tter um negocio 

-qua.lcluot·, o menos accusa.va i.t Commis.-;ão. 
Eu dis~o ;t Commissão <lo Orça.mento quo 

a lol;ol'li1 et•u. uma. ladroeit·a. c ois aqui (o m·a· 
do,· mosf,·1·a um 21apct que tem. em miios) 
a ladt·oeiri.\, que ninguern quce ver·, mas tlllC 
aquollos quo estudam os processos omprega· 
dos, qae <trta.lysa.m a. questão, descobrom, 
pari1 apr0scntu.rom á Camara o tlizci·cm: 
·~Va.o-sc pt·orog;w nm contra.cto do loterio.::;, 
que thdogat• a roubos extraurtlinarivs o es
candalosos.» 

<JucrJm ver 1 
No 'plttno n. 75, das Loterias Nacionaes do 

Brttzil, com o pl'cmiu maior de 200:000,$000, 
· com 50.000 lJilltnLL\::j a 15*000, devem sur dis
tl'ibuitlu~ tiO 0 ( ., J.o pt'etnios, ou ~mJu.m 
·15:1:UUU,";'UUU. 

Sornma.ndo os premios, que constam. do 
impl'csso, no verso do bilheto, vê-se, com 
e.tfoüo, tl ue u. ~(HUma. dess0s :prcmios dJ, ex.u .. 
c ·~<11UGLJ.li<J ~ quu.utüt d~ 450:0U0$000, 

Diz o impresso:«5.000 billwtes, premiados. 
pa.m a terminação do l o premio, a 20,)000-
l OI 1:000$000». 

Estes ·100:000$ são nccessarios para darem 
a cifra que completa a quantia quo o con· 
tracto determina que seja. dis~riuuida em 
premi os. 

Existindo 50.000 bilhetes, de facto deve 
haver 5.000 bilhetes com tormümção igual á. 
da sorte grande. 

Entrotanto, no verso do bilhete, se diz, 
que os doi:-> finacs· do primeiro premio, .nf1o 
terão direito ao premio da torminaç·ão sim
ples; quer dizer que si :.\ loteria terminar 
em 76, .pelo que ost<.l inserto, no billmte, 
devem ser premia.dos com 20$000, 5.000 bi
lhetes que tm'minom em 6; mas, como a 
loteria excluo todos os bilhetes que termina· 
rc1i1 om 76, segue-::;e cpto dos<:i,pparecem· 500 
bilhetes a 20$000, o que dá a. somma de 
IO:OOO!];OOO,que é tanto quanto rouba a Com
panhia. de Loteeias Naciona.es em ca4a. plano 
destes ! 

E o procedimento do Deputado no cum
primento do seu dover, levado ao extremo 
de um ostudo tão minucioso, SJbr·o o assum
pto, é desm~turado pelo:-:; illustrados mem
bros da. Commissiio do Orç<tmcn ';o, qu.J 
voem na oxprossã.o «laa1·oei1·a» uma, intenção 
ollonsiva para suas pessoas, coustt que nunca 
poderia ter passado pl~lo meu cspil'ito, por
quo sci•i<t uma dcsattonç~ão, uma injuria tlo
pt•imcnto a homen·s quo reputo mcrece
dorc.i das maiores distincções o das home
nagens llo maior respeito! 

J<:ntJ•ct<Lnt•J, lovanta.:so c.1ta. questn.o, tra
zom·a y>ara. o.{f;o t•ocinto o g:u•anto á. Camu,ra 
quo, si pttssuu a <mtot•izu.çã.o pi1ra. ser proro
gatlo ostu escandaloso contracto, foi sim
plosmon te porq uo a Commissã.o d"e Orça
melltt' havia. chegado ao ponto dó ameaçar. 
a Carnal';\ com a, sua. renuncia; todo::; os mom
lH'OS renuiwi<u·iam os :mus ca1•gos, porque 
consideeuvu.m uma manifestação de tal na
tureza como. UJm~. prova. de desconfiança. 

I~ntreta.nto: a tm· a Commis.são de .jogar os 
melindres pessoacs do· seus membro::> om 
casos t;a.cs, mais depressa devia elJa, fazot• 
qu,c8tü.o fechada. da queda da autorização. 

Si a CommiBsão julga v a-se moralmente 
obriga.da _a renunciar, doantc de. uma mani
festação de taL ordem, po1· ella considerada 
injusGamcnte como de desconfiança., ca.hia
lhc, então, em primeiro lugar, impl·e~'sionar
so, antes , conlra. aquclles que fizora.m com 
que pairasse a dttvüla :;ubre os ~eu::> nomes. 

Outros, quuuüo cu, que viessem ern norno 
da dignidade do Pa.rla.rnento, rcpellir a.s insi
nuações as mais deprimentes, qllo tinham 
cur::so, curso nascido da acção desmoraliza
dor·~ d~s p1~oprio~ inter~ss;;~dos ne.$ta. questão, 
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Era, a propl'ia Emprcza da~ Loterias Na
cionaes, Srs. Deputados, esl\.t mesma, que 
dispnkL a renovação de seu contracto, que, 
em ucta. da a.sscmbléa, geral de seus accio· 
nü;ta~. publicada Tit) DiMio Official, de 2 ·de 
fevereiro de 1899, tomava a seguinte deli
beração: «Quanto <.t somma qnc restar, de
pois de feitas as doducçõc::;, dechtradas no 
art. 42, dos E:-::ta.tutos, fica a, dircctoria auto
rizada a applicar metade á roducção da 
~onta. de contractos o concessões, até qnc a 
sm~ impoetancia seja igual <1. do capital so
cial e, da. outra, motadc, podcr<i i.t directoria 
destinar uma parte para dcspendee no inter
esse SOCial, A BEl\Í DA CONSOLIDAÇÃO DOS SEUS 
coN'l'rtAcTos, EM: RELAçÃo COM os PODERES 
PUBLICOS. . 

Era clht mesma. quem, perante . os . seus 
accionistas, fazia rose!'Va de uína detcemi· 
nada somma, dizendo que assim cri.~ preciso 
<t bom da. marcha dos seus negocias, com ro
lação ti, proroga,çã,o desses contt·actos. 

E, então, o Deputado que vinha á tribuna 
discutir esto cscabrow assumpto, protestar 
em nome dosinteresses de sua Patrht, sacl'l
ficada. mais uma voz com a prorogação de 
um contra.cto lo.sivo ; o Deputado que vinha, 
mo3trar que, além de losívo, era aladeoa(lo, 
porq uc as o brigaçõcs Clqwcssas oram a todo 
o momento violadas; o Deputado quo vinha 
mostrar que os interesses que curvcjam om 
torno dos bons negocias, não toem escrupulos 
em compt'ometter a reputaÇão de um dos 
poderes ela Naçào, esse é que 1crla o.'> melin
dres da Cornmisstío, . esse é q nem ia, fa,zer 
com quo o illusk<tdo rcJator 1)edisse uma 
manifestação de solilhtríedado tt seus com
panjteiros de Commissão c viosso a.tirnr, no 
terreno da confiança. pe.ssoal, a. <1uostão das 
loterias~ 

O Sn.. P AUJ"A GuiMARÃEs - O relator não 
pediu ao,; seus paros um voto de cf)n-
fianç:a. -

O Sa. GERMANo lhssLocnrm- O Sr. Dr. 
InnoconcioSerzedello Corréa, pediu <~ C<.tnla,ra, 
um voto de confiança, porque o Sr. · D1·. In
nocencio Serzedello Cor1·êa pediu dcmiss:1o 
do Iogu.r de relator da Commissão. 

· Estes logares são sérios ; o homem que é 
investido da confiança do seus par·e.3, para 
um posto do.;;ta natureza, c1uando resolve 
despojar-se de semelhante cQmrnis.:~ã.o, fal-o 
dopois de demorada refloxã.o, fal-o depois do 
haver, no seu f0Po intimo; consultado a sna. 
consciencia., c quando 1~'7. um pedido de:3tes, 
não ü :il'llão o f't•udo de modita.~.la dolibu1·açi'i.o 
o do inub<Lla,volrosolu~:ão. 

o Sr. Dr. lnnocencio Sorzod(;)llo Cot•t•êa,, 
depois (le podü• a ~ua domissfto o da Camara 
lho a nGgat·, sitenciou, conformou-se, StLbon
do, entret~nto, que, qw~ndo mesmo S . .Ex. 

houvcs3c Liesmerecido da confi<tuç•t 1Üt Ca
mttra, e:>l;a peocedoda, com•J pl'Ocedeu, por
quo 6 dos ostylos que se negue, pela, pt•itncü'a 
vez, o pcclido de demissão e S. Ex:. náo o 
reiterou. 

0 Stt. PAULA GUIMARÃES d<i um aparte. 
o Sn. GERMANO liASSL!JCJJJm- Estou ui

zendu quo o Se. DL'. Sel'zcdullo Col'rêu., limi
tando-~c a faz er aquillo, pediu <tpenas um 
voto de conlia.nça ;i, CarnaL'U.. 

O SR. GABTAo l>A OUNIIA - Mtts u, . Camura 
rcnqvar'i:.t o scn voto. 

O Si{. GERi.\fANO IlASSLOClll<:R- Não ú e.-;ta 
a qnestã.o. 

Tamhcm dei o meu voto negando a 1JCúidw 
demissão. ·-

Mu.s o S\:lU pedido ol'iginoLl·se da feiyã.o qu0 
dei ao debttte, ali;is impcllido po[' eleva
dos sentimentos. Referi o que se dizia . 
sobre este nogvcio e oncrgica.montc pro
tcs&ci contm os m:.tnejos dos que u. cHe estão 
pro.:ms, relatando, para. instrucção do caso quo 
S. Ex. foi calumniado vH e torpemente 
nesta questão de loteria, porque houve um 
omprcz<trio <lo lotcd;~ que teve <L coragem 
de dizer que comprou o rcl;t&or da Oum
missão do Orçamento •.. 

O SR. PAULA. Guil\IARÃBs-Ningucm acee
uita.ria. 

0 Stt. GERMANO HASSLOCllBlt- gu mesmo 
nfío o ucredHci, o, si o ostnr r·cpoÜndo,ó p;u·a 
ropollil-o. 

Mas houve um CJUlH'CZ<:tl'io quo declttr·ou 
que havia compt'tt,lu por H:r,IHis o Sr. Ser
zcuollo corL'i'Ju .. s. Ex. SitiJ;J ÍL1::1so, e ::;aiJo 
mais que o lwmom que manchou o .;;ou nomo 
nest<t questão fui o St•. gcnOI'al Hamo::l; quo 
foi buscar osse úinhuit·o, <1ue o rccolmu, di· 
zcndu S'Jl' o pr·cço do l'Olatorlo tio ~1·. ~urze· 
dello. 

O Su. GAs·úo DA CuNHA-H' um misJ~ 
rn,vot. 

O Sn.. Gr;RMANo HAssr.ocmm - E cu, 
Dcput<~tlo, que itpontava isto ne::;t:t tl'ibuna, 
não o fazilL sinã,o }mt·a mosfirat', paru. atnr-
111[1,1' de um modo mais sulcmne que csta,va 
muito aclma. de,;;sa inf'i1mia o illu.)Lrc rcla~or 
da Receita. 

Não vejo, porta.nto, ra.zã.o })at'a, que S. Ex:. 
so molinll.rasse nuis commigo do -.que com Q3 
outros, <~ ponto de fazer uma (tuestfio de 
hom·a. pessoa.!, ua, passa.gom de.;so pr-ojecto. 

O SlL PAULA GutMARÃ1~:3 - Ag-ut'.L é qtte 
eslou salJewlu Jlssu. 

O SJt. UJ~lt~rA:so HAssr ... ocm;r{.- O Cacto 6 
vm·du,tleil•o, 1;<trlto quu o inquoríto está. al.l~l·to 
o o procc~so .serti. iuici<~dtJ oppoi'GWl<J.mento. 

... 
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I~ o unit·o lwnwm iJUü ton~ :~, eot•agem do 
aponL:tl-u <UJiti í'ni ou, cu ililt~ u fiz ]J<tt·a rJuo 
nito fosso ~llnl'a,da. em no1no de s11ppo;-;i;as 
conyc•.nirlilcias <t c:dnmt1ia, quo o fiz p:tra dar 
occ;t,:';iio a S. Ex. a q no se li vrass~· d.as C0 1l

selll1011Cia:'l que üa.hi purlos.~l~rn advir·, qnc 
srmlicas.-;o e saltis,;o disso corn o sou nome ou 
c'omplctn.mento morto ou de todo bvado, 
impollutu e livr·c de qualqnoe sn:'lJCita ;ül-
ra,la, pela. calumnh. , 

E pocli~t então, r1ucm por essa. fúrm;t pro
cedia. arr·a.nea.e de S. Ex. aquolla:-: palavra:·3 
que totlos n1·,s ouYimos com ospani;o, 11W111Llo 
em uma ·explosão, talvez, da. sna. inrligna.çã.o, 
não e:wsMh por mim, mas por facto::> quo 
S. Ex. t:d.V,:h não tonlta coeagcm de on Llt1-

cia.J', tanto llro doia a :dina, ta.nto se lhe 
con rrangict o eoraç:ão : « Ba.sb de tanta 
crndlladc )' ? 

Si eu tl'ouxe t:u~s factos ao conhecimento 
d~t C<Jom<tl'<.t, nã.o foi porque <t nizessu rc 1i:üiar 
na tribumt sobro elles, mas JlOI'<llte faci;os 
dessa. n;ttm'OZ<.L afT'(\ctavam inturo.>sus muito 

, olevadus e quosLC51~:-5 muito :-upDI'ÍtH'us, qu:ws 
u. dDs sagi•actos in'Gt;t•es:.:es ua minlta P:ttl'ia, 

'quo vae Jica.r c1uunl1ad:t mai.';; scto :wnos a. 
um c!Jntrac!;o fl'nitlo por· explol'ador('s, pot· 
homens qne se julgam no dit·eito de roulJ<li' 
d:t ma.neiJ·a, mais o.;;c:t.ndalosa, n;_L exucllt;ã.o 
dus-;·~ eontt·a,:li!J ; tlo !wrnens quo vet~m pe lit• 
SOl'J':d;\lÍJ'illllt~ll Í,il :l J.ll'ül'Og':ll'i'iO d;t laÜt'OOÜ'<t, 
atiJ•:ut,ll) a. inid:ti.iv<t do ií:tl pl'IH'Ilg<u.~:"Lo sobt•u 
11111 llul!Wlll d:t dignidaüu do ~1·. St;1·zerlullo 
Co l'l'l~~•t.. 

S. Ex. 't\lt11liúo, pl'Oí'.lll'Oll-lltJS aecna.r com 
a pl'Olllt!:->.;:~, Lltl novu;.; lwneli~iu~ u J';tvtiJ·os, 
(JIIitl!do :dinal twlo qtw 1':1:1. :t coinp:llllti:t im-
lHll'l,:t 1\lll lllll :lllg'llllllltll do. :·310:Gf.i0!), lJOl' 
anno, a.llgmmto qllu ainda e:-;I;:L muito longe 
do I!IW 'Cdi:L flevi:L d:t,l', pol'flltn, SCilhOl'll::i, 
t>st·:Ls lott\t'i:tsqlln]J:tgav:ulllllll:L eolli.L'ilmit,':1rJ 
:~tllltJ:d no v;tloJ' de I .:~:31 :OUfl;?, obtivcr·am 
ldO t:Olltl':l.dO do [:-;U(j lllll~t l'UdUct;:"IO. Ü:L 
cil'J'<L pt•intit.iva,, pUl'ljiiO o~,r·ig:ll':Lm-sn ·~ en
·tra.t• p:u·a, Yal'ios Esr;adiJS eoru a itiiJlOI'tant:iéL 
a.ppeoxirn:vla dü l.GUO:IHJUS;, dostle r1url essas 
Est:ulos não puzcssem ornl!argo.,; t\, venda de 
bi.lltetcs em sous rospectivos torl'itol'ios. 

A Cam:trn., o Govot•JJo, os mornbros c o 
relator flo Orçamento, toclos deixu.r<:tm-se 
illudil' doan te do t<Lml peomcssas, csquoccnclo
so quo nlla.s er:un alcatorias, puis com 
cfi'eito om vez dessa somma. de l.t:iOO:OOU$, 
cll:t ontl'a. apóna . .; Clilll a. c:!lltl'ilmi<;ão an
nu~~l ele l77:oou:~ p;u•:t os Esta.tlos tle 
Goyaz, M;tlitf) UI'OS:3u, Ce:tr·ú, Rio Gt'<trHlu do 
J.\'ut·i;\: u Pi:ui!Jy. 
o~ E:;L;ulu·> q !LO devhm VCl'(:dJ(\l' (\l':LITl 

estes: IUu tk .Ja!iOiru -t:;u eontu;.;, 1:1.1.1tia.l~O, 
P:1.t·ú FlO. ~atHa C:tLlt:ol'Íil:l. 31i, Sào Paulo HU, 
C1 :;u·;'~ H I, Sm·gj pc 3G, I '<tl'<tltyiJa, ;;o, Mét
r~tllllU.u .m, Pem:.tmiJllCO 100, J.\llua::; lúU, 

!\l:LLLn Gr·osso 48, Rio G1·antle do Snl 144' 
Pbulty ~W, P:te:.tnü. :18, R.;pirlto Santo 20' 
Am:tzotMS 20, Rio Geandu do Nol'te 20' 
Goyaz :20 o Abg·ôas 20. 

Como se vê o~ somma tota.l com qu:; so 
engodon em 1890 Camara, Governo c Com~ 
mbsão, deixa a. omprüza de rccolhoe 1.382 
conto:-; annwtlmcnto, convertendo-os em lu
cro Jlara, si. E -nem lhe :sorüt conccdiclo a. ba
timento de mai:-; do mil contos nnnualmcntc 
som esta,' consideração de quo com m;.dor 
sommn. ia ella contribuir para institui~~õcs 
püts nos Estados. 

Agorél., p:G'a a. renovação por mais sete 
annos alliados aos dous que rest:.nn do 
cnntracto do 1896, offercce elfa. augmentar 
annua.lmcnte os seus onus om 310:660$, isto 
tJ, m:üs l % do imposto c pcrdm· <1 caw,~ão 
de 500:000$ ou seja. uma. média. de pouco 
ma.is de 71:000$ por <.tnno, o ·que turlo som
mado dü um augmcnto d.1 381:000$, mais ou 
menos, ou seja. pouco mais de 2.600:000$ nos 
novos ;,:eto a.nno::;. 1\'la.:;, v,o passo quo isto 
succeclo, cll:L reembolsa nesse mesmo csp~tço 
de tempo ma.is de O .GOO:OOO;f; das çontri
bnit;õcs c111e não paga c quc,logicamente, dc
vimn 1•everter p:1r<.t a União, importLLndo 
nos quatorze <tnnos do contr;~cto em qtms'i 
20.000:000$000. 

E quando se diseutc a.s.;;im, com <L olocjuen
ci:t d<t vor.lad.o em cifras, de:-;vcntla.n do-:·m a 
realidade cl:t si l;u;t~;:ão tle~t~L lo Gerüt, a Com
mi:-;.-;ill> lcmnl;a-s·e par;t dccl:tl'<tr· qno se 
q lleri:.t atil'itl' nma suspcilia, cnnl;ra clla, c 
:tmeat~<L a C:tm<.u'a com o abandono do seu 
poslio,' si, por\~cn-tura~ a Cmmn·a mamlar sup
pl'lmü· <.t aui;oriz;ccçã.o ; si não fo..;.~e isí,o, so
gtu'amonl;c <L emendtL supprc~si v::L te da pas
S<Ldo, pur·quo cn havia ata.cadu com viulencia 
o as:-::ulUJ)f;u, mas com logic<.L nju:-)l;ic,~:L. 

Mas lcv:tn t;nu-sc a. ques1.ão de· 11110 on 
hn.vi:t l;r;ti;;J.(lo o caso Üt\ maneira. a. mole;.;l;ar 
a stBcopt,iiJllidalle lb Conunis:-;ã.o do Orç~a-
mento! . 

Sirva.m est:.Ls P<tlavr:ts lle um prutesto 
conlil'<L o de.-ma~m·:.tmon.~o de rninhas in· 
ten(;ões. 

Não podüL, nem do lovo, pn.s::;:1r-me pelu. 
mente a idt}a da tlcsconsidcração a hornens 
·a.us quaes sinceramente consLLgro o m::üor 
:tprcço. 

D;_t musmu. ma,ncir .. t, Se. Presidente, sinto
mo ombar<.tt}a.do par:t discutir o Or1.,:u.mento 
tlu Ex.tol'iOl', clOéLIItC das OCClll'l'Ot1CÜlS. que 
<L•~nmp:l,nh:u·;Lm :J, di~eu;.,:;.;;i\o e <L votaç.ã.o da. 
cmJttLb <Lfl Or·1;amunto lhL Receikt, m:.tndando 
dovat· do 40 % addicion:t~::J 013 imposto.-:: 13obro 
a, 1~;.l'inlm do trigo ousítcCétd:t. 
~abe <.L Cama.r·a que não teom act;ào sobre 

mim sug-gest;üt~s de outl'[l.. ordem c1ue não as 
du dovc1·, não collabomnuo P<U't~ a forma.. 
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de minh;L conducti1 o terror da imprensa. 
de cabotinagem, da imprensa. quo vivo 
da ox:plol'a1;'iio dos cscandaio8 quo ü1vonü~ ; 
pelo contrario, tive um momenf;o do re
luta,ncia quando se votou este imposto. Sim, 
houve um rnomcnto em quo cu roemtvi1, pal'O· 
cendo··InO desa,iroso march;tr ao lado dos 
exploradores e ia Si1critica.r a, minlut convi·· 
cç~uo por isto. Mas bem rloprc\s.;;a tornei n. 
mim e nmnl;ivo-mo no meu posto, julgando 
quo seria. igual a cobardia do qnoret· votal' 
-contra i1 sua consciencia par·a. desafiai' a 
calumnia. como <1 de quem por ta.r fórma 
traho o devoP para evitar-lhe os bote.-:. E 
então votel contr;t a omúnd;t, como j(L hn.via 
vota.do no principio dcstn a.nno, sem ;~cceiti:tr 
a questão no terreno em que <t iinpronsa os
ca.ndalosct tt colloc;1, va e que ta.nto estimulava 
a Commissão, que mais uma prova de con-
fia.n<;a pedb com a sua a.ppruva<Jão, ~ 

Ata.Qnei ;t. emenda, quo não era justifica.<.la 
nem no lJal'ncce impresso, nem com ~Ls pa
lavras que <.L ulirna hora. fur<Lm aqui pro
ferid.a.s l)Ole illustrc relator, quando alludiu 
á. politica commcrcial. 

O parecer impresso et':t ftttil, dof'ontlondo 
a medida como necessidade elas prcscripções 
da hygicno. A defesa oral era illogica, p:)r
quc a politica commorcial se faz por 1110io 
do tratados,. com dispo,.;içüos que enceJ't·orn 
favores ou vantagens reciprocas e nilo lla. 
tratado e sim inexplicavol a.vanQo de nos:;a, 
parlio, Nem aleançmr os fins qnn se diz os 
visa(los e acnt·rnktnllo onormns peojnizos 
l)::tl'n. o Tlle:-;oueo pn h li co, p:tra a massà gera.l 
do povo, prc,jurlieiaJ aos americanos, qno bom 
dcpms~m pedirão quo so 1'evoguc este a.u
gmento que ellcs não podiam po!lil' tal flHal 
cst<t no projecto drJ orç<~.mento vot.;tdo. 

Nii.o eneareí. o easo, como o Sr. Bl'icio 
Filho, pelo lado pa.tltetico rlos sacrifieius, tb 
fomo das popula.(;õcs dospeotogi1las d;t for
tuna, JH.trque cn n;),o me rofilri a isto; do
cl;~poi qua, de facto, se trilm1;ava .. ; 

O Sn.. BRICJO Fn.no- Cecio quó V. Ex. 
m;tü. illurlido: não enca:rei <t r1ucstilo poe osso 
lado .. 

O Su. GJmMANO I-IASSLocmm-Entiln seria 
outro orador. 

gu encarei, Sr. Presidente, o assnmpto, 
eu o estudei no meu g<-iJJinoto corn toda n 
calma c convenci-me de quo esse imposto it'i<.t 
dar simplesmente margem pn.r<1> a ospecula
ção,quc oleva.t'itt extraordinariamente o preço 
de um gencro do primeira. nccossidado; não 
era pt>opriamcnto o imposto quo cuncut•reria. 
para. ísr.o, mas eram as eonsuq11cncias natu
r<tc:::, resuHantos da docrcta<;U.u do lll!~1lida 
t5.o contraria. <i.s lei:..; <JUO l'egulmn a rnatorii1. 

Sei qno o Govm'IIO Amnl'icano lw. nwito 
tempo desoj<t obter :fo.vorc;-J m~ pcnnut:.\ do::: 

sen~ productos com os no~so:-1, mas o Gonwno 
Amol'ica.no nunc:.t pretendeu (lliO o ;wgrnento 
do imposto fos . .;e sôJnont.o s{i!Jt'U :L f'aeinlla 
a.rgentinn.ma.s (jLtO so ostondossc t;unhnm ao 
tJ'igo em grilo, porque, augmentado o im
l1osto so1Jro rt ÜLI'inlla, <t suu. imlJoet:~çi~o dí
minuitl:t pam augmeniar ::t do grã.u; o grã.o 
cntra.ndo t';worecido, na.tur;ürnonto soria. 
o cnrh]IOtíd.oe dos pt'oductos amorieanos o 
CIYGã.o sel'i<'· 1111icantent0 V<il'ial' de concur
rnncia., tanto .ma i:.,: (lllO, cessando a impo1·t:1-
çã.o d;~ ütrinha <wgontin:L, d;u•-so-lti<l, lU11a. 
supoe producç-ão no mercado c.tegcntino, Q 
trigotoe11ar-so-lüa snmm;tmcnte lJat·ato c luc~ 
taria com a comnctcnci;t nodc-amoricana 
como va.o Juct:w, -\rü;to nã.o ter ~~. concur1;on~ 
cüt dos molinciros argentinos corn w molei
ros hraziloiros pam sustcnl;n.l-o. 

Nã.o ora, portanto, um:t impugnn.çTto tilha 
do entlmsi:u:mo do momento, de uma. imprcs~ 
são que mi1i::l •m mct10.<:; pudo3so ac :.ltmtr o 
dohat;c o d;1r-Ihc um colorido symp<ttlüco; 
oram os <n·gumentos fl'ios do Quom hn.vh 
calrn:tment~) consagTado ao ~tssttrnpi;o a :ma. 
at.tcnç5.o, tatvoz illutlido pd<L pouc:1. intclli
genci<L ou deficionci<1 tln recurso,; p~L 1':t apre
ciar todó o u.lcttncc da matm·b. 

Cornpr·chcnil i üosdo logo quo a consoJ 
qucncia inevii;avel <la passn.gcm do aug·rnonto 
ser-ia o encarecimento th JiLl'inlta, quo sol'ia 
munopo lizada pelos mr ,lnir'os 11t1,cio mtes. 

Favorecidos esi;es j;i. com um litrgo bmw
ficio do quast c;;m poe ('.nlllio solJeo o tl'igo, 
gl'<tv<Ld:tS lTilÜS H.S ntJ.'illhilS iLl'gOniiinttS pelo 
quo, dc:-;v;~lori:r.a.üo J;i. o hig•>, lieam os no::;sos 
moinhos ~~om ta.rg-:1. mat>gcm p;tl'it lllcl;a,r·l~m 
com a fa.l'inh;t em bat~l'ÍI.\'.s, <t qu;d ú pt·o
J'erida a. om :-;accos, pela f; te i! ichutn nm :tc
eommo!lal-n.. A~sim Jloclcri'Lu tle t'Hlo JeclliLl' 
o no:-;::;o nwt·c;ttlo ;í. ütrinha. <.tllwt·ic;~ilil. pela. 
b:tixíL tl.t> prnço, pa.r·:t d!\poi:-:, :.;cnltor·es dü 
monopolio, rlic~:n·c·m ao lJUV•t o pl'P(,:.) qnn <i 
:ma ga.n:wd<.t aprouvot• dicl.a.t·. H.o:-;utl;arlo llO 
tudo i:->to: CCNS:i, <1 importaç:âo ll O Tltü.~OIH'O 
perde; polhicu. commrll'ci:tl ·Ol'l'·•·ndo o a! vo 
ttne visw;t; moluit•os munopulizadot'I!S rlo 
comnwrcio da farinha o puvo cxp!ut·ad.o orn 
um gonoro rio }H'imcira, nccossitlaclo. 

Dito isto, Sr. Presidente, rept·od.uzo as 
minll<.LS pala.vra:-;, quo foram o introi1.o [t esi>Lts 
breve:-:; eunsideraçõc;-; t1ue estou fu,zéndo: não 
:::oi como ;1, Wustra.da Commissào do Orça
meni;o tumartL a critica u. quo vou sujeitn.r o 
sou p:wccer, :;;obre as emendas ao _orçamento 
r.lo Extoriol', recoioso, como estou, do ferir os 
seus molinclros, o poço, por isw, (lttO ve,ja na 
nttii;111lc (1110 <k::-;umo, de um li.tdo o rieHojo do 
trazue 1111111 opinift:o Ü'<.111e:~, qne !1iio tl do imw 
pt'IJVÍtlu; n pm· our.t•o LLdo o emnp1.·irrwnto do 
dcvee crn <JliO .ill!go t'HÍ.ill', lle itllil'm:u· scJn
J.ll'O o. om tQt.l:\. <1.. p;~rt.(~, aiud:.~ <1uo cerl,o da, 
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improflcuidadc desta atl.itude, os princip1os 
que prófcsso com dcrlic:wão. 

O SR. PA1JLA GUJJ\IAJtÃEs- A Commi:-;são 
roilpcita. a opinião dos nobres Deputado;". 

O Sr. GERMANO HA::iSLOCllER - Sl'. Pre
sidente, cu poderia :dongar-me sobro os 
assumptos attincntcs á pasta do Exterior, 
mas não o faç~o. Si on ti ve~so esperança do 
conseg11ir qun n('sto Ministei·io .se rcalizas
smn importantes economias, perfeitamente 
ju~tificavcis, sem dcsorg:wização do serviço, 
éstl:tria nesl;a h•ibnna a demonstrar qnc um 
pair. como o nos:-;o vivm·üt. <Hlmira.volrncn-

, to, corcado do todo o prestigio, satisfa
zendo todas as suas rclaç~õcs diplomaticas, 
mantendo na, Europi~ unicamente trcs lcga
çõos; mostraria <glC na America lmsta.va 
tambmn quo tivcssonw~ trcs lcga.çõcs,uma na 
Amorica do Not·to e no Mexico, uma na Ar
gentina., Paraguay e Urnguay o outra no 
Chile para as RepulJlic~s do Pacifico; cu 
mostrada quo paizes em condições fina.ncei
ra.s muito ma.i,.; lisongei1·as do que as nossas 
toem um ministro plcnipotenciario acredi
tado deantc tio varios governos europeus 
e, si quizcrom recorrer a exemplos mais pro
ximos, mostraria qne a Ropublica. Argcn
tirw. tem por costHmo mn.ndar um ministro 
para a. Allcman.ha, que(~ acreditado tamhcm 
junto aos Governos Aust.riaco o Russo. 

Ora, quem conhece os homens da <liplo
macb de hoje, diplomatas <Lo :-a.lão com um 
titulo qno f:.O torna vcrd:uloiramentc ridí
culo, quando ovoeu.rnos as grande:-; imagem; 
dos Mottm·nich na. ltistor•ia, homens que na 
vitl:~ das relações inter·n;~ciona.es :dos povos 
roprP.sontamm papnl1S1.o promninento, de re· 
s11lta.dos t:\o nstupnndo~. quem vô que !tojo 
ox as:·mmptos de gr·:~vida.dn, como fos~cm o 
das G11y:Lnas, do A rna.p:t, tias Missõn:-~ não 
~ã.o cntr·ngiii!S :ts 01-!lll':tS decor•a.tivas drL 
nossa, lliplumaci:t ol'dirtr~•·i:t pa.l'a. ii'IIIOH JHldir• 
ao,-; talentos q nn cxt:i.o dcnt~·o tlít noxsa. }m
tria flUO H l incumbam ospecialiJIC!Ito dollos 
não Jll'•do conl,esli;u· r1uo :t do~pez:1 quo fhzc
mo~ com :t no::;s<L I'OPl'Osentaçã.o, «!, por a~sim 
dizer, sumpt.uaria, não attendo a. nece.-:::;i
da!le~-;, a.o pn.sso que :-:i fo:-:~mmos tlcsonvolver 
os nossos consuht.dos, crea,ndo agenl;os com
merclaes por· toda a partc,só traríamos o bem 
para a noss:t. P:ttria. Recordarei aintlu. que 
os consultulos tcem um:t renda tal, que elles 
não seriam onerosos, pois deixam la.rgo 
saldo, além de serem fontes do inf'orma(,~ões 
tJUc poderiam fazer a propag:tnda dos nosl:los 
productos dircctamente, em vez de rnandar
mos, nesta I'idicuh~ expedi(,~ão. de 300 conto~, 
para a Europa., o Sr. Dcmotl'io Ribeil:·o, ho
mem honesti:.;simo, mas rp•c ontcndf'r:l tle 
tudo, mono:.; do ca.n!. 

MaR, (~ exaet:~rnento o fJ_HO se d:í. n~ nossn. 
Pa.tria, nó.'! não pt·oeuJ•amus os honwns p:u·a. 

as commissõos, mas as procuramos para os 
homens. (llpoiarlos.) ·-

H:~vHrnos do vm· estes 300 contos gastos em 
para. porda. ctnmdo, si tivessemo:'l cr·eado 
mais trcs <:unsulados, muito lucrariamos, 
emquanto quo esta exhibição de saccos de 
c:tfé, de discul'sos, de chícaras oll'erecidas a 
11ns o a outros, de artigos em impren;.;a. assa~ 
bria.tla ú atirar ngua ao mar s.em ,jamais 
conseguir elevar o sou nivcl. . 

Depois, é uma somma tão insignificante 
que rnelhor fôra quo a guardassemos, porque 
nem mesmo 1,1m homem, conhecedor das ne
cessidades para uma. propa.ganda S(lria, po
dül·ia roaliza.t• cousn. alguma com tão poucos 
recursos, quanto mais o Sr. Dmnetrio Ri
beiro que é nm theorista, um homem entre~ 
guo ií medit::tç~ã;o d~ probl<:'masphilosophicos, · 
que vive em um n1undo apartado do nosso o 
que só poderia a.cceitar esta commissão ar
rastado pela. sun. situação individual,porquo, 
do acc01·do com os seus principias do positi
vista orthodoxo, elle não po(lin. sm• propa
gandista do caflí na Europa, porquo ser pro
p:1gn.nrlista do ca.fé, subsidiado pelo Governo, 
é exercf'r um papel cond(.lmnado pela escola 
positivista, que não pôde admittil• a inter
venção do Estado na-s relações tl:t. vida oco
·nonlica. do individuo, affirmando de maneira 
completa a doutrina do individualismo. 

O Estn.do tem como missão desenvolver as 
força;; lu.tontcs da Nação, pela. conservação 
c pelo progresso, o twimoiro guardando zelo
z,tmcnte as conquista.s do pas::~ado, o out1•o 
proscguin<lo nas conquistas do futm•o. Assim 
uevo pensar este con11nissario de propa-
ganda. · · 

Ent.rcbwto, nós incumbimos disto ao Sr. 
Demctrio, subsidhLmos a sua posiçli'i.O de pro
pa.g:uHlista, dü café, n. sua pesgo;.~ nn..Europa. 

O Srt. PgNwo Frr.11o- Isto . deveria sor 
fhilio pu! as ~ocicd.adcs tio a.gl'icultura. 

O Srt. Gr.ttMANO HASSJ.ocmm.-Nã.o quoro 
dizer que nã.o o considero um homem pr·obo 
o db\tineto, de tLuom mo acho scp:~ra.do só
mente por motivo::~ poliliicos. 

Mas nã.o sã.o a. sua. probülado o distincção 
os attributos rcclu.mados pa.ra a missão do 
qac foi investido. E::;ta.~ qualidades, que folgo 
em reconhecer no Sl':· nemetrio Ribeiro, re~ 
commondam o va'or moral dos homens. Pàra 
o papel quo se lhe confiou, tão impropria
mente em rtomc do Governo, quando devia 
ser delegado polos agl'icultorcs do café, são 
precisas qualidatles que olle não tem. Não ó 
um homem pratico () sim úrn theorico como 
ou j<i. disso, a quem não é familiar o a.ssum
pto do sua propa.ganda. Consulos tirado.3 da. 
vitht actiiv<t do commnrcio, da. inuustria, 
eonlleecdorus da;;; nos . .;as ne.~m:~sida.dof:l, molhor 
sorvit·ianl os inl;ercsscs economicos do Bra.zil. 
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A missã.o do SI'. Demo trio será. improficua. 
pela su:~ inhabilif]a(le e o tempo nos dirá si 
estou ém erro. Não se ,julgue cp1c assim mo 
externando tenho em vista. diminuie a po~soa 
em questão. 

pessoa e por ella, 
do intenso desejo 
progrerlir. 

significa n. mnnifostaçfio 
(t'lO temos do vivor o tjQ 

Falla.ria da mesma fôrma si a escolha. 
do manditta.rio recahisso no pre~la.ro cidadão 
que dirige o meu partido, o Dr. Julio de 
Castilhos. 

0 Su.. PENIDO 
apoiados. 

E OUTROS - Mui to hmn, 

E citando csti1 gra.n!lo individualidade, 
objocto da minha vcneraçno, dou arrhas da 
imparcialidade de minha crítica. E' quo on
tendo"que em tudo devqmos bu~cae o instru
mento mais apto para. os fins que visamos, 
.póis as intelligc.nhias superiores, as mentali
dades de elite são os insteumentos das socie
dades que querem avançar e progredir. 

Eu exporei mais. clara.mento oste conceito, 
servindo-me da mesma pessoa do Dr. Julio 
de Castilhos, em torno de quem so move um 
grande pa1·tido com os- olhos voltados pa.ra 
olle. 

Os seus o nossos adversarios, dosna~ura.ndo 
a nossa e a sua conducta, invertem a.s posi, 
f'.ÕOS que om face uns do outro occup<1mos. 
· Nós os partidarios somos para estes os 
instrumentos inconscientes da ambição pe:3· 
soal daquelle. · · 

Não é·assim. Si ha um instrumento, o:3to 
é o Dr. Julio de Castilhos, gt>a.nde, superior•, 
orientado, destacando-se no meio da sua ge
ração, ·que o apoia o nolle confia.; a maxima 
do que o homem se agita. e a humanidade o 
r.onduz, tom nclle a sua. applicação pra.tica. 

Nós corno coUectividade, pois, temos a~:; as
pira.t~õcs indccisrts, mal osbof,~a.das das massa.s. 

Hm uma. mais limitada fracção do todo, as 
itlt!as toem mn.ís consistenci;t, são mais defi
nidas, o desta fracção <icstaca-se o cat·acter 
moral o intellectual mais porfoíto. Torna.-se 
ontio o alvo, o ob,jccto da. pt•ooccupaç:ão í~e 
todos que o destinam p;tra o pa.pol ma1s 
proeminente na. luta. íli.~ ~ivHização. Das s1~as 
virtudos, das suas aptu.loes, · fíLZomos v tn~ 
strumen to do nosso pro grosso, ala vrtnça que 
abre o caminho do futuro para. a.tt.ingirrnos 
o ideal sonhado. E este phenomeno so dá no 
Rio Grande, mt Bahia., em Pernambuco, em 
tod:1 a. parte, porque (: o pt•ocosso regulai' 
da. humanidade progredir. Os gt·antles ser
·-vidores da fa.milia. human~\ são os instru
mentos dt\ felicidade dos povos. Somos acaso 
trabalhadores que nos esforçamos por Julio 
de Ca.stilhos? Não. O nosso esforço é por nós 
e pa.ra nós e clle d o instrumento pelo qun.l 
buscamos attingir á. perfeição que se modela. 
nas mãos que, como as dcllc, _.;;ão mais aptas 
par~~ a ren.Uzaç~o da. obra commum. 

Resumindo em sua pessoá as idéa.s de umu. 
lipoca, consubsta.nci<Lndo em si :ts tondencias 
<lo momento histol'ico da. sociedade mn que 
vive, todo o nosso at•(lOt' OIU rotltJl' do sua. 

0 Su.. GERMANO HASSLOCHER-Foit,as estas 
ligeiras considerações geraes sobro o or<:.a.
mento do Exteriol', idéas u.pena.s cita.da.s sem 
mais detalhes, pas::~arei agora n. occupil.l'-mo 
exclusivamonte com a emomla. fJl.lC :q)resen
tei a este orçamento, mandando supprimir a 
legação da RepulJlica. ·junto da Santa Sc3. 
Prt:nnetto quo discutirei o assumpto som 
ferir suscoptibilida.des, melindres religi.osos, 
podendo ser honrn.do com a. attençã.o dos 
mais' forvorosos catholícos som so a.rriscar.QDl 
a ouvir 9 que elles chttma.rhm de incúnve
níoncias. 

Entendo que a quéda. do poder tompora.l do 
Papa, infa.Uivel, fatal e · necessaria, de-:de 
1864, co111 a publicação da famoHa on<:\yclic,a. 
so1Jre a missão dos governos o a dccrotaçã.o 
do Syllahu$, não veiu sinão como conscq:uon· 
cia logic-a. de todos os acontecimentos hu
manos. 

Temos visto, através da historia, que to
das as instituições, em dado momento, não 
podem deixar de chegar à~ suas ult.imas con~ 
soquoncüts, arrastadas a isto f:.ttalmcnto. 

Si a huma.nid3.de apparentemento parece 
desvi;J,r o cur.so dos successos, este curso obo· 
doce .a. uma logica. mais ou menos secreta, 
porque esta logica. não é outra coul:i~~ m<üs do 
c1uc a. direcção impost:t ;i, jntcHigenci;t hu
mana. polas necessida,dei~ do sua. cou~tituic;ão, 
favorecida. ou contra.ria.da pehLS círcuml:ttanw 
cias. 

O catholicbmo, com os seus restos de t.heo
ct•acia, cedo ou 1inrdc 11briria, a lucta. deci~iva 
com n civilização (!UC se omancipav:L dellc. 

A sociedaclo, julga.ndo~so no direito uo so 
conduzir por si, dispon.-::ando o nmdlio dn 
Igl'eja, lw,_vh~ do a.rt'astar osta. á reacção, o 
lstu mesmt> serhL o pretexto pa,ra :t rop1_1J~a. 
de pretcnçõcs incomp;ttivci~ com a~ novas 
tendcncias do espírito huma.no. 

A cncyclica, de 1861 o n decretação do 
Syliabus provi1m a verthtdc elo enunciado 
que fiz. 

Pio IX, tent:mdo reviver o período lle Gre~ 
gorio VH, vendo o rumo que •~ lmmaniú<tde -
tomava., promov<3 a reacção, a.cceita as ulti
mas ..,.consequencia~ e provoca. a ropresaJia. 

Não b:J.stou o que foz; et•a. preciso Íl' mais 
longe c a 18 de julho de 1870, no d.ia mesmo 
em que a França. declarava a guerra á Alle
manh:l; elle tez proclam:tr o dogma da in
fallihilida.cle do Pa.pn.. E; cou::;a, cxtranha., os_ 
bispcs :tllemãcs, quo reunidos em Fnlün., 
dut•antc a, discussã.o do asAmnpto, protes:
ta.t•tml cont.M (}.o;sa infotllihilid.adc prestes a. 
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SCJ' dec1·etada, suhmcttoeam-so a clla.. 1\-la.s o 
c-.3pirito liberal da época. p1•otcstou n:~ Allc
n?:wha. e repoll~ a. inyasão do poder e::;pi· 
rltmtl do Papa, ta.o fortemente a,rma1lo.pelo 
voto do concilio. O Kulturk<Lmpl', dirigido 

·- pot• Bisma.rk, foi a eonsnqucncia, dos ex
tremos de Pio IX, j:1 _ a.pea<lo do l)Odcr tom
poml, que cu não contesto, como dizem es
cl"iptores ca.tholicos, foi sernpro um itccos
so I'io do p:>der do cl!efc do c a tholicismo. 

Mu.dou-so da.1ü por deante compldi.tmcn te 
a posição dà Santa S1í em face do mundo, 
reduzida. a um poder puramente espiritual, 
sem outra força que não o seu prestigio 
sobre os crentes. 

O Imperlo que consageava. e·m sua consti
tui\,:ão uma, religião de . Estado, continuou a 
nnnter relações officiaes com o papado, mas 
não o fez con:w urna hornenagom ao senti
mento ou <i tradicção cathol ica d:t Nação, 
llJrque nem uma nem outl'i1 cousa cxi::;tem 
nntr·0 nós. Somos n<t massa popular feti
chista. e não ca.tholicos prn.tica.ntes. 

Proclamada a. Republica, a nova. Consti
tuição, consagrando a liberdade de crenças o 
de cultos, declarou que o Esta,do não rcco
uhecin,, of:Iicia.lmente nenhuma religülo,o <-lUO 
era ir de encontl'O á lettra da--ra.musa ency
c!ica. de 134 que ~ubordina. todos w~ governos 
á dil'ccção divina, pelo Papit. Um cathulico 
submisso não podia ser :lu! idn,rio co1ll um 
governo assim e nem u chefe (hL igreja. póde 
apoiar um governo que por tal fórm:~ se 
afl'ast<L do I'igor do suas leis. 

0 SR. ÜASTÃO DA CUNHA- 0 P<tl):l l'ecom
Hl,.:}Qtlt~ to!or;Lncia pam todos u~<; governos. 

O Sn.. GEtt:-.rANil IIAH!:iLOGIIIm -A nossa. 
Constituição niio l'cconhecn erm1c,:a r:cligio~;~. 
O pa.1•ccer da Commis:;ão clce!c~ra r1uo dove 
sm· mantida <.~ Jogaçn.o junto da S<Lnt<L S(\, 
pm•q 110 cst:t convencid;~ do quo «allissimos 
inttJrassos da tJranúe 1nttitm:a drt )JO}Htlttçtío 
catlwlica da Repuútica eXÍ!JCin a pm·nutnmwia 
de wn 1·ep1·esentantc do B1·a:.it, junto ela Santu 
Sé». 

Eu não posso altmittir motivo menos justo 
do que osw. 

Si a Commissão dis .. ~esse ctuo nós m;wtc
mo::1 junto d:~ Sunt:t Sü a logaf,:ão simples-. 
inenGe por decot•at,~ã.o, simplesmente por· uma 

. gentileza, ou dieüt, sim, senhores, mn,s esta 
genülo;~,a otfe11de os princípios consagrado::; 
na nossa Constituição. 

Mas a Commissão diz quo faz isso em 
nome dos intcl'cs-Jcs da população cc.~tholica. 

Não pôde haver interesso;:; da populaçã.o 
catholica do Brazil protegidos polít Joi bra.
zileira como intcl'esscs religiosos. 

De modo que Il:~ uma viola.r,:ã.o da. Consti
tui'.~Tio em mn..ntcr a.lli uma loga,,:iio pol' c;;i::c 
motivo. 

. Di6í.o que outros paizes que nã.o toem reW 
giiio do Bstn,do ou cuja. religião M~o é catho
lic<~ mttntccm legação junto á_ Santa Sé. 

·Eu vou dizer que, si o exemplo d<t Franç<t, 
que não tem religião de Estado, si o ex
emplo d;t Russia, cuj<L religião é ca.tholica 
o.eicntal, podem servir (}O linha de cunducta. 
pam nós, molho r· seri~ que í'os'lemo$ cophtt• o 
exemplo de outr<ts- nações q uc a.lli não 
mantcmn legação, porquo ostc-proecdimenl;o 
o~ta.eia. mais de :1ecordo com o cspirito da 
JlOSS•t Constituição. E pergunto: i1 Fl'a,nç::t 
sor:1 porvc•ntura mais civi.lizadu. elo que a 
Inglutena e do que a RussüL ~ 

0 SR.' GASTÃO DA CUNHA - Entretanto, i1 
Inglu.tcrra, jü. t1·atou com a St'mta. Sê, de po
toncia. a. putcncüL, cmhura não fusse unia 
ombaixadtt pcrmnnonto. 

0 SR. Ü8R~1:ANO HASSLOCIIER-Tudos esseS 
pontos vão soe -alJOrdados por mim, qwmdo 
cu discutit· porque ;1 Fra.nç<t, a. Pl'ussia, a, 
Davicra o outros governos toem legação 
junto da Santa Sé. 

Os Esta.dos Unidos não teom legação junto 
da. Stwta S1~. H.oscnvclt, ospirito eminente
mente religioso quo ú, dentro das libm·dades 
que a Constitui(;ão lhe assegura, disse-quo 
deve sor cunsidm·arlo este anuo como um 
anno de grar_:a, purrgw <Lpenas mu funesto 
<tcontc!cimoni;o · p3rtueha.ra a. vich~ do povo 
n.mericano, ferindo t'und<tmento o ;:;eu COl'ação, 
o S:lcrlfici.o Mac-Kinloy ..• 

0 Sn.. PAt.:LA GUIMARÃES-V. Ex. não 
admittil'ia. que so fizesse aqui. 

O SR. GEiü\JANO I-IASSLOCIII~R-Eu a.dmitti
ria que o Sr. Cttmpos S:.tlles ma.nda.~.lso re
zar missas, tivesse oratorio em sua. casa, 
ros:-:;e se cunfessar, purquo ú isso . um direito 
1p1o a Const.ituiçi'i.u aS::iog11ra :w Sr. Campos 
Sallo.-:, enmo ao ultimo dn~ hl'azileirns, 
qu;~ndo ;~ssegur'tl. a, li hoeJ.a.do de cultos o de 
cl'<mç:as; mas o Sr·. Ca.mpos Salles não tem 
o direito, com1J Prc~itlcnto da Repub!ic:t, do 
mandar o so1L secretario itssistit' á sag·ração 
de um bispo, porque o secrota.rio nã.o 
roprosent'~ a pr~ssoa e:tthulica do Sr. Cam
pos Salle:~, mas do Prosident;o da. Republic<t, 
c este nã.o pôde comparecer a. sulcmuiuadcs 
roligiosé~S officialmente. 

O Sa.GAS'l'ÃO DA CuNHA-Então os Estados
Unidos- interpretam menos fiolm.:-ntc o pen
samento da separa.ção da. Igreja. o do Estado 
do que nós~ 

0 SR. QgaMANO HASSLOCIIER-· Rosonvolt 
nada decr·etou como presidente da H.c_pu
hlica o domai::; V. Ex. sabe que H.oson~ 
volt. podia fuzel' nos Estados-Unidos, l)Ol'
(lUC alli ha todas as crença.s religiosas: 
c<.\tholico:-;, pr0_l1o~tu,ntcs, ctüviui.st<.ts, rnol'-
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mons, e clle faJhwa em corernonias religiosas Igreja, Catholica. Tenho quatro filhos e não 
em todos os templos dos Estados Unido.~, fus- o~ bapiiiso . 

. som de qne crcnç~ts fossem. 
0 Sn.: GAS'l'ÃO DA CUNHA- Isso é la1ncn• 

O Sn.. GAs'r7\o ))A CoNnA-Li't o prc~i- · t:wol. · 
dente juL'<L no~ twangollws. 

O Sn.. Gml.MANO HAsswcnER- Ha cousas 
O Sn .. GERl\IANO HASSLocnF.n.-SiLo llil,lJitos. ma,is lamentavcis neste mundo. Acredito 
o sn. PAlJLA_ Gml\rAitÃEs- v. Ex. n~i.o que seria muito mais lamcntavcl que cncer-

admittil'la. aqui 0 qne LiL 80 f1tz. rasse os meus tres tHhos em um convento o 

0 S!L CIEH.~IANO liASSLOCliEit- Eu não 
adrnitto legação juntoda Srtnta Sé, nem rc
pPesonbLçí'í.o oflicia.I rlo Presidente U.a. Rc
pulJlica. 

tizo~so do minha filha uma frei ea, porque 
seriam quatro entes perdidos. par·a a vidtt, 
porc1ue a. philosoplri:t do V. Ex:. prepara 
para a morte c nã.o pa.ra <L vid:t, pa.ra .. a. 
morte onde a. actividado do homem não, 11 

O SR. PAULA. GUIMARÃES- Siio hahHos. nncesdaria., onde elle encontra tudo prompto 
na mais santa da:::: bemavcnturança,s. 

Peço. mais uma vez ao meu nobee colloga. 
que evite af'astar-m() do assumpto. 

Se. Presidente. existem junto da. Santa. 
Sé as seguintes legações: da, Republica. Ar
gentina, da Ausi;ria, da ~Baviera, d~t Bolgica, 

O Sn.. GAS1'Ão DA CUNHA-A Companhia da . Hespanha, dn, França, do Portugal, da 
de JesuD Jbi que dirigiti a catocheso no Prussi:t e da Russia. 

0 SR. GEIUIIANO H A.SST.OCHim- · 0 povo 
norte -americano é um povo excepcionalmen
te religioso, o nosso é um povo fetchü:tta. A 
Amorica do Norte foi povoada. por homens 
perseguidos por motivos religiosos ... 

Brazil. I-Ia ainda as seguintes de nações ClUC, pela 
O Sn.. GmtMANO liAss.r.ocuro:n.- Poço flUe 

não me itrraste })ara esse tm·reno, porque 
sm·ül obrigado [t dizol' o que penso da acção 
dos jcsuitas no .Bl'nzil o dc~gostitria, muita 
gente com <L veetl:.tdc. 

0 Sn.. GASTÃO DA CUNHA - Permitta 
apenas di.icl' quo f•)l'am os misúonarios no 
Brazil qnc impcdüam a, oscravizítção dos 
indios. E' ponr.o historico rc.;olvido. 

O Srt. GJ~[tl\IANO IIAssr.ocrmR- Os povoa
dores do Bra,zil nunc;t vieram para i~qui 
expulsos da mão pal;l'ia por motivo religioso. 
Pelo contral'lo, o po1·tuguez tlo scculo- XVI 
or<L um espirito aventueciL·a, emancipado da 
religião c j;í 11i11J I!Oilo tempo ora o <1110 é 
üJÜ!'J ncís, 

stm insigniflcancia, nem precisavam sm· 
citadas. m<~s eu cito: Bolivia.. ColumlJia., 
Rcpub!icn. Dominicana, Ropubllc<L do Equa
dor,· do Haiti, Honduras, Mona.oo, Nicaragna, 
e Perü. 

Vejo, por um lado, na.çõc~ que toem rc
ligiã,o de Estado e, então, o facto ~e explica; 
o codigo fundamental dessas nações <loclara 
t1UC a religião do Estado <1 a, Catltolica Apos
tolic<t Roman'l. o teem nocessirla.do do tm• 
lcn·acões junto á. Santa Sr~. visto que admiti
te~ a intervenção divina nos seus respecti
vos governos; ma.::; estão dcn teo drL 1eL1iL'í1 da. 
Encyclica de 1804. 

Mas a Russia ~ 
A Russiu. tem uma legaçã.o junto ;í Santa. 

S1\ não temporal, mas espirituaL, porqun o 
Czar da ltmlsia é o chefe da Igeoja Cai,lwlica. 

O Sn. P,\ULA GmMAitÃEs- EL'<t eminente- OL'iental, (J Papa da Igreja catlíolic;1 Odnn-
mente e!'en(,(l, tal, cmqua.nto que o Papa, na ~a.nta SI\,!'! 

0 Sn.. GtmMANO IIASSLOCI!Im- Nã.o <Wa. cltc(e da Igreja Catholica Rom~na... _ 
crente. Ambos dizem quo as suas Igrn.JiLS sao ca.· 

V. Ex. dít'i'L quo traziam a cruz na lmn- tho!icas; entretanto, os mahomctanos, rptc 
dclra.. são muito mais nnmcro.:;os, nnnca se cltami.t· 

O Stt. PAliiJA GUJ:\lARÃJ~R- g porque tra- rn.m ci:~thulico~. 
zi<tm os~o symbolo '? · A Prus~b, sem religiã.o de Es~ad~, ten~ 

nocn::lsidado de manter um<t ·lcgaçao .Junto .é L 
O SR. GJmliiANo TL\ssÍ,ocmm.-Pc1o mesmo Santlt Sé, porque as suas relações silo con-

motivo poe que muitos do nós tra.zcrncs, por stantos, directa.s, intimas com ella. 
um simpLes preconceito, um brove a·&ado ao Na Prussin, um bispo não pódc ser. no
pescoço, quando sabemos que isso nã.o vn.lo mca,do sem ap:prova.~~ã~ do rei, os r:citor.os das 
nada. ; é o costume, é <t lembrança de universidades, os lentes das tmtverstd~dcs 
uma mão piedo.;rt quo not-o atou ao pescoço ca1~holicas, prech;:tvam do placet _d? rm da. 
e, por i::;so, o com;cevarnos como urna re- Prussirl. p<Ll'i:t entrarem em __ exerew1o. . 
coruação do. p~~s.sado. Nestas condições, a::; r~ laço os entre ? .vatt-

Ett não desejo levantar questão religiosa,. cano, que nomeia os b1spos, o o _1'01, 1p1o 
Aflil'mo quo fui ha.ptisado ea.tltolico, cduc:tdo rot'erenda,-leO"i&imam a manntcnçao de uma 
:por jc1suitas o não quero lig<u;~ües eo111 a llegaç:úo, po1?q11o existe 11::1. Pru::;si<t o mnsrno 

Cantara V oi, V H 
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regimen que existia nn Impcrio; o rcgimcn No Rio Gt'a.ndJ do Sul, a ilúmigraçã.o 
concorda.tu.rio. Essas rela.ç6es, são intima-3. n.Uemã não teria tido a intensidade que teve, 

Dest·1, mrma. cxplica.-se que ~ Pt•ússia si, porventtll'ct fossemos crear peias á. liher
tcnha necessitla1le do um ropt'CSBntanGejtmto da.de l'eligiosa. 
ã Santa S(\, pa.ru. derimir as que.3&õcs que No i;cmpo do Imperio tivemos mesmo que 
podem surgir a. todo 0 momento, visto ·que 0 violar a Constitul(,:ão, porque existiam tem
rei Guilherme da Pru~sia tem necessidade e plos, no Rio Grande do Sul, com a cruz e 
tem cumpetencii\, em vil'tude d.:1. consti- nunca. houve quem dctcrmin'a.sse que S3rcs. 
tuiçã.o, de intet>vir em todos esses assumptos. p~it~LSS3 a resteicçã.o constan:te da Constitui-

ção ,do Impcrio, que pruhibia que os. tem
O Perú tem r0ligiü.o do Estado ; Portug.tl plos dos dissidentes tivessem a fôrma exte

tem ; Mo naco tem ; Nica.ragua tem ; Ha.iti rio r de ternplo3 • 

tambem. Veiu a Republic3. e suppeimimos ·a legação 
A F1•a.nça tem o seu repr•esentantc junto junto á Santa Sé que, como era natural, de

da. Santa Sé, por cJ,usa do mesmo direito via morrer com a SL~paraçã.o da Igreja do 
que lhe assiste de negat• approvação {L no- E-stado, devia mo1'rer d~ante do q~e · consi
meaç~ão .dos bispos, de podet• suspender gQava a nossa Constituição. 
bispos, arcebispos e qualquer autoridade Princípios tão libceaes, princípios que es
ccclesiastica, al.óm de que, como se sabe tã.o <la.ndo tantos fl'ucéos, não sendo o menor 
a. muito tempo, intoressos materiaes da. dcllcs a reacçã.o catholica, . a pujança que o 
França est'fi.o dependentes da l'Clação cGm catholicismo tem adquirido ulteriormente, 
a Santa Sé. depois de fical' a· Igreja separada do Estado, 

Não vou recot•dat• agora aquellas guerras princípios tã.o liberaes não podem ser aban
do genet•al Lamoriciill'e, a occupaçã.o de donados, d(womos adoptal-os em todas as 
Roma, os compt•omi:-\sos do mil oitocentos e suas consequencias. 
setenta e tt~ntus, otc. Antigamente, emquanto a Igreja vivia. do 

Não faço isto, porque não estou aqui sinlo subsidio do Esr.ado; cmquanto vivia ampa
a expor a quem (lovo c!Jnhecer estes as- rada pelo poder temporal, ella vegetava en
sumptos tão bem sinfio melhol' do c1ue tre nós, os vigarios não eram sinão instru-
eu. - mcntos da. nossa politica.. 

A Hespanha. tem religião do Estado, a 0 SR. PAULA GUIMARÃES-Já vê ,V. Ex. 
Republica Dominicana, a Columbia, a Bel- que o catholicismo é um facto entre nós. 
gica, a Ba.vier<.t, tai.nbem; a Austria, como 0 SR. GERMANÓ HASSLOCIIER-V. Ex. an-
so sabe, é o paiz mais catholico da Eueopa tecipa-se. __ 
c bem assim a. Republica Argentina na E:'ltou dizendo que só podein as crenças 
America do Sul. : · medrar livremente, sem a intervenção do 

Bem ; a Suissa não tem religião do Es- Estn.do e aqui temos a manifestação · do 
· tado e não tem legação junto ' á Santa Sé. quanto vale o individualismo·. 

Porque 1 Porque a Suissa quiz tambem Si em nos.;j paiz tivessemos, com rela.ção 
consignar no sou pa~to frmdamental de 1874 a outros ·ramos de activida.de, ·a mesma. 
oste princ1pio da. plena-liberdad(l de cultos, linha de cJnducta, que temoa tido em face 
do crenças e o Està.do completamente a.lhcio das crenças religiosas, acredito V. Ex. que 
aos asSUilllJtos I'eligiOiJOs. o Bra.zil economicamente ter-se-hia. adian-

Entreta.nto, a Suiss:t rese1•vou-se o direito tado tanto quanto a religião catholica an
de negar a crcn.çã.o do bi~pados, de impugnar tregue aos seus esforços exclusivos • Esta po-
a nomeação do bispos, o que~ uma. _ v.iolação litica é que estimula. · . 
do principio consignado na sua ·Constitui- Outro seria o nosso progresso si ha ma.is 
çã.o. tempo tivesse.mos dito aos lavradores que 

Nó.;; somos mais amplos; nós n.ão tomos_ elles deviam contar comsigo sómente, se~ 
absolutamente relação com culto . algum, ·esperarum bancos derramando dinheiro a 
as->eguramos a todos os cultos igual d.i.t~eito. esrno, artiticios do toda sorte a titulo de soe

Ora, senhores, por igual direito o que so corrc)S, de ap3ÍO. 
comprohende, neste caso? Mas não, si chegamos á perfeição de ·crear 

Estarem resguardados contra. quaesquer no orÇamento uma subvenção para um par
assaltos do poder publico ; quee dizer- ticular que mon~ou _um ga.bineto electra
nenhum culto poder pretenélcr pecnwencia therapico, um negocio como outro qualquer, 
do poder publico. · · dando dez contos de réis a este ompreza.r·io 

Não p.óde deixar de ser as;im, em um pa.iz, que pedia. vlnte contos ! Até ondo iremos 
~orno o nosso, em formação, que recebe a andar~ · 
contribuição de - todas as raças espalhadas Pois não é uma veeJade que só os foroos 
pelo universo, c1no l'cpre.~ont;~m tolb~ n,g tl'iumph:lm e a força. só se adquire na. 
crenças, lWeconcoito:; o religiõc:-~, tuta ~ 
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Os qne não luctam atrophiam-se. As gran
des victórias da humanidade . são feitas a 
custo de muito padecer c o padecimento to
nifica. 
. Os vencedores aproveitam o quo é bom 
do vencido c marcham para diante. 

Roma, cançada um dia, afogou-se no Iux.o, 
no vício e os harb<:J,ros yenceram-n'a, apro-

. priaram-se do seu direito, do melhor de suas 
instituições. E os barbaros vencedores afinal 
eram os que haviam aprendido a soffrer em 
Aquac Scxtiae tirando de suas dôres a lição 
da victoi'ia no futuro. 

Estou da novo-fazendo digressões, afastan
uo-mc do assumpto em discus.são c vou 
voltar a eHo. 

0 SR. PENIDO FILHO-Com muito tn.lcnto. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Errou a Com
missão no seu parecer sobre a minha emenda, 
quando declarou que· a manutenção da le
gação junto da Santa Sê obedecia a inte
resses dos c:1tholicos. brazileiros. Errou por
quo de taes interesses não pôde cogitar o 
Governo da Republica, tanto mai,); que, assim 
procedendo, com esta preferencia uada ao 
catholicismo t>omano,. fere os interesses de 
outras crençafi que gosam de iguaes direitos 
entre nós, direitos entre os quaes se enumera 
o da não intervenção do Estado em materia 

,, religiosa, o quQ equivale a não reconhecer 
nenhuma officialmente. 

0 SR. 4A.STÃO DA CUNHA-A minoria não 
ha de dominar a maioria. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER - Como a 
maioria não devo dominar a minoria. 

A igualdade é que a Constituição préga e 
não ha iguatda.de onde se falia em maioria 
com pri vilcgios. · · 

E' licito os catholicos nomearl'm um re
presentante junto á Sant<1 Sé, delegado ::<cu, 
por clles custeado. . ) ... 

Si quorom isto, paguo·n á sua custa,- no:
meiom a quem bem lhes pareça ; nãJ o Go
verno, que não reconhece religiõés, pudet' 
espiritual. 

0 Sa. FRANCISCO VEIGA - Isto seria um 
E::;tado no J~stado. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER.- Não ha tal, 
porque--isto ficaria no dominio ospiritu<tl, 
~em consoquencias p<tra 1t vida polltica da 
Nação. ..- · 

O Papa não nomeia bispos para o Br,izil, 
autoridades ecclesiasticas com jnrisdicção 
espiritual ~ 

E a Ropublica vorà nisto um attentado á 
· sua so hera n ia. ? 

Não, porque é as::;umpto do religião, ma
teria de culto, garantiuo sou oxei·cicio pela 

·Constituição. 

R, assim como o Papa nomeia. os llispos 
para os catholieos bmzilciros, estes podiam, 
por uma. ficção <1nodina, considern.ndo-se um 
Estado cn.tholico,nomear o seu representante 
diplomatico junto Ct Santa Sl~, que nomeia os 
biclpos brazileiro.3 de plena iniciativa. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA- Nom-eia no 
mundo inteiro . 

0 SR. GERMANO l:IASSLOCHER- Na. Alle• 
manha, o Papa é q uom nomeia, mas prece· 
dendo do uma eleição das proprias congrri- _ 
gações religiosas. Pois hem, no Brazil, a 
Igreja. Catholica que se organíse como Es· 
tado, vivendo dentro do Estado tempo-ra.l. · 

Que no.3 importa que esse Estado nome
asse um representante junto á S::tnta Sê? 

Q ne .seria elle '? · Seria o mesmo quo o 
proprio Papa, vivendo • no seio das nações, 
ou dos- soberanos europeus, ·como uma fi
gura propriamente tradicional, como um go
verno sem suMito·s, encerrado dentro das 
parede3 do Vaticano. 

0 SR. FRANCISCO VÉIGA- Tem subditos 
espirituae3. 

0 SR. . GERMANO HASSLOCHER - Não du
'YÍUO; mri.s creia. V. Ex. quo os sobrinhos do 
Cardeal Pecci, Leão XUI, !estão subordi
nadoS! á. lei italiana e não pôde ser_ conside
rado um soberano quem nem se quer póde 
decretar· leis reguladora.$ do estatuto pes
soal dos seus apparentes subJrdínados. 

O Sn. GAsTÃo DA CuNHA- Mas nein por 
isso deixa de ser• soberano. 

0 SR. GER.l\IANO HASSLOOUER-E' um sobe• 
rano nominal. 

O Sn.. GASTÃO DA CuNHA- Não importa. 
0 SR. GERMANO HASSLOCIIER - Mas esta 

quostão não tem a mínima iinportanciu.. · 
O Brazil, nomeando um representante 

junto ;t Santa Sé, nomeia em nome de que 
crenças, q uu.ndo elle não tem religião e 
q nt1ndo o llíroito desses 20 milhõe~ de eatho
licos é igual ao de um musulmano quo aqui 
viva~ 

0 SR. GASTAO DA CUNHA - Não cunheço 
brazileiru musulmano. 

O SR. GE~tMANo HAiSLOCIIER .:__ Pois eu co
nheço diveesos. 

UM SR.. DEPUTÁDo- Acho que um musul
mado não nos podel'ia ·obrigar a ter um re
presentante junto do sultã.o. (Apartes.) 

O SR.· GERMANO HA.SSLOCHER- VV •. EEx. 
estão deslocando a questão. 

Encaremol·a com largueza, não estreite
mos o nosso pensamento, demos áo nosso 
cerebro a maior amplitude. 

Eu digo o segúinte: o Governo do Brazil 
cotno entidade poli.tãica póde cogitar de 
roligião ? Nfi.o pôde. 
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----------------~------~--------·----------------~~.s--~------------------
Assim, quo é o ropresonta.ntc diploma-~ UM SR. DEPUTADo-Não ap~iado. 

tico em Roma? E' um reurescnt:tnte da. so- . ~ . . -
bcrania do Brazil, essct entidade política IJUC . . 0 .. sn. _ ~B~~ilr~~o HAs:·n,o?nER ::;. ~':Lo 
se clla.ma Republíca, dos Estados Unidos do ,l,p,~t.tüo, nau ' :sl e~ttnlOs a~ntando ~.~ .. as 11-
BrCLzil, cuja Constituiçi'í.o nãil foi feit:.t só- ~u.suc . ..;,_q~e;_.cr·esccnllo, s.1 f<~~·ao a.uda.~w:J;1~ ! E 
monte P<Ll'Lt os ca,·Gholicos, mas foi fcHn. tcun- ~t c,ulp.l. _se~,\-de _q:~el:l. l~vlL~l~~-I~l~?te falseou 
bem pa.ra. mim, por exemplo, que não sou ,t .cun~tuu;ç.w P·.LI:L f;~z~.LO'CU,l u~h~~s. i\us ~lhos 
ca tholico, clue educo os meus filhos Jül'u; dt. pl)v_o tem_ uH:·~ ,~,_~~cL Slon~fic,;çao cs~o i<.LC~), 
dessa. religião e que hão de querer -<JUO <t sua. cr~mu s~ lh,o "mdi?·"S~l: g_uc <1' h.opuhltc~ nao 
Patria não d.ê orcferoncüt a nonlmnm reli- podo VlVCI ::sem <t I,reJ.t, po'o qu~ ou~e um 
o-jão. - Deputado · pl'ocla.ma.e bem ~1Ho no sew. do 
o Mas Sr. Presidente o facto do existir P<Ll']n.n~cn to : ou <t Rep~bhc<1 com CJni::lto 
uma l~ga<,:ão junto á. sa.'nta, Sé <)uma pl'efe- <~_~\~llnsto se~ a .. ~~nptlbll~":: _A~n~1.nha., _a.r
rcncia, ouiosa., porque comoc·a pelo ati;cmüillo ~~tst.l.do ye~o fan.tt!smo, .:lrL~ dLct.~I .a lCI o 
contea a noss~ Constitu'içào polií;ica, sô para ~~to .;"01 '\ ·~ c:;)~_se~1ue~cl,t d~-??s:->.1 ma.~v~r
cortejar a populLtç:ü.o C<tt.ll.olic<t. ton,cJ.t. Nó .. ,_ lL.oisL~d.Oies_,_. lc,I::;l.~n~os c;~ ,te: 

Dir-se-ha que nenhum mn.l d~tlJi resulta, ?u~do com .t . cui,~scwnc~,l. . pt~bllc,t. L pot 
que ·ú is to um n.cto de pura corteziLt e (lU" IS~.J qt~e sou c~ntl,t o ~hvurcw, CiUC <1. eon-

.- · tt t t . · 1· b" ·l· 1 1 lt ; "' sciCnma. de mmha Pntn~ repelle. Eu, 1101a 
na.o a . en a. con ~a. a 1 vH tl,< e c 8 ~~~ o;-; 0 minha. eultul';i, não preciso de leis (lllC re-
de crenças, cons1gnach1 em nossa. lm fLmlla.- guiem a. rnin1u1 vida mt Jhmili;1, mas, legi:illa-
mon_yal; . . · dor, c.Jlluc.J-mc em urn ponto do vista, objc-

Na.o e verda.do. A lgFO.J<t rom;tna, ~1~ 0 ctivo c• in::;piro-mo na~ nocessid;L<les aera.os 
Pa,pado sabe tirar pt·ovmto destas ma.mfe :;- ' · . . , "' · • 
taç:ões, para clla, valendo de voto de hurni- O 8R. PAurJA GUil\:IAn.;~Es - Aind<1 ma.is 
lhaçãó, seu processo predilcct.o do alm.ter os um argumentu em favor da. leg;tç~ãu da, Santa. 
fortes, de solapar insi;ituiçõcs quo pre~endem S<~. • -
viver separada::l dtt curia roman~. • UM Sn.. D.EPUTADO ._ A Commissã.o legisla. 

E' por isGo quo Bismarl\ p1·otesi;av;1 que pa.r<L <L P<LÜ'Ü.L 0 inspirou-se pa.rn, dar 0 seu 
não irin. como Henrüluc lU di.\ Allcrn:mhn, P<trccoe ne::;tas idéas CJUe V. Ex. procltl.ma. 
passar ao relento, jnnto ' da porta do palacio ) 
da condessa Ma.thil(te em Cttnos;;a, tí.rit;tndo (Cru:;am·sc muitos (lprwt.es. . . 
de frio, fazer voto do humilda,U.e, si bem que O SR.- GEIÜ\IANO I-IASSLOCIIER -Vou- mos
dessa. sua degr<1dação de momento tirasse a trar cruc não aproveita, pa1'::t os defensores 
energia. para. a· revolta. do parecor, istu ·qne a.cabo de dizer. Peço 

Domais, senhores, não 6 tão inoocontc esta que mo ouç•tm. A con:;ciencia publica nã.o 
transgressão da. Con:3tituição, como pi1recc. é a conscicncia catlwlica, é a, conscicnciu. 

Si applicarmos á vidLL socix1 as mesmas humana, quo. devo ser livre. 
leis que regem a vida orga.pica., teremos a Esttt lilJerdnde nós proclamamos como 
prova de que consequonci<.L~ muito gra.ves, principio na Constituição, qne ostá. sondo 
sérias, irremedia v ois, podom rosulu:~l' da vinhd:;t.. Urna. necessidade na.scida. de uma. 
pratica de acc,:õos, na. apparoncia som valor. philosoplti:L mais liber·al dictou a. inclusão 

Uma. cctluh ·do Ol'g:tni::nno tnc:Mia llóllO a J.c tão salutar · cunc1uista na lei ba.sica da, 
principio passar do~porcebid<1,; o mal, p01·ém, Repllblica. 
desenvolve-se sem ombar<tt.,~o e por ti.rn do- Viol~.ü-a é rotrogr:uhr, apreciando o 
mina. o organismo intcil·o, sobrebudo si_cstc dever ::>ob aspecto mais estreito, como si 
é um terreno a.pto lJal'<t o de:';"envolvimonto para o progresso rottiierial e moral da 
do mal que ncllc cahiu. Nação fosso preciso cogitar de religião. 

Sa.himos dó rcgimcn monn.1·chic:->, do E::;- Rcduzid;L a isto a these, nã1> r0st~1 a 
tado com religião otricial, de culto sub.-:i• menor dnvida que devíamos inspirar-nos no 
diado, c rcnovmnus o nosso systcmiL politico. sentimento ca.tholico da. massa pa.ra. legislal'
Ora, por méra cort;ezia ao.-; ctt1;ltolicos, I'e-· mos üe rLccor(lo com elle. 
viv'~r rola<;:õe . ., officia.os col~ o Pa.pa.~lo, Il:mn- UM SR. DEPUTADO- O cn.tholicismo não 
ter JUnto dc::;tc uma lcgc.tçn.o, é 1ertr, tunda n d' - ' . v E~. ~ t l d' l • 

que appa.t'ontoment.e,do-1evo, aConsGiiiuição. qu"r o 
12
IVOICLO o . x. econ ra o IVOICIO. 

Mas, cuillallo, o mal tem optimo terreno pa.r<t. Porc1ue · 
desenvolver-se, o :ho seio de:-:;t.a. maioria ca,- O Sn.. GERMANO HASSLOCHER -Augusto 
tholica. a que n.lludc o parecer, hem BC póde Cumto, o chefe do positivismo, ta.mhem é 
formar a convicc,{í.o de que é um direito rc- contra nlle c não por' espírito ca.tholico. 
stabeleccr a. a.llhm<:,~a. com a Igrcj;1, rc;;;u~citar Devo decla,rar que não sou pu;;iti vista,, 
a intoler<tncia dit mon;wchia c tal vez din port.pte,pa.I·a sol-o, prccisu v a <le uma. instl'nc· 
venhtt em ClUO se nos protmllh~ impor sorne· t;ã.o mais su!idn.. Sou o prnducto do meio 
llmnte cou8.u, em q tte nu~ei e ~110us c~tuclos foram os de 
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totio ha.ch:_trei, que ap!'on<ln gJogPn.phi;L 
ligeit·a.mcnte, um po11co do lti.~tlll'Íil., rhetu
l'ica e sahe tla <tC<~tlenlia c:)m um polimento 
ligeiro <lc jm·isf,a,; 

Não son positivista,, pni·que não a.dctttil'i 
a somma de estudos inuispen:nvol p;.tra com" 

. prehendoe a, va.s~ülão do positi vis~nu, não 
sei sciencia.s naturaes, sciencias oxac~as. Não 
ousa. ria., port<tnto, ínt i t.ultLr-me :1r1 ui! lo que 
nã.o }l :Js~o ser, porque não quero sor ridiculo. 
Admiro um Tcixeiea Mendes, glorLb r.!e mi
nln P<ttrht, va.sto e.:;piriGo a.ssomb1•oso, do 
uma, erudição sem pal' ; Jnas não toleeo os 
positivistas amadores, de mesn.s do c;_Lfé, ro
petindo prcscripçõos, t1•.:s ou quatro con
ceitos da escola, mal digerid ,s, cmpreg;tndo 
termos que ninguem entendo. 

Dizia. eu que Augusto Comte, nas paginas 
sua.s por mim lidas, as que cnten(li, diz :tl
gures. que uma das accusaçôcs á perpetui~ 
dade do casamento é ha.vcl-a a Igr~ja, Ca.tho
lica nobremente consignado em suas dispo· 
sições. 

Mas. isto nã.o ê c1ue mo leva n. sct' <lnti
divol'cista, e nom indago si na sociedade 
br:tzilcira o divorcio é rcpellid_o por moti:vo 
religioso, nem tenho que inclagal' <Üé onde a 
religião intervem na. formaçã.o da conscien-
cia publica. . 

Para mim ha o grantl.o principio mor;.~t, 
regulador da cJns-tituição da fa,miiia. c m<Lis 
nada. 

Para liumbolút, o gl'andc s · ~bio, que foi 
um uos ouvintes d~ Cumte, o casamento 
era questão de tão pouca importanciu, que 
entendia elle que os podeect3 1mblicos não 
se dcvi<~m nollo envolver, deixa.ndo quo cada 
um agisse como cntendc::;se. 

01•a, si o nosso direito consign:tssD isto que 
qLier Humbolctt, Jica.rütmos mt obeigaçã.o {lo 
não distinguir' nenhuma. ospccic ou fórma. de 
casamento, como fazemos corn a rc!igiã.u ca
tholica., depoL~ do decl.arar a nos.':la. Constitui
ção que a Repnhlica. não conltcce nenllunr. 

·Mantendo uma. legação junto du. Sa.nt<t S.ó, 
conhece e conhece uma só, com exclusão -do 
todn.s as outras. Melhor fôm então que a 
ConstHnição con.:;ignassc que comu um voto 
de consideraçã.o tl, maioria. catholic:t da Na
ção, ütanteria relações officiacs, ainda. que 
de pura coetczia com _:1 Sü.nta Sé, sem o[:... 
fonsa da arnpla. libol'(lêúlo dD crcn,}a'il o de 
cultos. 

0 Sn.. GAS'l'ÃO DA CUNIL\ - ]Vla.is UO qno a 
lei escriptu. prcdomiJta <-t tt>a.cli<;Zto. -

O SH.. PAULA GunrAr:.Zü:s--Na, lnghl;orr·a 
não lm lei ; é o c.Jsturno qtEl rugula. 

mr-smJ a oht·<~ th:, /·tr·:.t<tiçu,o e dus costumes. 
Na, Inghtc!'l'ê~ o common-!aw é escl'ipto, feito 
sim pelo Ci\S ~umc, mas corporificado. (Muitos · 
apartes intei'rompem, o Ol'ad01·.) 

O Slt. GERl\L\NO Hs::;r,ocm:R-E' impossi vcl 
peos ~guie assim na discns:)ã.o. As inter
rupç(h.~s consta.ntes o..fhst11n-me do i.tSsumpto, 
que perde <t suu. unidu.dc p;.trLL ser tun a.mon-
tun.do d.e divagações.· . . _ 

Estou fatiga.(lo o prJciS'Jcot1cluir. I'tom sei 
bom o que tlisso, nem como rca.ta,e o Clll'SO 
de meus argumentos. - · 

Nilo volto :ttrttz pa.ra prociiral-o. Pouco 
se me dá o dcsconchn.vo que por alü :(ica. 

Bem sei quo a minha ementla V<1é ctLltir•, 
mn.s ist,J não quer dizer que a. Ca1n"t1ra não · 
concorde commigo. Cahh·áa emenda, porque 
n.ssi rn o dc~oj<.t o Govcl'no. (Nr1o apoiados.) 

Os pareceres que as Corí1missões dão sobre 
os :t'lsumptos que lhes. são affcctos, -quando 
f;woravois, jâ consignam que <<Ouvido o Go· 
verno c oshtndo elle de accordo com a me
dida», clla, ontonde qne deve ser acceita. 

0 SR. BRICIO FILHO-Onve-sc até o mi- ' 
nistro ameríca.no. · 

0 Sn.. GERMANO 1-IASSLOCliER-N:ão digo 
isto para censurar. Minhas idéas ::;obre di· 
visão e funccionamcmto dos poderes . são 
muito Jn'rcis:ls. Guardo_-as no meu eerebro, 
bem á mão, recorrendo facilmente a ellas 
sempre que ncce.='\siGô, como si recorrmso a 
um estojo em qu~ guardasse os meus ut<msis 
rle tl'a.halho. Destle <tcauemico assenhoreei-me 
do a.s~urqpto, tondo mesmo aprendido já 
então quo·"~Arbtot.clm.; e Pl:.vtã9 prégavam a 
uivisi:io que muiCos secul(ls depois Mon· 
tJsq uien tão 1H'iihantcmen te tle;.;en volvia. 

No- periodo exaltado de minha primcira
juven~nclo cu ontentlia, css;t divisão muito 
raclic ~ü. Sonhava. com um poller legislativo 
indopendento, s:Jberano, absoluto, dictando 
a.s lei~ <LO cxeeutivo; este, passivo, obediente, 
~ubordlrH~uo <i. vont<ulu popula,r }lelo seu 
orgão <lircc~o no rogimcn l'eprescnta.tivo, 
<Ltl'Oé~tlllo 03 U.l'es como tub : ~ vibra,nto e po
tontí.ssilmt, deu.ute tli:~ qtml tudo devia omrnu· 
lleccr. Só mtl.is tar·do comprehendi a har· 
monia. quo lHl.tntérn a uníúade ua soberania, 
reuuzitb tt divisão aos urgãos, segundo :ts 
l'nncçõcs, ·toda rolMiva.. • 

N<l rogimen rOlH:O'!enkttivo, n sohorn.nia 
é assim delegada, o amhos, oxecutivo c logis-· 
ltttlvo, são os sou8 deposittwlo.~. Si o ramo 
legislativo qHol>l'as'c ossa lEH'InOJlÜt, tor
Oiw-so-l!ia, um tyt'tlnuo o tudo ·nc:Lt'ia na sua 
depJwlenel; ~, por olle avassallado. Da, mesma 
fvl'llHL (lLtt) pDla. sclecção rcpresent<tmos o 
povo, o dtc!e do executivo velo mcsmo.pPó-. O SR. GmtMANO I-IAS)LOCIII.:n. -,... VV .El~x. 

divag<.tm. · 
Par·a.-- que escrevemos então ;.~s leis~ Me

lhor ·f'ôra, não . didttl-a:;. Domais, as lels :'l4o 

ce::;so sabe do povo, e::~colhido como o mais 
<tl)to. Pl'lncitrio::; gct•aes assim o dcterminn.m 
e, si ria pt•<.ttica •~ rogl'a pó :lo f<.ühar, é isto da 
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contingcncia das cou::;as humanas, o ro.'lultado 
de circumsta.ncia.s quo tivera.m '~ sua in
f1ueneia_ na delegação d:.t souct'ania. 

Dahi nenhum nu~l, antes lÚgos beneficios 
temos a colher do accordo const<mt.o entre o 
executivo c o legislativo na fórma .de dil'igir 
a sociedadQ politica. A discordancii1 seri'~ a 
lucta o est<l. só traria prcjuizos. 

O essencial é que nos agitemos sempre 
dentrJ da Constituição, a gat'<tntia de todos 
nôs, rcspeitando~llw a.s dispo.:;iç-õc_s como o 
mais soguro meio do cuinprinicnto do 
dever. · 
- E assim, forte.~. praticos, severo.:: servidore3 
dos seu~ princípios, conscientes das nossas 
responsauilidades, confiados em nós, nos 
nossos esforços; na nossa energia. na nossa 
dedicação, no nosso pa.tríotisrno, honr:.trcmo.; 
a. Republica c elevaremos a Pa.trb. (Muito 
bem ; muito bem, 0 Ol'adOI' e muito f'etici
tado.) 

O Sr. Gaslão dfi CiJ.nba- Sr. 
Presidente, prefir·o usar da pa'avra. Aos 
illu~trcs collegcts 'I.)resentes eu peço que me 
relevem o jncommoclo (ncio apoiados gel'aes) 
do força.l-os a ouvir mais um (liscurso nesta 
hot·~ adoantada da noute. Todos nó.;;, porém, 
aqUL estamos no empenho do ap1•ovoitar o 
tem110 que já escasseia, apre,;;sa.!)(lo a pas· 
sagem das leis amwas. Até hoje-, o quo é do 
lamentar, não enviamos ao Sona.do üm só 
dos orçamentos de dcspoza.... Nessa peooc· 
cupação, que som duvida é a do todos os col· 
log~w ·.quo me escutam,· o.u venço .:::.a propria 
fad.Lga. e ganho coragem para. protondo1· do 

_ SS. E Ex. igual osforçó d(.l von tadc. 
U11r Sn.. DEPU'l'ADo-Apoia.tlo. V. Ex. tlá 

um bello c:<emplo. 
. q_ SR. GAS'l'ÃO DA CUNIIA _glll compon

saçao p1·otendo ser bt•evo o nã.o ;~!its~tu··me 
do dcbatt, que é a suppl'Jssão da logu.ção 
exi.~tentejunto á Santa. Sé. 
_E' de novo suscitada nost;t C<tmara a qucs

ta.o . df) nossns rulacões tliplom;1timts com o 
Vaticano. Dosde a leglslatul'a. que se seguiu 
á Co_nstituinto u_m geupo de Deputa.uos, nu
mm•tcamcnto_exLguo, mas furte por su:\s lu: 
zes como pela, il•rcduotivol convicc;ão e d<r 
qual é P~\rte conspícua o distincto colloga, 
ao lado do quem tenho a ho1Jr<t du fallar (o 
or_ador 1·e(e1·e-se ao S;·. Deputado Bco·bosa 

· Ltma)... · 

0 SR. BARBOSA LIMA-Bonlttle de y. Ex. 
; 0 _SR. GASTÃ_o D;\ CUNHA- .•. propugna ox

tiJ?.gao da legaç:ao Junto c:"t Santa Sé, legação 
aba.s conservada pelo Governo dictatorial 
quan~o separou a Igeeja do Estado, e ainda 
mantida _pelo Congresso _por enten~cr qqe tal 
supprcssao, sem ser utu · consectu.r10 forçado 

do pr-incipio constitucional, viria. contea.rüt · 
abor·ta.montc od sentimento :~ da imniensa. 
maiori<L · dos bru.zilcü·os. ( Apoiados e nilo . 
apoi(ulos). . . 

Hoje, a tena.z propaganda iniciada em 
1891 rcc::,beu o concurso valiosíssimo do ta
lentoso c cloquonte representante do Rio 
Gra.ndo do Sul, cuja pala v r a, sempre vehe· 
mente, ainda mais 3.1\lorosa. se manifesta 
toda vez que discorre :k;sumptos que tenham 
quiilqner ligação, accidental que seja, com 
a rJligião ·catlwlica· roman~. 

s. Ex., folgo em reconhecer, no bello tlis· 
curso que acabamos de ouvir, mostrou-se 
sereno ~ e tolerante ; . e'mbora álgum::~s 
phrases suas, do ironia s3não de de::;dem
pcrmitta.-mo dizel-o, desperta.sscm a. sus
paitl1 de que aquella tolerancitt C!'a. meno:~ o 
reconhecimento d:.~.' dispersão da verdade, 
primeiro passo para a conversão, . do que 
um · signal de sua indi1foronça pela ca.usa. 
debatida, na qual, entretanto, ·mustres pon
S<.t(lores c estadistas nã,·) . enxet·gam uma. · 
simples qucrella de sacbristia q uc só ao cle
ro interessa., mas um gravo pro1Jl3ma poli
tico c socictl da mais alh ponderação para 
os governos. 

0 Sn. PENIDO FILHO-Apaiétdo. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA-Não me deten}W 
em imlagJ.r, Sr. Prelidcnt'3,. si ê corrccta 
a iniciativa de supprimir por os&a. fôrma, 
na discussão do orçamento, um serviço ct•ea
do em lJi especial, qul1l a que organizou o 
nosso corpo diplomatico om 1895. 

Ning11cm se illude sohra o alCance da.' 
ementh\s supprcssi vas;:-ellas vizam fit•ma.'r 
uma dispo:Sic;.ão permanente, não pretcn
clcm, ovidontomeiltc o confe~sa.damantc,pa.ra, 
a. medida proposta, a duração do uma lei 
a.nnua .•. Não me demoro em ex.aminar 
essa quesGãu. Quero elitr<n' no exame intrin
seco das emendas. 

O Sa. BAitnosA LutA-Questão que pa· 
roce ro3olvirla pela Mo.sa., a.cceitand'J as 
c mondas. 

0 Su .• ÜAS1'ÃO DA CUNHA-0 honrallo col· 
lega. póde ostar crwto do quú cu não me sen· 
tida inhil>iclo de formulat• uma. observação 
o mesmo uma C3nsura, reapeitosa <~ Me.:;a da 
Camara.. 

Sr. PL'e,3i<lente, om França, periodica~ 
rrionto, se renova dobate igual. Alli, sem
pre quo si discute o orçamento do Exterior 
e, como si o Parlamento já nãõ houvera 
reitel'<t<b, eomo aqui, o scn voto con
trario á, medida1 apparecem emendas pro· 
pondo a extincção da. embaixada no Va
ticano. 

Eu faço a devida. justiça aos honrados ..... col .. 
legas, accentuaudo a diíferen9a entre as 
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duas corr,:mte.'l de opini::i.o, ·aqui e na.qucllo lega, pelo lHo Grande do Sul. S. Ex., que 
paiz. ê um e.:pirito culto, nã.o poude separar os 

Vizando o mesmo resultado peoximo, não dous aspee<tos da qubs';ão, quando só de um 
obedecem a.os mesmos motivos. J\lli, é o dolle> queria. tratar: S. Ex. que é legisla-_ 
radicalismo obsecado por preconceitos que, dor e fallôu como homem de Estado, hão 
a sociedade brazHcira não tem, movenúo- con&aguiu isolar o sou- raciocínio da preoc~ 
so pelo odió a.nticlerical quo entre nós não cupa.ção religiosa e disse-nos que a leg-áção do 
existe. E' o mesmo cspirito demolidor que Vaticano era. da parto do Governo do Brtizil 
se dizendo antipapalino, combatia o poder urna proferencia ao culto catholico otfensiva 
temporal antes de 20 do setembro do 1870; ·ios outros cultos, uma. infracção ao princi
e depois de feita . a unificação da Itali;,t ntio pio d _it sec1,1larizaçã.o <lo Estado; em uma pa
cedeu na sua at.titude offensiva, de modo a lavra, s. gx, mesmo,- viu nessa.s relações 
evidenciar que o alvo do sua campanha, diploma:.ticas uma questão confissional, o 
.não simplesmente polHica. mas contissio_:1al não uma questão de conveniencb politica ; 
não era o principo romano.. e- sim o Pontific0, de3~obriu ncllas um fim religioso, em favor 
o chefe do cri.~holicismo. dos catholicos brazilciros c não o que so de-

l:ntre nôs, a proposh ob8dccc a; pl'lnci- vera ter cncontr<tdo na, permanencia des.3a 
pios .supcríorcs a semetlutntos paixões; <.i. me- logação,- um intuito politicO, de u_tilidU.dc 
dida. é propugnada. como se fôra umn, con- ·sini1o · neccs.3idadc, pa.t•a o Governo do I).osso 
soqucncia da secula.rização <lo Est:.Ldo, como paiz (Muito bem.). 
sendo o cot•oHario da thosc constitucional Sr. Presidente, 03 impugna.llorcs da lega.
que desljga. ·a s.ociodade política e a. socieda- ção no vaticano allegam contra.. ella· uma. 
de religiosa. Nada mais. razão de ordem intei'llacíona.l,-a p01·da. da 

O Sa. BARBOSA LmA- Pcrfoitament"J, sob0r<tnL!. territorial üoPap1 o outra razã:o 
O que queremo!:! ~ O·l'Odpeito (t Constitui· derivada de nosso os&·.J.tuto politico, a sopa.ra
ção. ção da. Igreja do Estado. A theso, pois,· é 

O SR. GASTÃo DA CuNHA-E mais eu não est::~o:-o desapparocimento damonarchia pa.
vejo, nom mais ou quero ve1· nas emondu.s p<.tl ou a cessação do regimon que tínhamos, 
suppressívas quo Mmbato. de união o:1trc o Rstado e a. Igreja, consti-

Justo seria que tambem não quizesacm tuom o olJstaculo juridico ou politico á exis
descobrir 119 animo daquelles quo su.:;tentam tencia. do relações diplomaticas entre o Brazil. 
a legação junto á Santa Sé, o esforco do e~~ 0 a Santa Sé ~ · 
pirito reaccionario intentando reviver a.o E~tou convencido, senhores, de que nem o 
calor"· de anachronica. dedicação institutos jueisconsulto, nem 0 estadista poderão rcs
moPtos; c antes rcconhcces~cm na defesa pondoL' a.ffit•mativamento. 
dessa- representação o con.;cllw do ospirito 
conservadol', 0 que v<Llo dizer progros~i:3l;a., O Su .• BAnnosA LIMA-A theso poderia ser 
inspiMdo em razões do a.lt~t convoni<mcia outra:-po(lemo:-.> nós ter uma. legação · som 
politica. (Apoiados e nt1o apoic!dos,) utilhla,do do espocio a.lguma, sem poder 

De ·minha ~l.rtc, senho1·os, niiu tonlto a. pt·cstar s~wviço de o.;;pccio alguma 1 
menor suspeita sobro a sincurlda.uo do meus O Su .. GASTÃO oA CuNHA-Tomo em me· 
antagonistas. Antes proclamo a t~octidfto mori:t o apat•to tlo V. 1<::<. o l'o.spondeL'õi op
de sous intuitos c tt per•feitu. intogJ•idado da portuna.mento. 
propaganda quo fa,zern nu seio dos~·~ Cu.- Sr. Presidente, sa.h:-~ pet•Cuitamcnte a Ca.· 
rriara. ma.ra quo nã.o fui ja.mtds no p;>ucr temporal, 

Mas, é que justamente a.hi cs&i.i. o muu l'C· ali:ls mcsrtuinho m\ ext.ensã > territoria.l e 
coio, porque nada mai l porlgo;-;o qtw um pro~ar·io no exot·cicio de sua soberania, .que· 
m·ro, um preconceito, uma. ~déa fa.ha om a Su.n-tét Sê tcvo O:) fumlamontos de sua. im· 
uma consciencia virtuosa. o convcncitla. mcn.1a autoridade moral nem hauPia 0 'Seu 
Das convicções sincot•as é que p<wt.em as incompara.vel prestigio. 
reaccões e estas são· funestas quando· vão 
chocar os sentimentos religiosos ua commu- Muitos scculos durou o pequeno reino pon• 
nhão. tificio, mas nunca se equipararam as duas 

Ora, pJr mais quo thçnmos, por mais que flgUI'J.s- a do Pontífice e a do príncipe it<tli
seja a nossa imparcialitla.do, por mais alto ano, como nunca dependeu a supremacia de 
que coUoquemos esta questãJ, inteiramente um da oXi.itencia soberana do outro. 
desata.da de preoccupt1ções roligiosas, não A personalidade do · chefe do Catholicismo, 
consc(J'uircmos isolai-a da. l'elifl'iào no sen- independentemente da qualidade do sobera
timento de ll()Ssos pa.tricíos. EV. Ex. quer no do chamado patrimonio de S. Pedro, teve 
a. prova, Sr. Presidente?. sempre uma situação eminente on·tro as . so

Prova mais fl'izante esta. no. proprio dis- bera.nias qne formam a sociedade interna.
curdo a. que respondo do meu distincto co!-. cional. 
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As vicissitudes por CJUO JXl.ssou <ttl'avés llO 1 Sl'. Prosidcn~o, nosb matcd<~ tom unÜL 
sua. longa ht:;torjé,L o voder temporal dos Pa- impor·tanci:l. singnlae o direito scientifico, 
pas, nfto cs PJ'ivararn jamais dossa pcrsona- porque os tr•;.tta,dist::ts ~Jão aind~L os intet·
lidadc princip<Ll o nem siquer a attingi- }H'etes a.uthonticos do 1liroib internacionaL 
ram. As opin iõcs dos autores, as deliber;tçõcs dos 

Ao tompo da alliança ontr0 a Igreja c 0 congressos, os . votos da,; cot0üt•encias toem 
Im_pm·io, Roma era. como que a ca.pitn,l indi- do valer como textos logao3. Sabem o~ maus 
visa do Imperauor c do Papa. com Alfeodo coll.cgas qnc os p·~rl<1monto? H;mccwnam 
de I·Ia.bsbU:rg-o é que a.ppa,rccou 0 acto for~ mmti~B veze:s os Pl'v.Jectos as:SJm formul~tdos 
mal · em quo o Imporio abandonava ao Papa c mu_üo~ trabalhos~ por exemplo •. do ln.st~tuto 
a; jueisdicç5.o do H,om:t. t!e D~:ctto._Int,~~rnacton~l, S3 tt;m 1nc_orperado 

• - · .1 90 ,1 • t 1 .1 . -· <.t legBI<~çao l!ltcena l1C Vi~l'JOs pruzes, que 
;~ mv~sa~ ue.- ue so enuro ue. 1870, nao assim vã.o, a pouco 0 pouco, po1• mcdidas

fol o prun01ro. attenta.tlo que solil'eu o pmler legislittivas, parchtlmente adoptad<.~s. · codi
~e~nP.ora,J '· mtus tle uma voz en1 lucta com ficando 0 Dieoib Internacional. 
lD1m1gos Int:-Jl•nos c externos. E, facto sug-- · 

Ora, não discrepam os int,ernaeionali.st~s . 
em rcconlwcet•, sinão de· dit'Jito ao menos 
·de facto, a · sobel'ania do clwf'c !lo Catholi
cismo; apezar da q u6Ja do poder temporal. 
Quero dize e quo n.quellos mésmos que julg<1m 
anorriala, depois dos succos.~os de 1870, a 
soberania papal, em face dos principios ac
ceitos ou d:-,, thcol'i:.t corrente, mesmo elles 
dechtram que t:ü S:)herania existe, e olla. 
é um facto. 

gestivo,no8 seculos 17 e 18, quando . ma.is 
tranquílta foi a so borania temporal da S:1nta 
Sú, menos autol'id.a.do moi·a.l gosou elht no 
occhlon&e. E' um erro hi:;;tor-ico, por~an
to, subordinar a po~ição internacional do 
chefe da Chl'istandadc á cxistenci1.1 da . mo· 
narchia eloct.iva. que andlVé.t ligada ú. . outr<.t 
dignidade principal. . 

,. Já fui cit<tda nesta Camara a opinião tle 
· t~,iorc, jltstificada em uma monographii1 es
pecial sobrJ o assumpto. Posteriormente, o 
mesmo internacíonalüta, cuj:1 <tutoridado· 
na, questão deve ser insuspeita, porque é de 
um professor italiano, paladino do pt•incipio 
da nacionalidade, c::;crüvcu um opusculo a 
Pe1·sonaUdade ci1,il dos Estados, omlc in
sisto, CillOt' sobre a p0rsonaliJ.adc c i vil dà: 
lgroja,- consi<lcr:~da como <tgt•up:tHH.mt<> re
ligioso,como in.)tituic:ã.o dc-'or(lem cspi!·itnal, 
como associaç:ão na3eid<t da Jibct\hdo de 
consdonda; quet• s·)bt•e a Blli1 pnt·somt\iila<Le 
int.m·nacioní1l, llllU o:üsto jw·o zn·opl'io, inJ.o· 
pcn•lentcmonte do úil'cito tenitot·i:~l, eun
súituin,Jo um org<Lnisnn tnngiviJ!, Ulllit 
communitlade <lo ct•ontos o.-~p:lll~:t•los polu 
mundo int;eit·o (\ cung-t•cga,los f::nb a auto
rida,lo incont•!St:.túa cf,_l um clwtíl cuj:.t :.t<~(;:lo 
:;c cxct·co @L ~oni l.oriu.':i <le l':s~ados dill'cM 
rentes. 

H.calmcn to, a Igreja, rom:uuL, cnc:~mada 
no Summo Pontifico, li a mais numoroBa e a 
mais disciplina,da das ass ·Jciaçõ3s interna
cionaes. . . 

Associação de :üma.s, desc mhccendo <~s 
l)ar·rciras quo separam o~ l)Ovos, csp:tlhanllo
se pelo globo e cingindo-o pela flS, clh~ é 
como acllteUe famoso circulo cgze tem o sou 
centro do actividaúo em toda,. pt~rtc o a 
circumfercncia em nonhumtt. Smt cxistencié:L 

. multisocubt~ e SU<t <tdmiravcl organií':açã.o 

NurncrosoJ n.u&ores, por -outro latlq, le· 
gitimam c pt•opugnam com exeellent~s ra
zões a cxi~tcnc:il~ dc;j li.t ptn•,-:;ormlida.de inM 
tct•mtciona.l on soberana,, sem attoução ti 
ciscumshncü~ :1.ccossol'ia do ]_)Jdor t·wf'ito
rial. 

N1.1 Rel~tw de lJroil Inlel'1!((limwl T'ttfJtic, 
2° vol., vem um opl;imo estudo d<~ 1\lich:wd, 
uo qual peço veni~t p:tra c i ·;;u• algun::; tt·c
ehos. 

. sem olvidar que sutt U.outrina. lu ema o fundo 
da ci vilizaç"iio . modérna, Jizer<Lm-n·a o pri
meil'u p :,uer de opinião _do. 1nundu. <..Ju.:~ 
outl'a fort.~:t morctl OLL intollectu:tl se lhe 
compartt ou !:le lhe pôde oppor no govemo 

«'A soberania tl)lllPOl'i\l, diz o c:~criptut•, foi 
smnpe~ no po:ln•· pontifício um elcmeuto 
acec::;sorio. :Mn:;mo ao tempo em 11uo m·a. 
rmtis cxl.ellso o tel'l'itut·io po1·[rmeente ü, Su.ut<l. 
S1\ -o Papa, l\L'a. IIHmos urn sobm·;u1o tem· 
pol'al do quo un1 :;olJW<Lno Pspit·ítu:ll. Com 
t·azã.o diz Hontp:u·d (La_Jwpcwld cn D1·. !nt. 
p. 2!J) IJ uo a S:Jbül'<tuht rocon hceidt.t ao P•tpa 
~om) cite(\~ (la lg-t'Qjít, ct•a int.eil·amonl;e 
independente d:.~ oxistoncia dos J·~sta.do:~ 
pontítidos. Não ei'it <t'> soberano des:;c reino 
quo ~c reconhecia a precmineneia., nem ao:1 
enviados dclle que se tributavam honea.s 
oxcepcionaes; não era com aqueHo soberano 
quo ~e assignavam :.ts concol'da.ta:~ c sirn c:.>m 
o Pontillco. A sobel'•tnia espiritual, que · é a 
vcl'dadeim sobceania pontifici:t, não dc$a.p
pn.rccJil em 1870. A ltali it dccla.r.)U sompra 
nã.o q nct•m· n.ttcntar e Jn ~rtt olht. De ütcto, a 
situaçào do Pontifin roma.no, em í~tctJ dos 
govoenos ext,rangeii·os, :Su:t , pronrninencií1 
pCf3SOa.J, O l-3CU, uit·eito do Cll'iÍlLl' C l't!f:übCl' 
cmiHüx.t.tdoros, o seu dir:dto de condnir c:m· 
eordatas foram re.;;peitados. A sup]H'essão_ do 
podec temporal uão 1ez desappa,l'ecar essas. 
preroga.tiva.s, porque não era delle que ellas dos povos? (llfuito btan.) 
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decorriam e sim do poder espiritua.i, ainda causa da alta situação que lho pertence na. 
subsis~entm>. . realidade das cousas. 

Eu cito longamente este internucionali~ta, Sorá uma anomalia~ Em systoma algum 
professor em Grenoble, porque clle resume se po:lem evitar as anomalias de uma. situa .. 
com s<.>gm~ftnça o fidelidn.'lc a opinião cor- ção juridica evidentemente cxcepciona1 ; ...,-.e 
rente entre-os trata<lís~as, como Corsi, Fiorc, não é menos · anorm~l, menos afastado das 
Despagnot, Bontild, \<V ois::;, Fcraud üira.ud, . velhas concapções jurídicas reconhecer f1•an:. 
Leroy~Beauliou c muitos outros que susten- camento a soberania da·~anta. Sé do que de· 
tam a oxistencia, soberana da Sunta Sê, a clara e, como .Gelfcli.en e outros são ío~·çados 
sua personalidade internacional. ·· a ra.zer, que o Pap:t cessou de ser ~obera-po 

E cumpre notar, como já di.sse, quo mesmo sem_ pa.ssa.r a ser subdito ?» _ · 
os autor0s italianos, como Bruza, quo con- · A mesma doutrina. é ensinadu. no tratado 
t}s~am a soberania. papal- .depoi:s de 1870, não magistral de Pradcz Foder<~. ·- Outra não ·ê a. 
deixam de lho attribl1Í.l' uma situação espe- doutrina. professada por um:1 das maiores 
cia.l, quo não é <\ do . subdito. Nem etlcs. autoridades contomporan~as, o mntnonte 
·ncJ.U Eperson, nem Gr.ffcken, negam do modo Rolin .Ja.cquomins, fundador do Instituto de 
'pm~o e simplé3, a soberania d_;.t Santa. St~. Dú·eito In,ternacional. . . . . · 

«Mas, em quo consisto esse poder espiri- · Mas, para quo so não suspeite a origem 
. tu:1l, r1ue ainda subsi::~te ?-pergunta, Michaud. de taes opiniõo3, lembrarei ainda a autori-
. · EssJ poder é a. autori<tade superior de uma dado . do Holrtm•, que é protestante : · 
sociedade religiosa. hierarchicamento organi· «Para os Papas o poder tcmpoea.l era um 
za.da o cujos membros estã.o derramados no acc~ssorio. Despoja(lo desse acce3sorio da· 
mundo intoiri. . . . -mais aHa dignidade occlesiastica, o sobera.no 

A exbt'3ncia dossa sociedade o ul autori· Pontífice continúa. a; go3<tr de toda.~ as honras 
dado (tuea governa é para os diversos Esta.- e direitos usu.1c.:; inhcrcntes ti. sua, posiçã() 
elos um fact:> quD não é obra dclles; re· principal em face dos soberanos seculares, 
cusa,ndo vol~o o sanccional-o os Estado3 não quo de sua parte podem prctendce a conti• 
o. fa.rão . dcsa,pparocer o fa.rã.o ·· violcncia á 1mação ele su·as rotações com a Santa 81! ••• 

, liberdade de consciencia, de seus suyditos Acre1lita.mos que· as. relações fla Igrej;\ e dQ · 
· cathoHcos; p)rque a oxisbncia dessa a.utorí- Estado são rugitlas peloõ mesmos princípios a 
d~\de e;;piritual ó um dos dogma.sTtmda.mon· qnc ob:Hlcccm na pratica. os E~tad.)s ou Pl· 
taoJ da religião quo profossrLm. (leres indopendcn~cs uns dos outr.JS, em su<tS 

A inllcpcmlcncia em fa.r.e das tlivm·sa,H so- mutua.s rela9õcs ... Nenhum sober;wo quo 
hcranias politicas que pat>tilhn.m o mundo é govcr·nc subJitos ca.~holi~os póde ro:msa.r-so. 
da cssencia dossu. autorida.(lo. a reconhecer no Pontífic;) ronnno o .repl'e· 

Em 1870 su~ indcpcnlleneia., necessaria. á sonta.ntc da unidade tl:1 Igt•ej:.~o Ctttholica. 
liuJrdade do cuHo catholíco em todo o Ntmhuma <la~ duas potcncias pMo dat• lei á 
JllUlhio, era. g;u•antiJa ao Papado pela. Sobe- outra.» 
l'<tnia tcrnp.>ral; hoje, os.m indcpontlencia 1,, • ., ... d t . 1'' 1\11 a- A s. A po <•on" 

d t. 't l!'L" uo ')U l'LI w. ·tUS O O t: o. ~·.-. ..,. 
nã.o po cr<L oxii n· sem que se accot 0 no li<ht(lc internacional da Sa.nta. Só, smL imiivi· 
Dil•eito Publico ourop:m a no~·ão de uma ll.ua.lidtLdo soborana entl'.) o3 L·~~ta1los, ú lliL·oi· 
soberania., ou- si querem, do uma pJtcncia 
independentct som t:Jrritorio 0 ·som ~ub- b oxprcs:;o-,já nfio direi na. legislação it:J.lia· ·· 
ditos. 0:1, mas no Diroito Intornacionu.t positivo. 

A prop1•ia. It.alia., princip:1lmcnte clla.;· tom Roflt·o-mo <L lei das ga.t-a.:ltias, do 13 do maio 
· do 1871. · 

ín~eressc em fazer admítUt• tal noção, pots,. Dir-se-lm, aqui mesmo .J'd. so rtlloorrou, que a 
só a:i.:iim cJla. pod(lr(t conciliar o csta1lo _do 
cousas existente em Roma. com as cxigonCias loi das garc~ntias ê uma dispusiçãu tio direito 
da con~·cieucia ca.tholica. i.ntm·no ua lt.n.lia., revogavol. aq nuto do Pat·· 

Rn .. ;pondcnrló a objocções tir .. ~das dit noçfi.o lamento Italiano. 
cla.ss~ca do Estado, e;;creve ainda (Revue de Não é as.:~im. 
Droit intem. Pubtic v. 2 p. 212)': Nntendo . Holtzandorf, estudando a natureza. espsci.:tl 
sm· p~Jsoa soberana. uma. pessoa qLto não de· lla. lei das gal'intb.s, escravo: • 
penda de mn poder supol'lor, que não }JOl'· «Nesse act'J trata-se do uma g-arJ.ntia. in
tença a óutro Estado ·~ não podendo, por- tcrnacional a8sumidn. pala Italia, garantia 
tanto, ser representada n:t sociedade dos que porrnitt() a continuação da-; relações tra
E.:;tados senão por 8i mosma.. didonaes das potcncins corri: a Santa Sé, de 

Não é necessa.rio quo esta pessoa reino maneira a ·assegurar a indepcndencia. das 
&obre um tcrri&o1•io détcrminado 011 ])ossm\ rela,ções diplomaticas... A posição do Pa.
subditos na cstricta acccpçâo deste ·rocttbulo. pado não é aponns um negocio ccclosiast1co 
O Direito Internacional póde reconhecer esta que ~ómcnte a.ol3 ca.tholicos interessa.; não= é 
soberania de uma na.tureza. eJpeci•~l por tampouco um a.ssumpto de legislação interna 

Camarn Vol, VII 39 
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·da Italia; é uma quentão relevante de Di
reito Internacional.» 
· E Blunstschli tambein opina ncss3 snntido 

notando «que todas as nações toem interesse 
na · independen:·cia do Vaticano, porque o 
chefe de Estado que o tivesse sob o seu po
der; iria preponderar nos Est:.~dos C~ttholicos 
em pr~juizo da paz universal». 

· Spüller, no discurso que proferiu na Ca
mara Franceza em 1883, declarou que a lei 
das gar:antias fóra feita com a acquiescencia 
das potencias interessadas na questão romn,na 
e por"t3llas era considerada, como a França 
corlSiderava, um:L estipulação in6ernacional. 

E, de facto, a quem 0studar os anteceden
tes, a elaborélçâo e o alcance ela donomihada 
lei elas garantias não restarei duvida alguma 
sohre o caracter internacional desse compro-
J1;lis~o do governo italiano. -
· Essa lei é um tratado entre a Italia e as 

.·demais. nações, cujo dir•eito de legação acti
vo e passivo o Governo itali:1no n"iio podia 
restringir . o cujas relações tradicionacs com 
·a Sànta Sé o conquistad.ol' p.ão tinha o poder 
de eljminar. 

Não foi com o Papado que a Italia SQ com
prometteu e sim com o mundo civilizado. 

Perante elle é quo a Italia ficou responsa
-vel. A lei das garantias é uma declaração do 
Tencedor, não ao vencidú, mas ás nações 
e i vilizadas. 
,. E a violação, pot•tanto, daquclla lei seria 
a violaç~·ão de uma obrigação internacional. 
.(Apoiados; m,uito bem.) 

0 SR. BARBOSA LIMA-E essa lei italian<1, a 
Santa .Sé não acceitou. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA-Perfeitamente. 
V. Ex. lembra bem o esse, facto comprova 
a exposta comprchensão daquella lei ita
liana. 

E' certo quo a Santa. Sé não acceitou tt lei 
c júmais recebeu a dotação ou indemnizaç~ão 
nella arbitrada,-do mais ele tres milhões 

· .annuaes; e continuou a agir, como ag~a au
tos tla lei da.s garantias, a qual é - p·ara a 
Santa Sé como si não existisse. 

A Camara sabe que a lei reforidLt decla1'a 
o Papa inviolavel e sagra.do, o que impJrta 
estar immune-á jurisdicç~ão territorial, quer 
civil, quer criminal; isenta-o do pagamento 
de impostos ·; pune os attentados á sua 
pàssoa ·como sendo commottidos contra os 
soberanos; determina· quo lho sejam presta
das âs honras devidas â soberania temporal, 
·estatuindo plena igualdade de tratamento 
para o Rei da It.alia e para o Papa; mantem 
para o Vaticano o privilegio de possuir no 
reino uma. guarda propria, bem como um 
serviço .exclusivo o autonomo do correios o 

. telegraphos ; reconhece á Santa Sé o direito 
activo e passivo de legação, garantindo as 

immnnidades aos diplomitas ·que elhi envia 
e roccb9 ne1 I ta lia. . 

Tac.;; direitcs a Su,nta Sé os possuü~ ant;es 
da perda do seu territorio. O vcnceclor teve 
que os manter. . 

O Papa, protestando contrél. a conquista, 
continuou a exercer cJmo d<tntos a sua 
acção . . _O que de mais trouxe a lei, isto ô, a 
contribuição pecuniaria, css:1 o Vaticano 
não viu. 

Assim, om faco da Santa Sé, a lei du.s 
garantias é, pLtra o governo itLtliano, um 
contra,cto unilateral, pol' isso que o Papado 
jamais acquiesceu :1 lei o como qt~e a ignot·a. 
. A situação é singular e não póde ser mais 
hahil . a . posição assumida pelo Vatiea.no~ 
O Quirinal todos os dias sente a, força: do 
adversario e vive do continwts . t\'amncçõos, 
tendo de . cerler e buscar accorclos com 
aquelle poder moral invencivol. 

Si o Vaticétno ficou materialmente depen
dendo do governo italiano, ninguem dnvida 
que o governo it<~,liano ost;.í moralmente 
ainda mais dependente do · Vaticano. Em 
paiz nenhum <lo mundo o governo temporal 
deseja talito f3 mais se esforça por alcançar 
a cordealidade do Papado. 

As3ÜU procedendo, o Quieina,l age no in· 
teres.:Je proprio e oberleco ao dosc.io do povo 
italiano, cujos sentimentos, em fronte . :1 
Santa Sé, não se assemelham em nada á 
a.nimn.dversão do radicalismo fea ncez .{Apoia
dos ; muito bem.) 

A experiencia elo governo italiano, o sou 
criterjo político. induzem-no a busca1• um 
accordo com a potonci<L voncid11 o invicttt. 
Esso trab<\lho de a.pproximttção, essa tontiL
tiva constari&o de <Lccol'do, osso reconheci
mento da necessidade de boa harmonia com 
o ·chefe dos catllolicos, saltn. aos olhos tlo 
qnem acomp~~nha, a vi(l:t politi11a da ltalia. 
Essa ucces:;;itlatlc, ropito, o govot•no do reino 
sente a 'todo momonlio ; porque i.t todo 
momento se11to, dontro o íi)ra do lliÜZ, rm 
paz o na günrra., quantét v-antagem lhe tra
ria a cordoalidadc o quantas uifficuLd:.~clmJ lho 
oppõe o antagonismo do Vaticano. (Apoiados.) 

Alli, a prot>ccupaçn,o dos homens publicos 
é descobrie a formula da conciliação ; sã.o 
numerosos os projectos e nellcs as conces
sões pat~tem da soberania temporal vence
dora. 

g osso movimonto '"não parto dos ultramon· 
tano.:;; roccntemento um patriota que :p()r
tcncou ao exercito g<;tribaldino, elogeu-so · 
com o . programma do advogar no paria· 
monto um projocto de lei no sentido do sol
ver o conflicto. 

Nós, poPém; quo temos a vantagem des~:'Ls 
rolaçõns ami~to~as, nó.) que poclemos contar 
com o auxilio dcsso poderoso olomonto do 
g0vorno (apoiados e nüo apoiados), é quo 
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e~t~lamo:-; de abrir Inão dello, esquo~m1do a feita p(}l<>. f,nnilia OücsMlchi â Sttnta. Sé 
ltç<LO <lo outros povos, e o quo é mn.is-vamos c:>mo pes.:loa moral ou jurídica. Tambom om 
agil' do modo a alheiar-lhc as sympathiao;, mn pleito movido pelos herdeiros do. Pio 
chocando sentimentos delicados da consclen- [X., para Hws serem pagas às annuiuades fi- 
cia nacional, procurando difficulàauos o em- xadas na lei das garanti<1S e que aqueue · 
b<.waçoscontr<l.~os qu:ws o exemplo U.e outros pontifico não quiz receber, ainda decidia a 
paizo.;; já devora ter-nos precavido. (11Iuito Côrta do Cassação de Roma, em 1885, · que 
bem.) a dotação devida pela Ihlia não pertoncia 

O ~R. BARBOSA LIMA dá um apar~e. ao individuo, mu.s á instituição que ello per
sonificava nu. lei, isto é--:-á Santa Sé. O Sn .. GASTÃo DA. CuNnA --:- O ex~mplo da.s A c - " 

nações civilizadas está a nos aconselhar a ·· a.mara nao ignora_ quo decisão identicn; 
t - d proferiu a. magistratura em França, em um .. 

manu cnçao as rolações diplomaticas com pleito celebre, a proposit:.> do legc~do doix:ado · 
a Santlt . Sé, como tlemonstrarei dentro em á Santa Sé pela. mn.rqueza Plessis-Belliere~ ·:. 
pouco. O quo por emquan.to C.'ltou a n:wste<Ü' Sr. PrcsídGnte;havendo exa,mirl<Ldo o aspa~-· 
de pl'cfcl;'encií1 é quo a. pct'sonatidad.e inter- . c to internacional da questão que as omoudas 

. nacional da Santa .. Sé, roprescntaua pelo v1·eram rev1·,r"'r 11est"" C"s d. · · q· · 
Cl f d C th 1· - 1 . , , ,- · <h ..., a, . 1re1 por ue . 

· H~ o o a· o tcismo, .1ú1.o c oCJappareceu, penso que o nosso direito con. stitucion. al não.·.: 
como ·não podi<1 · desapparecer, com a ce~- d b 
sação de seu domínio tempora.l. As~evorar- ve a quo se esta eleçam relações diploma ti~ 
se o contrario, é commctter um orro de di- cas com a. Santa Sé. · · · 
roito. Antes de m<üs, devo accen&uar que, es· 

ti:~belccendo uma legação no Vaticano, o·· 
O que se passu. na scena d(} mundo ahi Governo brasileiro não visa tratar de ne

est<i para dmnonstral' que tal as:,~evlwaçã.o gocios espirituaes dos cidadãos brazilei
titmbem é um erro dé facto, pois é . um ros, não tem em mira cuidar das relações 
facto a exist~n?ia ~o~erana do Pap?-, com ~ de ca.racter religioso, quo os nossos patl'i
qúal. a.s naçoo:s tratJ.m de P~_tencw. a po cios, aliás, toem o direito de ma.nter com o . 
tenma. . ' . . 1 chefe d.1 religião que pec1f0ssam. Não. ' 

O Sn.. _BAn.nosA LIMA - Tal soberama e Não se cogita desms interesses respeita.;. 
uma ticçao. bilissimos, é corto, mas de natureza pri-

0 Srt. GAsTÃo DA Cu~mA - Que o seja ; vada., assumpto que está fúra da competencia. 
o que importa é o factrJ. A .conducta das do Estado. 
nações, mantendo co·n a. Scinf.a Sé rola- Nessa fals~ concepção das rela.ções exis-
ções diplomaticas, assigmtla á Santa Sé tentes entre o governo do Brazil e a Santa ~ 
uni logar na socicdalic internacional.. O Sé, o illustre collega o Sr. .Germano Hass-
c(Lt'ttctor dessas relações nilo se modificou; l·Jcher nos disse lia pouco que o Estado, 
mantem-so a situação anterior a 1870. Ei>sa mantendo a legação, se faz o representante 
é a realidade. · dos crentes junto do Pa.pn. e quo o Estado 

Como agentes diplomaticos, go3ando da cumpriria o seu dever, limitando-se a garan- · 
graduaçãv e das rcga.lin..s fixadas no Con- tir a plena liberdade de.~sas relações elos 
grosso de .Vienna, são recebidos no va·Gicano catholicos dieectamente com o chcfo do ca
os cnviaLlos das potencia.s e e_m todos os tholicismo. 
11<.tizos são igua.lmentc tratatlos · os _euvia- Não, Sr. Pl'esidento, não é assim. Não é 
dos da. S11nta Sé. I~' outro facto. rk taes :-ola\\ÕO::!, do ordem cspieitual, que 

Pr•adm·-Foder<}, refore uma doci)lão do cuida a nos8<.t legação no vaticano. Ma.n· 
cot•po diplomatico acreditado junt'J ao Go- tendo-a; o podor pnblico lhe atf;l'ibuo outra 
V\:11'00 do Pcrü, provocada por momenhor mi.-;são, exclnsivamento temportü e visando 
Monccnni, internuncio em Lima, a qual vantagens ue oràem governamenta.l e po- · 
importa .em uma declaração internacional litica. Não é negocto individllU.l ou priva.do 
atnrmatjva da oxistoncia soberanu. da Santa dos c1'entos, senã<> intere3SJ collectivo da 
Sü. Nosi!a. declaração ox:plicita o que faz communhão. (Apoiados; muito bem.) · 
parte da jurisprudcncia inteeii'\cional inter- Como texto probibitivo da logáção junto 
vieram potencias protestantes, i nteien.mento <~ Santa. Sé, aponta-se o art. 72 § 7° da 
desliga.da.s da Santa Sé, como a Inglaterra nossa Co11stít.uição que diz : «Nenhum culto 
c os ~stados Unidos. Como ainda contestar ou igreja gosar(l, de subvenção official, nem 
ossa sobcrn.nia ~ terá rolações de dopondoncia ou alliança com 

Mais, ao ln.do da. pcrsonalídauo intot•na.- o governo da União ou dos Estados.» · 
cional igual tt dos Estados, tecm os tribu- Por mais cslorç:o que f'.1ça, não descubro 
nae:-; locaos pronunci<~do a oxbtcncia, d:1 per- em que a prescripç~ã.o closso artigo seja, mn 
sona.lida.rtc civil cln. Santa Só. ob3t.acnlo ao usta,bclccimonto do rehtçõmr 

N<t pl'opria. Ita!in os t1·ilmnaes ro~Wnheco- lliplornn,i;iN1.S com . o chel'o !h igt>ôj11 catho· 
ru.m t~ v;Uidatlo da doa\â.o du um hospital lhn. · 
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As· rclaçõe.; ahi vedadas são aquellas que 
. impo1'tam em protecção, alliança ou depen
dencia. Evidentemente n?i.o t'Jmos nenhuma 
. de taes relações pelo fhc~o de trabr dipl,>
m<Lticamente com a Santa Sé. 

·von Holzt, analy:?ando as in.:;tituiçües c,m
stitucionaes da. America do Norte, cscr.;vc 
estas conceituosas pálavr·as : 

«As regras que os petizes observam na 
applicação das . ·leis or.l inaria':l prevalecem 
tambem quando se kata da lei fundamental; 

· mas _ostu. ha de sol· semp;'c lida, con;idcr.Lda 
e criticada á, luz da hhtot·i.t. 

Si o estadista deve sm· . no dommp.·mho 
pratico de seus dwcres .. um jui'i~ta c Jnsci-· 
encioso, o juri8Ga no seu trabalhu d,} antly~c 
~ interpretação deve tambem ter sempl'e 
em attenção o p::mto de vist1. do e:;tadis:;a.» 

. . Ora, sonhor.:s, não é pos.;i vcl appl·ehcndCI' 
bom o alcance do texto constitucional que 

~ acibo de citar, sem referil-o ao direit) an
J:.: 'terior. 

> Pelá Cons·Gituição . Impcrütl lmvi t uma 
· · . religião do Estauo. Nós tinlmmos o pa.droa,do. 
,. O art. 72 § 7°, a.o qual se devo approximar o 

.. art. ll § 2°, ó a eliminaçfi.o do regimen con
. cordatario que a RepublicJ.peoscrcvou. Nada 

1
ID'l,ÍS. (llfuito bem.) 

A Constituição a.ctual SJ.nc~ionou o (lJ-
: ereto do 7 de janeiro, incluindo entrtJ suas 

principaes disposi~~õ~s a. s.Jparaçij.o da igrej:1 
do Estado. Convém lembl'<LI' que os:;c art:72 
§ 70 ó littcra.lmcntc o texto do pi·ojccto _d :} 
C,onstituiçã;> prop:ls~o pelo Governo Proviso
rio- quo tambcm pr·omulgou o dcc:e~o de 7 
de ja.l)ciro e não on1icndou entl'otanto ser um 

.:corollari) da. scpal'açl'í.o entro a ig1'.1,ja e o 
Estado a oxtincção da Jcga.ção dó Br<1zil junto 
ao cbefe dl1 igrej;t catholica.. 

Em consequenci:t dessa reforma, o Estado 
deixou do ter uma religião official, como ti
nll~t outr'ot>a. g dahi o L•;stado cessou (lo subsi
diar o culto; deixou de intervir por quí1lquer· 

/fórma mt economilt administr<Ltiva da igr'l~-
. ,ja.; desapparecoram os p1·i vilogios ligados á 

dignidades ecclesiastica.s, as distincc;õ:M entre 
os cidadãos por motivo de c1·cnças rolígios~s, 
etc. , · etc. Em urna palavra., aquelh~ st'pa.['a.
ção significa tanto p:.~.ra '·" i;~1·ojl~ como pal':.t 
o Estado o direito de oxfHCCl' cnth qual no 
territorio, livremc:1te, a su · ~ ncção, ca.da 
qual em sua esphc1·a propria. o distincta. 

Tal ac~1.o, dupla o p:1rallcla., determinará. 
;fatalmente relações entro os dou:~ pJdJrcs, o 
temporal o o espiritual, }) 11' isso mc .. :;mo que 
ellcs se vecm, encontl'am, co-óxhtem. Protcn-

. der supprimir entro clles, digamos-a yida de 
I'elaoão, é um absur·do. Ccr~as o determina
das relações, poróm, o ~ão a.qucllas taxativa
mente onumcrau;1~ no art. 72 § 7, ó q uc sã.o 
vedadas, pol'IJUO qualquei' deU a~ SJria eon
tr..a.dietol'ia com <t socula.t·iz<.~oç<w d1J Esti.tllo e 

com a pcrfeit,t igualdade de todos os cuHos 
assegurad11 na. ConstituiçãQ . 
PrJ~oodcr maig é cont.rJ.riar a natul'czn. 

das cou~a8, como desconhcc::n' a cvidcn~~h das 
rclaçõ3s que exi8t·Jm, s ~rií1 uma. illusão con;_ 
scientc da roetlidade. O Es·tado não ignom í1 
igrej;t, nem foge- ao seu convi vio, a.ntes o 
quer e tlevc querei'. Si cstiv.;s;cm YCl<vlns 
qna3squcr outra-> relações quc .não as defini
dag na Constituição, si ao .Esta.clo fos.;e fldcso 
trata.r cJm a Santa St! sobro nogocios de in
tcrc.;;:'le temporal seu (é o q ne ~c pl'etcnuc 
com a lcgaçã.o alli acrcdita<la),-logico seria. 
concluiL' que o Hrazil n;}.o p::><lcria. fazer o 
CÍUC 11zet'l.U1l, lt::t pouco.:: a.nno~, a Allemanln 
e a Hesp;.~nltiL appel1an(L) p:triL (} P•~P<L e cm
fiando-lhJ a decisãt) arLitml do conllicto a 
peop:JSi to d:ts ilh:~s C~Lrolinas. (1lfuito bem). 

S.!]Ht'l.ti' a igi·cj~~ do E::;t:do ... ; mas n. . 
Cam:tra :miJe p:.>.rfeitn.mente qu~ signiliea.çã.o 
tom em direit:.> intulico esta forrnuta,-a. ·· 
igt·eja. liYl'c no K;ta(lo livre. Ni'í.o. A sc-
p;LI·aç-fi.o nào significa nem import<t o isola
monto, <~ scgregaçfi.o o muito menos a hos
tilidade entro o Estttdo e a igrJja. Scp:n·a1• 
a igrej't do E::~t:.tdo nfi.o é climina.e a igr.Jjt 
no Estado. S~culai'izar o .Est .tdo ni'í.o é ex· 
tingui,· <t diL·~cÇào cspil'it.uu.l na. conscioncia 
do { povos e mt dos govot'nos t<unbcm. E:it<t 
vcrdatlc d~vcm tcl-~~ scm[lrO na. monte os. 
homens q uc tJorn a rJsp:JnsalJilid'.tdc do poJor 
publico. (,ipoiu.dos.) . 

Srs., um distinc~J collcg<t nossJ, que n:.t 
passa.dalcgL;latur<t discutiu o as:urnpt1) com 
a sua rcconhc()ida. pr·o!iciencia, o Sr. Luiz 
Dominguos, cntl'ou na analysn dos~c § 7° li() 
:wt. 72 lltL Cons~·ituiç;i.J pa.ra concluit· quo a 
(~xistcncia de• um:~. legação no V<Lticano nfi.o 
in~iuií1 na. prohibiçfi.o constitucioní11. 

E, na verJ.ade, poder-sc-htL sustont:.tr• quo 
fica. du.quella fó:ma csta.bJlecida. quLLLquel' 
<lcpcndencia do Es'it~do pJ.t·•~ cJm a. :s.mta Sü 
ou dest<~ pa.r<~ Cí)m o E ;ttdo 'f. Ao contra1·io, 
essas rolaçücs diplomatiea~ sfi.o a conscquon
cb o u. pt'i.>V<L da mutua indnpctuJcncia., p.Ji:~ 
qne ta.cs relaçõe~, de c;u·a.ct.et• int.m•nttciomtl, 
só s~J tm varn on Gt•e pes':!.Jas iguu.lmun to Sl>
bor:was o pot• isso esc:.~pam l\,'3 rugrü.'i do tli
l'eito in tomo. Taes rJl:Lçüus, aü en vez d3 
significar<Jm dJpcndJilCLiL, d.ofinem e a(Jj l'l11itlU 
a S,lbCl'U.Il ÍLL. 

Alllança tamb:nn não go1•a p:Jr si sú o c.'l· 
t:~bclccimc:1t1 do um<!! lega,ção. As na.çõc.:: 
nfi.o sã·.> alliad.as pJlo~f<LCto de nnntermn rc- _ 
laçõc.J diplomatica'l. Que alli:tllÇí1 temo:; 
IIÚ:i com qw.d.1ucr d..>s Edt,;~dos junto dos 
qu : ~Os nmni;erno.; r,lpru;cnt:l.ç~:í.u int~l·ntelo-
u:.tl ? ( ;lpoiados.) . 

D~~ outrí.t especie p;•ohibitl ~ tL~ I'cl;tç~õe~ 
cntr·c o r~ .ta.tlo c qualquer culto n:l•) valo a 
vmm I'.L~m· menr;:i.:J, poi~ ninguom <L enxel'· 
gc~,l'i~~ na lega~~ã.u existente. · 
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Eis, a meu vnr, St'. PrJsitlente, cl~mo]}S- · m·iginn.liúad.c qne ainda., fea.nca.menb, não 
Ü\1.do quo ti. legação do Va.tic<~.no não 'êon- consegui descobrit·. Eu comp1•ehenuo hem 
stituc uma, violação do nosso direito consti- quanto c::~rt'ls peculiaridades irnpost·\s pelps 
tucional. ant3c~dentcs lli:ltorico.3, pela raça, pelo sol.o, 

Mas, qual tL vanf.agcm dessa, legaçã.0, pce- p3lo clima,· pl!i<JS tlLversos factorcs de diffc
gunta.m aqucllcs qu3 pretendem su'ppli- ronciaçã.o dos povos, influem e devem in~ 
mil-a. E, ao roJncçar o meu discnrso, fluiP n1 fórma e na organização das insti- . 
ouvi do Sr. Barbosa Lim:t uni apa.rte nJg.Lntlo tulr;õJs. Pericles no discurso do Ceramico, ·, 
p H'. completo a. utilid-ade tla lega.çã:o junt.o <1 dizia, c Jm lcgi .imo desvanecimento. por sua: 
S:tnta Sé. obra.: « l~u não vo.~ dei, athcnienses, uma · 

Não seria licito que ou psi•gnntasso si a .con ~ti ~u;ção copiada de outeo povo». . . 
inconstitucionalilhttlc dcinva de existir um:.t Compr0hcndo o . mesmo nã.o se concebo. .. 
vcl que a legação .fosse va,nt3,josa? outro · criterio logislatlvo. Mas, não atino . 

M:ts, dnsde que 0.3 impugnadores nã.o dccla- em que a noss:1 liistoriit, o nosso ca1~acter, .: 
ramos inconvenicnt.c.s da legação, pmL.wiu. o nos.-.lJ meio sochl on phys~c.J pudessem iri..;,. 
julg~H-mc "disponsa<lo do · mostl'ar as van- ftuü· de motlo singular na solução u.e um .pro~:. 
ta,gcns. No c tso, a <bm,)nstrução incumbe blcm:1 que é tão velho como a civiliza.çã.o de -· 
aos qnc pt·ctcnu~m ruforma.r o que e>·~ã esta.~ quo , peocxlcmJs, ·problema. quo (j por_f\,ita- :· 
bolecid.o (apoiados). A'ctuclln,' pergunta oppJ- menteigu:.~ol em ~odas as naçõtB, quo é abso-· ... · 
nho outra:- qu:tl a convenicncia da sup. lutamente o mesmo em qualquce h.titude 1 

pressão, qual. o mo ti v o de ordem social ou c SJb qualquer meridiano. 
politic:t, o interesse suporiot' que aconselh::t ·Somos ac:1'io na evolução humana um 
.p·t•csontom::mto csJt1 medida 1 (Pausa). grupo _;i p:trto, dcsligctelo · d.o concerto geral~ ' ' 

Minha co11vicçê'io, n.o contl'n.rio, ü que entre alheio ás it.lJaJ e snntimontos que moveram ' 
nds o Govm•no bmpot•al, digamos civil, tem c guiaram os outrus povos, i'óra da influon- :. 
tudo a lucrar, nuntendo bJa haemonia cam cb do su1 cult.u'a. c superior á su:1 expí}-:' 
o Gover-no c:3pil'itua.l da. quasi tota.litl:.tde do~ l'iencia. ~ . · 
habi~aQt.Qs do paiz. Não. A soloçã.o que domo:; ao velho pl'o-

U:\l Sa. DEPUTADO dá. um a.pa.rte. b~enü ~Jlitico c so~ial nã.~ condtit~o u~na 
O Sn .. GASTÃO DA CUNHA___: As provas são foPm:l. vu•gom, ~.n typo un~co na. ln~tot~: 

em fa.ror da minha affirmaçã.o. Provas em ~:doptn.mos os. m/!lo~ conhc?Hlos. Nom d tli . 
contrario cu desafio a que as aprc~:~entem. rcntolllontc pudm,.L ~ucccder.: " . ci . 

Como podemos verlftc'tr o Sl'ntiment:J ruli- O cxJmplo de OJ ti .JS 'Eovo:-s, a cxp..,rJOn a 
nioso de uma p~pulaçã~ sinã; P"'la pt•;l.tica tio.~ outrJs g~vernos o.~tao _a. nos aconselhal' · 1 < • ' 1 · .. ," .- d a consel'vu.ça.o d;LS reluçoes que, destie o 
<. us , accos d?'l cult.o, pela, a( mlllt~traç.ao os começo da noss:1 vida do. naç.lo, mantemos 
sa.c_ra:mento/j: , .. , . " . . com o chcfn do catholicismo. · 

~ots bem, ,JLrvol ~am-se ~::; llvros paro- D:.ts na,çõo.~ our.>p~as a.quolla qne maior. · 
clua?s P: fall~ru,oeloque?~o~_,nto os .as3cntos acçã.o int,ollcctua.l 0 uura.l cxm•co sobre nós, 
de La.ptt.smo/j e~~~ cJ.sa.nlon.os. (Apowdos.) -· Ft'' O"' consot•va a sua omuaixada no 

Dcmats, nó~ vtvemos .em uma époc::t do .a .. '1 ..,.t, , · 
t.olcrancia o sornos um pa.iz novo, dóspido Ul! Vat!c.tno · 
]lt'Oconcoitos o educado na libm•dade. NunciL O ,Stt~ BARBOSA LIMA dtl um ap::u·to. 
tivemos luctas roligío3as, mas - q~to sur·ja 0 SJt. GASTÃo DA CuNnA-A l<'rança esta-
urna offens:t a osso sontimen~o ó ~or-sc-ha belecou um rngimen mixto. Não ê inteira
que o quo parecia indilferença.rclig_iosa dos mente cxu.cto affirnlaP 11110 a l~l'anç_ a tenha 
brazilciros ou frouxidão do. sua. crença é a · 
poi!sc tradicionalrüentc trJ.nquílla da Iibcr- uma religião do Estr.tdo. · 
dado de sua. consciencia c do respeito <1. O SR. I3AunosA LIMA-Tem. 
sua te!. 

Pons.J qüe ao Governo de.~te paiz, qua é 
catholico, a Sant::t Sé pode pro:>tar a.uxílio 
ê.\pL'cciavel, como pode cr0ar sm•ios om1mt•a
ços. D.wcmos aprovei'.ar• :1 <>xpol'iencia d·e 
outros paizes, ond-1 ta.mbem se docl'ctou a 
sop..tl'n.cã.o cn t1•c a ig t•oja o o l~stado ... 

UM . SR. DEPu-t'ÀDo-Nenhum outr•o pa.iz 
dcct•ebu tã.o completa nem tão ampl:l. a li· 
berda.r!c ospidtu:tl. · 

0 SR .. -GAS't'ÃO DA CUNHA-~fío t} ~L pri
meira vez quJ ouç,o e:;ta. ~tfllt•mar;ào, qllD 

impot•bria p:trn. t\ noss<t Constitniçiío nma 

0 SR. GASTÃO DA CUNllA-QÍml1 
0 SR.. BAltBOS,\ LIMA,_A ca.tholica.. 

0 SB .. GASTÃ.O D,\ CUNHA-A concordata. de 
1801 o quo amrmu é (1ue o catholicismo é a 
religiito da m.aim·ia dos franccze.~. E não só 
ao culto catholicJ, mn;s a ouh•vs cultos o 
l~st11tl1 subvenciona.. Consoguintemont~. não 
so pMo afUr1n;u• IJtlO u.quolle p.tiz poasua 
rigot·os:tnwutll uma t•ollgiilo otncial, embora 
alli a, igJ•CjiL não nstlúa sopttt•atl:L llo l•~sta.do, 

l~m l•'ru.nç:t, omiJ:.Ii'a n. Ol'ttZ:.1o~lt1 portinaz 
llos radic:wri, o n.lgutl:i ll••s rtttu.os tum ij(~o go• 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 10:17- Página 39 de 43 

~'310 ANNAES DA CAMARA 

verno, tem lw.:vido o bom sonso de 11ão evitar 
o convívio amistoso da Santa, Sé. 
· No pleito Plessis-Belliore, a.u qual j:l me 
referi, o procurador geral Melcot citou esta, 
phrase attribuiua a Porta.lis:- o pa,pa é 
pa.rn. nós, até certo ponto, un souverain 
inte1·ieur. A soberania dellc não se ex orce 
íora de nossas fronteiras, como a dos Estados, 
ella .• ·m exerce sobre todos os catlwlicos c tum 
em .nosso territorio uma p;ute de ma osphera 
do influencia. 

E essa inihwncia reconhoccm-na os osta
·distas daquolle paiz, que a querem a seu 

· lado o mais de uma vez a teern solicitado em 
.bem da ordem o da par. intm'na. 

Ninguem pôde esquecer o serviço que <t 
terceira republica em Franç·a prestou a au
ctoridade · pontificia quarido, recentemente, 

> fallou ao monarchistas catholicos e lhes acon
selhou que . acceitassem as ínsti tuições vi-
gentes (apoiados; ntuito bem ! ) • · · 

O apoio da. enorme força moral da pn.
<Javra pontifl.cia todos os governos tem bus

,cado • 
. Citarei· o governo de Gambotta. 

0 SR.' BARBOSA LllVIA- E eu citarei' o de 
Ferry. 

0 Sa. GASTÃO DA CUNHA- Acceito a ci
tação. · V. Ex: foi infeliz. Ferry, presidente 
do conselho em 1883, oppoz-se <t supprossão 
4a legação junto á Sé. E notc~se que i~so se 
deu quando aquelle notavel cstn.dista levava, 
a effeito a sua audaz reforma do ensino. 
' Era então presidente da Commissão do 
Orçamento c homem de sua, immBdiata con
fiança, intimo·tambem de Gambetta, o illus-

·tre Spüller, qua fctHou contea a· suppressão: 
«Mesmo quando fosse decretada a completa 
separação da Igreja do Estado, eu conti
nuaria, disse Spüllor, a sustentar (1ue gran
des intet•es;;os de ordem social e politica 
ainda exigiriam a pro.<wnca de um embai
xador francez no Vaficano.» 

· .. Ainda agora, o presidente do conselho, 
· .Waldeck Rousseau, que tão intl'epHiamcnte 

atirou ás congregações religio.ms uma lei 
·de franca hostilidade, - não pretendeu nem 
pretende qortar as l'ül<u}ÕGS diplomaticas com 
a Santa Sé .. 

mais de unn voz pelo Poder Legislativo. 
Creio que bastava esse acto. 

O SR. BA.RnosA LIMA- Supprima-se urn<L 
;uwtor•ldado -a primeir<1 legislatura ordl--
naeia q_ue supprimiu em lei a representaçã.o 
junto á Santa Sé t (Apat·tes do St·. Paula aui· 
·riíarr1es e outros St·s. Deputados.) 

OSa. GASTÃO DA CuNHA- Sim, Senhor, 
dou-se realmente em 18\.H o -facto a que 
allude o illustre deputado. Na sessão J.;t
quelle anno, o Parlamento supprimiu a 
legação J.o Vaticano... . 

0 SR. PAULA GUIMARÃES- Por motivo 
de economia e supprimiu de envolta com 
outras legações. 

O SR. GAS'I'Ão DA CuNHA - Mas, tal sup
Pt'cssão . nã.o chegou a realizar-se, porque o 
Poder Executivo deixou de lhe dar efl'ecti
vidade. Não soffreu S'Jlucão de continuiJ.aue 
a nossa repl'esentação junto â Santa Sé. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA.- E no anno irn.
media.to, a mesrnalegislatm•a restabeleceu a 
legação. 

O SR. GASTÃo-DA·CuNHA - Perfeitamente. 
A mesma legislatura- lembra bem 0 meu 
emine·nte patricia, que já então honrava 
esta bancada (Apoiados). Os mesmos repre
sentantes recuaeam da medida quo no au110 
anterior haviam votaJ.o. Não se pôde, pois, 
eliminar a auctoridade da I a legislatura. 
A interpretação, portanto, do Poder Legis
lativo é essa que eu j~ tive ensejo do expor. 
(Apartes). 
· Da separação. entro a Igreja e o E::ltarlo 
não resulta pu.l'a os governos <1 privação de 
relações com a Santa Sé. Ex:empto fdzante 
ê o do Imperio moscovita, cujo soberi1no é 
t<tmbem o chefe espiritual do seu povo. A 
Rus8ia, chismatica, mantóm uma legação no 
vatici1no. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Porque não tem 
uma Constituição ; c qua.ndo a tive.;;sc, não 
conterb a disposição que a, nossa contém. 

0 SH.. GASTÃO j)A CUNHA-:-S3rá dos intc
re;;;ses espirituaefl dos catholícos do Irnperío 
Russo quo cuida aquelht emlJ<.tixada do ezar 1 
S'erá pol' am~ t daquellos de seus subdito~J quo 

O SR. BARBOSA LIMA-Ellc não tem nma lhe rocusarrr a autoriuade religiosa, rnan-
C,onstituição a l'espoitar. tendo-so. fieis á Igreja H,ornana, que o cza,r 

O Su. GAsTÃo DA CuNHA-Da Constituiçã,o mantém a legação? 
·que nos rego, ou já cxpUí~ o que pouso, o que A Prussia, paiz protc::;tanto, egua.lmonto 
é .. a minha conficção jurídica. mantém legação junto ú S:.tnta, Só. 
, . Ou~ra. ~ a i_nterpretaçã~ que ao texto )cLt 0 SR. BARBOSA LIMA.-Porque a Consti~ 
CoD:stttmçao d.a o meu d1stmcto .colleg . .t. h.c- tuic1.o permitte. • 
ipmto e admrro a sua alta o mcontosta,da .,c 

compotoncii1. A' stw., interpretação, porem, O SR. GAsTÃo DA CuNHA- Pú.iz cuja 
cu posso oppor a interpretação uo Poder Ex-jreligião oillcia.l do:iconhoco n, su:poriol'iüatic 
ecutivo no Br..tzU, sanccionada e ratlficadtt hierarchica do Pontifico romano. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 10:17- Página 40 de 43 

SESSÃO EM 14 DE NOVEMBRO DE 1901 

. 0 SR. BARBOSA LIMA- A razão é q_uc 
Blsma.rck precis:1va do apoio ca.tholico pttra 
1Jé~tor os socialis !;;1s. · 

0 SR. GASTÃO DA CUNIIA-Alt ! eis-ahi. 
Um motivo de conveniencia politica. Uma 
.razão de Estado. Que mais precido eu dizer, 
senhores ? . 

O SR .. BARBOSA LIMA- A resposta. valeria 
muito panl. um Conrgresso Constituinte, mas 
não para um Congre.~so ordinttrio quo t~m 
de l'espeitar a Constituiçã.o. 

0 SR.. GA.S'rÃO DA CUNHA - · Ahi está, Se
nhores; o reconhecimento ·das vàntagens 
politicas da boa -lml'monia com o chefe ·dos 
catholico~. Ahi está a . demonstração do 
quanto pôde-.. ~ vale esse formülavel podor de 
opinião, t3.nto que a · elle . recorreu. em 
1875; iniciando uma. approximação entre a. 
ogreja ~ o impcrio, o ma.is autoritario. e o 
mais poderoso dos estadista do nosso tempo. 

E não foi sómentc para facilitar a solução 
de um emba.raço do moment'o que o governo 
federal allemão appellou para. o Vaticano, 
recorrendo aos otficios de um antagqnista 
tr.ad.icional, do ant;igo protoctor da federaçã·J 
guolí'a contra ojmperiogibelinó. 

O,governo allemão, porque a.ssim o acon
selham altos interesses . da poi.itica int~rna, 
coni.inúa a ma.ntor· com o vaticano as re

·laçõos mais cordeaes. 
Por todo. o. imporia milhões de catholicos 

escutam a. pa.lavra. incontt·astavel do Ponti· 
1loo, de morlo que <.t autoridade daquelle so

. l1erano som reino tem de recorrer mais de 
uma vez a soberania terl'itorial. 

Ha. poucos annos, quando Guilherme H re11· 
níu em Berlim o Congresso europeu pa.ra e.3-
tnda,t• a quost·ã.o opnrari;t, a sorte do prole
tariadu bom viu. quo .para a solução des':le 
magno pt•oblcma, o ·mais temeroso da poli
tic;t contemporanca, era improscindivel a 
collahor;J,ção ua mn.ior força moral do mundo 
o :1olieitou-a da Santa Sé .. (lriuito ~em). 

Como na. Russia o mt Allmnanha, em ou
tl'osEs';ados, cujiL religiã.o oíficia.l não c1 a cn.
:tholica. rornan:.t, (o não quero alluclir sinão a 
ossos I•:sta.dos), .os goveenos seni;om a necossi
íhülo. do ter a sou latlo a {'ol'Ç<J. L'oligiosa 
representada pelo Pa.pn.do. 

Aquelles paizos que não mantêm .legação 
p:Jrmanontc no VatictLno, tr<.\tar~l tvdavia 
com :.t Santa Se, não só aàmittindo relações 
do mera corfiezia, intermtcioni1l, como ta.m
bom onvia.ndo o r;~cohondo. missões espccip,cs 

. p:mt tri1taL' do assumpGos em que dova. ou 
. Sl\jtL conveniente intorvie tn.mbom a a.utorí

cl:Ldo pap;.tl. 
.M:~b de nnm vo:~, o governo dtt Inglrtt.m·ra. 

ton1 pt•ocouido ttssim tea.1;<tndo com a Sant;t 
Sé cGmo de potencitt a potoneia. 

. Nos Esf;a.dos Unitlos, ondo o catholicismo 
.. t<:m <~ sua fronte nm iatl~o da (lsta.tur<:l. in-

tolloetua:I e do prestigio social do cal'deaJ 
Gihhons, 1ua.is de uma voz· o governo da 
Unü\o tcrn abnl't<J relações diplom:.~ticas -com 
a Santa Sé; Ainda I'ccontemente tratou com , 
o Vaticn.no, a proposito de Cuba e do archi~ 
polago das Philippinas, onde a acção con
jucta dos dous goyernos era reclamada por 
grandes interesses da Igroja Catho1ica. , 

Não será ·-ousado prever que os Estatlos 
Unidos ainda estabeleçam uma legação jun
to á Santa Sé. Existem alli · catholicos em 
numero superior a dez milhões, (lUe tende 
a augmentar. Constituem o uni co poder 
roligioso forte, pJrque são a maio da relati-, 
va e formam umn. communhão cohesa e ho·-
mogenea no meio da miriade de seitas em · 
que o protesta.ntismo so di~ide, subdivido e-
se dispersa na.. Ame rica do Norte. ·: 

0 SR·. BARBOZA. LIMA - Isto domonstra a 
supremacia da Egreja Catholica. sobre to~las " 
as seitas. 

0 SR. GAérÃo DA CUNHA ~ E demonstra
da n. sup1•emn.cü:t da Igreja, Catholica sobre : 
todas as seHas, não será extranha.Yel quo 
ella mereça mais atteuçã.o de nossa parte e, 
permitta-me, do poder . publico t<tmbmn, · 
tanto mais quv,nto é css~ Egreja. que :falla á 
consciencia dos brazileiros em sua quasi to
talidade. 

O Sa. BAR.nozA LIMA -. Não .. Seri<1 violar 
o nosso direito.publico, porque .a Co~stitui..; · 
ção não reconhece ·religião oftlcia.l, nem: dá · 
preferencia a nenhuma igreja. 

0 SR.. GASTÃO DA CUNHA ~Entendamo-nos. 
Não se h'ata de prcferencias, mesmo porque 
a legacão junto á Santa Sé não significa 
umí1 prefercncia do Estado pala doutrini'l, da 
Igrej<t Catholica; significa, porém, a convic
ção da maior influencia, do maior prestigio. 
dessa Igroja, da sua maior. força moral so
bre os habitantes do Estado. E' osso o 
nosso caso ; alli temos uma lcgar;ão por con
veniencia goYernamental ou temporal. 

V. Ex. não conto.':ltará quo sejn, catholica 
a maior·ia., a grande maioria dos·b1•asUeirOs. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Contesto que por 
os.3e facto se possn. admittir um11 igreja oífi
cial. 

O SR. GASTÃO DA CuNHA- Sim, esse· 
facto, em face da Constituição, não lngitima 
uma igl'eja oíficial, catl1oHca. 

Legitima., porém, a rep1•asentação do go
verno rio Brasit jtmlio ao chefe de uma 
fgl'Oja á qnal oberl<~co a maioria d<t popu~ 
ln.r;ão !lo Hl'asil . 

O Sn.. BARBO~>~A LIMA- Accoito pn.1•a o{a-
ininaP dopois o combater. . · 

O SR. GASTÃO DA CUN!IA-:- E .PO\' ,Otlt.~o 
.ltJ.!l:o <t m~loria· a,qll9. nw. rQflr~ .. 511!91:· q':le 
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continuem os~as relações tra'licionac3. O fui essa cl'i~o do p:3Bsimismo qu.) valo por um 
voto dessa maioria deve pesai' na balança.. ::;igna.l du renovação do sentimento reli"io.3u 
Nós, os representantes, tamo3 o dever de pela CI'Cnç~a raciocinada no sobrenat~ral_ 

, consulta1• os sentimentos nacionaes. Então, soguimlo a evolução das idéa.s o dos 
o SR. BARBOSA LIMA_ D. P.;dro Ir" era phenome~os sociaos, o ob_s0rvador compara a 

por unanimc acjlamação do~ p:lVos 0 a Ro- so1•tc vaclllanhe precu.r1a das escolas c svs-
puhlica ahi está.. , . . temas philosophicos á oshbilidad~1 da fé õ á 

p()rpotu.idado da roligiã.q, vor·iticandQ «que 
- b SR. GAsTÃO DA CUNHA - Si está, é por- aquclla éreaç:ão on.!,ronhosa c cruJita, archi
que aq1.1ella unanüuo acclamação não cor- toctada. pelos sabi>l:l, olforcco menos garan• 
r.e3pondia á realidade; ID'\S não argumcn- tias do quo a. croação instincLiva do inJons
temos assim, ciente elaborada pola larga. intuição lHJ.· 

, 0 SR. BARBOSA. LIMA.- Si fizermos um mana». 
· ~lehiscito, nao sei o quo s".hü·á. Hoje, o que se nota pelo mundo é o reor-

.O SR. ÜASTÃO DA CUNHA_ Pcl'mittam-mo guimento da fé. Em alguns dos velhos paizes 
dizer que a minoria não deve govm•nat• a Lla raçt latina,é ccrlio que a Ig :eja pa.;;sa. por · 
maioria; c ·que a <licta.dut•a, nem por ser momonto diffic~l, ·mas do · quaL . tt•iumphat><.L 
sciontifica, deixa de sm' uma víolcncia, um:t Concluir, porém, dahi pela dcsajlpariçã.o do 
imposicã.o, uma tyrannia. sentimento religioso é raciocinar corno o hn..:. 

bitante da co3t:1 soptentrion:1l da Escos.>ia 
O SR. BARBOSA LntA-.\. de 15 do novem- ltUe vend.:o baixarem alli as aguas, acredita. 

bro não era sci·Jntificl. quo o mar vae diminuill:do no mundo . 
. ·O SR. GASTÃo da CUNHA- Si v. Ex .. s.l E essa l'evivescencia da. íe nãn é um mn-

. rêferoá. revolução, OS.3i1 o povo :;a.nccionou. vimento ap3na:; notado na gr:tnde massa. do 
O SR. 81\.n.riosA LIM'A -- E:'isa veiu m•)strar povo, p.1ra. cuja. intoUigcncia «O alimento 

o,.;piritua.lque a I'eHgiã.o ministra é o mais 
o quo m•a acclamação do.s povo.~ . simple3 o s~o, po1•quo nutro o ospirito sem 

O Sa. GAsTÃo DA CuNHA- Eu alludia. ao congüstional·o»; é n. diracçrb tambem 1lo cs
~Dntimento ca.tholico no B1•azil. J~i ouvi a.s>;o- pirito.~ superiores, mas sinceros, quo afinal, 
verat'-~m aqui, hoje mn~mo, qtw t:tl senti- apó3 o naufmgi) de tél.ntas tentativas por 
monto não cx.i~te. decifra. r o mystet•io do mundo e disconit· as 

o SR. BARBOSA LIMA_ E~JC aparte não c1.usas fina.es,:-et:trna in~onógação insaciada. 
é meu. · dtl. nJSSJ. conscien~ia., apalpando o vasio que 

a sciencia deix:.t imprJcnchivcl, acaba.r<tm 
O Sa. GASTÃo DA CuNHA -Não pa.rtilho por negar-lhe a omnipotencia ·c confe:::sat• 

a illusão do illusü•c l'epi•csont;mto do Rio quo as verdade.:; que ella descoul'lu, nã.o P->· 
G1•a.ndc do Sul, qun ha pouc() .. fa.lfando na. dom alterar a gt•amlo linha, diroct~'r'"" da. 
ma.rcha. asc,mciunal da scionci:t, vaticina.vn. humanidade. · 
o declínio corrélato da idéa religiosa.- ox- Ainda se iUurle quem não pcrccb) tam~Jom 
pressão mental de um p13riodo que a huma- vivaz entro nó.:~ o sontin1cnto religioso que, 
nj<la.de fatalmente ha fio tt•anspor. An tos ao onvcz do quo ~e affirmou, é pJderoso 
pen~o que e.3forço nenhum da. intelligoncia, n;~ socied:tdél b:aziloiL•a.'To:los nós l.li-.ltamoiJ a 
nenhuma do Sllas mura.vilhusas cJnquisbs sentil-J, todos os tlia.·J, no Jt.:1 Casa. o fôt•a. 
wpprimirá. o sent.imento religioso, que é a della, n0 seio das rdaçü ~}S domestica.3 o nas 
mais universal, a mais oncrgica c a ma.is relações da vida publica. O Ciue ostú. a nos 

,democratica. de todas as fúr~:as quo agitam o aconselhar a boa harmoni:l. com a autori-
dirigem as sociedades. dado que tem cnft~ixa.da. em suas mãos ta-

. O que so vê na hist:wia. ú um ryt!uno manha fJr(.:a social. 
.. consta.nte, qu:3 f<tz succodor a um pm•iodo do Eu estou convencido de quJ, apo.nr da se
. experimentação, um poriodo de imaginação, paração da lgl'l3ja. e do Estado sinão por isso 
a um pcriudo do scoptici:=nno, um pet'bdiJ do ·meamo <levemos .com;m•var nos;as relações 

·fé. Em nossos dias, a scioncia dBpois d:} um com a Santa.S..i, p. ~ra que tenha.mos a nosso 
esforço c~lo.,·sJ.l de :~nalyse quo fui a cJ.racto- favo1• a. autot•itlade que fa.la á. cJnscirmcia du. 
ristica do socnlo, viu-sn ao lim delle na <lo- rilaiori;t uo,, bt>aziloil'oi.!. Penso que sm•-nos-ha, 
sospera.nça. do uma conclusão possivol ilont1·u de gt•a.Iido va.nta.gom, politicamente fa.llamlo, 

. dos processos ao sou alcanco o ·terminou pela. a colla.bor.Lçio amistosa des'lo podoi·oso elo.:: 
confissão do incognoscivcl, isto é, pCJ!a de- monto de persuasão o de concordia. • 

. monstração do infinHo, qun ó o <.ll)miuio da Devo notttr que nã.o fallo como crente; 
fé ! (z"'rfuito bem.) De tantas de)illusões amar- não podnria. fu.zel-o aqui. Mas, p:~ra. os int\if

- gamente adquiridá.s, a consoquoncia íui ·o íerontcs a voz da religião é uma. voz politica. 
descontentamento contemporaneo, doftni<.lo Nem por outl'o c1•iterio so explicam o justi
pela angustia do todas as inoertoza.s mora.o!, ficéUU os factos da. política internacionaL quo 
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j:t citei, refee.Jntcs á rcpreRentn.Çào diplom<t- Para governar, scnhorc.3 , (~ necessario ter 
tica. no Vaticano. em conta nã:~ só as idéas, como o.3 sJnti· 

E' conveniente, é nccJssaria, mesmo a mentos, os intere::iSB3, os proprios peccJn· 
nossa. legttção junto á Santa Sé. Comprehen~ ceit0s e- até as ·_p:1ix:ões. A3 leis, como a3 
dem os meus.collegàs que ncste3 ass ·nnp!;os, instituiçõe3, são legitimas sóment':l quando 
em extremo doliea.dos, faz-se precis:1 muita re{iectem a c.::msciencia nacional, qua.ndo 
r<3::;m•va pa1•a. apl'ecial' o julgar. A discrcção consulto.m as itléo.s o assentimentos daquellog 
é <lictame de vulgar pru<lencia (apoiados). que teem de dar-lhc3 obetlicócia. · No modo 

TodoJ os collcgas sn.b·3m qtte entre os dous de ser de ca.da povo, revelado nas · suas trá
governos existeú1 a'l;ump~os relevantissim0s diçõos o nos seu~ costumes, ha normas dJ 
a tratar c questões de n.li'1 importancia sur- governo a. que o estadista. dovc attcnder par!t 
girão. A separação entro o gst:1do e a Igreja não se tornat• um de.~potá .· 'l'ambem no re;
dcixa.ndo a cst~~ plena liberdade de acçãoro- pei Go a essas tradições, que · são instituições 
ligiosa;, torna. nocessaria a presença do E:'lta- .de f:,.c~o, In um legitimo inteL'es'~ social e 
d•J para o fim de evitar gramlés tlifficulrla- político. · 
ílcs, mormente neste período ainda tão pro- Um dos mais altos espiritos tlc noss3. ed.a-. 
ximo da.s_antiga'l relaçõo~ concJl'datarias. de, historiador o es\adista, homem de pcn~ 
-- Não · ba.stal'á indicru' ó problema dn. mão sarnento o de n.cção, que teve as l'esponsa.~ · 
morta, o regimcn das ordens monastica;. biliüades do goVilrno em momento difficil de · 

stih. p1tria, oxplicav(l. ·c:Jln elevação , essa des
A- Ca,mara, estou corb, quo terá . a jus~a conliançn. senão animos:da.dc . para. com o. 

oomprebensão dos motivo~ imperiosos que obi•a. lenta cto passado, dizendo que nos p3· 
·nos detm•minam, .___,por altas convenicncias riod.os do renovaçã.o que se seguem ás revo
de gJverno, a tra.tat• cor:n o papado, a quem luções, quando de toda a paete SI! solicit:l.m 
noss:t Consticuição confer~ . ple~a a.utononüa importa.nt•J.; ref.>rmas ou se trata de pol-as 
para delibm•:1r, intlopew.l.ontomente dl.t sob3· om pra,tica, a autoridade do pass:1do é o 
ru.nia na,cion::\l, sohl'o aquelln.s . questões e obstMul> que se oppõJ ao.~ esforços pa.ra. 
sobre muitos outros assumptos do não some- nrn .e3ta.do novo, porque ê em nome da s:t~ 
ilos relev<l.ncht, como d-ivisão ccclo.üastica, bedol'ia do tempo q110 alguns rcpollom o ruM 
nomeação de bi.3pn:, provimonto de paro- turo que outros aspiram. Nessn. prevenção 
cl!iad, otc., e·;c. E' claro c1uo a acção ch au- ha um grando m•t•o o um pc~igo ainda 
trJt'itlade espiritltal, governo em taes ll.'3~nm~ maior, po1•qno olla nos <:>nb•egarta a todo .~ 
pt.os, que, sem duvida se relacionam com a os a.z:uos do uma situação vaciU:.t.nto, som 
viJa civil. nio pódc S01' indiff:'croutc á. auto- raJzos e s3m e.~tabiliJa.dc. 
t·idade territorial. Para esta illustré Ca- E qucrundo symboliza.t• o sou pons.l.mnnto, 
mara não é llCC3S.Jar·io dizm· mn.is. (Apoiados.) t•cf~L·e um cpisodiu da evolução ing-lllza.,quJ _. 

Sonhare.:,, a supprcssão que · s~ prct'JnJe, eu peço 113rnlis3ã.o p1ra rocot'tla.r. 
ttnto mai.~ impJlitica poPqno é singular, · So') 0 govm·no de Cromwell pl'opu~·Jrn.m 
f1lit:t inopinudamP.nto, som causa alguma que convencidamento deitar fl)go aos u.rcltiVOiJ 
a. cxp!iquo neste momcnt:J de excellontos da Turro de Lonth•cs e suppl'imir os tnontl· 
1•da.ções entre nüs e o Vaticano, ó um a.cto mcntos llc oxi.~tencia d:t. vollm Inglatet•t•t\, 
impt•udente o indefensu.vol. ( Apoiarlos e nao Act•ctlit:~.va.m quo assim lhe' ~oria p.)ssivcl 
apoiados.) abolir o pa.J..;a.r.lo o domiua.t• o l'utm•o. A pt·o-

Pal'a. o Va:~icn.no tl-aduz uma dcscot;~ezitt pJ::!a i'oi r.lpcllida.,l'idho.ncto tu.mb)m ~lttuolla 
a.ggt•a.vada pela. cil•cumstancia. de que lhe do- insens1ta ospcl'u.nc{a. I~ t~ Ingta.tm·ri1, JUIItitn· 
vemos urna. prova reeento de aproçó, quo du ás novu.s libcrdu.,lns alltlUil'idls o respeito 
uoa destaca. do cnt1•e as n:~.çõc3 catlulicus da do todas as · suas tt•a.diçõos, cnt1•ou ne~~c c.t
Amcrica. Si!.l>e a Cama.1'a que a Santa Sé, minh!l do desenvolvimento c prugee.;;;,o que 
querendo do.r-nos um t'3stemunho de apreço vae percoL·rcndo a.té hoje . . (Muito bom. O m·a
e especial affeição, por occasião das testas tlor e muito cumprimentc,do). 
do qua,rto ccntenario, associou-se · <tquelltl. Fica n.diarh adi~(ltH(í.l - p:1la ho;•a.. 
commérnoraçã.o nacional, elcvançlo á emhai-
xa.di1 a intemuncia·r.um apostolica no Rio de 
Janci t'O. (Apoiados ; muito bem.) 

Para. os ca.tholicos bPazileit•os hmbem a. 
inospol'a.da suppressão tm•á. a. significação de 
nma. hostilid<.~.tlo ao choro do sua religião o 
d:3 mBnospreç:> polos proprio; sen ~i monto 1 
religioso;-;. D~ mo:l> quo, dentro do nJsso 
p:~ i~., vamos provoca1• o justo t•escn timcnto 
úo clOl'O c dos ct•on ~es. Não ó justo, não ~ 
p1•udonte, nã•) é político. (Apoiados.) 

Gamara Vol. Vll 

o Sa·. Presidente- Tendo dado ··a. 
hora., designo p.tra. a. ses:3ão do sttbbado .16 tlo 
col'l'Onto, a seguinte orliom . do dia : 

Primeira pal'te (até ús 2 1/2 ho:~a.s, oa 
antes) : . · 

3\ di.:~cu .3sã.o do projecto n. · 206 C, de 1001, 
com pn.t·ocet' sobre i1S emendas oft'~rociJ.a.s 
para 3o. di.:lcussã.o d) project'J n. 20J, desto 
c.tnno, fixando a. dospeza, do Ministerto da. Jus· 

40 
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tiça o Negocios Interiores, pr.ra. o cxot•cicio 2• ,Ji;;cnss:b tlo p1·ojcd.o u . . '25G, de I \lO I, 
de !!)02; · a nt.uriza llllo o P odm· Exocu tivu <~ a hril' ao 
. Continuação d<L 3• discussão úo projocto Ministcrio 1la. Fa.ze nda o cl'edito cxtraordi
_n. 121, de HJOI, autorizando o Poder Bx· 1mi-io !lO- ·17:220$70fJ para tl•u· exocuçã.o <li 
ecutivo a abrir <lO Ministerio (h Justiça oNe- scntonç:.ts do Supremo 'l'riounu.l Pcdot•al, que 
gocios Interiores o credito do IOo:ooo$, sup- con.fi.rmaram. as do)uiz secciomtl da. Parilo
plementl1r ao n. 14 do art. 2° d:~ loi n. 746, hyba, condcmnando· <I Fazenda NaciOnal a 
de 29 de dezembro de 1900: T'(•Siituir 11 P<~.iva Valonto & Comp., Lemos 

Continua(:ã.o tia 3• discussíi.o uo projecto Moreira. & Monta o Santos Gomes & Comp., 
n. 133 B, de · 1901, que autoriza. o Poder negociantes na.quollc .l ~st.ado, o qúA U.mua.il:! 
Executivo a abrir ao Ministerio da..rustíçu. c, pagc\l'am . por direitos de korozene ímpor
Nogocios Interiores o crcJ.ito do ll :200$, ta.llo em 1806 c 1807, com <ts rcspectiYliS 
supplcment,a.r á verba o~ do :~r·t. 2• d<O .loí custas; 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900; . . . 3• discussão do tirojccto _ n . 203,- llc HlOl., 

2 .. discussão do projecto n. 255, · de 1.901, autorizando o Pode1· Executivo a a.ln·ir ao 
auto rizando o Poder Executivo a. abrir ao ~ini_stcrio da .l<'azenúao credito dc 21:34G$4Sô 
Miui~tel'io da Guerra. o credito de _para pagm~ iL A. Aveuior & .. ,Comp. e a. Cal'· 
735:424$, supplementnt· a verba 10•...,-Etapas rõil. Chaves & Pinto, de accohlo com a sen.
-do art. 15 ua lei n. 746, de 2n dezembro tenç[\_judjc~aria. qMma.ndou restitíiir-lheso 
do 1900 ; que de ma.is pa,coa.1~1m á. Alfanúéga. desta. 
· ta discussão do projecto n. ! ~!)A, de 1901, C~pital. . · , - · . 

estabelecendo. que as etapas dos officiao~ do .1 t ~ / 21 · · · •A ·)· 
o:(ercito o !la armada nunca serão inferiores Segunua par c (:L~~ I · wra.~ ou an...,s : 
a 1$400, qualquer quo scjil. ~guarnição a quo Continuação da 2•. U.iscuss:Lo U.u pt•ojoctu 
p ertençam, sa.lvo as exccp çoos da lei; n. 25:.1 A, rlo l901, com par·ecflr souro cmcn-

2• discu>são do pro,ic<:to n. 62 A, de 1001 da.s oJfcrccidrui pa.rn a ~· discussão do pro
alterando a classe P, n. I , .:Lts Tarifas das jccto n. 259, (losto anno, que fixa a dospmm. 
Alfa.ndega.s: . do Ministol'io d:~s Rel~çõciJ ExtCl·iorc~ ptml. <J· 

2• discussão do projecto n. 218, rlo 1001, exCJreioio de 1902; . . _' 
autoriza.ndo o Podor Exr.cutivo a abrir t~.o . 2• discussão do pl'lljccto n. 2cl7, do lDI)l, 
Ministorio d~ Marinh:L o credito lle6:!21$70! , fixando a dl:'speza do Mioisterio du. Iodu~t1·ía, 
supplemontal' á verba. 8' do art. 8<> tla lei Viação o Oln·as Publica3 par,, o cxercicio 
n. 746, do 29.ilo <lezcinbro de HlOO, parO: pa- do 1902 ; · 
gamento do soldos quo competem aos offi- ::• discus.'lã.o do p1·ojecto n. 127, de 190!, 
ciaes tra.nsf0riúos po.ra o quadro da ro~ervn dispondo sobre a contagem du. antiguidarlo do 
depois de annulladas as rospoc~ivas refOl'· posto dos,..ufllain.os do exercito, a. quo se l'e
mn.s ; . ferem os a.1•t.'! 1 o c 2" da. !oi n. :150, <11 !J d1: 

2" discussão do projocto n-: 222, de HlO l, <lczombro de 1895 ! 
<lotormina.ndo que os offio.iaes do cxcl'dto, 3• . diSCti!!S'ão do projecto n. 26-i, do 1900, 
a.J•m:ul1L o eJa.&.'leS annexti.S, ro fin•nmtlfl~ ou tuztorí:.:all<lo o nuvllrnu a prot·ogar o p1·a.r. cl 
(jUC so vonlu1.m u. rorot•ma.r dll aecor,to corn con(:o,lido á Sucio!I:J.tic Montoplo Geral tle 
u~ dccrntos ns. 108 A, 1lo 30 rio tlozomhro !ln &onomitl. Gorai dos ~ flrvidot'il~ do ~~~ta>lo 
ll{i)O, o 19B A, de 30 do junelru do ltl~!O, vcl· para \IHlomni'~ ii.l' ;w ThOHúiÜ'o l''erlcral !l;t 
lunta.l'in. ou compulsoriamontc, tcom dit•uíto qu:t!ltia do <tue lho ó dovoilora, ató (!UO ~;1. 
ús vantagon~ exaradas no :tlva.rá du IG fio institulçíi.u t·cgula.rize Stli4 situa.r;iio, po!lcndo 
dezembro do 1700, o J'O~ol tu;õ.o de 20 t.lc- mesmo retova.l-o. !lO p:tgarocnto (la. impor
zcmbro do 1801 ; ta.ncia em quo ficou a.lcanç:~ila, no <tnUt• 

1• discus~fto <lo projecto n. 202 A, do 1001. tle 1899 ; 
autorizando o Govm•no a de.~pen<lcr até 3• cli.scussli.o do projocto n. i3\l, de 1901, 
:l quantia de 50:000*. para auxiliar a.~ desprr autorizando o Poder Executivo a a.hrir ao 
za.s <le installa.ção o os tru.balhos do_ Con· Ministorio il.a. M<trinh(l. o credito do 100:000:\;, 
g rC3SO Agricola. ; . su pplerocn ta r <LO at•t. s··' n. 24 - o IJt'<l.~ -- da 

!• discus~1í.o do projecfo O. 146 A, tlo J\101, lei n. 746, rlc 2\J rlozemúro de !000; 
instituindo regra~ para. o cstahelocimonto rlc 2• discnssií.o do pro,jr.ctu n . t :ll, de \00.1, 
cm}lrezns do armazcns gel'n.cs, dot.e1·min:lndo n.utorlz:lntlo o P uilo1· ExMutivo n, a lwn· ao 
os diroitos e a.s obrigações ucssas emprr.- Mini~terio ria Fazenda. o cr edit.o cxtraol'<li· 
za.s ; rio de 1:132$. pa.ra. pag11rncnto :\ di vm--soo 

J• discussão do projecto n . 142 A, ~c 1001. opora.riu~ rl:t Ca.<;a. d:~. Moeda ; . 
:l"COrga.nizando o corpo de cngonhcirusnaYCJ.OS ::;~ diSCtlb."SÜ.O 110 pt•ojccto n. :<:J~ A, tlo 1000, 
(l fixando o pcs.>oal do t•cspcctlvo quadro ot'- autorizt\n!lo o Pod.er l~xecutivo a. t t':\nSf•W
dína.rio (com pareceres a a..~ Commis~üos rlc mar as 1 n, ~3· e :~· tuL;mas <la. SulJ-D_í.roctoria 
Ma.rinlw. o Ottel'L':t c Ül'Çamcnt~); · dos CorL•oios om · Ja, 2• o 3~ s r)cçõcs ~a Di-
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rnctor_ia. G(mtl ~:1s~an1lo os cltf\Ces do tnrma. 
n. ch~f~~ de ~ecç:w, <ft,s,Jo flllo p2ecnr'lmn1 11.:1 
o:ond~çoc3 Fegulament.areR, o !landr)· outt'lt~ 
Pl'OVHlencms ; 

3~ discussão do projccto 11 . 103, de !001, 
marca-ndo os CD.SO~ c a. forma. da. revisã,o das 
condemnações ; 

. l ' dlscussão do projccto n . 1 8~ A, do HJO!, 
ch>pcusanclo a. Fazenda. ~Itttücipa.l do a.rl oa.uta.r 
o pagamento -d,J sol/o nas caus:~.s em 'lUO f() r 
a u_tom-ou ré, perante a. justi~~"l. local do Dis-
trLCio l<'odcral , c d:i out1·as providencias 
cum omcmla. !la Commissão ; ' 

Discas . .;ão unica. do -p ro,jr}CL<) n . 267, de EJOfJ, 
l1Utot' i1.!LTIJo o Poder J•:x:ecutivo a conocdct• 
uma pensão lic 1 :ji500 diat•i o.~, <t contar· ~o 
abril do J808, uo cx-ompregauo da. l~s t.rada 
de Ferro Contrai de Per11ambuco Luiz All'on
sn r'encira ; 

Lovanta.-so <t ~os~ã.o •i~ 11 hm·as c 35 mi· 
nntos da noite. 

14.(Jl SF.SSÃO E~t 16 DF: NOVEM.URO DE 1901 

p ,·esidcncio dos S ts. 8ai!Jl'O Dias (2" Vi~ 
Presidente), Carlos rlc NmJaes (1" Se
CI'et ar io) e Sa.!y r a Dilts (2° Vice·P·,·es(. 
tlcnte) 

2•'~iscussã.o do. In·ojecto n . 271-, ~l a 1001, 
a utor1za.ndo o Eodor Executivo a abr ir a.o 
Minist.crio da Fazenda o credito extraordina
rlo do J!):26l$200 pa.ra cumprir a. sontonca 
do juiz seccional desta. Capital, que conde
mnou a Fazcnl1:1 Nacional a restituir a 1t m
~Ju.ucr & Comp., negociantes nesta praçil. a 
u~portaaci:1. que do mais pagaram como di
reitos <le impor til.çfu> llc s<tl importaclo om Ao mcio-d.ia. procede-se ú. chamada, a quo 
l 89i; .respondem .os Srs. Satyro Di;Ls, Cadus thi 

Discussão unica do pl' ·Jjecto ll. l4S do Novaes, Angelo Net?, Agapito dos Santos, . 
1!1() 1, a.utoriza.nclo 0 Governo iJ. ma.uuo.r 'con- LUIZ Gualberto •. G~brwl Salgado, S~ Pelx~t?· 
t:r.r ao capitão tlc f1•a.gata Fmocisco Cm•lton Hosa.nm~h d~ O~t,ven•a,. ~unha ::\lar~ms, A1~1zto 
;1 antiguidade da dMa d~L pramo<;ão ll.quolle de Abren,Vttgtho BrigJclo, Noguotra. Accwly, 
po~to em 20 d~ nbrH de !8!)0· Frederico Rorged, Gonçalo ~outo, Eloy . uG 

_ . _ . _ ' SoUZl, Tava.l'CS úe Lyl'<l., Tl'!!lda.de, Camtllo 
2• d1scussao tlo pt'O.J~cto n. 17·1, cl.e 1001, do Hollanda Brido Filho. Estac.io Coimhra 

rmnd~tnúo (!UC o Govçrno da Reimblicl)o in- Raymtwdo dCl Miranda., 'Jovíniano de Car..: 
domn.lle, com a 9-uantw. do 70:000$. a V1ctor valho, Rodri!fU0.3 IJOI'Ü\, Faus~o Car1loso, 
a Mc1ro~les de Ltma, pelas úospezas. que fez Sertbra, F'i'a.nmsco Soclrú, Fclix Gaspa.l', Ma
c om apwtura., mon~agom o custe1c: uo Pa.- noel Caetano, Alvos Barbosa., Adalberto Gui
nora.ma _do Do8cobrlmef!_to do Bt·a.tll (com mat·ão3, Paranhos Mont.cnegro, Pinheiro Jtl• 
sui:Jstftti ttvo da Commtssao do Orçamento 110 niot• Heredia do Sá -Celso dos Reis It•iuett 
projccto n. 2õl, de 1900); M11chauo, Ra.nl Ba.r-r~so, Nilo Peça.nh~, LOu-

Discus;íi<l unica do projocto n. l Sô,de 190!, rouço ~a.ptista. , Alves_ üo ~rito, Silva.. Caslr~. 
o>bbolcconclo quo ao on"onl1oü·o Ar istides .Custolto Coelho, Jult•l Santos, Mar t tns Tot
G;~lvfu> de Queiroz, a.posonta.do no cargo 1lo xo!N, Tllcopllilo ott~ni, ~rancis?o -xe~:p. 
directot· da Sec!'cl.az•ia tlo Ministerio <.la Ga.<;tãu da Cunha, Pomdo Ftlho, hsper tdtao, 
Agt•iculturn. Commercio e Obras I 'ublica.s Alft•ellO Pinto, Atlalberto Ferraz, Lconol 
compota, de.~do a aposentadoria., 0 ordcnatlJ Filho, 010%'.u·io Maciel, ~martin.e, Fe~n~ndo 
do cngoohoit•o-liscal do 2"' cla.~sc, con ospon· Prestcs,Dmo Buo~1o, Valots !leCa.<;tro, Ca~do, 
dcnto u. 25 annos úo serviço · Carlos Cavalcanh, P11ula. lta.mos, Franctsco 

. - - . ' · ~ _ Tolontino, Germano Ha.sslochor, Veapasia.no 
Nnv:t. ~1sc~s.•a.o rln _lli'OJe~lto n.: 10:. B, rle de Albuquerque, Cassia.no elo Nãooimento e 

HlOI,_rcd.~ccao par<~. nova. dtscussa? do pro· Diogo Fortuna.. 
jec~o q !LO autum:a o Poder ExccutJvo a con· 
ceder dmts annos de licença, com soldo sim· Abre-se a sossã:o . 
plcs, ao capftão do corpo de e.~tado ma.iot' E' lich1 0 pos ta em díscns;lãr> a. a.cta. 
do oxorcit!) Pedro Botelho tla Cunhn. , Dal'a 
tl'n,t:w elo negocios de seu i lltAresso dentro 
do pa.iz (emenda. destacada do projecto n. 102, 
(lo HIOI) ; 
DLçcu.~s'ii.o unic:1 do projodo n. 100, do !901 , 

autoriz!lnuo o Govm·no :~ conccdet· ao m<t· 
chini .. st<t ct~ 2" cln.ssc d'' Estt'<\Úi1 de F o1'1'0 
()ontral do l:lrazil Achi'les Mnau1L Coutinho 
m,n ;u1uo do lieonça, com Ol'(Lona.do, para 
1mt ar do sua s:mdo onde lho conv.ior; · 

O St•. La.murtine pouiu a pltla
vra para communica.r i1 Mc~a quo a aus~ncia. 
tlo no bl'O Depu ta.Jo por Goyaz, o St•. Hermc· 
negildv (le Moraos,ê moUva1la por t cl' S. Ex. 
cnférmaúo gravcmcntll . · 

1~ c:Jmo [\. mole.;tia. qtle o accommettcu
uma. bt•oncho-pncumvní:.~,-oxígo tratamento 
prolonga.tlo, S, Ex. l'<~.lta.l':.i. ainda a. algumas 
sessões. 
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O S1·. PrcSiidonte-A fuma.;•n. fica 
iotoil'aua da MlllliHtn i c..l~·iio llo nuhro Deptt· 
ta.do. 

Não haverrLlo nn.is qacm pe(:u. a. pall'ii'll, 
dá-se por a ppt•ov J.da," a a.cta.. 

Está. approv:ula. · 
Das emendas o1ferecidas ao Orça.monto da. 

Guerra. a Masa. d eixou do aeccitar as dos Srs. 
Soaro; dos S:intos c outros á. rubrica-AnJí
toro ;- e <t do Sl'. Raymund·) de Miranda, 
porque importam om augmcn ;o do venci
men tos; a. aos Sr~. Soares d0s Santoa e outl'o 
r, t•nbri c.a 6•-Arsenacs e Dopositos-,porquc 
importa cPear;liJ da empt•ogo; a Jo Sl'• Ro
dolpho Pu.ixão e outt•J á .rulwicl lO, p :n• con
t ) l' disposi~ã.o perrna.ocnte,e a. llo Sr . iei:t:e i;-a 
de S:l o outros :i. 2·' consign:v;ão tia. ru bric:\-
Auilitoras-pJr igun:l motivo. . 

As demais emendt\S furam acccitls. 

Prtn!ElR.A. PARTE DA ORDE~ DO DIA 

s 1gu1'a.nça. publica., inílue nchrlo pelos i :lter-
CSStH pn.t~ ;i,Ja.rios . . 

A Ro;JU\Jiicl- pa.r::~ a.ttonrloi' a. esta. crítica, 
n·:t re~ot'ma. destes a:~rv i ço:>, a.bolílt o. g:·a
tuhlado o augmentou o numero do flln~cio
n1!'ios. · 

Melhorou o serviço 1 PoloJ cla.mo:•oJ qu;l 
diariamente su t·gcm, poo::;a. o o:ador quo :i. 
remunera.çã.o dos ca.rgos não tronicmnhuma. - . 
nota.gem pa.t•a. a. populaçã.o doi>t:t C!l.pit:\1, ·e 
que a c\Spira<;>.ão hoju, com tristcz:t confossn; 
ê a de volL:Lt' par<~ o p;1ssado. 

A camndeJ ·~1. rle80I'ganização;en \rc.ou tras, 
está n :i oac.)l!ut uos indiv idn0s nomeados 
par;\ os logaroa de delegados, que n.io co
nhecem o nussa meio S:)C io.l, nem mrumo 
as circnmst:l'ipçoc" que s~ pot·i,•bndem. 

Com somolha.nt e · p1~atic:1, imp J3Ji V()! sn 
toma. fazer boa policia, cnjos t\gjnbs pt'O• 
ciso.m, principalmcnta, do conh'Jcor o local 
em (jUC agem. 

Dabi a noccs.;;idad iJ de organizar a. p;:>Hcia. 
E' annnndado. · a 3• dL!cus;;ã.o tlo projecto COJ!lO uro~ ca.rraira., t al q u:~.I, posmcm 03 

n. 206 c. tlc 1001, ·com· parecer sobra as- pa.tzas. m:us a!luanti.Ulos <~.o. J<. urop:1. c, na. 
·emendas oJrcrocidas para 3" discuss;:io do pl'O· Amortcl do· Sul, .·a Rcpnbl.tc:\ At·gcnt~na.. . . 
jecto 11. ~OG, deste an1:r, tlx:\ndo :l. <loapcza Os ~gente~ ua no~sa pJhct:1, .a.os qu:\C~ JU. 
do Minísterio da. Ju.;tiç:\ o Nogocios lu t•Jrio- sa qutz destgnar com o po.mpo~o _numa uc 
res para o cxorcieio do 1902. '«agentes d11 ~egm·a:wa pn~h~a », su.o geral· 
· mente cs;:olhtilo~ entre wdtndnos som o. .tli'C· 

O Sr. Pre~idonte-Tcm a. pa.lavra. paro tech nieJ exigido .partt ·o ca1•go. .. 
0 sr. Jrineu Machado. Dallt l'03u lta que o agente de policia. ~a. 

o Sr. Irineu Machado pCile quo 
··a Ca.mara. relevo a. sua intervcncã.o no debato 
sobre o Orç:uncnto dos !'{pJocios ilo Interior , 

• nao só p:tra cs~ud:w varlos serviços alfccl,os 
a este dopa.rtnmeoto üa-ad ministra.çlí.o, eomo 
p;wa. critic.\r-algun;tas de SllilS verba.s. 

Uma diffieuhhde se lho dep.u•a nastas .con
siderações: ~o. sympo.thia. que lhe iuspira 
o d i~ti.nct:> S1•. Sa.bino Ba,rroso, de cuja nd· 
mini~tra~ã.o, c:::pora. à. Cam:\ra, onde tanto 
lustt'o deu a.os do batas, illumina.ndo-os com 
o flllgJr do seu pt•imóro.;o talento, seja um 
c.Jntra.~to em moralidade e seriedade com a. 
do seu antece$Or ,cujo. amlacia. chegou a. ponto 
de fa.lsi fica. r um decreto Pelati v o ao serviço 
policial, aHera.odo fundam~ntalmento no 
avul:io as disposições do publi.eaflO no Diario 
Of(lcial. · 

Pa.ra. mos r. r a. r as conseq uen c ias o o 11er igo 
deHtc fac;o, figlll':t o or:l.llor v;tri:.\s hJllothe. 

· ses do nullida.do de pt•uces ;oi! resulta.n te desta 
. tlispa.rida.•le da.> diipo3iç5e~ de l ;!is. 

Kntl'a em seguida. o or:~dor no estuJo da. 
administração p .>licial. No t:Jmp.> do impa
rio •. este scrviç.> era. g1•atuit~ e l'Cllativa.
monta superior no .(l.ctual. Contt•J. este ril· 
~iman de gt•atuidndo ÜlS\ll'git'am-se o~ jur-is
tas do tempo, su.;tenb.ndo tluil a d er1•ibatla 

. de mlnistcrios vioh(l. pet·turba.r o ser viço do 

Ca.pital Brazileira, longe de inspirat• o r :J
spcitj o 11 confia.nç:J. devidos a quem tem o 
elovado enca1'go !lo manter a m·dom· o fazot• 
ob.;m·var .ns leis, Sú e:).llsa. •·epulsão. 

No emtnulo o caJ·~o do agente de lloli.cio. 
oxig~ largos co.nhecimt:n1;os toch nícos, intol· 
ligencla l't\Cil c uma h \oilid.::ulo c:1p~z tl G in· 
utilizar a. astucia. dos criminosos do t;\. 
lento. 

Dcmittido o chnfe do poli!!il, o quo muitas 
vezes ac mtoco par motivos csh•auhos a · a~
sump\os policiae.~, totlo 9 lDSSoal ü tlnsrrl)tl
tn.Ju o Jlomoauo um nov.J, que inicb o BOl'· 
v iço cum oo plS.~·13 vacíllantcs d':l quem p.'a· 
tica. 

W ox ·.cto quo -os cál'gos de chofus nã.o 
pooom deixar de SOl'. oxerci•1os pJ L' pes.~oa.s 
do int~iru. conftan Ç!l. dos g•)Vcrnos, poróm, 
dahi não se segue que devam ser oxclllillos 
os conhcciment()S tcehni~o> , o que, atiii:;, 
sor)u. pt•ojudicial aol propt•ios governos, por
que um chere de p)hciu.,~om a.quolles conhc· 
cimcnt.s, não pôde f:tzc~· boa policia. 

I<' a.lla om thcw, n:to tem a m ínima iotcn
.ção do reforir -so ao a.ctua.l ch efe de policia 
da Capital Federal, no qual r ccoohocc um 
alto pl'Cp:J.l'O scientUlco a p:.w de uma bri· 
lhantc intelligon~ia. o <l::l rara. nob1·eza. o 
di;tincoã.o de eotr'1ctct•., m~sqno,inrclizmonto, 
qua~i nad:1 pôJc faZCl' em vist:\ da má orga.
niz:\çã.o da. nos.'lll. polic1a • 
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Dmuo1Btra. em seguida quão incompleto é do Pim3nt•JI, Rodolpho Paixão, Miranda. 
o nosSJ serviço lb if.tentiflcaçõ.o cl"iminal, Azevedo, Gu~tttvo Godoy, IJomingucs de 
sendo ().lLC nem C)[isto o do osta.tistica. ct•i- Ca.strJ, Olivcii'tl. fli'>Lga, Bueno <lo Aodt'alb, 
mim11, SOl'viços sob~e os qua.os apresentou P<lulino Ca1·los, Alfredo Ellis, Azoved) 
nina e!l1cnda, que rnnit.'l injushmentc foi Ma.rqucs, Antonio Cin~ra, lbnnoncg-itdo de 
apt•ccialln pelo reh~tor. Moraes , Ovidio Allrantes, Manoel Alves, 

Diz que não menos justo o illft3li·Z foi x~wier 1l1> Valle, Joli.o Candido, MarÇal Es· 
S. Ex.. no argumento de que so ~et•viu pa.t·a Ci>b;L1', Francisco MJur·J , Aurcli<1no Ba!'l.Jos:~. 
imp:tgn:\r a. ~ua. emenda. mand<tudo rovor o e Pinto tla. Rocln. · 
i·o.,imcot.> do custa.':i, m os\i·ando quo •~ taxa. · E 1 'I 
J'udiciariu. não 6 dcotina.<la. a sm• divlllill .l. ' sem ca.usa. os Srs. R.a.ymno' o Ar . tU r, 

T11oma.z Acoioly, Silva Ma.riz, TdJt~ira· do 
cntt•c OJ ,juiim, · cujJs v;mcintOo tos são S<i.,.João.Vioit•a, At'rmmll;~ Galvão, lt ,>d rlgues 
exíguo~. Só t o;n palcLVrJ.~ de louVO!' pMa. t\ Lim:~ . Jos·~ Monj:.m:liln, Hent'ÍfJilC l:.agden, 
magistratura. tle.,te Districto o · () lt~ndo·,;c B~rt'O> Franco Juniol·, Antonino I' ia lho, 
em lon.~as · COIJ'.ilct'lÇ3J.~ p:wa mosl.t·;u• a pr·v· ncoclccia.no do Souza., Vil'into Masc<\ronha.s, 
ccilendt\ do sua omentl<t. · · JoKo Luiz, Bueno do Paiva., Ca.rneil•u de 

Dopoi!J dn outrc\S cun~idcraçúos S\lm'il esta Rezendn , J?t•,mcisco Salto.>. Antonio Z'tcho.riM, 
mnondn., felici~-s: !Júl' tot· a. Commiosão ll:vl.o Hem·iquo Sallos, L:lntlulpho 1l o l\hga.lltãcs, 
Pltl'Ccc'' I~WOI':.t.Vel à Cln')ll\ht <1LlC apnBcntou -cu.dus !Ltoni, P.;thn Rezcnr.lo, Co.>ta Junior,. 
revog:\nllo u. autot·iz ~~Tio par·;\ ·a. i·lll'ormlltlo Rodolpho 1to lllit•arHh, .loa')uim Al va.ro, 
corpo de IJomiJOit·os. (Muito bem ; muito bem. } Eclmundo ch\ · Fon;cc:~, Teixci1·11. Brandão, 

Fil!;l. o. di;euSilã.o .a.•lhtla. palu. hot·t~. Lioclolpho Sot'L'It, lhrln&"\ Líun o Campos 
· Ca.rti ~r. 

Compa.t•cc~m mais .os St•s . . Cm·los Mar· 
cnllino, Ali>uqll~l·quo Seréjo, Arthm· L•.1mos, Passa· S~ :~ 
lntlio do Br ... zil, Sct'Z.!dello Cot•rê:J, Luiz Do· 
mingue~. José Enzo'Jio, GucJdelh<1 Mom·ão, 
Joio G:tyo.>o, Joa.<J.nim Pil'o~. Thonmil Ca.val· 
e<\11 \i, Ju:to Lopes, Pr.•.nci~co S;l, gl'lllil'io 
Çuutipho, Col~o tle ::louza, Gomes de Matto;;, 
Poraü·a. do Lyt•a. Fsm,waldino 13atHloil•:t, Ju
lio de Mello, Por\ro Pct•nambuco, Al'<\uju 
Ooo.s, Sylvío Romcro, Cat~tro R<'ballo, Au· 
gmto Vr•.tnça., ~filt :>o,t<:ng;Jnio Tout•inho, Pau
la Ouim:lt'á.OS, Vcrgno<tó Abt·ou. Tolontino 
elo~ Sa.nt IS, gcltnrrlo lt~wws, <1:tl.iiLD LOL'J~o, 
,loi!t\ Marcr.llino, Ncl~on de Yasconccllo;;, Os· 
eM· Ootloy; Sti.l•'rcit•c, Pc:•cir~L Lima, Oliveira 
Figuoir•a,lo, Jo.'ló Boní fh.cio, Mootoiro de Bal'· 
rus, L:tm()unicr Ootl.Jfl'e<lo, Moroh·J. tlu. Silva., 
Adolph:> Gordo, Luiz Pízt~., Cinclna.to B!•a.g~. 
Bcnotlicto do Souz.t, Alonct~r Guim:wãcs, L!l.
mcnha Lins, S::nu·cs dos Sn.nhl, Angc!<J Pi
nh:::ir v, l~ra.ncisco ,\lonc;~sko, Victorino Mon· 
tciro, Riv.1da.via Corrôa o Alft'Cdl) Vúotla. 

Ddha.mtle comparecer c:m1 cJ.usa p:).rt icipa
d•\ ·o~ Srõ. V a..: de fl-.{e l!o, Jasú Roi Lcux, Pe<lro 
Ch:)l'JUou t, Antt~nio R1stos, Uebtm·l $anb s, 
llo:lrig llcs F'o r'nMc!Js, Cht'i l ~illl> C!'uz, So!'gio 
S:tb Jy:t., Angu:::to Scvm•o, P t:H'OÍt'J. Reis, 
So:Ll'ill N.liVJ., Lima Fillw, Mt\la.qui:\s Oon
çal ves; Mor•ci t'a A I vos, Ço~·tt ,}lio d.a F<insc:.m., 
Blpidio . l~ig~ei:cci fJ , Afl'onJo · Co.;' a, José 
Daat>tc, Epaminoncb.s Gra.eindo,Neiva, To;ta, 
Augus~o dd Fr·eitas, MM·colino· Moura, Dio
nysiu Ccr·qucirá, Sain[;)aio Fc~t·az, Augt!Sto 
do Yasconcello~. Mat•tinlJo do Cauipos, Pu· 
reira. do~ S:tntos, Aurnli.lnO do l s~n!.oiJ , Jo:~
qtiim nr eve:;, Rangel Pcst<Jon:l., Estevão Lobo, 
Hdef .nso Ai vim, Monteiro da. Silvcir•a., 
11byt•ink, Arlhur Tol'l'cS, Manoel Fu!gencio, 
Noguuin Junior, Liodolpho C:1otm1o, li:llu<w-

~EOUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' a.nnuncia!la a. cont.in11:~cão cü 2• dis· 
cussiio 1lo pr;.~jJcío n. 259 A, d (.} !901, com Jl:l.· 
t·ccot· sobt·e ctmmdas· oJfcrocidtl'l P:I.N a ~· 
di.iCUS::!~ do pl'ojcc~o n. 259; deste anrw, 
quo fl~a. a 1hmpJ1.a do Ministnl'io dt~i lte lt\
çües Kltot'iorus IXtt'i\ o inm·dcio do 1002. 

O Sr. P1•osidcntc- Tom a . pala
vra o St•. Fausto Cat"<loso. 

O Sr. Fausto Ctn•clolõlo diz quo 
j:L fa.z mo~o dldculit• ot·ç:.tment,os, porquD 
qualqttO!' pabvra. profut·ida. 1ln. tribun~\ im• 
plict~, em 1lcmn•:t. no cncorJ•a.mon t-J da 
UÍSCUSSãO, C O or:UJJI' r•cputt~ Obl'a. do patrio
tiSillO OllCCrrar t~ discus;iío dos o t•ç.amcntos, 
pn.\'3. não pa.ssa.rmos pela. i forcas caudio .. s . 
do nã.;.> tot'111JS o:•ç.~mcnto p~u·a o proxltno 
oxercicio. • 

Considcr.1i inteit•amcntc dcsorg<~.n izados 
todos o~ nossos · negocio> roferont ·~s a re· 
laçüa.J cxtot•iot•cs. Ncnhutn pa.iz d; ~ Amcrica 
tom so'Jl'o tn.l tt.;~u:nptc> menor 8olicittt(\D. 

consultando o relatorio do r.c.,poctivo 
Mi:ti<;tro;· na!llnuna palll.vrn. cnoontr·o. nem 
ioht·o a.s q ·~stõc:~ de some nos impJrtancia.. 

Diz quJ ap;·oscntott ttma. mnenda dando 
verba pa.ra. o C.J03Ula.do do La Pla.to., cujo 
consul é umii. ·dai flgtlt'as mai~ conhecidas 
Ul. llOSJ:l. lit~Ol'.ltum, O Sr. AluiziO AZO• 
vedo, qr1o álli lucta com diillculda.dos, não 
sab:mllo porque o Govul'no não ch<\ma o. si os 
omohuuon ~o~ dali uello con3ult~da. 
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Não so :ulmlt•a. da desprcoccupação em 
t1uestõos dC>.Sta na.turcza,qurtnrlo a quGs~ã,o do 
Acre nã.o mereceu um~.~; só 1nlavra do Sr. 
Ministro do I:xtcriot•, ques~ão ésb que ha 
de tomar vulto e no.> trazer grande~ diiii-
cutdaues. . 

1l:ulo agit:J,-so hoj~ contl':t :L guorr;1 quo sr1 
vac e o aJ'bi.te<~lllOiltO que appal·u::e em bu~e:L 
da p:.tz jui'i(liC<t, em torno do 'lll<ll ha tle 
gyrar a humanidade no futuro . (Muito bem ; 
mtdo bem. O m·ador d felicilarlo . ) 

Mostra a imJlortancia. desta questão, o c1ue O Sr. ThDnl.nz Cavolcant,i
ella podcr<í ser, si não a. tratitrmos com cui- Sente-se ac<tnharlo em encetar a discu.~sio 
dado. do Or•çamcnto tio Ext.er iol', para dpfendnr•_ 

Discute a q uestiio de limites, mostrando uma emonda ~ua quo apresentou, orn visb 
as opiniões a. respeito, emit tidas plhl Sr3. nlio só llc ha muito estar a.fasl;a.do da tribuna 
Ruy Bat·bo$a, Serzed~llo Corrêa, etc.. . p;rhtmonf,ar d:t Cv.m:mt, como ainda pel<:~ 

T1·a.tando da qucs:~.o do nosso t\1rmto, o di!Iicnldado om que 80 acha paPa defenunl' IL 
orador faz largas considerações, mostL·r.ndo emenda, pelo fiLcto de não ter <LSsistí<lo aos 
ttue todo o direi to resulta, quer- civil, quer ntaques leitos a ella . 
internacional, de um accor•do de vontades. Combv.ter<L o parccce aproscntado pel o 

Encara. a questão do Acre d. l 117. desses illustre rohtor da Commis~ão no limito de 
principias, fazendo considerações á. cerca do suas fol'ças, porque tevo o desprazGr de ver 
·nosso llireito de posse, dizendo que para quo S. Ex., ~ompre tiío solicito, não quiz 
resolvet• a.s pendoncin.s temos, de um lado o desta vez abor·da.r o a.ssumpto. 
Codigo das Regra.s, de outro o Tribunal que A argumentação de S. Ex. não tem valor, 
os executa. porque só é foita. com reful'encias tlo p:1ss~tdo 

Tom varias documentos de juristas em o, na pl'Opria historia. <la Camara, tlgumrn 
f;~vor do nosso dirdto de pos~e. niio h[LV<mdo peojcctos que foram l'ejeit a.dos em 11m tl ia 
;t,rbitros que possam contestai-o. para scJ•em acceitos om outro . 

Nota flUO a qucstã.odo Acretcmficado llc:J- O digno Sr. r ela.tot• da Cumrr.üssão nã.o 
percebida.. . · . procedeu como costuma; S . gx, costuma 

Sente-se cntristeci,lo com o que ve de t'und<~mont[Ll' o seu voto com proficioncia, 
singular nostD. questão do Acre, quo se tem mas d e.~ta vcz nã.o o f,~z. 
dehatido;porque v~ o modo ~xtranho pot• q~c Tr,~s foram as emendas aproscntad:~s no 
se tratam as questões cxtenorcs no Bntz1l. sentido tio aci1har-se com a .1ossa leg-açã.o 

E' isso que faz com quo creia,com tlln:t t 1.01' junto á Sant(t St\ . Tratará. clil. que te-ve a 
profunda,quc nós não somos nom n1na trihu hont·;~ de subscrever, quo osh b:~scnda n·J 
nem uma. na.t}ã.o, ma~ urna horda quo, por· prineipiJ cGnstitucionn.l. 
vnntura, a.campa.sso no tcrritorio om que se Ate\ hoje, affirma., ainda não viu uma unic·~ 
u.clta, sem cOJlscioncia. sobre c~to. :wgument<~çfio quo p1•ovc quo·~ logaç5.o 11<~ 

Não podemo,; ~er um povo civilis:L<lo, Sn.nta. St\ está. ilcnt J'o da Con~tituiçi'b . 
porque at6 a diplom:tcia da. Bolivb nos en· Jo:m 18!)[ foi vtrt:tdl) om l~d i.~etlss,·to o Jll'O· 
gana. ! joct.o n. 70 pedindo 1~ supprcssiio rht log:t1:1i.'J· 

As na.çõos u,mcricanas tOGill urn g1·amlo Sobro cl!o i'<~lhram fl ivnrsos oradores e !'oi 
papo! a dcsomp011ha.r na llist.orü1 c o nmiot• olle a~eoito pot' gt•;1ndo rno.iol'ÜL . 
ó u parJol intern:wio.nal, porltue 1com elo Mai~ tarde, qm~ntlo SC\ <li~cuti!i o Ort;:•
tt•ansforrrmr os costume' intormwlona.es em mcn to rio 1\xtoriol' , fo i deslocada a idt'~<L tl<~ 
regras, do transformar o (trlJiGr-v.mento mn supprcssiio par;~ forrnu.r um }Wojocto u. p:~d.u , 
tribunaos constituidos. o qual passou com pnrtuon •l opposição. 

A civili~açã.o europóa, quo nos fica. atraz -E' verJ:trle quo em 18U2, a pe:li<lo tlo im-
na. evolução historica, está. destinada a trans- mor tal Maroch;ü F1orüwo Peixoto, o Gon· 
formar em r egras de direito publico, os grt~~~o tornou a csh!J()leccn· a lcga.ção, nw.s 
costumes publicos, c s ubmcttcr CSS·JS costu- sob o fund::m1Cnto do que o li1z iu. :pelo i'i~c to 
mo~ ao julgamento do tribunal quo na ordem do sc1·om todas r:J~t:1be lccidus. 
política r epresenta, o arbitramento, com.J o Quer sab3t' on tlo (),,t;u. a v;tnb~nm tlesla. 
mundo 1•omano foi dcs\inado a transforrnru lcga-ç,:to . Esp~t'iLVit que csHa. Vttnta.g-cm ios~e 
os costumes da vida privada. o ct"co,r juizes c evitlonchrl:t por q:tnm S:l lcvanto.s.oJCl pa.r :.t 
tribunaes. conl.lnltBr :1. su:t em1mrla.. 

E' _preciso quo na politica internacional Argumenta, em dcfr~s't da mnunil;t, com 11 
isto soj:t compr-chendidu .Não. crô, ponlm, que scpnr:wão da ogr•ej;t do g~tadiJ e di r. quo os 
faça algnma. cousa. um povo q_ne tove voz Rn. !Jnputa,lu:.; qun •> contc~t;un rlcvo1n JJ J<>~
!Jara condornnar uma das co usas 1nais linces- l:rur o eou tmrio c lu q 1.10 afl;uJt,,:t. J1;lllqn:wto, 
sarias da nossa. vida'-os Cong-rr.sso~, não rtuc- ptn•t\rn, n:ío I> fiwre l'ern, conMnuí1 J':i ;1 ~us~cn
rondo quo o Bra.?;il ~c ropt•osontassc naqueHn to.LT' o s:nt motlo do onca.r:.u· a '[uost:ií.o. 
tentamen do Mcxico, que poz m•~i~ nrna T' IJth Mostt'a a ro.z?i.o llOL' quo tL Allomanlt tL c otr
no appa.rclllo rur· meio do <[U:Ü :t hurnani-tl'O ' J><ÜZOS!la Eul'llpa. Im~n teelll Lcg;tçúos,junto 
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. :l. Sttnta. Sê e 'l.tlit'ma nt;>L~ um:\ volt quo hl I divot•gir dos seus cullogiM, devido a.o motlO 
J·~~;1ção t! potm nü~ t11n:• irmt.Uhl<trlc d1~rmn- Ppl' ([W! entowlc ;~~ sr_m.s ob1·igaçõos do pog
llLOsu.. t.Jco. A _sun. <tUltnde e fi lha. d;~ cllruprcttensao 

Hos}Jondendo a mu n.p:tptc. do St• . V<üoi:>. tlllO tom dos dovot•es civico~. · 
<le C;J.~t.ro,diz qno foi c<Ltholico até a.os 18 a,n- O~ ~cus collega.o:;, que pcnsa.l}l de morlo 
no~. sondo que, mais t;u•t\e, por conhecer os contl'al'io ao seu, não o podm•ão ter jn11to ;1 
sou~ dogmas, ibi que 8C a.ih.stou das suas si, porquantu fioar·á no sou posto tlo dofonsol' 
dont1•inas. . da Uonstituiç.ão. (Muito bem, muito bem. O 

I~' facil dizm·-sc llUO o. p3.iZ ó Ct\tllolico ; or tlllot• d cump!"ÜJWHta(fn.J 

m~s, pergunta, S(ll'd.. cu.tholic? o povo 11Ue Fica, a discussão a.tli t~da pala hora. 
umxa mcttor na. c••dea trcs btspos, por pt·o- ._ · . 
gm•eru as suas itléás :1 , Pa:>sa.-sc â. ho1·a. dc.'ltmada. <lo oxpmltentc. 

Os seus collcgas para. f<~-zcrcm prcvu.locor 
suas 011iniõus até tlizem que alli«nça dâ !dó:1 ·o Sr. Carlos de Novaos (1• 
tlG ·tt-a.t<~do. Clta.mo.u-sc aUianr.c1 anli[p <L quo S ocrtJltn-io) procedo á leitura tio seguinte 
IJous cont t·a.lüu com o llommn: niJ'I)a tt lliaaça 
a. fJ UB .Jesus Cht•ist,o cnn'tr,\h[u com o :povo 
chistã.o ; alliança é, ainda;, a.quclla. l!Ue Deu~ · Ofllcio$ : 
!'01. com Adão, ~~ntcs o tlopois do pocca.tlo 
origina.! ; altiança de r ig:n· é <t 1111e Ml)y9ú.~ 
c.~t:~bcloccu com o seu povo. N:~ linguagem 
vulg:1r signific<1 uni1·, r1juntcw, cstauelecet 
l'e!u.çõas iHlimas, âc coy,.(cdcração, de ami
sacle, etc. 

S;thindQ·se dó iLntigo rcgJmon, om r1uo 
}la.vi a, allianç:~. o legishldOL' constituinte es
ta.belecentlue or<~. Jll'Ohihillo :to Oovorno J3ra· 
zilcit·o ter rela.çõc~ dll d.cpBndonci:1ll ;d!i
<m~,a, com u. Santa. Sé. A quo ftc11, poi3, r e
duzida. a nossa legu.çií.ojunto á Sttnta. S<J '! 

O~ Deputa,dos q uercm desv l:~r a. 'l nc~tiio , 
t i.:J.IULO :1 allittnça a, signlfic;~ç\i.o 110 tt•at:~tlo. 

A lei ele 7 t!c ·j;uJOil'O 1L ~ 1800 cltrrlittal.l 
tu.lrJILUe se refer·o i religiii.o o~ paiz ;.~i; ;rl< l 
1lá cong-ruu. :~ ;~lguns su.cm·•lutns, pot• tlcvm• ;Lo 
oquillallo o nful IlOt' tm·crn oll!!Sitil'oitos u.rlrtui
ritlos. 

Uma voz I Íf!Uit!<ula. ost.;~ rruost:"i.o I la YOI'tlll· 
doit•:1 sígnifilla~\lio rle altiaitr <• , 'Lun é alli:~111~~ 
t!spil'it;t:J.l; lJa.!!S:t. iL mo~tC:J.l', llitanr lo e:.ompltN 
do outro.~ p;LiZll-':l, ttuo lll'.S tt ~ lJull to l!c t·nli· 
giiios u. no>'~:l Ct>tMtituiç•ã•J f<> i ~onui narncllto 
umzilnim. 
Analys.~. as r.,lig i:iios entro nós o tli)l <illl' o 

Hrazil ó compostrJ •lo iutlivhluos n;~ m.<~ioriu 
quo acreditam em Dclls c igtialmeu G-o c111 
ttulo quo an<la. pol' alli: mila.grcs, bl'uxuriu,s, 
etc . Sernprll pensou que ser roliglosb cru 
cultiví~r o ensinamento da sua. rcli:,:ULo o 
crer nos seus rlogm<is. Não encontrou u.ü1t!a 
dou~ indivirlw1s qrw poasem d.a mesmo mo1!0 
~obro religião o, princip~Imontc, sobre a. in
fu.Uibilldttrl~. rJ.o Papa. 0ita a rospuito o quo 
(lísso um bi~po. · 

A Ca.m:1r:1 sabe que a lei t!e 7 do janeiro 
LJI'Ohibi ll q UC O ]~l'il7- il ti VOSSil roligiiio rJJJjda.l; 
como então so admit&it•ú. umu. lo:;açí\o junto 
(~ San~\ Sé ? Nó~ n:ul;~ tomos qtto ve r nom :~ 
&wta Sé, nom com o chcló uo urn:1 l'oi.igiii.o 
li ua.l<lUCr . · 

J~t<wdo llnúa a hol'"<~., vao conclui!· . Ante~, 
porém, docl;u·t~ que :;cnte. pro1"u1tdu.monto 

Do Sr . Dcputaui> M. Pcrci ru. Reis; d\l hoje, . 
cotmuunicando quo por incommodo de s:\ude 
não· podorâ comparecer por estes oito dias. 
- Int eirada. 

Do Sr. l" Secretario elo Senado, do 1 :~ 
do con·on to, communic<~n,lo q U!! o Senado 
adopto.u c nes.la da!,:t_ enviou á Sil.ncção pro
sldoncw.l <t propost{•a.o dest a Cama.ra auto
r1?.o.nuo o Poder Executivo a. abr it• ao Minis
todo uf\ Guerrn. o credito cxtra.ordinario 
!lc 4: 801)$630 p:tra cumprir a seutenç<1 do 
Supremo TribunJJ,l l?c<lci'a.L ; q\tc mandou 
pó!.gat· ao m:Ljor Demucrlt o l~errelt•a. · d ;\ 
::>H v a. o.J vc.ucirnontos que ueix011 do receber 
comn lontc, ent disponibl!iua.dc, da. l!~scolu. 
Milit:J.I' elo ~:.;ta.tlo 1.!o Rio Gramlo do Sul.
ln ,oit•!~<la. 

!h> mesmo senhor, do 14 do corren te, com
municilllllo flUO o Senado adoptou e nossa 
tltlt: ~ cu vion ;i, ~a.ncção do Sr. Presidente da. 
Rupuhl ioa a. }lro:pusiçi\o tlr.sta. Cama. I; \ auto
t•izantlo a :1hnrt uL':l. do credito oxtr:lordi
n;~l'iu do k:OU0$000 pit1·a paga.monto do alu
guul. 1l1t ~n om QUO funccionou a Dcloga.cia 
l•'iscal no l~~t}\du <lo JUo Gru.ndu do Sul, 
c do do :m:000$000, supplcmontar <i verba. 9" 
- Gaix:1 do Amo!f.il'.ação - da lei n. 746 , 
do ?!J de dezembro do 1000, art . 28" - AS.~i
gnMut•n de notas.- Inteít•ada. 

Do mesmo senhor, de 14 do corrente, coni
municaudo que o Seno,llu ado1Jtou c nessa. 
datu. euvlo.u á. sa.ncção presidencial a propo
sição llosh Co.rn~.ra autol•izando o Govarno 
11 abrir o crodito de 100:000$000 ao Mínis
t orio <lu Intlastria., Viação o Obras Publicas, 
com o i1m do ser ontrcguo ao Sr . Alberto 
S:mio$ Dumont como pt•emio pelo resultado 
de .~ua llxporiolliJia do um balão dirigivcl.
In ~uimda. 

no S(l(:rot.:.lt'io das fina.n~<I.S o.lo Esta.dó d(l 
MintiS-Gor:\o.'l, do · 13 do corrente, !~<~.U:;fa.
!tOndo <\ roqui8içãu dosta. Ca.maru. no olllc!o 



câ"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 2110512015 10:18- Pág ina 6 de 11 

320 ANNAES DA. CA.ML\RA 

n. !62, de 4 à.o snwmbi'O nllimo . .,-A quem 
fm; o.r. requisição. (A' Corumiss..'i.o dG Obr<~s 
Publh~<l8 .) ·· 

Act.t da apm•açito geral dt~. cleiyào · a. qno 
se procedeu no 2- distrlcto do Estado do 
Pernambuco om · 8 de oll\ubro ultimo . 

, A' Commíssão do Potiçõos o Poderes. 
Telegrarnmas: 
'l'bot•o'zína, 1·5 de novembt•o "de 1901- Bxm. 

Sr. Presidente Camara. Fcderal-Rio-Apre-
. sen to C::~m:ira., l'Opresentaua V. Ex., sini!Ct'M 
·congra.tu laçõe~ p3la passagem glol1ios<t data. 
quo Pa.tt•í•~ .íll'azilcil•a. hoje commcmoru.. 
Re-'ptlito;;as sauda.ções.- .1;·f.indo Nogue!1·a, 
govot•nauor . - Itl toirada.. 

Podalcm, 15 de JlOVOIUl>t•o de 1 ():)1-Exm. 
SJ', Pl'osido.nb C'tm:u\\ D•~put;tdos-Rio
Congl'<ÜtllO-lllO V. Ex. grande d.a.t.'l. com
momora.ti va. proclama.cã.o H.epublica. f<J.zenuo 
sinceros votos continuaç·ão paz o ordem, 
prJstmriua<lc <l<i. Pu.tria.. Respeitos:~s S<Lud<~
çõ~s.-Ped•·o JJorgus, presidcoto.-lnteirad~. 

P;~ra.hyba. do Norte, 15 de novembro de 
1!101-Prcsidcntc Cama.ra- Rio- Congra.
tula('õ~s glol'io:>a ;i:lt:\ l10jc commcmor .. 1d ~t 
·nossa. Pukia.. - CoPrlcu.as s:Lud:~çõo;.- Jofé 
Pc,·r.grino, presídente.-lnteir:lda. 

Maceió, 15 de novcmbt•o rio lfJOI - Pro~i
dcntc Cum'ara- Rio- Samlo .V. l~:x. llr~la 
g lol'iosu. ti:Lta tla. prncl:una~ão li o. Rüpuhlicu. 
-l!:uclídes llfalto .. -lntoí t•:J.da .. 

S. P:~ulo, 15 do nnvcm!Jro tlu !Oill -P•·u
.;id<mtc C:unar;L-IU•> t.:ompt'ido- IJungratn· 
lo-me V, g1t. pclrL glol'lon ilitt:l Pa.~t·iu. 
lwjo jubilos:1 commomora-Rod>·iyucs Al-vt<s. 
-lnicit•atla. 

llello Horizonte. 15 do novembro de !!lO I 
-Pre~hlonto da Cu.m:ll'a <los noputa.dos 
Rio-Congt•;Lt.ulo-mo com V. l~x . pela glo~ 
riosa da~a de lloje.- Silvia11o Brancláo.-IÍl· 
tcirada. 

OS~. Adulpbo Go•·do _tcm no· 
ce.;sidadc do trazer n•J conhecimcMo da. .Cu.· 
mara. c do paiz certos f..tctos qtto se toem 
dado em SJU l~>Jt..l<lo , c que, :üúm Jn consti.
t uircm gt•a.vos. o os ,.~nd~lo&L'l violações (la. 
lei, prenunciam quttl yao set• o futuro go
vorno <lo Sr . . Rorlr igllCS Alves. 

Antcli de ~.ssltmir as fttncções de pl'ímeit·o 
magistrado un. Nação, S. Ex. quN' llar á. 

- aggremiação qnc o vac inve;;tir tio podo r um 
ponho r seguro da sua contluct<\ l'utuz·a., quo!' 
a.sst•guJ•ar,Jhc, por moio uo praticas govc;r. 
muncntacs formalmcnto comlcmnadas pela.s 
boas normas do um t·cgimcn uemocr<~.tieo, 
quo tor-:1 a onorg ia pr·;~cis.\ para. realiz:n• os 
intuitus oaspi!'açõe~ da. politic:.t inaugul'ttda 
no pa.iz pelo Sr. Ca.mpos Su.lles, não r ecnanuo 

dcantc do sacrílicio de q ua.osc! Uct' dit•eito:s ou 
garanti<\~ pttra. th•Jrt<W o pl'o(tominio do gru
pos que oo coll~id.ora.m senhores abs)lutos de 
vario; Es~dos. 

Pede respeitosamente . llconça.. á Cama.ra. 
para ro('orir a.tgu11.3 successos ~·ca.ltzados ern 
s, Paulo, que oviderlciam a actual orionta
çã,o do SL' . Rodrigues AIYes, c. as normas a 
que ohcJccom a.s ~;nas pra.tica.s guvornttmen· 
!<.os. 

Sa.be a Camat'<l; que .. feit:l. n. acis..'ío do p:J.r
tido rcpubl ica.no pauli5~a . c furwcionando o 
Congre~so !lo S. Paulo, aa ga.l~rias d:1 Ca-
11l:l.l'<~ do3 D.)pu ta.do3 onchia.m-se diariamonto 
de esNctt\dor·e>s, quo appla.utliam ·catorosa
n~onto o~. Ji~eursn <!O.i Dpputa~1os opposicio· 
nrsta .. g. 

Termimula a so.;iã.o, m·ani ossPs D •pu. 
taúos aéotnpa!lllados. t\t\1 a }lOI'k~ do o•lificio 
<lo jorna.l Ji:slado de S. Pat•lo, -pot• t1ma. geande 
mas,;a popular, quo os acclarnava. 

Essas mar~ifos~i1çõos não podi:J.m ngl•aüar 
ao Sr•. Rodngucs Alve~. ·porque domon>tra
v~m ao p:~iz q~l(l a Iloliticu. uos govor nadoros 
nao cr·oava re.1zos na terra pn.ulist.a c <1ue o 
povo cst:wa. u.o li\tlo do p (.l.rtido dissi1leutc, 
que om rPme de um tlever cív ico bn.&i~·S0 
pelos vor·,Ja.doiw ; rwincil>ios t•epublic;tnos! 

Con h~ce t~tnbcm a Ca.s..1., p:!lõ.'i noticias 
tolcgTat.·llica..'l publicada.~ polus jnrnacs, um 
lhcto gl'avo (juo ~o deu ultima.monte em Al':t· 
l'ôlf(Ua.l'il . . 

O Dt•. :i::L:.:;~ív:L .Tunl11r, }lrimoÍL'·> ,\(lh~·~·.lo 
11.md lí <~.r· <la polida do :.; • J>;~u lu, p<Lt.J·ocí u•~. 
no fti t'O •lo Ar·.wn.<tlll\1':~, osdiroí~os dl· .Jnll\~ X<~
vlm• do Mor1duuç:1, orn um11 ca.u6a rpiC lho 
movo u Dt•. Alltfll i ÍII (lo CasWho. Em nllr~ 
g~Lçe1~s PI'Ollllzi•l:tS nos a u:o.i, !lirigiu co:ttr·:L 
e.~ :C um:.1 inju1•ia muito gr.1vo. 

Na m:\nhü do 19 do mcz p:~.~>a.do, dc.:ceu 
na cst..'\Ç<'io do i\ri!.raquara o Dt•. S<u ·aiva .ru
niot·, acompanharlo do dua.s ou trcs pc~:Jas 
quo se diz sm·cm socrcta.s d~ policia.. 
Achav~m-sc nac.~ta.ção o Dr. Antonio do 

castillw e seu genro e ~obrinho Dr.Augultodc 
Ca$tilllo, o o Dr. Antonio de Cr~~ti\bo, v~ndo 
o Dt•. S<~.r·aiv<L .Junio r, contt\1. etlo avançou, e 
d<'IJois do nma ligeira tr oca de paln.Vl'as, ag- · 
,!!'t'oditl-o a b(mgaladas. Seguiu-so um con· 
Aicto, dut·an.~c o qual so ouviu a detonação 
de nm tiN , n~o se ~!Ãbcndo quem o dis~a, r·ou. 

O t i1·o não olfendotl '{>C.Jsoa alguma, !fl!tO a 
b~la cmvar-sc no telhado da [JStaçâo. I<:s· 
ta.va.n1 com a.rma.s llc fogo, quor o Dr. CttS· 
lilho, C.>ffi<) o DI'. Saraiva Junio1•. 

N~\o lrmve Jll'iSILo algum<\ na csl.açi'ío , 
dura.nto a Jucta c, tcrmina•l<l clb, ns Ot·s. 
·An ~on io · o Au~u"t~ de C::lstilho t•otit·a
ram-~e tt·anquiltamonto para. a sua eas:~. . 
~;;ta.va.m al:i, ha m<\is de meia. hora, cf'n· 
vo••samlo üorn ilmigos, qu<~tlllo ambos fo~ 
r<un presos, 1;or ordem do Dt•. Sat•ai va. Ju-



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2tl05120t5 10:18 ~Página 7 de 11 

nior, o, conduzidos i cadeia, foram l'eco
lhiúo3 inJommunicaveis :l. em o via, não ob
stante serem ambos formados om direito o 
advogados I o Dr. Sara.ivn. Ju nior, que 
fóra parte no confiicto, funcclonou como 
autoridade, mu.ntlando r ecolher á. enxoYia 
aquolles advogados, o s'om havet•, :~.l!ãs , pri
são em flagrante. Nesse mo.lmo dta, o Dr. 
choro de policia tolegraph<!.V(t Ua Ü~\pital, 
sancciona.ndo os actos e confirmando as Ol'· 
den$ do Dr . S:ü'aiva .Junior. O~ Dl's. Ca.sli
lho reqnot•eram fiança, e a fian ça. foi-lhes 
negada., e só sallil'am da prisfu em vi1 t~d~ 
d·o uma. m·dem de habeas c01·pus que o 1ri· 
bunal de Justiça do Esín(lo lhos concedeu em 
sua. sessão de 25 de outubt•o,-szis··dia.~ depois 
da pri.slio. 1<~. o que e ma.is grave: o Tribunal 
de Ju.~tiç<\ foi dcsa.ca.ta.do ·na. Impren8a, qocr 
pelo chcro do policia, como pelo delega1lo au-

ração tomada p(;)lo speahe1·, do não mais per· 
mitt ir a. entrada no edificio ele quaesquer 
soldados, rove;tidos de farda. 

Refero o brilhantisshno debate havido na · 
Cama.ra da Italia, provocado -pGlo incidente 
cnLre Nicotera. c Lovito, e refere iambom o 
facto do Pescetti tor !iéa.tlo no ediftclo da. 
Camar:~ duranto dez ll.ius para. não ~er preso. 

O ma.ndo.do J.o prisão contra ollo expedido 
nã.u poude sct• cumprido, . :pOrque os a.gentes 
policiacs não podiam entt'a.\' ncsso edificio . . 

!gnor<~onl, porveotui'a, o Sr. Rotirigues 
Alves que o PodcH' Legislativo ~ um dos 
orgã.os que exol'~em. dil'ecta.mente o poder 
solil\r:-~no , agindo dontt•o da ruphera da. 
sua competcmcia,, com plena. liberdade, com 
exclu&'io tia ingorencia de qualquer autori-
datl.e ·extr<uJ!ta 1 • · 

xiliar! . . 
J~S>a.<; inqualificavels violenci•tS, oss;~. vw

laçl\o cscn.nc!alosa da gM'<tnti~ cousignad<J. no 
a.rt. 72 § 13 da. Coostítuiçio i''cdet'a.l-do que, 
á. cxcepçi\o do íla.grante delicto, a prisão não 
p:)dol'[L executar-se, si não depois da pro
nuncia do indic iado-so :·Ja.m m.tul'almoute 
a.prccia.da.s em seus devidos termos pelos 
deputados opposicionista..~. da. t ribuna da Ca
mal'a. da.rt ucllo gsta1lo.l 

Igrlora.rà que, par.J. cxorcOl' OSS<' soberania, 
\!ovo o Congresso to!.' a . au 'or ítla.õo precisa. 
pa.t·a cliluinat• toda rt in'fluencin oxt J•a.tJ ha., o 
que n[l:o IJódO doliberat• do Ulll ffiOO.O COll· 
to r me á. sua. dignidade, o;;tandv os corredol'CS 
c g-..t.lerias da. C:11naro. occupados pela. forç~ 
policial ~ l . 

O gov.orno do Sr. Rodrigues Alves, ao 
qual ca.nsar~m pt•oruudo desgos to> as mani
ÍI~stacões pQpula.ro~ aos <lcputados dissidontos, 
tomou a delill~1·açã.o Ci16rg icll soguínto: con
vcrtoti o cdil1cio em que fuocciomt o Con
gt•csso em vcrdadeit'ól pntça de guerra, on· 
chcmto as g:tlcrio.s com soldados c ILgcntos do 
polícia o :pondo :1 pot•&a. um de3hcamcnto 
com um major , um alfm·os c um cor-

Ignol'at•á quo num regimon r epresenta.· 
tivo, o sobretudo republicano, que é o ro· 
girncn da. opinião, o povo t om o d il'eito do 
asslstir aos dab~tos do Congresso~ 

Dopois de outrasconsidnra.ções, diz o oNdor 
IJ.UC v~o <\gora. trat..1.r tlo t~'>Sumpto quo .o 
tt•ouxo pl'iocipalmont.o 1t tribuna. 

nctu. _ 
Ninguam podia. entra!' , som pot•tnis.,a.o, 

por oscripto, do PI'OSidonte da. Camar;~, im· 
pedindo-se assim que o povo pudossll r1ssistir 
aos debates ! g para quo os doputa.tlos oppo
~icíonistas não pudessem falia. r, pa.l'a q uc 
não pudOilSem protesta.r contJ•a. ossa. :\ll'ronta 
a.os brios do Podl'r LegiSlativo, a mesa nega.
va.-ltn:; a pulavt•a na. hora. do expediente! 
Requereram clle;; a. ingcrção, na. a.ct:\ , do so· 
guintc prote:t'.l. (Lê.) 

Pt•ecisa, po~ventura , salienhr que estes 
factos constituóm uma. ver·dadeira afft•onto. 
:1. dignída.dc c a.utorida.do d'.l Poder Legisla· 
t !Yo -um attenta.do contra. osso alto poder 
do ·Es to.do, impedindo que a. mino1•ia. pudP.sse 
protesta.r con ~ra. t:~ntos desrnandos , t:mtas 
violencias, no oxercicio do um legitimo di
reito 1 

Saho t\ C;wtara. {[liC no a.ntigo rogimon a 
guarda nu.ciona.J foi org anizadr1 como umn. 
t•cscr va. do oxct•cito: o lcg iHlador ~~onsti
tuintu, rorcrindo-so a. cssrt insUtuic:üo nos 
tct'luo.~ em quo o fl'z-m:~nifostou a. vnnttulo 
do quo continu asse como uma. rcsona do 
oxm•cito. 

O art . 34 n. 20 da ConsUtu içio Focloral 
dispõo quo «compele Jlrhaiiocmumte ao Con· 
g1·esso N acional mo{Ji/i=a1· e Mlili.:m· a fltU'.I'da 
nacional, n os casos }lrd1Jislo~· pclH Constitui· 
ç<7o. 1> Pois bem : o Estado de 8. Pm-11 o tra~ a 
seguinte noh.(Lê) . 

Quo significação poderão tor esses oxer· 
cicios elo !64° ba.talhão da gua.rrJ<J. nacional ~ 
Porquo é quo ó Governo do l<::Sta.do mandou 
fornecer a. ·esso batalhão 100 fardamentos 
completos c 100 co.rabilu\s ~ Quer .mobili· 
znl·o ~ • 

Nã.o Sil.borJ., porventura, o Sr. Rodrigues 
Alvo.s que o unico poder competonte pa.t·a 
mobilizar a gua.rdil. n acional é o Con-
gr<3sso Naciona[ 1 . 

O Poder Legislativo do Estado não deu u. 

Conhece a. Camam a. g"l'ando celeuma. quo 
Jll'ovocolt n:1. Cama.ra tios Communs, na. In
" laterra., om lf'55, a. entrada no edilicio de 
alguns solda.dos f~rd.-wos, quo_ tinh;~.m o_ lrl-
1uiio um co de asslStlr a. SCJ>a.o, o a •dehbo-

S . Ex. a.ntol'izaçã.o paro. fornecer quacsquer 
fi:1rthm1cntos ou :u•mas para a guarda nnci(l;
oal, ·que ú um:.1 milicb. da. Uniã.o .· E oom o 
VOngrosso Nacional datcrminouamobilização. 
O Correio Pat~!istano, uofontlendo o Govm•no, 
di3se qtte o> fa.t•da.montos foram vendidos o 

Culan~ 'Vol; VH 
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que as armas foram emprestadas pal';\ mn:L 
revista. O_ orador, depois de apreciar long),
msnto a defeaa prodllzida por c.sse orgãu tl~ 
publicidade, diz q_ue os factog a.ntel'iot•cs, a. 
circumstancia de SIJr o commanuant!' do ba
talhão um auxiliar uedicado do~ ptrtirlarios 
do S1•. Rodrigm3s Alves, e outras circlliU
sta.ncias quo refere, fazem com que nutN 
duvidas sobre a sinceridade <la defesa,. No 
proximo mez, terão luga!', no Es\ado .:lo 
S. Paulo, as eteições municipaea, c o Sr. Ro
drigues Alves jél. tem enYiado para. localüla
das em quo o partido dissidente dispõe üc 
gt•an<le maioria, for~a polieial ';:Ls orJenM dos 
!jellll amigos. Aqucllo batalhã.o da guarih na
cional não terá a missão de subsbtnir na ca-

·-·:pital a. força policial, si tol.la. essa for('a for 
mandada pa1•a. o interior ~ .. 

O orvA.or, depois de varias cotl~idcrllçõcs 
:políticas sobre a necessidade, que torn o go
-vemo de S. Paulo, de ga.ralltir a. put'r.ia 
dos.~e :pleito, e de vilrias com:lrlcraçõe~ solJre 
a instituição municipal,conchw o seu discur-

. so dizendo que voiu á trillllna, afim do pro
iesta.r contJ'a esse regimen que se inicia no 
paiz, da prepotencia e de a.narchia, de atten· 
ta.do contra todas as garantias I 

E' possível que t1 Sr. Rodrigues Alvos 
triumphe em todas as eleições muuidpa.es, 
mas triumphM·á. por meio da compressão o 
da. violencia., e como o partirlo repllblic;MJO 
dissidento saborá. cumprir o seu dover com
parocendo is urnas, é b3m possível que corra 
sangue! 

O Sr. Campos Salles, l'espu,nsilvel pula si· 
tuação politica, será. o Pl'Íncipal responsavol 
pelo sangue quo fôr derramado em S. Paulo! 
Ji tem sido derramado tanto aangue em 
Ma.tto Grosso, que importa q Lle cor1•a mais 
algum Da terra. que lhe seeviu de herço ~ ! 
(Muito bem, muito bem. O orado1· r! ct<mpri
mentado.) 

O ~!ir. Dricio Flllio-Sr. Presü.lonte, 
pedi a palavra a.pcnas para communicar a 
V. Ex. o á Cas:1 que o m.ou nobro compa
nheil'o de bancada, Sr. Teixeira de Sá, deixou 
de comparecer á ses3ão de hoje por motivo 
de fa.llecimento de pessoa M su!l. família •. 

0 S~. PRESIDENTE-A Mesa fica inteirada.. 

O Sr. Cru·los Cavalcanti ob
àerva que os oflleiaes do ex:el'cito contam o 
tempo passado nos diversos estabelecimentos 
do instrueç'ã.o em quo estivora.m. Esta. ro
galia, no cmtanto, não il cdonsiva. r1os offi
ciae.> da Arm:~tl.a., dcinndr) do contar o tompo 

·:d(l \le:rviço quCJ pa.~saram no oxLilluto collugio 
nava.l c Do eur·so a.nncxo do proparatorios. 

Sendo os officia.es da·-arrnuda equiparados 
a.os do e~:ercito pel<J. proprii.l Constituição, 

es1;él. cxcepção ó odiosa, é iUÜJ.U:t e injaBtHl
aavel, e par(t quo dosappll.t'Cça, o Ol'itdm• 
vem á. tl'ihunn. apro3tmt:~-r um projecto Jo 
lei. 

Fie;t so bt'il a mesa, a t~ ulbr io1• de !i bo· 
raç.õ.o, o seguinte 

nWJBCTO 

O Congl'csso Nacional decreta. 
Art. I, o AÓs officü~os d<t at•rnad.a. qua por

tencera.m ao extincto Collcgio Naval ou qua 
frOllUOUtU.l'!l.lll O curso ÜC preparatorios an
llCXO <1 Escoh\ Naval cor(! pra.;:<~ dH ;1spir11.n:~es, 
ser·il; computaJo, pe~.ri1 o cfreno dil. rel'<wrna, 
CSS<} t•3mJ.lO de tlCl'Viço, UC~ÚC que tonllam 
tido aproveitatnento em ta.e~ e~tabeloei
mcmtos de instl'ucção militar . 

Art. 2. 0 Revogam-so as disposiçi:íos em 
contrario. 

Sala das sessõos,lô d~> novembro do 1901 .
Cru·tos Cavalcanti. 

Vão a imprimir os seguinte.; 

PROJ>!CTOS 

N. 286-HJOl 

St~bs!ittttivo do Senado ao pr r:iecio n . 377, de 
1900, da CamaYa d os Deputados, qu3 ,·ao;·. 
ganiza o quadro dos machinislas navacs 
(adtlitivo destacado na :I~ discussao elo pro
jecto n. 31 A, r1e 1900. - Vide p1·~jectos 
ns. 184, de 1898, da 8en<ulo a 37 1", rle 
1900, da Camartl dos Deputados 

Conformando-se a. Commissão de M(L!'Íllhüo 
e Gue!'ra com as mziío; uxpo:lta~ pola Com· 
missão ile Marinha c Guerra. do Sen;1do soul'O 
a. pr•opo8i~ã.o d:t Cam:1l'a. r1uo reorganiza. o 
qua.dt•o de ma.cltinistas navaes,-ó do pa.rcr.l)l' 
a. mesma Commia-;..'io que SIÜtt adoptado o 
substitutivo appl'()Vado pelo Scma.tlo l~edo·r ;~l. 

Sala da.~ Commisaõtl:>, 13 Jo novem[)['O rlo 
1901. - Atves Barbosa, pr-esidente. - AlbM
querque Serejo, rolator.- Curtos Ca'llalcanli. 
-3ofhres dos Santos, 

Substitutivo dl) Sen ado ao p1·ojecto rt, 37 J, 
de 1900, da Camam dos ~Deputados ( addi
ti'llo destacado n a 3a d i SCUSS<iO do pYojecto 
?i. 87 A, de 1900). Vide projectos ns. 184, 
de 1898, do Senado, e 37 F, de 1900, da 
aamara dos Depulados 

O Congresso Nacional docreta : 
Art. !." O quéldro U.o.! machiai~t11.s mwacs 

passal'lL :~ :sct~ o ::;eguln ~o~ 

Ca.I.Jitli.o do nu~r u gu(Jl'L':J..... I 
C:tpitãos do !'rag:tta. .• , .• ,.... ~ 
Ca.pitao.l-tcnCJut~.,.,, .•. ,. , .. , 5 
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Primeiro~-tencntos. ..... ... . 18 
Scglludos- tcncnLcs ........ ; .. 50 
Gua.rda.~-ma.rinh:l.ll. ...... .. .. 80 
Sargentos-ajudantes.,.. . . . . . 90 · 
Prat_ica.ntcs, 1•• sa.rgentos. ... 44 

Art. 2.0 Os officia.es umcltinista.s do qt~a
dro oxtra.ordina.rio, que fica cdin~to, sera.o 
transl'crldos para o quadro ord!t1arw na. or
dem de antiguidade. 

Art. 3.o. A 1da.de limito para a. roforma. 
tompulsoria d~_~fficiac~ deste quadro ser!i. a. 
seguinte-: 

Anno• 

Capitão de ma. r e guel'!'a.. . . • M 
Capitão de fragata .......... 62 
Cll.pit.íio.:.teuenw.. ..... . . . . . . GO 
Primeiro-tenente... .. ....... !'íB 
SQaund<rtenentc. . . . . . . . . . . . . 55 
Gu~rtla-ma.rinha. ......••. :. • • 50 

Art. 4.0 Na reforma os officiaes do 
quo.dro de machinisla.s terão as mesmas 
vu.nta.gens quo competem aos do qu:1dr<~ da 
at•rnada. · 

Ar-t. !'5,0 Revogam-se a.s disposições em 
contrario . · 

Sona.d.o Fe;leral, 9 de novembro de 1901. 
- Manoal do Queiroz J.fattoso RifJcir'o, Vice· 
Presidcnte.-Joaltim (lc O. Catu_nrla, l•So~ 
ct•ota.rio.-Antonio A=1wedo, SCl'Vtndo de 2 
Sccretario. - T/wmas Delfino, servindo de 
3• Sccrctu.l'io,-Cteto Nunes, servindo de 4• 
Secrota1•io. 

P•·njcr.to n . 87 J, de 1900, da Camar'a dos 
Deputr.ulos, que :·co:·f}anisa o quatlro dos 
?1111Chinisl f'.S navacs . (,idditivo destaao.rlu na 
• 1• discusslw do p1•ojccto n .. 97 A, de 1.900 . 
Vide p rojeclos. ns. f84, de :1898, elo Senado , 
c n . 37 F, de !900, rla Camara dos Depu
lados) . 

O Congresso Nacilln•~l docrotu.: 

N. 287--'-HlÇH 

Auto;·iz-a o GaVImto a abril· ao Ministm·in ·· da 
.Justiça e Negocias Interi~?·es o cre1:Uto -~x~ 
t?'aorrliMrio de 7:600$ par11 pagar a;m
J>rcss<lo <le 1 . 000 exeinpW.1·es do Methodo 
Prntieo para o ~ruino da língua {l·ance:.a , 
confeccionado rwlos lent.cs do ,Gymnasio ~v a·· 
r.i ona! Hcnriqu~ AlexanJ.re 1l-lonat e Gasti!o 
R uch, n os termos do ClXligo (lo Ensino S u-
pcrio•·. .. . . 

Prcsento <í. Com miõSilo de Orçàmenw o 
Jl t'ojecto claboru.Uo pr:ll:l, Commi~são de In· 
sk ucçilo Publi()J., a.utori7.audo o Governo a. 
p<~.gar a impressã-o de 1.000 Cli:cmplarcs do 
Mf:Jthvdo P•·atico para o ensino d<L Hngua fL'é\U• 
coza., n a. couformid<tde do cotligo dos insti
tutos officiaes do ensino suporior, ju}ga.--o no 
caso de S()r a.ppt•ovado sob a t'órma abiloixo: 

O Congt•es.~o N(l.cional resolve : . 
Ar\igo unico. Flca.· o Governo autorizado a 

abrir ao Miuistcrio da. Justiça. e Negocias In~ 
torioi·es o cl'edito Oli:tra.ordinario de 7:600$, 
para. pa.,<Y(lr a impres.sã.o de 1.000 exemplares 
do ·Methodo Pratico par a. o ensino da. lingua. 
rranceza, eo nfecciona.d.o pclo3 l!)ntes do Gy· 
mnasio Nacional Hom·ique Alexand~e Monat 
e Gastao Ruch, nos termos llo codlgo dos in'
sti.tutos o'lliciaes do ensino superior , fazendo 
as nccessarias op()rações c r cv9gada.s as dis-
posições em contrario, . 

Su.la tias CommisS()es, 29 de outubt·o de 
1901 .-J>aula Guitnart1es, presidente.- May
,·in!t, relator. - Vict.oJ•ino J.fonteiro .- Oas· 
sio.no •lo Nascimento .- Ni!o Peçanha,-Fra~ 
cisco Veiga • 

A Cornmissão do Instrucção Publica, a. 
quem fui pl'cscnte o requerimento do 
Dr . Henrique Alexandro Monat e bacharel 
Gastão Rue h Sturzonerck cr, len~i do Gymna
sio Nacional e autoro.~ do Mothodo pratico 

ArL. l.• O quadro dos ma.chinista.B navaes 
p~ará. a. sor o seguinte: 

para o ensino da lingua. fl'anceza.: . 
Consídel'and.o que u codigo dos insti~1ttos 

ofllciaes de onsino superior e secundaria Ca.pi \ão de mar e guerra. . ; . . . . . . . . . . . . 1 
Ca.pitãel:l de fragata... .. . . .. . .. . .. .. .. 4 
Capitães-tenentc.l.. ... . . ... . . . . . . ... . . 10 
Primeiros-tenentes.... .. . . . . . . . . . . . . . • 20 
Sogundos~tenentes . ; .. .... .. ..... .. . . ' 50 
Guardas-marinhas.. .... . .... . . .... ... 80 
Sargontos-~judantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Praticantes, l•• sargentos. . . . . . . . . . . . . 35 

Art. 2 .• Revogam-se a.B disposições em 
contrario. 

Cama.ra dos Deputados, 14 de dezembro 
!lo 1000. - Carlos Va.. de Mello, Presidente . 
Carlo.~ Augusto Valente •Je Nowus, i• Soore-
1.al'io . - .José Artllw· BoileuiD, a•_ Socrotario, 
sorvindo do 2°. · 

a. que ·se refere o dect•oto n. 3.890, de l de 
janeiro do 1901, dispõe no ar t .- 35 que 
«O m ()mbro do ma.gistcrio quo compuzer tra
tados, CJmpondios e momoriu.s scicntificas 
importantes á.cerca. de materi<.l.ll ensinadas no 
estabelecimento, terá direito á impressão.do 
seu trabl.lho por conta. do Governo, si a. con
gregação, em escrutínio secreto e por dons · 
terços de votos da. totalidade dos seus mem- -
bros, a julgar de utilidade para o ensino, 
ni'io eli:cedondo, porém,. de trcs. mil exempla
rc.-; a odltj.io impJ•ossa. á. custa dos cofres pu· 
blicos~ ; 

considerando quu pela congregação do 
mc~mo Gymaa~io 1oi approvada. o x·o· 
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conhecida de utilidade para o ensino a obra 
em questão ; 

considerando ctue a avaliação procedida 
pela Imprensa Nacional, de Ol'dBm do Mini~
terio do Interior, '!_Jaea a indcmnização das 
dcspezas com aquella publica.ção fiJi arbitra
da na importancia de 7:600$, para mil exem
plares; 

considoeand0, fln:.ümen b, que, na fórma 
dess'l. avaliaçã.o foi polo a.lludido Mínisf.erio 
autorizada .a imprc3são, dependente !lo Con
gresso, a quem os autorm dovcriam dirigie
se, a decl'etação do pa.gamcnto correspon--

. dente, é do p.n'CCCH' quo ::;cjam a~tcn lidos os 
· peticional'ios, para o que offerocc o seguin ~c 

PROJEC::'ro 

Art. 1.° Fica o Governo autorizado a man
dar pJ.ga.r ao D.·. Henrique Alex~nlec Mo
nat e bach:trJl Gastão Ruch Stmzcncrckor, 
len ~cs do Gymna-sio Nacional o. autores do 
Methodo Pratico para. o ensino da língua fr·<m
éeza, a quantia de 7:600$, em vi-:;ta. da auto
rização do Ministel'io do Interior, pa.rJ. a 
impressão de l . 000 exemplaee-.1 d \ mos ma. 
obra, fazendo as necesswia~ opo1•açõos de 
credito. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposiç3os em 
contrario. 

Sala da.s Comm i.:1sõ~.), em 27 do sc~om
bro de H))l.-Josc Duarte, rclator·.-Bl'icio 
Filho. - .ilfataquias 1L Oonçalvas.-Erluardo 
Pimcntcl.-&!lyl'o Dias.-llcnl'iqtt'J Scllles, 
prosiolontc. 

O Sr. Presidentc-K~ta.ndo adean
tada, a hora., de.:;igno pa.e<t scgundtt·feiea, 18 
do corrente, a seguinte ordem do dia: 

Primeiea p:u·te (até 2 horas, ou antes}: 
3·~· discu~são do p1•ojccto n. 20.3 C, de 1901, 

com pa.rcccr s JlJro as emendas olferocida.s 
para. 3a discu.~são do prujecto n. 2r)G, dcsto 
a.nno, fixando a despcz<t do Minist·~t·io da Ju.:;
tiça c Nogocios Interiores, para o exercício 
do 1902; 

Continuação da. 3a disc11s :ão do pl'ojccto 
n. 121, de 1901, autot•iza.n.do o Poder E-.
ocutivo a abPil' ao Ministol'io d.~t Justiça e 
Negocio-3 Interiore.s o Cl'edit) de IOO:OQO$; 

.supplementa.r· no n. 14 d.J art. 2' da lei 
n. 746, do 29 de dezGmbt'O de 1900 ; 

Continuação da 3a discussão do projí3cto 
n. 13:3 B, de lüOl, que aul;oriza. o Pvdcr l!:x
ccutivo a a'lrir ao Ministcrio da Justiçoa G 
Negocio3 Intol'icrcs o ct•oJit0 de ll :200.~, 
supplQmontU.l' á verba ga do art. 2'1 da lei 
n. 7·1Ü, do 2U do dezembro do lü:.JO ; 

.2a discussão da projücto n. 25\ de 1901, 
autori?:a.ndo o Poder Executivo a. abrir ao 

Ministerlo dn. Guerra o credito de 736:424$' 
supplcmentar (L vorb:t wa -J~tapas- do 
art. 1.5 da lei n. 746, de 29 de dezembro do 
1900 ; 

la discussão do projec~on. l39A,de 1901, 
estabolecendo quo as etapas dos officiaes do 
exercito e dn. armada nunca sm·ão inferi ros 
a 1$400, qu üquor qu3 seja. a. gua.rnição a. que 
pcr&en()i.tm, salvo as excopções da. lei ; 

2n. discussão do projecto n . 62 A, de 190 I , 
altm•awlo a chsse la, n. I. da.s Tarif<ts da.s 
Alfandcgas ; 

2a. discu.'l:'l'5.o do pr:>j .cto n. 218, de 1901, 
autorizando o Pode1• J~xo~uti vo a·a.bl'ir ao 
Ministerio da· Marinha o credito de G: 121$701, 
supplomcntar á verbn. sa do art. 8° d<~ lei 
n. 746, . de 29 de dezcmhro de 1900, para 
p·tgamento de sJlrJos c1uo compe~cm ·aos 
officiacs transferidos pa,ra o fl uadro da re
serva, depois de :mnulla•las as ro;;pccti v as 
refot·mas ; 

2" discu;;s:'\.o do projecto n. 2~2, de 1901, 
det,erm-nando que os ofliciacs do exercito, 
amwda c cla,sses anucxas, reformados ou 
que se· vcnlli1m a reformar de accJrJo com 
os decectos n.). 108 A, de 30 de dezcmbt•o de 
1889, e Hl3 A, de 30 de j:1noit·o de 1890, vo
luntariJ. ou co:npulsoriamcntc, tecm di
L'eito ás vanttgcn.~ c:x:tradas no alvará do 
16 do doz.cmbr(l ile 1700, c r0soluçã.o de 20 de 
dozC'mln•o de lt;Ol ; 

Pdiscussii.o do peojccto n. 202 A, de 1001, 
autor-izltn lo o Governo a despender até t"t 
quantia d~} 5'):000$ p~tra auxiliae as dcsprza::; 
do instalhl.ção c ·os t_·abalh·•s do Cougt•esso 
Agrícola; 

ta. discussão ds projt!cta n. 146 A, de 19JI, 
insUtnin lo regras pam o estahclecimonto 
do cmprczas de at•mazcns gol'acs, do~onni
na.ndo os direitos o ouriga.çõcs dcss;\<) om
prcz::~.s; 

ta discussão do projccto n. 142_A, de 1901, 
rcorganiz md;) o corpo do engenheit·os na
vacs c fixando o pessoal do respectivo qua
d t'b ordinario (com paJ•qcm·cs das Com1Hii:l· 
·õcs de Marinha, c Guerra, c Orça.monto) ; 

2a discussã.o do projecto n. 256, de 190 I, 
autorizando o Poder Executivo a abril• ao 
Ministcrio da. F<\zcntla o credito cxt·L'<tortlina
rio do 47:'229$700 para d;w execução ás sen
tenças do Supremo Tribunal Federal, qu::1. 
confiennram as do juiz seccional da Pava
hyba, · condcmnandJ n Fazenda Nacional a 
I'CStituie a Paivcl. Valente & Con1p., Lemos 
i\Ioreira & Monte e Santos Gomos & Comp., 
negociantes naqucllo Estado, o qnc demais 
pagaeam por dieci ;os ilc kceozonc importado 
em 1806 c 18fJ7, com as rc.'-Jpectiva3 custas; 

:·~"' tli :cll.;:{:o d:) pl'ojecl;o n. 72U8, de 1001. 
·,JÜf)l'ÍZ ~ndo o Puuer· Exccu t.i vo a o.IJrir ao 
.YJini~tor·io d:.t FazJÍlda o credito de 21 ::l40$45G 
para pagai' <t A. A V<.'nicr & Comp. c a Ou r-
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rêa Chaves & Pinto, de accor<lo com a sen
tença judiciuria. que mandou restituir-lhe o 
que demais :pagaram á Alfandega de)ta Ca
pit;.tl. 

3a discussão do projecto n. 189, do 1901, 
creando varios cargos na Repartição Geral 
dos Correios o ma.rcando-lllcs os respectivos 
vencimentos ; -

Discussão unica da omonda du Scnauo ao 
pi'Ojccto 11. 45 B, do 1901, que autoriza o 
Poder Executivo a abril• ao Mfnisterio da 
Guerr:l. o credito quo fôr neccssario rm~·a 
pagar a gratificação de cxorcicio a que toem 
uiecito Ca.millo .José Monteiro dos Santos o 
Joaquim Conçalvcs da Costa, contra-mestre 
e mandado!' da oxtincta olficina de col'
roJiro do Arsenal do Guerm da Capital Fe-
deral; . 

2a discussão do projocto n. 253, do 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
}\1inisterio da Fazenun. os creditas cxtraordi· 
ilarios de 2:676$445, oul'o, o 2.954:500$332, 
papel, para attender ao pagarnr.nto de divida 
de exm·cL~ios findos ; · 

2n. pal'tc ás 2 hora::; ou ao tos: 
Continuação da. 2a discus~ão uo projocto 

n. ~50 A, do 1901, com parecCl' sobre emen
das olferecid41s para 21 discussão do projocto 
n. 25~), uoste a.nno, que fixa a despeza do 
Minis:.er·io das Relações Exteriul'CS para o 
PXOI'CÍCÍO de 1902; 

sa. diSCUSi!ãO do projC'cto n. 265 D, do 1001' 
que suspende, durante soi::! mczC's, o decreto 
n. lü4, de 17 do janeiro do 18\JO, nu. pa.t•te 
relativa ás Iiquidaçõe3 forçadas pitr'.l. os lJan
coJ na.cionaos com s~do na capital de Por
nambnco, quo tiverem cessa1lo pagamentos 
a.Ul a data da publicação desta lei ; 

· 2:~ discussão uo pr•ujocto n. 247, do 1901, 
fixando a despl:'za.llo Ministot•io da. Industr•ia, 
Via.ção o Obra!:! Publii!\\S para c oxorcicio 
do 1902; 

3n. discussão do p1•oJecto n. 127, de 1001, 
dispondo sobt•e a contagem da antiguidade do 
posto dos officiacs do exel'Cito, a que S3 rofe
I'em os arots. lo o 2° da lei n. 350, de 9 de 
dezembro do 1895; 

3a discus;;ão do projecto n. 2ô4, de 190J, 
autorizando o Govm·no a prorogar o prazo 
concetlillo á Sociedade Montepio Geral de 
Economia dos Servidores do Estado para in
demnizar ao Thesouro Feder::t.I da. quantia de 
que lhe é devedora, até que ess::t instituição 
regularize sua, situação, pod.:muo mesmo re-
1eva.l-a do pagamento da, importancia om 
que ficou alca.,nçadn. no anno de 1800; 

3a discussão do projetlto n. 132, do 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abril• ao Mi
nisteri.J da. Marinha o credito de 100:000$, 
supplemontar ao art. 8°, n. 24-0bras- da 
lei n. 740, de 20 do üezembro de 1900; 

2a discussão d_o p1•ojecto n. 131, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito cxtraordi
nario de 1:132$ para pagamento a. diversos 
opeNrios da Casa da Moe,la ; 

3a discm:são do projecto n. 232 A, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a tramfor
mar as 1 a I 2!l e 3i1 turmn.sda Sub-Directoria dos 
Correios em I a ,2a e 3a secções na Directoria 
Geral, p:ls.:nndo os chefes de turmas á chefes 
llo secção, desde quo preencha.m as condi
ções regulamentare.:; c tomando outras pro
videncbs; 

3:~ discu~sã.o do projecto n. 103, de 1901, 
marcando os casos c a fórma da rovü:ão das 
condemnações ; 

Ia. discussão do projecto n. 182 A, de 1901, 
dispen;,ando a Fazenrla MunicipnJ de adean" 
tar o plgamento do sello nas causas em que 
fôr autora ou ré, perante a justiça local do 
Dis~ricto Federal, c dá outras providencias, 
com emenda da Commi~são ; 

2a. discussão do projccto n. 271, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abt•ir ao 
Ministorio da Fazenda o Cl'edito extrn.ordi
nario de 19:261$200 para cumprir a sentença 
do juiz,gcccional do~ ta Capital que condomnou 
a Fazenda Nacional a I'estituü• u. Rombauor 
& Comp., negociantes nesta praça, a. impor
ta.ncia quo de miJ.iS pagat'<\m como dh•eito de 
importação do sal importado em 1897; 

Discussão unica do projccto n. 148, de 
l9<"ll, antm•izando o Govot•no a manda. r contar 
ao capitão de fragata. Fra.ncisco Carlton a 
antiguidade da da~a da p1•omoção á.quelle 
posto em 2ü de abt•Il de 1890; 

21\ 1liscus.;;fio do pt•ojccto n. 174, do 1901, 
mamla.nllo qno o Govorno da Rcpublica in
dcmnizo com a qna.ntia de 70:000$, a Victor 
Moit•ollos •lo Lima, polas do.ipozas que foz 
com a pintm•a, montagem o custeio do Pa~. 
norama do lJoscobrimonto do Bt•azil (com 
substitutivo di~ Commissão de Orçamento ao 
projocto n. 2ôl, de HJO:l); 

Discus:;ão unica do projecto n. lSO,de 1901; 
estabelecendo que ao engenheiro Aristides 
Galvão de Queiroz, aposentado no cargo de 
director da Secretaria do Ministerio da 
Ag1·icultura, Commcrcio e Obras Publicas, 
competo. desde a aposentadoria, o ordenado 
de engenhcil'o-fi:wal de ~a classe, correspbn
U.en to a ~5 annos de serviço; 

Nova discussão do projecto n. 102 B, de 
1901, redacção para nova. discussã~ d.o pro
jecto que autoriza o Poder Executtvo a con· 
ceder dous annos do licença, com soldo sim· 
pies, ao capitão do corpo d3 Estado Maior do 
Exercito Pedro llote1ho da Cunha, par.>.. tra
t:l.r de nego cios de seu interesse . dentro do 
paiz (emenda destacada do projecto n. 10?, 
de 190l.) 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/201510:19- Página 1 de 34 

326 ANNAES DA CAMARA 

Discussão unica do projecto n. 190, de[· cober emendas mn 3~> discussão, o project.o 
1901, autorizando o Governo a, conceder ao n. 216 B, de 1901, fixando . a despeza do .M.t
machinista. de 2a. classe da Estrada de Ferro nisterio da Marinha, p:.tl'a o exerctcto 
Central do Brazil Achilles Arnàud Coutinho, de 1902. 
um anno de licença, com ordenado, par-a tra
tar de sua saude onde lhe convier; 

Discussão unica do projecto n. 267, de 
·1900, autorizando o Poder Executivo a con
ceder uma pensão de 1$500 díarios, a contar 
de abril de 1898, ao ex-empregado da Es
trada de Ferro Central de Pernambuco Luiz 
Affonso Ferreira. 

·· Levanta-se a sessã.o ás 4 hoPas e 45 minu
tos da tarde. 

150& SESSÃO EJ\f 18 DE NOVBMilRO DE 1901 

·Presidencia dos Srs. Satyro Dias (2° Vice· 
Presidente), Carlos de Novaes (1° Sec1·etco-io) 
e Satyro Dias (2° Vt:ce-Presidente) 

Ao meio-dia procede-se ú. chamada, a 
que respondem os Srs. Satyro Dias, Cat•los 
de Novaes,Angelo Neto, Agapito (los Santos, 

. Luiz Gualberto, Gabriel Salg<tdo, Hosannah 
ele Oliveira, José Euzebio, Guedelha Mom•ã.o, 

·Cunha Martins, Raymundo Arthur, Nogueira. 
Accioly, Francisco Sú., Frederico Borges, 
Sergio Saboya, ·Gonçalo Souto, Eloy de Souza, 
Tavares de Lyra., Trindade, Sil~a Mariz, _E~
mirio Coutinho, Gomos de Mattos, Brww 
Filho, Julio de Mello, Estacio· Coimbra, Ray-

. mundo de Miranda, Joviniano do Ca.rvalllo, 
Seabra, Tosta, Manoel Caot11no, Alvo~ Bttr
bosa, Adalberto Guimarães, Paranhos Mon
tenegro, Josó Monjai'dim, Heredia. ~lo Sà, 
Celso dos Reis, Raul Barrozo, Dooclecumo do 
Souza, Lourenço Baptista, Custodio Coell~o, 
Pereira Lima, Martins Teixeira, Theoplulo 
Ottoni, Francisco Veiga, Gastfi.o da .Cunha, 

· José Bonifacio, João Luiz, Monteiro de Barros, 
Esporidião, Bueno de Paiva, Carneiro de 
Rezende, Adalherto Ferra_z, Leonel Fill1~, 

-; · Antonio Zacharias, Mayrink, Eduardo P1-
. ·mente!, Olegario Maciel, Fernando Preste~, 

Dino Bueno, Cajado, Carlos Cavalcanti, 
·Paula Ramos, Francisco Tolontino, Aureliano 

Barbosa, Vespasiano de Albuquerque, Cas
siano do Nascimento e Diogo Fortum .. 

A brc-se a sessã.o. 
E' lida e sem dohatc approvrula a acta, da 

sessão antecedente. 

· O l~h·. I--resident.e communica 
-quo se acha sobro a Mesa, por ospaço de tres 
sessões diurnas, a contar de hoJe, para re-

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a 3a discussão do projecto 
n. 206 C, do 1901, com parecer sojro as 
emendas o1ferecidas para 3a discussao do -
prQjecto n. 206, . deste anno, fixando . a 
despuza do Ministerio d~ ~ustiça e Negocws 
Interiores, para o exerciclO de 1902. 

o Sr. Presidente - Tem ~- pa
lavra. oSr. Bricio Filho. (Pausa.) 

Não estando presente o Sr. Bt•icio Filho, 
tem a palavra. o Sr. Cai':lsianp do Nascimento. 
(Pausa.) 

Não esiandotambem presente esse Sr.Depu
tado, -~em a palavra o Sr. Camillo do Hollanda. 
(Pausa.) · · 

Estando ausente o Sr. Camillo de Hollanda, 
tom a p:1.lavra o S1•. Henrique Lagdcn. 
(Pausa.) 

Não estando no recinto o Sr. Henrique 
Lagden, tem a palavra o Sr. Estacio 
Coimbra. 

O Sr. Estacio Coimbra diz 
que não estava nas suas cogitações tomar 
parte na díscussã.o deste projecto . do ~rça
mento, não só porq·uo se !l'chavam msc~·1ptos 
varios collogas, como amda por se_r dclle 
relator o seu distincto amigo o Sr. ~1lo Pe
çanha e aehai·-se na pasta do Intcrwr, sub
stituindo o Sr. Epitu.cio Pessoa.,_ de desas
tl'ada mcmoría, um mJço C!UO tao grande 
lustro deu aos debates desta. Camar~. A 
emenda do nobr·c Depuliado por• Alagoas, o 
Sr. Raymundo de Miranda, apresenta(] a :l 
rubrica-Obms-c rela.t,iva :.to lazaroto de 'fll· 
mandaré, o obriga a vil.' á tribuna no sonttdo 
de osclarocor a Camara. sobre o estado de 
quasi abandono em que s:J acha aquolla cs
ta.ção q uaren tenaria. 

Antes, porém, de fazer as suas breves 
observações, pediria ao d~gno autor da emen
da. licença para inq uerll-o dos ponderosos 
motivos quo o levaram a offm'cccl-a ao pro-
jecto. (Pausa.) _ . 

Uma vez que o honrado ~eputado não o 
diz claramente, vae prodegmr nas suas con-
siderações. . 

Observa antes de tudo que a d1gna Com
'missii.o do Orçamento, opinou, não pelas 
eonclusões das obra.~ do Lnza.l'ot2 mn,s. na. 
sua tt•ansl'or•rnação em uma csta.Qan sanlta.-
ria. . 

Em uma cla.s sessões dn .Julho dest.o 1.umo, o 
orador, no cumpr-imento leal do S(•.u dovm·, 
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intormoti . d::~. ti'ibun:t ao SP. Presidente da soaes, o que pôde sor attostado por illustre3 

Republica t.odo o estaU.o lamentavel desta Deput.ados. 
obra. Respondeu-lhe no dia immedia.to o E' urgente a conclusão das obras ou a 
illustro leader, o Sr. Dino Bueno, declarando adaptaÇão do lazareto de Tamandaré em es-

- que o Governo csta,vasinceramente empe- ta.ção sanitaria de primeira classe e não 
':;':nhado na conclusão das obras, por estar con- pô~le ser facilmente explicado que o Governo 

vencido de que o nosso. serviço sanitario Fedural, que tomou com Governos estran
exigia este esbbolecimento e mais um no geirõs o solemne compromisso de fazer Cl,m
EstiJ.do do Pará, o; 1;1este sentido, pediu struir dous lazaretos no norte da Republica, 
urgente$ informações ao chefe do serviço do não seja o mais empenhado em taes obras. 
Lazar;eto de Ta.ma.nda.r~. Não é, portanto, Não; a palavra do Governo :hão pódo ser . 
de hoje a sua campanha. · outra f:dnão a.quolln. enunciada pelo illustre · 

E' interess:1ntp. diz o orador, o que se tem leade'~",;: da maioria, que favoravelmente se 
passado com este estabelocimento quarente- manifestou á verba om questão. 
nario. No. tempo do Marechal Floriano; o Não ha nem póde haver interesso algum 
GQverno, solicitado por va.rla.s potencias, con- político nessa. questão e melhm• será para 
vocou os seus representantes aqui acredi- -os interesses do Thesouro que, em vez de 
tados e tomou o compromisso da creação· de ser vo~ada a irrisoria. verba de ' 100:000$, 
duas estações sanitarias. Floriano, para ex- scjn. ella eliminada por completo. 
ecução do compromiss<J, iniciou a constru- Esta questão é mais uma prova do aban
cção de up1a estação em Fernando de No- dono com que sempro é tratado o norte da 
ronha, a qual, depois do dispendio de uns RepulJlica, quer na monarchia bragantina, 
200 contos, foi abandonada pam se iniciar as quer na federação actual. .. 
obras do laza1•eto de Tamandaré, no Estado Antes do se retirar da tribuna, aproveita 
de Pernambuco. Com esta~ obras, já foram o ensejo para dizer algumas palavras em re
gastos cerca de _2.000 contos ·cte réis. !ação ii emenda dos seus illustres collegas 

Lamenta a desídia do Governo da Repu- Sr::;. Sá Freire e Irineu Machado o relativa 
blica, a respeito destas obras e sobre as u.o serviço de ide-ntificação pelo systema an~ 
qua.es o orador dâ seu depoimento pessoal. thropornetrico. . 
Nem uma palavra. teve o Sr. Epítac.io Em rela.ção a <Xsto serviço, o orador mos
Pessoa, no seu relatorio, para oste estabele- stra a.~ vantagens do systoma Bortillon, prí
cimento; que representa hoje um compro- meíramento adaptado pela França o depois 
misso internacionalT pelos outros paizc:sroais ttdeantados do mUn· 
. A bancada do Pernambuco, notando não do, c lamonttt quo nfio existam estatisticas 

figurar verba para ostas obras no projoc&o criminaos o judicim'ias, porque o que ha com 
do orçamento·, tomou a iniciativa do apre- esto nomo é um amontoado de informações 
sentar uma emenda autorizando o Governo hPtorogcn,cas,quo não podem ser compulsadas 
a despender : 500:000$ para sua conclusão. A com segurança. 
emenda não, tinha, nem podia ter, caractor p 1·onuncia.ndo-sc sobre esta emenda o, 
p~~itico: erâ, ~penas, uma solução para fa· illustre rt'lator do orçamento em debate' diz 
cllltar os. (~eseJOS do Governo, que tem s1\a quo ella, na sua ultima parte, vale por uma · 
r~sponsab1hd~de cmpenha.ua deanto das na- incm·são nm assumpto .do caracter adminis-· -
çoes estrangeiras. trati\ro. 

Foi tas estas considCl'ações ,pa.ssa. o orador u. .. . 
estudar algumas disposições do rcguJa.mento O ~r:ulor. P.C~~a de ~~d? ?o~trar1.o c acha 
sanitario, que, apcza.r da sua. sovoriilade · que ·t. actu.thdMie lc~1slat1y.t e ~m.attcs~ado 
draconiana, não pódo impedir a invasão tlo ?o,~u~w~o ~ Podm:. ~~oc~~lv~ . ..Y·tO mvadmdo 
mal levantino nom oUminar os seus focos a. usphor,L d.ts nossas .tttnbUJ~.ues. 
nesta. Capital. . O orador alloia os seus con- Sob este pretexto, de que a emenda era 
ceitos em ar·tigos de umjornal scientifico o uma. inva::;ão do Poder Legislativo ás attri
especialista-o B1·a.zil Medico. buiçõos do Executivo, o honrado relator deu 

Não póde ser mais defeituoso o sC~rviço parecer contrvrio, não querendo lembrar-se 
sa.nitario feito no Brazil. O orador póde dar de que o seu proprio parecer em muitos 
prova disso. pontos favorece a invasão do Poder Exe-
. Em viagem para o seu Estado, teve a infe- cutivo nas prerogatiyas do Poder Legislativo 
li.cidade de ficar detid<;> durante nove longos e o orador t.em yeceio de que v~ tomapdo 
.dias no porto da Ilha Grande, ond~ teve o corpo essa. asp1raçao de que a vaidade .mor~_ 
:desgosto · de vürifical' quanto o serviço de biela do actual. Presidente da. Republica está. 

:-''tles'infecção ê mal fei-to: se alimentando: a formação de u,.m partido 
··'o serviço é praticado do tal maneira quo pessoal, quo gyre oro torno do Cattete, como 

causrt . .Qãp pequenos prejuizos nas bagagens no. tempo da monarchia gyra.vam os partidos 
dos ·pa·ssü.goiros, além de incommodos pes- ao retlol' de D. Pedro li. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21 /05/2015 10:19- Página 3 de 34 

ANNAES DA CAMkRA 

Terminando, lembra as p:1lavras de Thiers 
-o salvador da França republicana, quando 
disse : «Os governos não se devem illudü· 
pot• mais tempo; o poder pessoal acabou. 
os povos da Europa já o não querem. QuanJo 
se é rei, tem-se obrigação de atravessar o 
estreito e traze:c. para cá as instituições con· 
stitucionacs da Inglaterra. Si os reis não 
quizcrem atravessar a Mancha, atravessa
rão · os povo3 o Atlantico.» (Muito bem; 
muito bem ; o omdo1· e cumprimentado pelos 
collegas presetttcs.) . 

\- Fica a discussão àdiada pela hora. ~ 

mcnegildo de Moraes, Teixeira Brandão, O vi· 
dio AbranGes, Manoel Alves, Xavier do Valle. 
João Candido, Marçal Esco.bar, Francisco 
Moura e Pinto da Rocha. 

E sem causa os Srs. Thomaz Accioly, João 
Vieira, Francisco Sodré, Eduardo Ramos, Iri- '··· 
neu Machado, Sá Freire,' Antonil\o Fialho, 
Landulpho de Magalhães, Carlos Ottoni, Ro· 
dolpho Paixão, Custa JunLH', H.odolpho Mi
randa. Joaquim Alvaro, Edmundo ~a Fon· 
seca, Cincinato Br~aga e Campos Ca.rtlCr. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 211 discus:~ão 
do projocto n. 259 A, de 1901, com :parcc:•r 
sobro· emendas oiferecida.s pa.ra a ;ea dis
·cussão do projecto n. 259, deste anno, que 
fixa a dcspeza do Mini~terio das Relações 
Exteriores para o cxercicio de lü02. 

cõmpareccm mais os Srs. Urbano San· 
tos, Casrlos Marcellino, Albuquerque Serejo, 
Sá. Peixoto, Arthur Lemos, Antonio Bastos,. 
Ia.dio do Brazil, SerzJdello Corrêa, Luiz Do
minO"ues, . Anizio de Abreu, João Gayoso, 
Joaquim Pires, Virgílio Erigido, Thomaz Ca
valca,nti, João Lopes, Camillo de Holla.ncb, 
Celso de Souza, Pereira de Lyra,, Esmeral
dino Bandoit•a, Pedro Pernambuco, Araujo 
Góes, At'l'oxoll<.\s Galvão, Rodrigues Daria, o Sr.President.e-Tom a pa.lavr:t 
Fausto Carlloso, Sylvio Rornero, Castro Ro- 0 Sr. Guodellla Mourão. 

- bJllo, Noiva, Augusto França, Milton, Eu-
genio Tourinho, Paula Guimarães, Vergne ·O s 1•• Guedelba 1\'.lourão vem 
de Abreu, Augusto de Freitas, Rodrigues combater as emendas que fo1•am offel'ecidn.s 
Lima., Tolentino dos Santos, Galdino Loreto, ao pl'Ojecto om discussão supprimindo a 
Pinheiro Junior, José Marcelliao, Henrique leO'ação brazileira junto á Santa Sé. Estas 
LaO"den, Osca.r Godoy, Nelson de Vascon- e~endas suscitam tres questões differente.3: 
cJ!los Ba.I'ros Fr11nco Junior, Nilo Peçanha, a questão do d.i:·eíto constitucion~I, ·a. do di.
Alves' de Brito, Silva- Castro, Julio Santos, reito intcrna01onal c a da convemoncm poli-
Oliveira FiO'ueh•odo, Viriato Mascarenhas, tica. / 
Penido Filh~, Alfredo Pinto, Francisco Sanes, A primeira questão tem a sua base na. 
Lamounier Godofrcdo, Hem!ique Salles, La· interpretação do texto constitucional quo 
martine, Padua Rezende, Moreira d:.t Silva, separou a ·igeeja do Estado; os defonsot·~s da 
Adolpho Gordo, Luiz Piza., Hmle~icto _de supprr3ssão u.Uegam quo estando o B1•azil na. 
Souza, Lindolpho Se1•ra, AIOJlCCl.r Gmmaracs, viO"encia dessa separação, não pôde rcvog:ll-a 
La.menha Lins, Barbosa Ltma, Soares dor-: co'ffi c.~a rept•esentn.ção.Re.ita_pl'ova.r si essa. 
Sa.ntos Ancrelo Pinheiro, Germano Has:;lo..: ·separação veda a representação. . _ . 
cher Fran~isco Alencas~ro, Victorino Mon- Si 0 argumento colhesse,o· Braz1l nao podta 
teird, Rivadavia Corrêa e Alfredo Varella. te1• seus representantes na Inglatorl'a, na. 

Deixam de compa.1•ecer cJm causa partici- Russia o em outros pai.zes cujos chef~~ do 
pa1la os Srs. Vaz do Mello, José Doitnux, ~e- governo o são tambem do differentes seitas 
dro Chei'mont, Rodl'igues Fer·nu.ndes, Chr1s- religiosas. , · 
tino Cruz, Augus~o Sevei'o, PereiFa. Reis, Concluo-se desse argumento que a simples 
Soarei.! Nei va, Lima I~ilho, Malaquns Gon· separação não inhibe a representação perante 
ça.lves, Moreira Alves, Cornclio da F?nseca,, um soberano que seja. chefe de roligiã.o. 
Elpidio Figüeiredo, A1l'o!lso Costa,_Jose Duar- Pass:1 0 ·0 rador aanalysar 0 §7o do art.72 
te, Epaminondas Gyacm.do, Fel!~ Gaspar, da. Constituição 0 lembra o l1rilhante de?ate 
Ma,rcolino Moura, Dwnys1o Cerquoll'a, Sam- quo a intorpretaç5,1) desso texto suscitou 
paio Ferraz, Augusto do Vasconcellos, ~!ar· nesta Cama.ra. em 1897 0 no qual tomar<qn 
tioho Campos, Pereira dos ~·antos, Aureha.no parte os Srs. Luiz Domingues, _Paulino_ de 
do'3 Santos, Joaquim Broves,.Rangel.Pc~tana, Souzá, Serzedollo e outros. 
Estevão Lobo, Hdefonso AlVlm, Montmf'o ~la 
Silveira, Arthur Torres, Manuel Fulgenci<?, 1 Pensa o orador que relações diplomatic~s 
NoO"ueira Junior, Lindolpho Caetano, Ml· em vez de exprimirem dependencia exprl· 
ra;da Azevedo, Gustavo Godoy, Domingues mem, pelo comrLtl'io, indcpendencia recip~'O· 
do Castro, Oliveira Brag~, Valois de Castro, ca.Nesse ponto entra em longas expla_naço~s 
Bueno do Andrada, Pauhno Carlus, AlfL·edo para lembrar as disposições da const1tmçao 
Ellis, .Azevedo Marc1ues, Antonio Cintra, Her- da monarchia que debrumav<tm essas depon-
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:!~Qçj,;J,_s, entre a igreja e o Estado tn.es como 
o juramento obrigatorio · dos Deputados de 
sot•em fieis (L religião ratllrJlica, apos~olica., 
e · romana e a ínterv.enção do govol'no para. 
nomeação dos. bispo:;, conegus c vigarios co l
lados, etc. 

Explica o que se deve entendei' por de· 
pcndcncia e alliançn,. 

A proposito cita.,cm alJono de opiniões quo 
vem sustentb.ndo, a opinião abalizada do 
Sr. Ruy Bttr1Josa, -qua em um brilh .mte a.r
tigo publicado na Imprensa . applaudiu a vo
tação da Camara sustentando a · permanen· 
ciu. da· legação brazHeira junto· do papa. 

Como r-emn.t~ á su 1. ·argumentação, .pGr· 
gunta si outros paizos que teem uma religião 
sua, taes como a Prussia e a Rmsia, não 
estão muito mais distantes do Vatic:lno do 
que aquelles que em m::\teria de religião são 
neutrcs, co_mo o noss0, pelo menos em face 
da Constituição ; entretanto, esses Jlaizo.:;, 
pando de lado esses pequeninos esct•upulos, 
toem junto ao papa os seu:~ representantes. 

Lê o que escreveu sobrÕ o assumpto o 
grande publicista Bonapa.rt. 

O orador salienta que a figura imponente 
do S. S. Leão XIH, appareceu esplendida
mente na conferencia de Haya c lê a carta 
que, a respeib, a rainha Guilhermina da. 
Hollanda dirigiu a S. Santidade. 

Demonstra a influencia que a religião ca
tholica poderá ter contra ·o anarchismJ, 
este torrivel e occulto inimigo, que não faz 
cahir somente sob3ranos de todas as Russias, 
ma::; que atirou Mac-Kintley no tumulo. 
. O n.na1•chismo não é sómento um facto, á 

ta.mbem uma theoria, e, para que a C<tmai'a. 
tenha della conhecimento, o orador lê o pri~ 
meil'o capitulo do Cathecisrno dos Anarchislas. 

Como se vê, não é este o momento de se 
despresJ;igiar o Papa. . · 

COmo razão do orJem interna o ot·ador 
leml>_ra que existe no Brazil'grande nume.;, 
ro de cn.thelicos aos:quaes S, S. Leão XIII po
deria crear. embaraços, condemna.nd.o a Re-
publica. . . 

Não act•edita que a legação seja supprimi
du., quo estt\ legação, que tem tido sempre o 
apoio dos Govern~s Republica~os, cai~, 
quando Floriano Pmxoto, contrarwndo a lm, 
conservou-a. · 

Tm·Htina porque julga a questão_.elucid~da. 
e porque ospel'a. que a Camara nao dara o 
seu apoio á m'hontla suppressiva. 

Entrando na questão- Direito Interna
cional - o orador depois do fazer o historico 
du. invasão das forças do general Cotlorna, na 
cidade de Roma, o quo deu origem á capitu
lação das forç ~s que scrvi:l.m ás ordens do O Sr. Gonçalo So ut.o- Sr. Pt•c· 
Vaticano, firma como principio fundamental sidonte, occupando hoje a tribuna, após o 
para sm1. argumentação a seguinte thesc, longo silencio em quo mui de industrw. 1~0 
que na sua opinião encontra apoio nos prin- tenho conservado, não venho fazer um dis
cipios do Direito Internacional : o papa é curao ; caroço de aptidão para ta,nto (nlio 
soberanô na ordem tempo1•al. apoiados.) Não venho tão pouco pedu•; como 

Como SJ vê, o Summo Pontifico fui, O o Fox, a cabeça do lm·d North, pa.htvras de 
será sempre um sJbet•ano, emborJ. espoltado alguem, que fttço minhas para. significar, S_!'. 
de seus Estados. Salienta. quo, si tratou do Pl'Esidcnto, quo não venho censmar, nao 
poder temporal, foi unicamente para sa- vonho estigmatizar, como talvez o cas_o 
tisfa7:er ás exigencias do nobre ~eputado pelo cxicri:3se, o procedimento daquclles que dl
Coara. ' vergam da minha opinião no presente de-

Em terceiro logar, nas consitlcra~õ~a, vem bato .... 
a questão da conveniencia do· llrazil em 0 SR BARBOSA LIMA _ Felizmente é cen· 
manter a sua legação junto da Santa ~é. Esta 
manutenção não é sómento ncccs.3uria, po- surar 0 não excommungar · 
rém indispensavcl, impre~cindivel. o Sn.. GoNÇALO SouTo- ... o procedi-

lia innumeras -i'azões de ordem geral e de monto -do alguns dos meus honrado:5 colle· 
ordem interna a f<wor des~a manutenção. ga3, quo apresentara.m emendas no sentido 

Muitas nações europ·!;as, a.p3zar do não de ser eliminada do re;pectivo orçamento a ·
Jü terem, visivelmente pelos menos, interesse verbJ. destinada á manutenção da nossa 

.
r:: em mante1' :representação junto de S. S. Leão legação junh á Santa Sé. .· 

XIII, alli conservam as suas legações. O Mas, perguntar-me-hão os illustres colle· 
mesmo acontece com a'l Republicas Ameri· gas que me fazem t1. honra do ouvir: quo 
canas; e pot•que o Brazil nã.o ha de fazm• o vindos fazer na tribuna~ 
mesmo'? Venho responder, venho apenas articular 

Vae citar outra razão de o1•dem geral e poucas p::tlav1•as: pauca, sa~ respo?sabi·. 
importante. Trata-se da tendencia que se lizar-me pelo bene pa1·ata; sun, artiCulai' 
está desenvolvendo em favor da arbitragem poucas palavras, solta.r um gemido, oxhala1• 
nas questões internacionaes e, diante disto, dol'idas queixas; venho, finalmente, hwra.r 
i nu til_ é ~alientar a. vantagem da legação bra. um humiltle e tímido protesto- como ca-
sileira junto da Santa Sé. 1holico, apostolico, l'omano que sou, e me 

Camara Vol. Yll 42 
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p~ezO de ser-em ordem a ficar bom' com a 
minha consciencia., quo me não perdoaria o 
<lalar-me, om se t1·atando de tão momentoso 
assumpto. 

0 SR. BARBOSA LIMA-ISto nã.o é concilio• 
nem consístorio. 

0 SR. GONÇALO . SOUTO- Sr. Prosidento, 
temo e t1•emo, ao recordal'-me de que tenho 
do terçar armas, medir forças, bem ft'acas, 
forças, e armas semelhantes áquella de que 
nos falia Tacito: telum imbelle s(ne ict-t,, .• 
. 0 SR. BARBOSA. LIMA_:_Sine ictu, não; por~ 
que a emenda. não passa., o não passa por 
g1•a.nde maiot•ia.. · · 

0 SR. GONÇALO SOUTO - ••. com athleta.s 
da. palavra, outros tantos gigantes na dia~ 
lecta, ao passo quo os .meus raciocinjos são 
fraquissimos, desapparecem, e de nada. po
derão servil~ para o fim que me proponho. 

0 SR.. VIRIA TO MASCARENHAS-Não apoiado. 
Sã.o fortes, porquo teem a convicção por si. 

0 SR. GONÇALO SOUTO -Entretanto, Sr. 
PrE>sidente, nada me ineommoda, nada me 
affiíge, nada me c.onstra.oge hnto, e abala 
o meu coração do catholico, do c1•ença.s ar
I'aigadas, como ter deante do mim o meu 
presado collega de bancada,mcu conter1•aneo, 
meu amigo, de longa data, e que muito . mo 
merece, pelas suas oxcellentes qualhh~des, 
pela sua. illustraç.'io, pela .sua. de.dicação á 
causa publica ... 

0 SR. BARDOSA. LIMA- ~aborando, é pcc-
cado mortal. .. 

O SR. GoNçALO SouTo-=- .•. mas cujas opt· 
niões na. questão vcrtente,não posso deixar do 
contradieta.r nos termos em quo passo a. 
fazel-o. 

Não sei, Sr. Presidente, por quo fatali
dade acontece que os ini.rpigos da Igreja, pro
curando derrocal~a, colbma.m qua.si sempre 
outro alvo, quasi sempre alvejam outro fim. 
Pensando quo com a Igreja acontece o mes
mo que com o edifício material, tentam aluir 
a base porque, dizem clles, aluida esta., o 
ediftcio terá necessariamente do vacHlar o 
cahir. 

Então, deixa.m do parte a Igreja pa1'a. as
sestar as suas armas, todas as suas baterias, 
sobreo chefe dessa me~ma Igroja-a. rocha, 
a pedra inaba.lavel, sobre a qual foi ella. edi
ficada. 

Mas, senhores, quanto se enganam -enes ! 

cio perdura, n. base, em quo ostú. elle assente 
não pódc doíxal~ de perdurar. 

Ago1'a, vej<.~.mos o que dizem aquellos que 
se oppõem á consorvu.ção da Legação Brazi
leira junto á Santa .§é. 

O Sa .. EsTAcro CorMDRA-Noto V. Ex. quo 
muitos Deputados ca.tholicos são contra a 
loga~,;ão. 

- O SR. GoNÇALO SouTo - São modos do en
tender. 

O SR. EsTACIO CoiMBRA-Do quo so trata. _ 
~ do uma questão const.itucional. 

O Sa. GoNçALO SouTo--:- Encararei · a qu:cs--. 
tão tambem pelo lado constitu~ional. 

0 Sn.. GERMANO HASSLOCHER.-V. Ex. atra.
vt\3 da Constituição vae encontrál:-a, morta. 

O Su.. GoNÇALo SouTo-Veremos. Sr. Pre
sidente, fui prevenido pelo nobl'C Deputado 
que acabou do fu.Hm't nas considerações que 
tinha de fazer a este respeito o em muitos 
dos argumentos que havi<J. pt•cparado, e de 
que pr·etendia servir-me. Não obstante, vou 
encarar a que.;;tão debaixo de dous pontos do 
vista: o ponto de vista da soberania papal, 
e o dtt applicacão do 'dispositivo da. Consti
tuição de 24 de fevereh·o, o ponto do vista 
constitucional. 

O Sn. GERMANO HASSLOCllER - V. Ex. 
devo encarar a questão da accordo com o 
parecer que .diz que a legacã.o <'~ manti<la, 
:porque assim o reclamam os interesses <la 
maioria catholica dos brazileiros. 

o Sa. GoNçAr.o SouTo - Chegarei lá, si 
tívol' tempo e os nobres Deputados mo 
derem licença de estar aqui incommollando
lhe.r; os ouvidos. (Não apoiados.) 

Ponto de vista da soberania, disso cu, 
assumpto da que, me pareée, tambem se 
occupou o orador que me precedeu na tri
buna, desenvolvendo-o com a lucidez o o 
brilhantismo de sua pahwra a.u.tm•izada. 
. E, pois, ajuntarei apenas algumas som

bras ao quadro por ello tão magistralmente 
esboçado, ou antes perfeitamente acabado, 
sobre sahirem os claros, conforme as leis da. 
pintura. · 

Soberania.~.!. Mas que é soberania.? Prió
cipiem9s pot• definir. Fui professor· muitos 
anno3, o sempre gostei muito das definições, 
de modo a nunca dispensar os . meus disci
pulos de definirem a materia, de que se 
tr<ltava. 

Cimentada com o sangue do Cordeiro Imma.
<mlado, tondo por base a terra e por apice 
o céo, a. Igreja, columna e firmamento da 
verdade, ha de perdurar, ha elo ir á consum
mação dos seculos, porque tal fui a promessa. 
quo fez Quem podia 1ázel-a : porta: infm·i 
non pre'l)alebunt adve1·sus eam. 1~, si o edift· 

Desculpem-me, portanto, os nobres col· 
legas o modo escolar que ostou empregando 
para chegar á conclusão quo tenho em 
viHta. 

Qrw vem a ~or soberania? Blüntschli, 
mnito conhecido do todos nós, define a. sobe· 
rania - le pouvoir à la plu! haute puissance, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/201510:19- Página 6 de 34 

SESSÃO EM l~ DE NOVEMBRO DE 1901 .331 

isto ô, o poder no seu mais alto grilo, o 
poàcrz elevado 110 augo, á. culminancia, o 
quo Importa dizer conjuncto, rPunião de 
poderes em uma só ontidadc. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Não apoiado. 
Esse poder pôde estar dividido. 

0 ~R. GONÇAW SOUTO-A 'SO}Jerania, COU· 
segumtemente, só pl>uo existir em um só 
onto. 

0 SR.· GERMANO HASSLOCHER - Qual é O 
soberano ontro nós~ 

o sa. GoNÇALO SouTo-Perdoe-mo v. Ex.; 
agora. vou ao c~o para. depois vir ;t terra. 
Qual é o ent(' soberano, o ente essencial e 
vordadeira~onte sobe1•ano 7 . Só ha um, que 
é Deus; por 1sso mesmo que só Ello reune e 
concentra em Si todos os poderos; Deus, crea
dor uo cêo o da terra, omnipotonte, infinito, 
de Q.uem deriva todo e qualquer outro poder: 
omnl:> potestas d Deo, como ensina. S. Paulo. 

Mas Deus, dignando-se dividir a sua sobe
rania com os homens, constituiu dous pode
res, o temporal e o espiritual, corresponden
tes ás duas especies do sociedade-civil o 
ecclesia~tí~a-sendo o chefe de uma o impe
rante civil-uno ou multiplo, conformo o 
governo é monarchico ou democratico- e o 
chefe da outra o Papa, successol' de S. Pedro. 
(Apartes.) 

Por conseguinte, o Papa não póde deixar 
do ter o que se chama soberania, a soberania. 
"tanto mais nobre o elevada, quanto mais 
elevada e nobre é a alma a. respeito do 
corpo, Deus a respeito do homem; soberania 
universal, que se exerce sobre duzento.'l mi· 
lhões do catholicos, espalhados na superficie 
dafu~L · . 

Sendo assim, meus senhores, como dizer-se 
que o Papa não exerce uma·soberania, isto 
é, quo não lhe assisto o direito de tm· ,junto 
a si rep1•esentantes diplomaticos dn. outras 
nações, um dos prinoipaos ca.ra.ctoristicos do 
quo se chama soberania?. 

E seremos nós, om um paiz cminento· 
mente catholico, que havemos do nogal-a, 
despresa.nd.o a honra. de ter um represen
tante junto ao chefe da Igreja~ 

Que importa a separação da igreja, <lQ Es
tado? ... Em todo o caso, é nocessarío que 
tenhamos junto á Santa Sé um repeesen· 
tantc, afim de que alli se saiba tlue existe 
um trecho da terra, chamado Brazil, onde 
o Papa conta 14 milhões do subditos fieis e 
dedicados: . 

Era caso para dizer-se, parodían1lo o di to 
de Voltairo: ~i Dons não existisse, fôra mis
ter invent;at-o; si não tivossemos perante 
a, Santa Sé uma ropr·eson f;ação, fôra mis&er 
creal-a,. 

Felizmente, porém, lá está. a nossa lega
ção ; olla existe e ha ele existir, porque Deus 

assim o quer; existe e ba de Óxistir, apezar 
da luta, da, .gl'ita levantada contra ella desde 
1890, ainda. hoje reproduzida, quando os seus 
adver.'larlos já deviam dar-se por venc1dos a 
convencidos. 

Senhores; a religião não morre, nem póde 
morrer , principalmento no Brazíl, onde 
agora, · maii:l que nunca, está ella prospe· 
rando o progredindo de um modo admi.ra
vel. . Quantas vozes não tenho sido edificado 
com o movimento religioso quo obser·Yo na 
Capital Federal! E este facto auspicioso, que 
aqui se nota, é o mesmo de todos os· Escados. 
Pois é om um paiz em taes condições-e ha
veis de convir que não estou phantasiando 
-é em paiz em que se diz que o governo é 
do povo pelo· povo, o para o povo, que ha
vemos de ir de encontro á sua vontade, nós 
que somó.:~ os seus immedíatos represen
tantes, sous mandatarios, o quo aqui esta
mos, ou devemos estar, para fazer.o que ello 
quer'? · 

Sr. P1·esidente, si · ftzessemo;; um appello 
ao povo, e lhe perguntassemos : quereis ou 
não quereis que continue a nossa. legaçã_o 
junto á Santa Sé, apra.z-rnc acreditar quo a. 
resposta seria, quasi toda, pela affirmativa. 
Talvez só respondessem negativamente uns 
mn 9 tantOS. • • 1 

OSJi. GERMANO HASSLOCIIER-Não apoiado. 
Ha. 250.000 aca.tholicos no Rio Grande ~o 
Sul. . 

O SR. GoNçALo SouTo- Roforia-me 
a uma parte e não á. totalidade dos aca.
tholicos; mas, mesmo com relação a estes, a. 
verdade ú que não andam om grand(~ nume
ro. P:.l.l~eee-me quo tenho aqui uma nota ..• 

0 Sn.. THOMA.Z CAVALCANTI- E~sa esta
tística não tem valo!' na questão. 

0 Su .. GONÇALO SOUTO - E' para respon
der ao nobre Deputado pelo Rio Grande do 
Sul. 

0 SR.. GERMANO IIASSOT,OCIIER dei um 
aparte. 

0 SR. ÜONQAW SOUTO- Permitta-mo O 
nobre Dnr,uta.do que eu não responda ao sou 
n.:pn.rtc: E' umn injustiça ..• 

0 SR. GEitMANO HASSLOCHER dá outro 
a.parto. · 

O SR. -PRESIDENTE- Attcnção! 
0 SR. GONÇALO SOUTO- Senhores, para. 

que isso1 Para que tantas iras contl'a a reli
gUio catholica 1A religião sempre foi o fun
damento dos Estarlos; om todos os tempos o 
po1lm• civil to v c necessidade do soccorr·er~so 
da religiã.o para mais facil consecução dos 
seus fins. 

Na historia antiga nós vemos que Numa 
Pompilio, o segundo roi de Roma, querendo 
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suaviz:t.r costumes e pratic:\s abusivas dos 
bandidos c dyse!olos que Romulo havia attra
hido ás ma1•gens do Tibre, ia do vez em 
quando a um bosquo proximo, de onde vol
-tava fingindo-se inspirado pela nympha Eo-e
ria, e promulgava lei.~. quo eram de tanto 
melhot' von~ade recebidas pelo povo, quanto 
olle as considerava_como emanadas da divin
dade. 
,Q~e mosér~ i_.~to? M~stra a força, o pre

s~tgt? da. rchg1ao no.sew de uma população. 
E, SI asstm acontecia entre pagãos, pode
mos,. devemos nós desprezar, de:s:tcatar ·o 
principio religios)? 

Não, mil vozes não. Ora, não podendo, 
nem devendo ser inimigos da relio-ião é 
p~ssivel que sejamos da Igr.Jj:.t-nós~ ropu
bllcanos, nó3, democeatas-quando ella é a 
primeira a pt•égar, a o_nsinar doutrinas es
sencialmente liberaes? _~ 

Senh~reJ, diz um csm·iptol' francoz, e cujo 
nome nao me recordo agot•a ; não sei si Co
quille: a Igreja é a mão da liberdade no 
mundo moderno. Realmente a lgreja, em 
cujo codigo, chamado a Escriptura Sao-rada, 
se lê a bella trilogia - Libm•dade, Jaualdade 
o Fraternidade -quo nós adoptamgs e nem 
podemos deixar de adoptar, e.isa Igreja póde 
sor inimiga· da libcl'dude '? . 

Pelo contrario, ella prega a mesma liber· 
du.de, e, tanto, que accoitara. de bom grado 
estes versos do um poet-1 inglez : 
F1·orri life withol {t·eeclorn,olt! wlw wouldnot fly; 

F;·om one day of freedotn,oh!wlto tooulr.lnotrlie? 
VozEs- T,•a.duzn., tra.diizn.. 
O SR_. qoNÇALVES SouTtJ- Sim, sunhores; 

tt•aduzn•et bombom em verso, aind:~ quo 
máos versos : 

DJ. vida, ·sem libordarJe 
Quem fugir não quer•m•ia ? 
Quem desejára viver 
Sem liberdade um só dia ? 

Pois bem ; si a Igef'ja accoita a libertla.tle; 
si a lgreja, ropito, é a mãe da. liberdade no 
mundo moderno.,. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI - E as foguei
ras do Sa.nto Olilcio ~ 

O Sa. GoNÇALo SouTo- Isto é outra cousa; 
c nJ.o m devo condemnar a Ig1•ej .1. por 
crimes e abl!SOS muita voz- pr<tticados á 
sombra, e em nome d,t inqubição. 

0 SR. Tno"IAZ CAVALCANTI--A ·questilo é 
dizer-se que ha liborda .. lo completa, quando 
não ha .tal. 

O Sa. GoNÇALO SouTo-Voltando áquost1o 
da soberania do papa, vejamos o quo s::>br.; 
ella disso uma das mais pujantes mentali
dades que ou conheço neste p::tiz, o homem 

a quem ha pouc.:>, em a.parte3, chamei de 
erudito, e confirmo-o agorJ. da tribuna ... 

0 SR.. GERMANO HASSLOCIIER.-Confol'lllC a 
music::t que olle tocJ.. 

0 SR. GONÇALO SOUTJ- ... o Sr. Ruy 
Barbosa. 

0 SR. .. GERMANO HASSLOCHER-Agora O ~tá. 
toc~ndo o cantochão. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-Quando OS· 
crevi<L o «Papa. c o Concilio», nio pensava 
deste modo. 

O Sa. GoNçALO SouTu-E' justamente o 
quo mais o honr.1 ; o quB mais o eleva, esse 
indict~tm. v o lo, q ua.ndo conheceu o ori'O: De.>
honroso seda. pm·sistir nelle. 

0 SR. VIRIATO MASCARgNIIAS-A opiniiio 
de V. Ex. vale mais do quo a do Sr. Ruy 
Barbosa. 

O Su.. Go~ÇALO SouTo-«Do c1uc o ponti · 
ficado (diz o Sr. RuyBarbosa) ('; uma po· 
toncia espil'ittnl, nã.o se conclue a impossii.Ji • 
lidado jurídica de relações entre elle o os 
governos Hem contacto interior com a 
Igreja. Do que a. Constitniçfio de um pa.iz 
divorcia a Igreja do Estado não se segue ne
cessariamente quo o obrigue a ignorar na. 
sua representação exterior a existoncin, do 
papado. 

A soberani_a. ó, antes de tudo, uma quc.3tfio 
do fact:l. _ 
De~de qua hn, no mundo uma furçJ. cJn

scicnte; dependente apenas de si mosmn, 
di . .;tineta do qtu.n".o a rodeia, ca.paz de eiTeitos 
mn.torialmonto· aprC\ciaveis o pc1•manontes, 
o1sa ftn•ça é uma soberania. naaccopção ,ju
ridica du termo, o com.> tal t':lm dirnito á 
pm•sona.Lidado in tornacio nal. » 

Isto é muito mais expressivo do quo tudo 
o quo ou poderia clizot•. Pal'a que, pois, 
abusar dit benevolencia. dos nobres collega1 
(ruio ap'Jiwlos !JI!1'aes) com out1•a8 consido· 
t•açõos 'I _ 

Quize1•a, Sr; P1•osidcnte, oc.:lupar-mo tam· 
bem da questão do a.rbitt•amen·to, encarando 
o chefu da Igreja como a pessoa mais com
petcn te, mais no caso tio I'es:.~l ver pcndencias 
diplomi.l.ticas. Quem offeroceria molhol'es 
garantias do imparcialidade e justiça do quJ 
o Papa.? . · 

Mas, sobre e:;te assumpto j;t disso a ultima 
palavra o nobre Doputa.do p::Jlo Mara.nhão, e 
cu subscrevo a t ;da?J as suas tão justas a.pro
ciaçõ8s. 

Ora, tendo eu tratado e sustentado, como 
Deus me ajudou. . . · 

UM SR. DEPUTAO:>- E brilhantemente. 

O Sn. GoxçALO SouTo- E' muita bon
dade ... 
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O SR. HENRIQU~ LAGDEN -Esteja com dos Estados não "tem relações de d~_:.pendencia. 
Deus s~mpre, qu~ está muito bem; é com ou allia.nça com a Igreja. · . · 
quem Q_u estou sempre e a quem devo tudo, O Sn. THOMAZ CAVALCAN'N-Nem a Igreja 

O SR . . GoNÇALO Souro- Dem')nstrada· depende do K:ltado, nem o Estado depende da 
a qualidade de soberano i1;1herente ao p:1- Igreja~ · 
pado, I•esta-me dizCI' alguma cousa sobi'C a O SR.. GoNçALO SouTo-Agora pe1·gunto si 
questão constitucional. mo desctllpam insistir no argumento: ter um 

O Sn • . PRESIDENTE - . Lembl'o n.o nobre representante junto á. Santl. Sé é fica.1• de
Deputado que a hora esta terminada; entro·_ pendente delÍn. ? Parcce-:mc que .não. 
tanto, v. Ex. tem um quarto de hora-de Cumpre não confundir cousas bem dístinctas 
tolemncia. ' . · ter dependencia ou allianç:J. com a Santa Sé 

O SR. GoNÇALo·SouTo-Tci'IUinarci nwsmo é muito djffcrento e ter_ ali i · um ropresen
ant.ês do qtÚu·~o de hora pu.ra . ser <.\gr-1- tanto pm• convenienci:t public,1,, segundo 
davel a. V. Ex., ma.s.não posso deixar em muito . bem disso o.- mou illustr.e an tccJSS)r na 
silencio .!1 ques~ão constitucional, que foi tríbum .. 
O principal eixo, sobre 0 qtm.l girou a i.trgu· Ü ' SR. 1'110:MAZ CAVAÍ.JCANTI-E eu repito_o 
mcntação ex adve~·so. . q di 1 .. é · • t"l'd d d · · Diz a Constituição de 24 do fevcrciró no ue ~so wnbcm; uma llhl 1 1· a e tspen-

. dios:t. · 
seu art 12, § 7n: 

«Nenhum culto ou igreja. guzarc.t tlo sub
vanção offici~tl, nem terá rclaçõe§ de 
depondencia, ou alhança com o Governo . da 
. União oa o dob Estados.» . 

Este dispositivo não é mu.i~ quo um:a con
sbqucncia . do principio da. separação da 
Igt'cja. c elo K~~ado, om vir&ude doqual o 
novo Governo deu á Santa Sé porícita in· 
dopcndencia nas sua.s relaçõo;3 com o clero 
do nos~ paiz, e no que toca aos intero1 :os 
espieituac3 dos tio.i.s, ·deixando os 1Jispos de 
it·em á ca.deia por mero cap1·icho govm•na.
mental, como acontoceu no tempo do im· 
perio: 

Então ha.via. o PCgimen concorJa.tat~io ; a 
nomeação do uisp..,s pelo Papa.dopondia de 
apresentação do Oovorno; bispo.; c viga
rios rccehi.am congt>uas, etc., etc., c havia 
o chamn.do l'Cclwso como de abuso de clcci
sõcs ecclosía'{ticJ.s para o poder tempor .. t.l. 

A Con.~tHuição, portanto, não quiz outJ'a 
consa sinão acabar com estes privilegios pol' 
lla1·tc do Estado, cn tão uniclo á. ~gro.i t. Dada . 
pol'6m, u. soparação, como infeli:t:.nente se 
deu ; inrolizmonto para o gstado, quo f'vi só 
quom pcrdou com clla, a ConstituiÇão muito 
bom cstahelcc:m que «nonhurri culto ou 
Igroj1. go.mrá. do subvenção o~lichtl, nem 
terá. l'Cla.çõcs de depcndenet"a ou alUança cJm 
o Governo da União ou dos Estados», o que 
quer dizer, por exemplo, que o E:~tauo não 
pagâ congruas aos bi~pos, viga rios e coadju
tôres, como pl.\ogava. antigamente, visto que 
clle nada mais tem com a Igreja. 

Ora, é justamente p:>rquo estamos no ro
gimen da separáção, quo o ~rtigo· constitu
cional não se presta. <ts illaçõcs que dollo 
quci'Ctn tirar, con1o a prohibição de ter o 
Hrnzil um delegado junto á Santa Sé. 

A Igroja não tem relações de dependencia, 
ou aliiança cJm o Governo da União, ou dos 
Es.tados, assim como o Gove1•no da União 

O Sn.. GONÇALo SouTo-Estamos em um 
circulo vicioso,om urn circulo de repetições: 
V. Ex. repete o que disse hontem, e ett re
píto o ctue hoje ouvi de outro collcga . 

Va·nos vor ainda como pensa Ruy Barbosa 
nesta. questão : 

«Não se oppõc ... absolutainenteo principio 
da. indcpendencia dos cultos, declarado na 
Constituiçã,o Brazilojra. Esse dogma do nosso 
direito nacional nunca tere, no pensamento 
dos quo os promulgaram, a expansão h·reli
giosa de hos-tilidade ao catholicismo, q.ue lhe 
a.ttribuo a suporficialiuado dos nossos ra
dicaes.» 

E-;ta. é quo é a gt•ando vet•dade. Poi:';, 
por quo a Ig1•oja está. separadi elo Estado, 
segue-se quo devemos c~tat• scp:1rados da au
tori(bdo papal? Braziloirvs, devemos ignoral' 
qno existe em Roma o que se chama. Va
ticano~ 

E dopojs, meus Sonhorea, comJ dJmons· 
trou m. hcl!a peroração do seu discttrso o 
illus·tt'c Sr. Mouf*ão, qual não 6 a nocea:~i· 
dado ctne toria.mos do recorrer a uma. auto
t>idadc, como u. elo Vigario de Jesus Christo. 
om momentos do perigo p:tt•a. a. c:.~nst pu
blica o do ama1•gura. pa.ra. corações pa
trioticus ·r. 

Ouçamos de novo o Sz'. · Ruy- Barho.:;a, re
ferindo-se ao !:lOcialismo c ao anarcllismo da 
Eut•opa.; :tnarchismo quo, chegando a.os Es· 
tados Unidos, já produziu o assassinato .do 
Mac-Kinlcy, o quemsab~ si não poderá tam
bom chegar ao Brazil ~ · E, então, quantó .noa · 
seriam proveitosa;, as J)Jol;lvra.s, as b3nçãos 
do Santo Padre ! ... 
. I~ís o que escreveu Ruy Barbosa: · · 

«A incoguita do socialismo o da anarchia. 
C.)mcça. n. assombrar os governos. mais for- _ 
tes,e am'on.ça desviar da sua linha consu'etue- . 
dinari<t os governos mais liberaos. Ora. si· . 

ll, debaixo do céo, um diqtlo bastante · 
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solido para se oppor ao delirio das reirn:in- O Sr. Angeh) .N .eto (2° Secreta1·io' 
dicaÇões sociaos e do anarchismo, é · a in- sm·vindo de 1°) procede á leitur<\ do sa· 
ftuencia penetrante e incomparavel do guinto 
avangelho, o genio perpetuado daquello que , 
disse: Miserior super turbam»:- · , Ófticios: 

EXPEDIENTE 

d · Do· Sr. Deputado Aureliano dos Santos, 
Senhores, quan ° outro motivo não ti- communicando não poder comparecer á. 

vessemos para manter a nossl legação junto sessãopor incommodo de saude.-lnteirada. 
a Santa Sé, teríamos este: Do Sr. Deputado Teixeira Brandão, com-

Floriano Peixqto, heróe bem comparavel municando que por motivo de incommodo 
á.quelle a quem Klàber, abráçando depoisda de saude, deixa de comparecer á l:)essão.-
batalha de Aboukir, disse : Gene1·al, vous Inteirada. · 
Stes g'Y'and comnie le monde; essa imperterl.'ito Do Sr.;. Deputado Cincinato Braga, com~ 
Marechal que, por occasião da l'evolta de 6 munícando que po,r motivo de moles;tia é
de setembro, no momento em que todos se obrigado a retirar-se desta Capital, deixando 
mostravam desanimados, e pareciam duvi-- por isso . de compa.recet• ás sessões .. ;;__ In te i-
dar do exi.to da lucta, conservava-se firme e rada. . . . 
inabalavel como uma cólumna de granito, Do Ministerio da Justiça. e Negocios lute
fulminante e an1eaçador como a espada do riores, d.e 14 do corrente, satisfazendo are
cherubím á porta do paraiso terreal, tiro- quisição desta Garoara no officio n. 248, do 
brou sempre, como sabem todos, e já foi 28 de outubro ultimo.-A' quem fez a requi~ 
aqui lembrado, em conservar a nossa repre- sição. (A' Gommissão de Orçamento.) · 
sentação perante a Santa Sé. I 1 Alma de' Do Ministerio · da .Guerra, de . 16 do cor
Floriano Peixoto; rente, satiilfazendo a requisição desta Ga

roara no offi.cio n. 256, de 4 do corrente.
A' quem fez a requisição. (A' CommiSBão de 
Orçamento). 

Si na ethe>·ea manslio onde subiste, 

Lembrançc desta vida se •onsente 

envia. de lá um desses teus olhat•cs do aguia, 
quo, penetrando no coração dos tous amigos 
e admiradores, e oi!clal~ocendo-lhes a intelli
gen<~ia, faça com que elles quoiram o ql}e 
quizeste, amem o quo amaste não adorem o 
que queimaste, e não queimem o que ado
raste. 

Tenho concluído. (Muito. bem; mu.ito bem. 
O oradm· e muito cumprimentado e ab1·açado 
por todos os Deputados pres~ntes •) 
· .· Fica a discusaão adiada. pela hora I 

Requerimento: 
Do alferes reformado e major honora.rio 

Manoel Carlos ·Machado Vieira, pedindo uma. 
pensão. - A' Commi~'3são de Jllcnsões o 
Contas. 

O Sr. Henrique ·La.gden-Se. 
Presidente, pe(li a palavra para apresentar 
um projecto de lei que trata. de roformar 
uma repartição sem augmento do dcspeza, •. 
E' uma medida. tanto mais indispensavol na 
época. actual, quanto diz respeito á uma. re~ 
partição, a Casa da Moeda, quo até hojo 

Passa-se á hora dm1tínada· ao oxpe- aindà não recebeu nenhuma molhoria., com-
diante~ · pativcl com as nossas instituições. 

Nestas condições, sujeito o proje<:!to ú. deliberação tla Ca.:':ln., ospm•antlo 11110 a Mesa p1•o ... 
cederá. de modo que ollo tenha andamcntÇ> o mai~ brevo possivel. 

Fica. sobro··a mesa até ultol•ior delibet•açfio, o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
· Art. 1.° Fica oGoverno autori-z;ado a reformar o regulamento da Casa da Mooda, 
em vigor pelo decreto n. 5.536, de 31 de janeiro do 1874, limitando o pessoal el.fectivo nas 
seguintes tabellas d~ J?.Um~ro, categorias, Classes e va~c~mentos, dentr:o da verba proposta 
no Orçamento do Mmtsterw da Fazenda para o. exermcw de 1902; CUJOS quad1•os offectivos 
entrarão em immediata execução: 

EMPREGADOS DA DIRECTORIA 

I dlrector (decreto- cargo de 
, commissão) .•............• 

1 sub...;uirector (decreto) .... · ..• 
l 1 o escripturario (decreto) ••• 

Ordenado 

. 8:000$000 
6:000$090 
4~000$000 

Gratificação 

4:0001000 
3:000 000 
2:000'000 

Total 

t2:000$000 
9:000$000 

ô:000$000 



Câmara dos Deputados- Impresso em 21/05/201510:19- Página 10 de 34 

SESSÃO EM 18 DE NOVEMBRO·D~ 1901 335 

Ordenado Gratificação ·Total 
2 2°5 escripturarios-(dec~eto),. 3:200$000 1:600$000 9:600$000. 
2 3°8 escripturarios (titulo) .... 2:4_00$000 1 :200100() 7:200~000 
1 -!o escripturario (titulo) .•.•. 1:600$000 soo ·ooo 2:400 000 
I thesoureiro (decreto__::_ :tia~ça, 

de 50:000$) .. : .......... ~. 5:100$000 '2:500$000 7:600$003 
1 1 o fiel do thesoureiro (de-

ereto-fiança de 10:000$) .• 3:500$000 1:700$000 5:200$000 
1 2° fiel do tht?sOureiro (titulo 

-fiança de 6:000$) .......• 2:800$000 1:400$000 4:200$000 
1 fiel de. balanças (decreto -

· fianÇa de 3:000$) .......... 3:200$000 1:600$000 4:800$000 
1 porteh•o (titulo) ...........• 2:400$000 1:200$000 3:600$000 
2 contiQ.uos _(titulo). ; ..•.. _. ... 1:500$000 · 1oo$1oo 4:400$000 

----- ----- ----- 76;000.~ooo· 

EliPREGADOS TECHNICOS 

1 chofe do Laboratorio .Chimico 
·. (decreto).' •••.••..•••....•• · 4:000$000 2:000$000 6:000$000 

3 ensaiadores (titulo) ..•...••• 3:200$000 1:600$000 14:400$000 
1 chefe da officina de fundição 

4:00~~0 ' . (decreto) ••.•••...•..••..•. 2:000$000 6:0001000 
1 ajudante- (titulo) .•... : .•....• 3:200 000 1:600$000 4:800 000 
1. chefe da otficina de lami-

nação e cunhagem (decreto) . 4:000$000 
1 ajudante (titulo) ............. 3:200$000 
1 chefe da officina . de machinas 

2:000$000. 6:000$000 . 
l :600$000 4:800$1)00 

· (decreto) •..•• _ ....•.......• 4:000$000 2:000t000 ·6:ooo;ooo 
I ajudante (titulo) ............. 3:200$000 1:600'000 4:800 000 
1 chefe. da officina de gravura 

(decreto) •..•......•..•...• 4:000$000 2:000$000 6:000$000_ 
1 gravador (titulo) •.•..••...•..• 3:200$000 1:600$000 .. 4:800$000 
l chefe da oflicina do estam-

paria (doere to) ...••. :··:-~ .•• 4:000$000 
1 ajudante (titulo) ............. 3:200$000 
l chefe da officina .. de xilo-

2:000!000 
1:600 000 

6:00~00 
4:800. 00. 

grapbia (decreto) ••••.••••• 
1 a.jutJant9 (titulo) ............. 

4:000$000 
3:200$000 

2:oo~roo 
1:600 1)00 

6:000$000 
4:800$000 85:200$000 

QUADRO OPERARIO EFFECTIVO 

4", OFFICIN.AS 
Laborato1·io chimioo · 

1 prancante do I a. cla,sse a 4$500 (em 300 • 
1:350$000 1:350$000 dias) ••. -•.•.•••••...••..••••.••••.••...• ~ 

I praticante de 211. c1a~se a 3$500 (em 3QO 
1:050$000 1:050$000 dias) ••.••.••.....•.•.•...•.•••••..••...... 

1 praticante de sa. classe a. 2$000 (em 300 
600$000 600$000 3:000$0QO .. dias) •••• , ·• ••.••• I •••• I •• ~ • • •••• ~ •••••• _ •• -----

Officina de fundição 

1 auxiliar de ajudante (op·erario .de I& classe 
2:7100.0 nomeado pelo director, a. 9$, em 300 dias) 2:7100 

4 opera1•ios de 1" classe aS$500 (em 300 dias). 2:550'000 10:20 000 
4 operarios de !a. elasse a 7$500.(em 300 dias). 2:25 ·ooo 9:000J900. 
5 operarios de :3• classe a 6$500 (em 300 dias). 1:950$000 9:750 000 
4 operarios de 4a classe a 5~500 ~em 300 dias). 1 :650.~000 6:10 
6 operarios de 5a. classe a 4 500 om 300 dias). . p 1: 350~000 8:100 000 
6 aprendizes de la classe a. 3$ (em 300 dias). 900'000 5:400 000 51:750$000 ______ ...,.._ 
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Officina de laminação t~~nhagem: 
1 auxiliar de ajudante, operario de ta classe 

_n?meado pelo director, a 9$ (em 300 
d1as) .. , .....................•••......... 

3 operarias de 1 a classe a 8$500 (em. 390 dias) 
l oparario da secçã'J de correia.ria a 8$ (em 

300 dias) .•.••..•...•••..•...•.•.......•. 
6 operarios de 2t~. classe a 7$500 (em 300 dias) 
7 operarios do 3a class3 a 6$300 (em 300 dias) 
3. operar i os de 4a. classe a 5$500 (em. 300 dias) 
t op3rario auxiliar da correiarh a 3$500 (em 

:100 dias) ................................ . 

0/ficinas de machinas · 

1·. auxiLiar d~ ajndant!3·, opera rio de 1 a classe .. 
. nomeado p::lo clirector, a 9$ (em 300 dias). 

2 op_era1:ios de 1a cl<Lsse a 8$500 (em 300 diag). 
1 opera'rio eloctricista a 8$500 (em 300 dias) .. 
3 operariosde 2a classe a 7$'JOO ( el.n 3JO dia,s). 
5 operarios de 3a classe a 6$500 (em 300 dias),. 
l operario idem-bombeiro a 6$500 (em 300 

dias) ............................•....... 
7 operariOB de 4a clas~e a 5$500 (em 300 dias). 
6 operarios de 5a clas:Se a 4$50::> (em 300 dias). 
1 aprendiz de 1 n classe a 3$ (em 300 dias) ..... 
2 aprendizes do 2a classe a ~$(em 300 diê:ts) •• , 
4 aprendizes de 3a classe a I$ (em 300 dias) ..... 
1 aprendiz do 43 cl~sse a $500 (em 300 dias). 

Officina de gravura 

auxilia L' d(l ajudante, operado do 1 a classe 
nomeado pelo dil•ootoi', a. 9$ (om 300 
dias) ..........•.......•............... 

1 op)rario do 13 classe a 8$500 (em 300 dias) .. 
2 operarios de 2a clu,sse a 7$503 (em 300 dias),.· 

. 2 operarios de 3a. classe. a (1$580 (em 300 <lias). 
1 operar lo de 4a clas3e a 5$-:0o (em 360 dias) .• 
1 operario do 5a. classe a 4$500 (em 300 dias) .. 
2 aprendizes de 1 a. cla,sso a 3$ (em 300 dias) .•. 
2 ap·rondizos do 2a. classo a 2$ (em 300 dias) .. . 
2 apt·ondizes do 3a classe a 1$ (em 300 dias) .. . 
1 aprendiz de 4a classe a $500 (em 300 dias) .. . 

Offidnct de estamparia 

2. operarias de to· classe .a 8$500 (em 300 
dias) .........••..............• · ..........• 

2 operarios de 2a classe a 7$500 (em 300 
_: dias) .........•................ ; .. ; ..•.. 
~ opera.rios de ga ·classe ~ 6$500 (em 300 
. ..dias) ........ , .......... , .............•... 
5 operarios do 4a clatse a 5$500 (em 300 

dias ................................... . 
3 operarios de sa classe a 4$500 (em 300 

dias) .•..•.............•.............•.. 
4 aprendizes de 1" classe u. 3$ (em 300 {lias) .. 
4 aprendizes do 2a. clasJ~ a 2$ (em 300 dia~) .• 
4 aprendlzcs de 3'' classe a 1$ (om 300 dias) ..• 
6 .aprendizes de 411. classe a 500 rêis '(em 30'J 

dias) 1 tI a e e I I t t t t l,t I I t • I t • t t t t I I t I t I t t tI 

2:700$0JO 
2:550$1)00 

2:400.$00:) 
2:250$000 
1:930$000 
1:650$000 

1:0::50$00~ 
-----

2:70:)~000 
2:550; OOJ 
2:550$)00 
2:250$0:)0 
I :930$000 

l :950$000 
1:650$000 
1:350$000 

900$000 
600$000 
3oo:,ooo 
150' 1)00 

2:700$000 
2:550$090 
2:250~00) 
1:930 "003 
l :650$00J 
1:350$0::.10 

900$000 
600$00,0 
300$0Ó'õ 
150$000 

2:550$000 

2:250$000 

1:950lf000 

1:650$000 

1:350$000 
000$000 
()'J:)$000 
300$003 

150$000 

2:700~000 
7:%0 OJO 

2:400,000 
13:500 000 
13:650$000 
4:9~0$000 

1:050$000 43:900$000 
-----

2:700$000 
5: 100~)00 
2:550. )00 
6:750:jnoo 
9:750$000 

1:930$000 
11 :550$00() 
8:100$000 

900$000 
I :200$000 
1:200$000 

150$00) 51 : 900$')00 . 

2:700$000 
2;550;~00() 
4:500$000 
3 : 900;~000 
1:650;$000 
1:35 $000 
1:80f:)$000 
l :200$0 o 

ôJ0$000 
- 150;~000 20:400$000 

5:100$000 

4:500$000 

9: 750$0.')0 ' 

8:250$000 

4:050$000 
3:600$000 
2:400$0JO 
1:200$000 

750$000 39.:600$000 
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Officina de xylographia 

l desf'nhista, nomeação do director, a 9$ (em 
300 dias) ....•. · .•....•.•••••••• , , ••....•.• 

4 operarias de 1n. classe a 8$500 (em 300 dias) 
5 operados de 211. classe a 7$'500 (em 300 dias). 
·6 op3rarios de 3a classe a 6$500 (0m 300 dias). 
4 ope1•arios de 4n. classe a 5$500 (em· 300 dias)~ 

_ 3 operarios de 511. classe a . 4$300 (em 300 dias). 
5 aprendizes de lo. classe a 3$ (em 300 dias) ... 
2 apt•endize3 de 2a. classe a· 2$ (em 300 dias).~. 
5 aprendizes do 3a. classe a 1$ (em 300 dias) .•• 

2:700$000 
2:550$000 
2:250$000 
1:950$000 
1 :650$1)0() 
1:350$000 

900$1)00 
~00$000 
300$00) 

Secção de t-rabalhos e repa1'0S do estabelecimento : 

!:700$000 
10:200líi000 
ll:250:jji000 
11:700$000 
6:600$')00 
4':030$000 
4:500$000 

. 1:200$000 
1:500$030 

337 

53:700$000 

1 êarpintéirode la cbssa a·S$500 (em 300 dias) •.•......•.•• 
·r carpinteiro de 2a. classe a 7$500 (em 3QO ditts) ..• , .......•• 
1 carpinteiro de 3a classe a 6$500 .(em _300 dias) .. . • ... ·~ .•..•• 
1 -pedre~ro de la. classe a 8$58_ O (em 300 d~as) .••.... : ......•• 
l pedeen·o de 2o. classe a 7$500 (em 300 dtas) ..•............• 
1 pedt'eiro de 3o. classJ a 6$500 (em 300 dia'3)., •.•...•• , .•••• 

2: ti50.~000 -
2:250$000 
1:950$000 
2:550$000 
2:250$000 
J :950$000 . 13:500$000 

Serventes effectivos: 

2 serventes dv. seccão central e thesom•aria, a 
4$500 (em 300 dias) ..................... . 

1 ·servente da portaria a 4$500 (em serviço ef-
foctivo de 364 dias) .......... ; ........ ~. 

1 servente dó laboratorio chimico a 4$500 (em 
300 dias) .. , .•..•.... , ............•.. · .•. 

3 serventes da. fundiÇP,o a 4$500 (em . 300 dias) 
2 sorvenbs da laminação a 4$500 (em 300 

dias) ..... ~ .......•.............•. · ..... . 
1 S'3rvente de machinas,a 4$500 (em 300 dia.s). 
l servente da gravura a. 4$500 (em 300 dias). 
1 Servente ·· da estamparia a 4$500 (em 300 

dLts) .••..••. : • ....••.•• -•••• ~ .•••••••••. 
1 servente da xylographia a 4$500 (em 300 

dias) •••••••••••••••.••••••••.•••••.••.. 
1 serven ~e da sacção <le repal'os de pedreiras 

a 4$'500 (em 300 di<I.S), .................. . 

1':350$000 ·2:700$0úõ 

l-:638$000 1:638$000 

1:350$000 1:350$000 
I :350$000 4:050$000 

1:~5~f}00 2:700$003 
1:35 .-ooo 1:350$000 
1:350$000 1:350$000 

1:350$000 1:350$000 

1:350$000 . 1:350$000 

1:350$000 1:350$000 
---- -----

Consignação di)S opararios dispensadós do ponto •• , ••••• .' •..•••• _. , •• , •••••• 

19:188$000 

6:300$000 

466: 438$000 
Vm·ba proposta no orçamento para o- exerciêio de 190.2 .•.•••• , .• ,,,,..... 466:800$000 __ ....,. __ :---

Dilferença para menos no projectó de reforma .•• , •.•.•••••.• .'. • . . • • • . • • • 36.2$000 

Art. 2.0 Dentre as disposições consideradas fundamentaes, a reforma manteráas 
que estão contidas nos segu_intes artigos da lei de 1874: art. 1°- e paragrapho unico, 
arts. 3°, 4° e 5° (vigorando . a lei de exce.Pção de concurso nas_.nomeações de escriptura
rios para os logares CI'eados na reforma), art. 6°, § 1° (accrescentando-se a este para
grapho: devendo se1• contado esse mesmo tempJ de serviço aos que tiverem sido nomeados 
paraoutros I,ogares do Ministet'io da Fazenda), § 3°, arts. 7°, 9°, 10, 35, 64, 65.e 66. 
E garantidos os direitos adquirido.'! pel.os fünccionarios. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições em contrario. · 
Sala das sessões, 18 ce novembro de 1901.- Henrique Làgden. 
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Foram apresentadas na sessão de 8 de no
vembro, ao projecto n. 2lG B, de HJOl, fi. 
xando a. despcza do Ministerio da Ma,rinha 
para o exercicio de 1902, as seguintes 

EMENDAS 

Ao p~·ojecto n. 216 B, de 1901 

( Orçamento da Marinha ) 

Ao n. 8 do art. 1°-Corpo da Armada e 
classes annexas: 

Augmente-se a verba de 3:360$000 para 
pagamento do capitão-tenente Rodolpho 

· Ramos Fontes, cuja reforma foi annullada 
por decreto de 8 de outubro deste anno, pas
'sando para o quadro da reserva,. 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1901.
Rodrigues Do1·ia. 

Onde convier:-Accrescente-se: 
Fica o Governo autorizado :.1 incluie, até o 

posto de guarda-marinha, entre os maclü
nistas navaes, aquelles que ha mais do cinco 
annos foram contractttdos e estão ao serviço 
da armada. 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1901. 
- Germano Hasslocher. 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 63- 1901 

Jutga desnecessaria provicf.encia ·zegislati:va 
quanto á p~·etenção do amanuense dos Col'l'etas 
desta· Capital, Lucas ltagybà Cm·tez de Mow·a, 
por jà estar o Govàno autorizado a resolver 
sobre o assumpto 

Ao Congresso Nacional t•equereu o amu.-
. nllfmse dos Correios Lucas Itagyba Cortez de 

Moura, que se lhe mande pagar vencimentos 
a que tem direito, c~hidos em exercícios 
findos. 

Em officio de 31 de outubro ultimo infor

cumprirá ao Poder Executivo solicitar a 
decretação dos recursos supplementar0s de 
que careça. --

Decretar leis especiaos para pagamentos 
já inclusos nas autorizações geraes do o!ça
mento seria substituir por process~s. legisia~ 
ti vos os processos normaes . da. a~miUt~traç~o, 
seria propor-se o Congresso Nacwnal a ge~ta.o 
da despõza publica e -votar, para ca~a _capi
tulo desta, uma -verba geral e multidao.de 
creditos especiaes, não recla!llado~ porm
sufficiencia verificada das cons1gnaçoes orça-
menearias. -

Para o pagamento solicitado·· já di~põe o 
Go-verno de autoeização. Nio ha, po1s, ne
C3ssidade, nem seria regula1• votar-se uma. 
lei para o caso particular de que se tru.ta. 

Sala d~s Cornmissões, 18 de novembro de 
1901.-Paula Guimarães, presid<>nte.-Fran
cisco Sà, relator.-Mayrink.-.Luiz Piza. 
- Serzedelto Corrêa.- Casstano do Naici
mento. 

N. 64-1901 

Indefere a 1·ep1·esentação do Conselho Munici
pal do Bom Jesus da Penha, município 
de Cabo Verde, Estado de )}finas Ge1·aes, 
quanto à const1·ucção de uma linha postal, 
por ser acto de administração 

O Conselho Districtal de Bom Jesus da 
Penha, do Estado de Minas Geraes, pede ao 
Congres.;;o a · Cl'eação ue uma linha postal 
entee Santa Rita do Rio Claro e aq_uella lo
calidade. 

A creação de linhas postaes é acto de auini
nistraçã.o. . 

O requerimento não póde, pois, ser defe
rfdo pela Camara dos Deputados. 

Sala das Commissõe$, 18 tle novomhro do 
1901.-Pctula Guimarlies, peosidcntc.-Pmn
dsco Sâ, relator.- Luiz Piza.- Se~·zeâelto 
Oo1'1·êa.~~assicmo do Na~cimento.-Mayrink. 

N. 65- 1901 

mou o Miriisterio da Industria que em tempo Inrlefm·e o requerimento em que os estafetas 
já. reconheceu o direito do requerente e ex- da Repartiçtto Geml elos Tele!Jraphos, com 
pediu ao Ministerio da Fazenda, a 23 de exe;·cicio na .. estaçao do S. Paulo, podem 
agosto do corrente anno, avisos requisitàndo equipa1·ação dos vencimentos aos dos cartei-. 
o pagamento. Refere-se este aos annos de ros dos co1'1'eios na Capital daqueUe Es-
1897 e 1898. tado 
· Es'tá sendo, pois, o assumpto objecto du.s 
providencias que cabem no caso, perante as Os estafetas do telegrapho, com exercicio 
autoridades administrativas. em S. Paulo, requereram ao Congresso Na-

Para a satisfação de despezas daquella na.~ cional que sejam os seus vencimentos equi
tureza, o Governo está habilitado com a parados aos dos ca1·teh•os do corrdo. 
verl:m necessarla. no orçamento do Ministerio Na informação que sob1•e o assumpto lhe 
da FazeJ;!da, que no actual exercicio lhe con- foj solicitada, o Ministerio da Industria de
signa aimportancia de 2.000:000$000. Quan1lo clara que «paru. se attender ao pmlido, torna
dividas appu.reçam, excedentes desse credito, se px·cciso estender <~ mcuid~ aos ucmais 
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funccionarios 'que estão nas mesmas condi- Nacional, em que o cx-inspector de linp.a. 
ções, c que semelhante resolução trará um de 2a classe desta repartição Maximo Hugo 
augmento de dcspezn. na. importancia de Oscar Guichard, solicita pagamento dos ven-
93:800$, assim distribuülo: 37:800$ para. os cimentos relativos ao período decorrido de 1 
estafetas de l •~ classe o 56:000$ para. os de de dezemln·o de 1803 a 15 de abril de 1894, a 
segunda.» que ::~e julga com direito. Allega o roque-

Em vista disto, a Commissão de 01·çamento rente que, 'devido ao movimento revolucio
abstem-se d(\ dil?cuth• a justiça da providen- nario por que passou _ o 'Estado do Paraná., 

_ cia pedida, que seria ra.zão, igualmente va-. onde servia, só se retiraram dalli as auto
liosa, para muitas outras equiparações, com ridades federaes, em 18 de janeiro do 1894 ; 
enorme gravame do Thesouro. que, ao retirarem"Se as referidas autoridades, 

Pensa, poh, que não deve ser deferido o .. entre as quaes se_ contava ó...-major Lino de 
req_uerimen~o. - _Oliveira Ramo.'l, então chefe do districto tele- ·· 

Sala das Commis3ões, 18. d.e novembr~ de gra:phico, este ~he determinára que, durante ., 
1001.-Paula âu:>~iwrães, presidente. _ Cas- a sua. ~usencm, .Ye~asse pelos mteressesda 
siano doNascimento.-Fmncisco Sá, relator. repartt<}~o, s~bst1tumdo-o;. qu~ de tal mo_do 
-lrlay1•1:nk. :- Lui.<; Pi:m. _ Serzedello Cor- s~ube cumpnr essa dete~·mw~çao do 1?-a.Jol~ 
1'êa · Lmo Ramos, que, -em prmcipws de maiO de 

· 1894, isto ·é, antes da entrada das forças 
N. 66 - 1901 legaes em Curityba, fôra nomeado chefe in

terino do districto, cargo que Pxerceu até 
ser substituído pelo novo chefe capitão Olavo 
Manoel Córrêu.; e, finalmente, que .os empre
gados d.est:1 repartição, telegraphistas Luiz 
Carneiro da Silva Braga e Saturnino Ferreira. _. 
Tinoco e o inspector Francisco Siegel, que 
se achavam em idonticas circumstancias, 
receberam ü:itogralmente os vencimentos re-

Indefere o 1·equerimento em que Maximo Hugo 
Osccw Guichard, ex-inspector ele 2a classe 
da Repartição Ge1·at dos Telegro,phos, pede 
pagamento dos vencimentos a que se .fulga 
com di'r·eito. 

O ex-inspector da Repartição Geral · dos 
Telegraphos, _Max imo Hugo!Oscar Guichard, 
pede ao Congresso Nacional que lhe mande 
pagar os vencimentos . correspondentes ao 
periodo de l de dezembro de 1893 a 15 de 
abril de 1894, aos quaes se julga. com direito, 
allegando não os ter recebido, por haveres
tado no Paraná, onde servia, sob o dominio 
don·evolucionarios. 

A informação prestada peltt Directoria 
Geral dos Telographos, c1ue segue a este 
pa.recer•, dcmonstr<t caba.lmente que nenhum 
direito assiste ao peticionado para receber 
rcmunet·ação de serviços que não eram pre
stados ao Governo legal, nem por este fis
ca.lizados ; tanto ma.is qua.nto a renda, com 
a qual se occorria aos pagamentos, ·não era 
arrecadada :pelas autoridades competentes, 
mas estava <.'L mol'cê dos chefes d<:1 · revolta. 

De pleno accordo com aq uella. informação, 
pensa a Commissão de Orçamento quo o rc-' 
querimento. não deve ser deferido. 

S;1la das Commissões, 18 de novernbl'O do 
HlOl.- Pctuta G·uimarctes, presidento._:_Fran
cisco Sú, relator.- Luiz Piza.- Ser .zedello 
Cor1·êa.- Cassiano do Nascimento.-- May
rinh. 

INl?ORMAÇÃO A QUE SI~ RgFEU.l~ O PAltBCElt 
SUPRA 

Estados Unidos do Brazil-- Repartição 
Geral dos Telegraphos- Capital Federal, 
24 (lo allril do 190l.;_Gabinete do dircctor
N. 404-Tenho :.t honra do vos restituir o 
nciht;;o l'O(lllCrimonto dirigido ao Congresso 

lativos ao periodo revolucionaria. · 
Cabe-me informar-vos que o requerente

servia no escriptorio do engenheiro-chefe do 
districto do Paraná, cuja sédo é em Curi
tyba, quando diye1•sos pontos do -Estado 
foram invadiuo~ pelas forças revolucionarias 
e por ultimo a capital, em meiadus de-ja
neiro de 1894. 
, Nessa occasião retiraram-se do referido 
Estado a.s autoridades federaes constituídas, ' 
outro tanto fazendo o então chefe do diHtricto 
telegraphico, major Lino de Oliveirn. Ramos, 
sem haver arrecadado a,s rendas do mez do 
dezembro e, conseq_uentemente,sem efl'ectuar 
o pagamento das des:pezas do referido mez. 

Não soffro duvida, entretanto, que a1•enda. 
d'esse e de ou·tros mezes foi arrecadada pelos 
encarregados das estações, que com ella se 
pagavam dos seus vencimentos e demais 
despezas e recolhiam os S().ldos ou pediam 
supprimontos para cobrir os defic::ts ex-
istentes. :> 

Essa liquidação de contà.s de cada mez ora 
sempre feita no mez seguinte ; mas, não 
tendo sido a renda arrecadada pelo Governo 
legal nos Estados . de Santa Catha.rina. o 
Paraná, resolveu este não effectuar paga
mentos, declarando não se responsabilizar 
pelos · damnos causados pela revolução. 
Nessa conformidade procedeu-se com relação 
a grande nnmoro de funccionari~s que, de
pois do perj01lo revoluciona.rio, pediram pa
gamento de voncimcntos, sa.lvo rara,s exce-
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pçõ~ de emprc~ados, cujo d!reit, o â per~~ funccionari~3 desta repartiçã~~ telegraphis· 
cepçao de -venc1ment.os era mcoJ),testa-veL tas Srs. Lmz Ca.rne1ro da. Silva Bt'acra e sa.-

Diz o. requerente haver sido designado pelo tl}-rnin? Ferreira Tinoco e o inspcctoe Fran-, 
Sr. maJor Lino Ramos para, na sua au.3encia, c1sco Sleg.ol os_quae3, seg'!.ndo affirma, csta
oc~upar-s~ da direcção do di ;tricto telegra- vazn em .IdentiCas co~diçoe~; - 9 primeil'o 
phiCo. Na o existe nesta repartição prova dos n;wncwnadoJ .funccion~rlOª nao recebeu 
dessa allegação, e sim de que, até retirar-se venci!llent?~-algum relatt-vo ao periodo rJ
aquelle chefe do districto, não havia ainda volu~wnarw; o segundo recebeu, de facto, 
s~doeffectuado o p·agamen,to do pc~~oal, rela· ip.tcgl'al~nente os vencimcn~os I'elativos a 
tivo ao mez de dezembro de 1893, e quo tal pcrwdo, por haver servido dutante 
ausente o major Li.no Ramos e entrecrue ~ toda a revoluÇã0 nas forças do general 
Estado aos revoluclonarios, ficou o 

0
tele· Pinheil\) Machado, na qualiJado do 'tele• 

grapho á mercê destes c, segundo dados ~t·n.phista das .. mesmas forças, som haver 
positivos era o requerente o enca,rregado de uet)J•minado, por consequoncia, solução do 
cumprir~ fazer cumprir pelos empregados continu~dade llt} exercício ·de suas f1mcções. 
da repartição as ordens emanadas do.:; chefes 0 -ter.:!eu·o, encarregado do o!Jservatorio mo
da revolução, aos quaes coadjuvou, dura,nte teorologico do Curityba., que não v.rreca
todo o tempo da occupa.ção do Estado. davct renda c que provou porante esta di-

Do relatorio formulado em setembro de rectori_a hayor, dut'ailtc toda _a revolução, 
1894 pelos empreO'ados desta rei~artição in· cnznpr1do rigorosamente o seu deve!', não 

. cumbidosde exa~inar os papeis e docu:Uen- ten1o estado em contacto com ,os revol~ci o· 
tos do periodo revolucionaria 110 tlistricto do nar10s, tambeJ:!l recc!Jeu. -ve~lCtmentos mtc
P~ranâ, consta o seguinte : «Neste distr'icto g~a.es. :~sta (hr~ctorta, <t VIsta do_ ex;posto, 
nao apparece documento alO'um ou rubrlc(l. na.o constdera ~ Iequerente com dtrmto ao 
que torne conhecido o ollefg nomeado pelos q_ne ~·equer, e tao ~óm~nto ao pagamento de 
re~oltosos pí1ra dirigir 0 serviço telegra- l5 d~a.s do mez de. ahnl_de 1894 (do dia: 16 
phwo, sendo toda a correspende!]cia dirigida ao.di:t. 20), caso •~m1a n_ao o tenha r.c~ob1do, 
ao inspector de 2a clttsse Maximo Hucro Osca,r' pots Ja hou-vo autortzaçao desse M1msterio 
Guichard, encarregado do cs::rlptorio. » para que elle fosse . ef_l'ectuado. Esses venci-

- (Maço de papeis renwtticlos pelo engenltei1•0 mentos devem sm• assim calculados : 
• da repartição Otavo Jlfa.1t0el Corrêa, em offici.o 1894 - Abril, 15 dias.... 190$000 · 

de 2.':J de mazo de 1804.) Imposto dé ·2 °/0 • ••••••• ,. 3$800' 
«Por estes papeis chegou-1m ao conheci· 

mento de quo assumira., om 26 de fuvet•oiro, 
o cargo do chefe (}n districto do Par·aná o 
Dr. Carlos AlhOL·to Porei1·a. do Olívoil'a o 
mais, que o pagamento dp pessoal não foi 
regulal'monto clfectundo, 'havcrlrlo e tu.çõos 
que, no mez do mar~~o, ainda roclttm<t.ram o.3 
seus saques do dczomhro de 1893 o janeiro 
de 1894.» · 

Não .ú crivel quo o 1·equeren~o tivo.~~e per· 
rnanectdo dura.ntc aquolle perwdo sorvimlo 
como encarregado dos tclegt•aphos o depois 
de 28 de feveroieo, como auxiliar do cn{J'o· 
nheiro nomeado pehts forças rev:plucion~,l~as 
sern recebee vencimento~ eoih os quaos 
pudesse s~ manter. Rel:ltahclocid.a a ordem nu 
Estado do Parami, voltaram o~ serviços fc~ 
der,aes â sua normalidade c nomeado chefe 
do districto o engenheiro Olavo Ma.noel Cor
rêa,q~~ assu_miu o exercício do referido cargo, 
o pet1c1o_nar10 que, segundo , suas proprias 
doclaraçoes, promettera zelar :pelos inte
resses · da repar~ição, tleixou de prestar 
suas contas relativas ao período rovolucio
nari~ a~ chefe nome.ado; os~an~lo os papei~: 
do uiSGricto na maior confusao, seooundo 
declara o relatorio acima citado. -Não é 
verdadeira a allegaçã.o do requerente ele 
llaveNm reco~ido vencimentos integrao.~ os 

Li~uido .......... ,. 186$200 
Saudo o fratomidiulo. -Sr. Dr. Alf1•Mo 

gngenio de Almoidn ·Ma.ia, Ministro da In
uu::;tri<t, Viação o Ohms l'ublicc~:3. (Assigna
do ), Alva.1·o de llfello CoHtinho de Vithena 
d.irectol' geral. - Confere, Ulysses Goes. ~ 
Conforme, Fernandes Sif.ua. -Visto, Lea?t
(lt·o Costa. 

Vão a imprimü• os scguintés 

PRO.JECTOS 

N. 61 A- 1901 

l!}mendct du S enado ao projevlo n, 61 , eles te 
ann~, '}UtJ extingue a sacçtío de JJagatlo'l'iu 
da Estrada ela Fe1·1·o Cenl1·al do B;·a.;it e 
rllt outras provirlendi.as 

(Vide projecto n. 192, de 1!103) 

. A' lJl'oposição i"PProvn.da pela Camam, 0'x
tmg~mmlo a secçao do paga(loria. da Est1·ada 
do I•erJ•o Cmtral do Brazil o ·roorrrrmízn,ndo 
a sua thcsouraria., oílcrccou o Se~ado uma. 
.omendn.,quo ~ubstituc. a approvação do acto 
naq uclle s~nt1do prat1ca.do peto Governo por 
uma. autot'Jzt~Çi\o p<.n·a quo o::~te expoça a:: 
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providcncin.s rcgaln.moniaros ncccssttrias á 
execução da lei. 

Comquanto essa faculdade seja uma attri
buição constitucional do Poder Executivo 
(art. 48, § 1° da Constituição) e desde que o· 
voto do Senado não vizou destruir os offei
tos do acto govePnamental, pensa a Com
missão de Orçamento q11e a emenda dove ser 
approvada. -

Su.la das Comrnissões, 18 do onovembro da 
1001.-Paula Guimarifes, presidentc.
Francisco Sd, rolator.-Mrtyrinh.- Cassiano 
do Nascimenlo.- 8erzedello Col'?'êa.- Luiz 
Pi::a. ' · 

Eraemllt do Senado a que se í·efcte o parecer 
sttpta 

Ao art. 4. o Substitua-se pelo seguinte: 
«Art. 4. 0 O Poder Executivo expedirá as 

pt•ovidencias rogulamcntarN necessat'Ül.S á 
execução da presente lei.>> 

Senado Federal, em 8 de novembro de 
190 l ;- Jrianoel de Que!:·1·oz· Mattoso Ribeiro, 
Vice-Presidentc.-Joakim d'O Catunda. lo Se
cretario.-Henrique .da Silva . Cout·inlio, SOl'· 
vindo de 2° Secretario.-Antonio Azeredo, 
servindo de .3° Secretario.-Josd dé Almeida 
Bm·reto, 4° Secretario interino. 

P1·ojecto n. 61, de 1901 (N. 192, de 1900) da 
Camm·a dos Deputados, que extingue a 
secçíío da pagadoria dct Est1·ada de Fm·1·o 
Central do Bta::::Z e dti outras prov.:den
cias 

O Congresso Nacional docrota : 
Art. I . o Fiel oxtincta, a socção de paga

doi· la da . Estrada de Fm•ro Contl'al do 
Brazil. 

Art. 2. o O quadr•o do pessoal da. Thesou
raria da. mesma estrada fica assin1 consti
tuído: 

12:000$000 
5:400$000 
7:200$008 

27:000$000 
19:500$000 

1 thesoureiro, vencimentos de ..• 
l escrivão, idem •.....•..• , ... 
l ftel-pagadoi', idem ..•.••..... 
6 fieü a ••••...• ,..... 4:50.0$ 
5 ajudantes de fieis a.. 3:900$ 
2,ajt1dantes de escrivão a................. 4:200$ 8:400$000 
2 4°R escripturarios a.. 2:700$ 8: 100$00-.J 
2 continuas a......... 1:800$ 3:600$000 
1 servente. • . • . • • .. • • . • . • .. . .. l : 460$000 

Art. 3. o As funcções da· pagado ria ficarão 
a cargo do thesoureiro, que distribuirá pelo 
fiel-pagador o mais auxiliares o serviço de 
pagamentos ao pessoal na Capital e no inte· 
ri01•. 

.Art. 4.° Fica approvada a providencia 
tomada pelo Ministro da Industria, Viação e 

Obras Publicas, em p:wtaria de 31 de janoil'o 
do 1900, de accordo com o disposto na pro· 
sente lei. 

Aet. 5. o Revogàln-se as clisposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 25 de junho de 
1901.-Va.3' de Mello, Presidente. -Carlos 
Au,gttsto Valente de Novaes, 1° Scm•etario.
Anuelo JouJ da Silva Netto, 2° Secretario. 

N. 89 A- 1901 

Autm·iza o Governo (t despender 200:000$, 
para repara~· o leito dct Estmda de Fe1·1·o do 
Rio do Ouro e fazer acqttisiçtío · de ca1·ros, 
machinas e wagons, reduzindo de 25 % as 
tcwi{as para generos de pequena lavoura. 

O projecto n. 89 do3te anno autoriza a des
peza de 200:000$ para a I'eparação do leito 
da Estrada de Ferro do Rio do Ouro e par<1 
acquisição de material rodante. 

O dispendio propo~to, referindo-se a ser· 
viços normaes e correntes,devei'ia,si julgado 
necessn.rio, incluir-se no orçamento geral. 
Seria uma pratica deaorganizadora a de se 
votarem simultanoamen te, pat•a occorrer a 
despezas ordinarias, credites orçamentarios · 
e creditas especiaos. 

Sem de.,;conhecor a conveniencia de me· 
lhorar aquella via-ferrea, a Commissão deve 
lembrar que ella",já pesa, com extraordinario 
deflcit, sobro o Thesouro: em 1900, a sua 
renda foi de 156:598$788, para uma dospeza 
do 421:509$798, sendo o de(icie do 264:911$010; 
o coofficicnte do custeio elevou-se ao exco· 
pcional alga1•ismo do 269,06. 

Oumpre ainda notar que, ha bem pouco 
tempo, no anno passado, o seu material 
rodante foi augmentado com a acquisição de 
carros-pranchas, do custo de 75:000$000. ,, 

Quando de outros melhoramentos careca 
aquclla estrada, que v,iriam modifien.r pro
funda e vantajosamente a s11a situação 
financeira, qual seria o de trazel-a ao centro 
da cidade, não ê opportuno augmentar-lhe 
os onus com a despeza consignada no pro-
jecto. · 

Tão pouco seria prudente, quando isto 
coubesse na acção legislativa, diminuir-lhe 
a renda, já tão diminuta, decretando reduc
ção de suas tarifas, que são excepcional
mente baixas. 

Sala das Commissões, 18 de novembro de 
1901. -Paula Ramos, presidente.- Fran
cisco Sá, relator.- Lui~ Piza.- Serzedello 
Co1·1·êa. - Cassiano do Nascimento, - May
dnk. 
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ANNAES J)A CAMARA. 

PRO.TECTO A QUE SE REFBRE O PARECER SUPRA 

(Projecto n, 89, de 1901) 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.° Fica o Gove1•no autorizado a des

pender <;~. quantia de 200:000$. para repaPai' 
o leito da Esteada de Ferro Rio . do Ouro c 
fazer acquisição de carros, vagões e ma
chinas. 

Art. 2. o As tarifas dos generos de pequena 
lavoura serão reduzidas em 25 °/o. . 

Art. 3.0 Re.vogam-se as digposições em 
,contrario. 

Sala das. sessões, 7 de julho de 1901.
,sa F1·eire.-.Augusto de Yasconcellos.-llel·edia 
de , Sá.- Celso dos Reis.- Henrique Lagden. 
-Nelson de Vasconcellos. 

N. 193 A -l\J01 

Ele'l>a à 2a classe, com o mesmo pessoal e 
vencimentos da Aclministraçi1o do Jl[ara
nhão, a dos Con·eios de Alagôas 

O projecto · n. 193 deste a.nno propõe que 
seja elevada â 2a classe a Administração 
dos Correios de Alagôas. 

Ouvido sobre o assumpto, o MiniSiierio da 
Industria informou o seguiu te, em officio de 
28 de outubi'O findo: 

igual ao da Administraçã.o de classe imme
diatanlOnte superior que o tivesse ma,is 
avultado, o que não se deu na repartição 
postal de Alagôas. » 

Effectivamente, verificou a Commissão 
que a ·renda do Correio, nu.quell~ Estado, foi 
nos ultimas tres annos a seguinte: · 

1898 •••••••.•• p7:149$450 
!899. . . • • . • . . . 56:209$320 
1900. :·........ 59:548$930 

Não tem alli o trafego postal importancia 
que justifique augmentar-se uma dcspeza., -
da qual já resulta o deficit do 69:821$617, 
superior á renda total produzida. 

A elevação proposta determinaria, por 
igualdadq de motivos, a de muít<tS outras 
repartições postaes. 

A Commissão não pó de, pois, dar ~C" o seu 
assentimento ao projecto. 

Sala das Commissões, 18 de novembro de 
1901.-Paula Guimanres. presidcmte.-F1·an
cisco Sá, relator.- Luiz Piza.- Serzedello 
Cor1·êa.- Cassiano do Nascimento. - May-· 
?'inh. 

N. 193-1901 

O Congresso Nacional resolve: 
Art, 1. o g• elevad<1 ú. 2o. classe;, com o 

mesmo pessoal c vencimentos da administr•a
ção dos cot•reios do Mu.ranhão, a dos Correios 
do Estado do Ala.gôn.s. 

Art. 2. 0 Rcvogttm-se as~ disposições em 
contrario. 

«Para tal elevação seria indispensavel 
quo o dito Correio produzisse nos ultimos 
tres annos rcnfl<.1. superior a, 75:000$, ou ti- Sala das sessõos, l ü tll) sotcmbro do 190 l, 
vcsso um muvimentt;~. do corrospondencin. -Raym,undo do JWranda. 

N. 226-1901 

Equipam os vencimentos dos empregados da.~ At!ministraçries do.~ Cm·1·aios de (líVlWsos E~tados 
da Uni(!o 

o. A' Commissão de Orçamento foi remet;tido o projccto do Scnn.llo quo equipara os ven
cimentos dos cmpregado:s da:s Administraç~õcs dofl Coi'l'oios do 1Uo Orando do Sul, Pará, 
Pernambuco, Bahia c Ouro Preto aos de igual categoria díl. do Est:tdo do S. Paulo. 

O primeiro aspecto pelo qual se iinpõe <í nossa aprccüt<;ão osso projecto, é o do 
augmento de despeza quo elle doterminartt. 

Este fica demopstrado pelo seguinte quadro comparativo do qua.nto actualmente custa 
o pessoal das administrações postam~ de que se trata e do quo custará, si n.pprovada fôr a 
proposição: · 

Administrações 

Rio Grande do Sul. .. : ....•.....• 
Pa.rá ...•.......•....•.•..•...... 
Pernan1hueo ......••.......•..... 
Bahia. ...•.•.•••..•...•••.•••..••• 
Ouro Preto ....••.•••...•.•....•. 

Despeza actual 

178:465~000 
172:43~$300 
1 !)();!) 10$000' 
191 ):f)l 0$1J00 
l7B:342$500 

005:060$000 

Despeza pro-
jactada 

199:365$000 
~10::1:3:!~500 
~..3l:Sl0$0UO 
2:.31:810$000 
208:442$500 

1.000:760$000 

Augmento 

20:000$000 
4G:90fl$000 
40:!)01 l$000 
40:\J00$000 
3G:l00~UOO 

ltl5:700$000 
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A elevação de vencimentos do projccto importará. em 2:100$ para cacla n.dmi • 
ni::;trador, que de 8:400$ passará a ))crccbcr 10:500$; pa1'a os thesouroiros, a elevação 
será. de 1:400$ ; para_ o contador, o chefe de secção c o primeiro officia.l, será de 1:200$; 

, paru. o segundo o!Iicial, 900$; para o terceiro official, o fiel e o porteiro, 600$; para p 
amanuensc, o praticante .e 9 carteiro, 400$000. . 

Assim, quanto malor a remuneração actual, tanto maior será a vantagem 
nova. 

Só aos contínuos e serventes, pariás da escala do funccionalismo, o favor não-alcan-
çará: melhm'a,-se a situação de todos ; fica a delles inalteravel. , _ 

Nem se espera que o augmento de despcza fique limitado ao que acima foi 
demonstraclo, ilo 185:700$000. Outros accrescimos já se tem em vista. com a elevação 
de classe das Administi'a~es de Santa Cathtt.rina, Alagôas, Ceará e Sub-Administrações 
do Ubera.lm, Campanha' o I?iamantina, constantes de projectos apresentados â Camara. E , 
si esta · ainda. se não pronunciou sobro clles, ê facil, entretanto, crer que o projecto 
do Senado propicíar<L ensejo á adopção das medidas que elles consignam. E assim o 
augrnento de despeza se elevará a mais de 300:000$000. · .. 

O onus avultadissimo com que o Correio sob1•ecarrega o Thesouro da Repu_blica 
tem impedido a dqcretação de providencias indispcnsaveis á boa organização do serviço 
o cuja nrgoncia se impõe muito mais imperim3amente ·do que a de augmentar venci-
mentos do pessoal superior. · 

A todos sobreleva a necessidade de melhor escolha do agente, que é a unidade 
postal, e pelo seu numero, como pebs suas relações com o publico, é a con
dição elementar de um bom serviço. Os vencimentos actuaes impedem o recru
tamento de pessoal idoneo. O agente de 4a. classe _percebe, mensalmente, de 180$ a 480$ ; 
e das 2.629 agencias di:;;siminadas no interio1• do paiz , 2.001 são dirigidas por funccio
narios daquclla cat.egoria. Quando não se póde remunerar melhor a estes, não é oppor· 
tuno fazel-o aos das repartições inferiores. 

Por outro lado, a equiparação estabelecida no projecto não o justifica pela igual im-
portancia das administrações a que elle se refere. , 

Essa importancia.mede-sa pela ronda e pelo movimento postal. · 
Quanto á ronda, nenhuma das outras administrações pôde ser posta em parallelo com 

a de S. Paulo. Eis a comparação relativa ao ultimo ~nno (l900): 

Administração 

S. Paulo ........... , ... , 
lU o Grande do Sul .... . .• 
1-'nt>á. .•••••.••••• , • , ••••• 
Pcrm~mbuco ....... ' ..... , 
Bahia .....•.•.... . ..... , 
Oueo Proto .............• 

Renda 

2.008:988$230 
462:136$456 
262:933$890 
232:173$705 
260:985$440 
665:754$500 

Saldo 

420:402$649 
17:377$225 
27:032$615 

~Deficib 

140:396$147 
122:811$165 
542:218$028 

Quanto ao movimento postal, muito longo tambmn ostt,;, de verifica.r-so a igualdado que 
a equiparação peoposta. faria t:·~'osuppot•. 

A co1·rcspondencia total (cJ:Cpodida, recebida o em transito}, sogundo as uUímas esta-~ · 
tistici.tS pnl>licauas, que se rofcrcm a 1899, foLa seguinte, nas administrações quo vamos 
comparando : 

:S • Pattlo ......•.................... , , ...............•.. 
Rio Grande do Sul •... , •...•.. , .•.•...•.. , . ·, ••.•••. , ••.. , 
Pa~rtt. ...•....•.... ; · ... , ••....•........•....•......•....• 

-I>ernambuco ...••••.•..•...••.•.. J ••••••••••• • · ••••••••••• 

Baliia ........ , ......... · · ... , .............. _ ............. , 
O tn•o. P1•eto; ........•.•..•..•.....•.....• , . , •••.•.•••. , , • 

O total dos-registrados sem valor foi : 

S, Pttnlo ........ , ...... , •.•... , , .•.•..•............ ; ..•.. 
Jlio Granue .do Sul ............................. . .......... . 
P:ti'á, .•............ ...... I ••• I ••••••••••••••••••••••• " •• 

Pcenambuco .• , •.••...•. , ..•...•• , ., ....... , •••... ,. , ., .• 
l~l1\\itt.'. ~ ........... ' .......••... ~ .. ......•..•....••...•.• 
Ouro Preto ••••••••••.••...•••.••. , ••••.•••••.•. · •..•..•. 

9.896.798 
4.465·036 
3.876.849 
8.433.486 
8.356.411 
2.877.627 

464.572 
455.486 
207.117 
341.830 
229.820 
305.288 
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O movimento dos registr·ados com v~lor foi o s3gnin 1;o, pela,q s:tas imporbncin,s : 

Admini~&rações 

S.~Paulo ••.••.....•..•.•...• 
Rio Grau de do Sul.. ...••..•• 
Pará. .•••.•••. : ....••....••• o , 

Pernam·buco ....•.••.•...•..• 
Pahia, .•.•••.• I ••••••••••••• ~ : 
Ouro P1·~to ..••..•• , , ••.••.• 

Valor expedido 
4.391:902$186 
1.202:247$629 

528:806$737 
305:065$693 
4.50:105$180 

L 300: 595$27 4 

Va,lol' recebitlu 

7.938:409$675 
919:413$830 
617:781$470 
410 : 832Si;3l1 
608;811$0'25 

1.444:495$127 

Valor em transito 
1.190:714$100 

118:87:3$940 
109:990$160 
410: 020$81 o 
197:860$205 
518:051$114 

Como ultimo elemento de comparaçã.o, damos n.qni o numero cl~ age}lCÜts subordi· 
na.das a cada uma das administrações referidas : , 

S. Paulo ..•...........••.•............•. ~ .. I.............. 385 
Rio Grande do Sul .........•......••... .. .... · ......... I....... 113 
Pará .... ~..... •. . . . . . . . . . • • • . . . • • . . . • . ••. . . • . • . . . . . • . . . . . . • 34 
Pernan1 buco ..... ·, I •••••••••••••••••••••••••••• ~. • • • • • • • • • • • 151 
Bahia...................................................... 192 
Ouro P1•eto...................... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 

Os dados exposto3 mostram que a equiparação votada polo Senado não c01•rosponde 
nem . â im.portancia. relativa das administrações postaes, nom á. extensão dos trabalho3 a 
cargo dellas. . 

O projecto visa apenas favorecer um determinado grupo de funccionarios. Nã.o o 
aconselham as circumsta.ncias financeiras do paiz, nem as necessidades do serviço publico. 

Parece, pois, á Commissão que rejeitando-o, a Cama.1•a. procedet•á com acerto o pa
triotismo. 

Sala das Commissões, 16 de novembro de 1901-Paula Gutmaraes, predidente.-J?ran· 
cisco Sd, 1'elator.-May1·ink.-Luiz Piza.-Se,·zeclello Co~·rêa. 

PROJECTO A QUE SE REFERE . O PARECER SUPRA 

(P1·ojecto n. 266 - de 1901) 

Do Sena.!o 

O Congresso Nacional d~creta : 
Al'tigo unico. Ficam equiparados os vencimentos do.3 empregados Lias admínístl'lt~;õos 

dos CorrPio.~ do Rio Gra.n'do do Sul, Pará, Pm•na.mhuco, Ba.hiu. o do Ouro Preto, em Mina.:; 
Geraes, aos de igua.l categoria. d-\ do Elita.do tle S. Paulo ; rovogad:~s as <li1$posiçõos em 
contra1•io. · · 

Senado Felet•a.l, {} de outub1•o do 190l.-Jlfanoel de Quei1·o:; llfcttto.~o - ~Ribeiro, Vice-Pro· 
sidento.-Alberto Jos~ Gonçalves, 2° Secretario, sm•vindo de l 0 .-Generoso Poncc, 4° SeCl'O· 
ta.rio, se1•vindo de 2°.-Antonio .... 1seredo, servindo <lo ::S0 Sccretario.--i"il'mino Pires Ji'e1·1·eita 
servindo do 4° Secretario. 

N. 250 A - 190 l 

Institue um registro das opemções de cambio 

A Commissão de Orçamento estudou com 
o maior euida<Jo o actual pi·ojecr.o, pois o 
assumpto de que trata tem a. mais vital im
pm·tancia para o Paiz, attcnto3 os largos 
males que ao credito publico, aos interesses 
da naçãot do seu cJmmercio. de sua. indns· 
tria e de sua. producção, causam as incx· 
plica.veis e instaveis oscilla.ções que em um 
mesmo dia, e ás vozes em uma. mesma hora, 
soif1'em as taxas cn.mbiaes. Essas osclllaçõe~ 
causam com effeito maiores prejuízos do que 

a pr.,pria depressão tla.s taxas, deslle que 
esaa. depros.3ão se mantivesse com certa esta
bilidade. Em. uma taxa ba.ixa., mas de certa 
esta.hilidade, todas as transacções se regula
riam por ella e o commcrcio terin. uma base 
segura. para seus calculo8, sabendo mais ou 
menos quanto teria de pagar, c por quanto ~ 
poderia vender as suas mercadorias, apre
ciando o,, seus lucros ou perda~. Havet•ia 
uma corta lei reguladora nos preç-os. 

C'i}m as oscilbções bruscas nada é }Jossi v oi, 
e a consequcncia fatal serâ. a obrigação em 
quo so vê o commercio do exaggcrar os seus 
pl'eços paea acautelar-se de p1•cjuizos futuros, 
com sacrlticios do consumidor. Accresce que 
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as oscillr~ções ft•equontcs .pr.rmittindo a. uns 
pr(.~uizos ma.iot•cs e n. outros menores despo
z.a.s, perturbam o merca.do na vendc.t das mer
cadorias, desuniformizttm os preços e _dão a 
todas a.s transacções um estado de incerteza ·e 
de anarchia. quo impossibilita toda e qual
quer segurança da vida . commercial. 

Os proprios autores do projecto não acre
ditam que com a.s providencias consignadas 
obstarão esse grande mal, c dahi o dever da 
Commissão · de estudai-o e fra.ncamente 
cmittir a sua opinião. _ 

Conseguirct o projccto os fins que todos al· 
mojamos? 
P~nsa a Commissão que não. I<:m sua opi

nião o projécto, que deve todavia ser adapta
do, convenientemente modificado em sua 
redacção e ainda em sua substancia; tem 
apenas como está. concebido a vantagem de 
poder fornecer uma e;;tatistica. exacta das 
remessas reaes-feitas para o exterio1·, sem no 
cmtanto pode1• dar exactamente' uma . id~a 
das transacçõcs fictícias, do puro jogo, de 
modo quo o Governo c o paiz pudessem, ao 
menos, bem apreciar os males que nos cau
sam os ,bancos estrangeiros de cambio, que, 
longe dé limitarern-so aos lucros das opeea
cões reae.~. se envolvem na jogatina, dahi, 
sem attenção ao credito do Paiz, sem attcn
dcr .aos males que acarretam ao commercio 
honesto, procuram auferil• o de facto aufe
rem os espantosos lucros com que pagam di
l'Cctorias caríssimas e distribuem largos e 
enormes dividendos. O projecto manda fa
zeJ.• o rogislro das operações de cambio, que 
só so1·ão validas uma vez 1eito o re
gistloo. E' claro que as operações que 
representam sommas reaes irão todas 
du.r ao registro, e a~ lottt•as serão apl·e~en
ta.da~ á apposiçã.o do sello, porque não ha 
intores:m em furtar o contracto á essa obri
gação quo tot'JUI. valida a operação. O regi~
tro dará, pois, por caso facto, uma. ~statis
tica oxacta. das remessas reacs do valol•es 
etfectuados. Ma~ as operações de jogo~ As 
opor•ações fictícias 1 Como obrigal-a::J ao re
gistro si os que fazem-nas não teem necessi
dade das lct eras, não carecem dellas para 
liquidarem as transacções que · so liquidam 
amigavelmente po1• difl'orença entre parti
~mlat>es e quasi sempre com o::J proprios ban
cos~ Qual a necessidade que os obrigará a 
pagar o deposito do sello e a taxa de registro ? 
A penalidade do projecto é a nullüladc dos 
contractos, mas cs ~es teem assentado até 
hoje, em toúa essa de~cnfreada jogatina, na 
1'ó dos contractantos, o nã.o consta. quo nas 
roodollu.s do cordas, para usal' da linguagem 
om uso, so tenhi1 uma voz só reclamado a 
acçã.o do Podor Ju<liciario. Vê assim a Cama.ra 
(1ue ao rogistt•o serã.o levadas aponas as opera
ções legitimas que ficarão oneradas (le uma 

Camt\rn. Vol. Vll 

nova taxa,sem que se tenhn. cohibido a jogati
na .e sem (1ue se tenha um meio segul'o de 
conhccet! a séri~ avultada de operações fictí
cias eft'ectuadas na ganancia do jogo, e li· 
quidadas pJr dift'erenÇ;.. Assim, pensa a 
Conunissão que o projecto não consegue 
evitar a jogatina, não impe(le as liquidações 
por differença c não cvitl. mesmo uma 
das causas que directamente contribuem 
para as oscillaçõos cambiae.3, oscillaçõcs 
que não assentam no jogo feito pelos parti
culares, mas que assentam em duas causas 
unicas. Primeieo-esse facto do serem os 
bancos estrangeil'os casas de jogo, casas quo 
tomam parte na immoral e3peculação, que 
vivem om larga parte des3e negocio illicito, 
e dahi o interesse que teem em trazer o 
mercado perturbado, vacillante conforme 
as probabilidades de lucro ou perda, e ojogo 
que estão a faze1•. E' claro que si o.:~ bancos 
estrangeiros não fossem casas de jogo, nlo 
entt•ass3m em especulações dessa ordem, para 
liquidar por differença, pouco a!fectariam 
as taxas as jogatinas dos particulares, desde 
que estas não affecta.m a remessa dG fundos, 
do;;de que estas não especulam sobre lettras 
reaes. A segunda causa é o vicio insanavel 
de nosso mercado do café: 

Es~e me1•cado está de um certo numero de 
annos para cá subtrahido á concurrcncia, de 
modo que as lettra'S de cambio são o mono
poho de meia duzia de casas. Os commis
sarios na.cionacs desappareceram, e o lavra
dor ou os productos nã.o dispõem das lettras 
e não as mandam vender. 

E:isas se concentram em um pequeno nu
mero de mãos estrangeiras quo as vendo-. 
riu.m com mai.~ ,ou menos facilidade si pt·<~·
cisassem de dinheiro, o que não acontece por
quo são ellas intermediarias do importantes 
casas americanas o edtrangoiras, dispondo 
de largos capitac:s o por conseguinte do cre
dito. E::~ses intermediarius ou exportadores 
sabem quo pela urgencia de pagamentos 
no oxter·iol' para o commorcio, para. o Tho
sout·o, e para os quo remettem salarios o 
lucros essas lettras sel'ão p1•ocuradas, porque 
não ha outro meio, attonta a natm·eza. da 
moeda que possuímos, de pagamento ou de 
remessa do fundos, o nestas condições ven
dem-nas quando querem e pelo preço quo 
quer-em. Este facto poderosamente contri
lmo para os abusos que se dão n<ts taxas do 
camhio e quo tã.o gt•avos por"turbações, occa· 
siunam ao tlosonvulvimrmto commet·cial, in· 
dustl'ial o economicu do P<tiz o :1 riqueza. 
publica o pal'ticular. 

E' poi~ ·opinião do relator quo os dons 
gra.ndos cttncros a devol'al·-nos são O" vicio 
da nossa ot•g:tni?.ação comrnm·cial do um l:ulo 
e (lo out!'o;"ao lado tia agiobgom,a, natureza. 
dtt moeda que possuímos, sendo osta. ultima, 

H 
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a que mais segurament<: alill!enta a p~i- · 
mcira, a nutre e av1gora, unpedmdo os mews 
de extirpa.l-o, a, não ser combatendo-se o 
monopolio j;ielo monopolio em favor do Es
tado ou lentamente abrindo~novos concurron
tcs ao meecado de café de n:iodo a subtrahil-o 
3, acção asphyxiante da especulação ameri
cana, emquanto não entramos no regimen 
monetal'io normal-a moeda mctallica e o 
bilhete do banco conversível á vista e ao 
'portador. · . 

A' vista do exposto c como necessaPIO é 
minorar o mal que nos affiige c dev~ra_ a 
maior par:te de no ::;sos recm•sos,a Comm1ssao 
entende que o projecto poderá sor"'adoptado 
com as seguintes modificações. · 

o § 1 o do art. 1 o redija-se assim : 
Os contractos de cambio só produzirão 

todos os seus effeitos uma vez inscriptos no 
referido registro e pagos os sellos devidos. 

O § 2°·do art. 1 o redija-se assim: 
A inscripção só poder:t sor feita depois de 

effectuado o deposito da importancia corres
pondente ao sello das lettras do con
tracto. 

§ 3° do art. lo. As lettras serlio apresen
tadas para apposição do sello,dontro do prazo 
de cinco dias. As q uantia.s depositadas para, 
o atreito do sello das lcttras, quo ser(t pago 
por verba, não poderão scn• restituida.s mes
mo em caso de nullida.do dos contractos ou 
quando deixem as lettras de ser levadas (t 
apposição do sello. 

Accrescento-so: 
• Art. 3.0 Serão nulla.-s n.s opcra.çõcs de cam
bio quo não fo1•em levadas a registro o su
jeitas á multa de 50 o I o do sou vu.lor o ito 
valor equivalente ao do contrado, 0111 CitSO 
<lo reinciclencia os bu,ncos quB as e1fo
ctna.l'Om. 

Paragrapho unico. O corretor que func
cionar na operação terá a pena. do suspcnsiio 
po1~ seis mezcs c a sua fiança responderá pela 
multa imposta na presente lei. 

O art • 2° md ija-se assim : 
No· regulamento que expedir o Governo 

creando a repartição de registro, serão de
signados o local de registro-a taxa do mes
mo e as multas por infracções, além de 
outras obrigações que julgar convenientes 

· -no sentido de exercer rigorosa. fiscalização 
para plena execução da presontr. lei. 

Paragrapho unico. Será m<üs exigida cer
tidão }Jil,l'a inicio de qu:Llq_u(>r itcção no Paiz 
ou cumprimento de sentença de tribunaos 
estmngciros, si osta, acção tr.vc por base 
documentos sujeitos a ost;t formalifhtde. 

A.ccrescento-sc ~ 
Art. 4. 0 São peohibidas as liquidações por 

di1I'erenç.a c os corretores_ que nellas f'nn
ccionarem terão, além da multa correspon
dente a 50 °/o do valor do contra.cto por cuja 
importancia responderá a fiança a pena .. de 
suspensão por seis mezes, e em caso de rem
cidencia, não poderão continuar. a exercer 
03sa funcçã,o. Os baocos envolvidos nessas 
transacções ficam sujeitos ú multa corresEon
dento ao quintuplo do valor da trap.sacçao .e 
em caso de reincidencia não poderao conti
nuar a funccionar na Republica, sond.o-lhea 
cassada a antorizàção conferida. 

O :wt. 3° do projecto passn,râ a sm·. 5o. 

O art. 4° do p1•ojecto passará a ser 6°. 
Sala das Commissões, 18 de novembro do 

1901.-Paula Guimcu·aes, presidente.- Ser
z eclello Corrêa, relatot•.- Mayrinh. - Lui:s 
Piza.-Cassiano do Nascimento.- Francisco 
Sá. 

PROJECTO A QUE SR REPERE O PARECE!t SUPRA. 

N. 250-1901 

O Congresso. Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica insti&uido um registro das 

opcraçõe . ..; de cambio. 
§ 1.0 Para produzirem todos seus etreitos 

os contracto> de cambio, é nocessario sejam 
inscriptos no registro. 

~ 2.° Faz-se a inscripção depois <le effe
ctuado o deposito d:1 importancia correspon
dente ao scllo du,s Lcttra::~ do cont1•acto. 

§ :3. o As Iot~r~s podem. ser apres?nt:ulas 
par<~ n. appostçao do sello {lentro, somGntc. 
do prazo de cinco dias, c si _o ?ão foeom, 
con,ide1·ados nullos de pleno d1rett.o os con
tractos respectivos. ·As quanti:ts depo.~itada~ 
para o ofl'oito do sello das tottras, quo sera 
pago pot• vorba, em caso algum s01·ão resti
tuid<ts. 

Art. 2.0 E' o GovernQ autorizado a fixar 
uma taxa do registro. 

Art. 3.0 A repartição do registro enviará 
dia1•iamonte no Thesouro o á Estatística 
Commercial um quadro das operações inscri
ptas. 

Art. 4. 0 Revog<~m-se as disposições em con .. 
trario. 

Sal:t das s·cssõcs, 17 do outubro (lo 1901. -
-Alfredo Varella.-Cassiano do Nascimento. 
-fltt1·bosa Lima. - 1'11arçal Escoba1· .-Aw·e-
liano Bm·bosa.-Soares dos Santos. 
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N. 288- 1901 

Au~m·i.z a o Poder Ec,;ectt-livo a concede1· um 
anno de Ucença, sem vencimentos, ao cida
drio Joaquim B ttrbosa Pinto, po1:teiro da 
DirecçGio Gm·aZ de Saude do Exerctto 

A Commissão de Petições c Poderes, to· 
ma.ndo conhecimento do req_uerimento em 
que· o Sr. Joac1uim Ba.rbosa Pinto pede um 
anno de licença, sem vencimentos, para tra
tar de negocias de seu interesse e at tendendo 
á informação. que sobre o mesmo pedido deu 
o director geral da saude do exercito, ê de 
parecer que seja deferido o :pedido com a 
a,pprovaçã.~ rlo seguinte pl'ojecto: 

sidade publica, propõe que sejam esses saldos 
mobilizados, entregando-os o Governo a um 
banco, apoiado no credito do Estado, e que 
faça parte do systema :financeiro da Nação, o 
qua.l os empt•egará em emprestimos que 
rendam juro superior ao que paga o Estado 
com um tríplice destino: 1°, auxiliar a 
indu~tria agrícola e manufactureira; 2°, au
xiliar os funccionarios publicas civis; 3°, 
exonerar gradualmente o Esbdo da respon~ 
sabilidade de pagar ós juros dos saldos dos 
depo.~itos das Caixa.~ Econpmicas e os mon
tepios, pensões e apo.sentadorias civis. O 
banco deverá gosar durante lO annos do 
cur~b forçado para lettras _ emittidas 
para os emprestinios ás industrias agrícola 

o Congresao Nacional resolve: e manufactureira, lettr~s essas do prazo 
Art. l. o Fica o Poder Executivo autori- de vencimento curto, garantidos pela'l hypo· 

thecas do3 immoveis e das safras ou pro
zado a, conceder um anno de licença, sem duetos manufacturados ou em elaboração, 
vencimentos, ao Sr. Joaquim Barbosa Pinto, afim de dispo1• de meios e recursos para 
porteiro da. Direcção Geral de Saude do Ex- prestar auxilias effica.zes áquellas indus
ercito, para tratar de negocias de seu inter- trias, antes que os saldos annuaes dos dopo
esse. sitos das caixas economicas constituam uma 

Art. 2.o Revogam-se 'as disposições em somma sufficiente para esse :fim, e tambeni 
contrario· ' para libertar o Thesouro do onus de pagar 

Sala das Commissões, 18 de novembro de os juros dos mesmos depositos e de outras 
1901.-Esperidião, presidente. -Tavmes de responsabilidades que se vão avolumando, 
Lyra, relator.-Jose l!Juzebio.-Trindade. como sejam as referentes ás pensões civis, 

N. 289 - 1901 montepios, àposentadorias e jubilações. 
\ A Commissão de Orçamento, a!itenta a 
\~ \ Au'toriza o Poder Ea~ecutivo a organizar um respeitabilidade do autor .da idéa e o alto 

'-...J banco denominado Banco Auxiliado r, com conceito de que merecidamente gosa como 
0 capÜal de 50.000:000$, a completat·-se cidadão, julgou de seu deve1• não subtrahir ao 
em dez annos com os saldos annuaes das estudo da Camara o projecto em que corpo
Caixas Econornicas e Monte de Soccor~o, e riftca ipsis verbis as idéas do illustre lente 
da outras p1·ovideneias - da Escola Polytechnica., devendo, todavia, 

notar a Camara que na lei orçamentaria, 
o eminente lente d!J. Escola Polytechnica votada para o futuro exercício, os saldos 

Dl'. Alvaro Joaquim de Oliveira, em pe- das entradas e restituições foram dostina<los 
tição dirigida á Camara, e que foi submet- á caixa de resgate das apolices internas. 
tida á. Commissão ,de Orçrtmento, suggeriu O assumpto é de grande importancia a 
a idéa da · creação pelo Estado dfl. um banco de excepcional delicadeza. Revela em sua. 
organizado com o :fim do mobilizar e uti- substancia. um interessante e engenhoso mo
lizar em auxilio ás industrias ·àgricola e canismo para auxiliar a. lavoura e as in
manufacturoíra del)ta Capital e dos Estados dustrias do paiz, exonerando o Estado das 
do Rio, Minas e Espírito Santo o aos func- responsabilidades grandes que lhe adveem 
cionarios civis de toda a Republicn., ex- do montepio e das classes inactivas, mas o 
.oneeando-se o Estado do pagamento de banco irá dispor de dinheiros, que são a 
juros dos saldos dos depositas das caixas economia. do pobre e pelos quaes o Estado 
cconomicas e dos montepios, pensões e não deixará e não poderá deixar de conti
aposentadorias civis, capitaeB que são nua r a ser responsavel, qualquer que seja a. 
hoje lançados no sorvedouro das despezas gestão do banco, dependendo tudo da ho
publicas,. onerando de modo crescente, nesta e competente gestão que lhe der a. 
de anno para. anno, as responsabilida.des directoria. Sem duvida por isso mesmo, o 
do Thosouro. O peticionaria, tendo em vista autor do projecto indica em sua petição que 
que os saldos, em mão do Governo, dos de- devertL ser-lhe daua a presidencia, já porque 
positos rlas Caixas Economicas, pelos quaes é o autor da medida o melhor do que qual
paga 'Í l/2 °/0 de juros, já. importam em quer outro cómprehende a sua extensão, já 
cerca de 118.000:000$, c quo são augmen- porque Justamente reconhece em si, e nin
tados (te seis c sete mil contos annuaes, sem guem pode cont~stal' e todo o paiz o affir· 
que esse augmento corresponda a uma neces. ma, as qualidades de honestidade e sorieda-
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do que urna tal gestão ucverii. exigie. A 
Commissiio, ante a relcvancia do assumpto, 
submctte o projecto ao <.'studo da Camara, 
quo resolverá como entender e julgar acer
tado. 

Sala das Commissões, 18 de novembro dé 
1901.-Paul(t Guimarães, presidente.-SeJ·
zedello Om·réa, relator.-Lui.:: Pi.za.-.fi'ran
cisco $ú.-Cassiano do Nasc·imento.- May
rink. 

Projecto de iei 

ArG. I. o E' o Govc~·no autoriz::ulo a orga
ni.:D1l' um banco denominado-Banco Auxi
liador-com o ca pita, I do 50.000: 000$ a 
completar-se em lO annos com os Si1ldos 
annuaes das caixas economicas o monte de 
soccorro. 

Art. 2. 0 O banco terá duas carteirag ou 
secções,umadenominada-Sccçãoindustrial--'
e outra-Secção de aux.ilio aos flmccionarios 
civi:; da Republica. 

Art. 3. o Da secção industrial : 
O banco fará. annualmente aos agricul

tores c industriaes : 
a) adea,ntamentos pelo prazo de um anuo 

sobro penhor ·agl'icola (safra pendente), ou 
hypotheca d.os productos em elaboração, 
feitas as avaliações com abatimento de 60°/0 , 

juros de 7 °/o, a partir da data da fundaçtio 
do banco, sendo : 

em cada um dos tt•es primeiros annos, do 
25.000:000$; em cada um dos tre; annos so· 
guiutes, de 20.000:000$; em cada um <los 
tros annos seguintes, de: 15.000:000$ o 
em cada um dos aunos a. seguir, de 
10.000:000$000. . 

§ 1.0 Os ad.oantamontos dos novo primoi
l'OS anuas serúo rcpresontados por Icttt•as 
hypothecal•ias com cut·so foi·ça.rlo nos E~:~tn.dos 
sorvidos pelo banco d.uranto um anno, a 
contar das datas das lottt-as, que serão res
gata. veia onti'i.o pelo banco, om papel-moeda 
ou om lett1·as cort•espondenteli ao novo anno. 

§ 2. 0 As emissões dessas lottr•as sorão icitas 
pari-passu (t realisaçü.o dos contractos do 
penhor agrícola annuaes. 
· A partir do dccimo anno, os adca.n ta
mantos sol'ão limitados a 10.000:000$ an
IJ ualmente, em dinheiro. 

b) emprestimos annuaes de 25.000:000$ 
por prazo do cinco annos sobt'e hypotheca dos 
immoveis avaliados com abatimento de 
60 °/o, juros 7 °lo, amortisação d() 20, 22, 27, 
e 31 o I o, e os juros pagos a começar do fim 
do lo anno, e a amortiSa.ção, do fim do se
gundo, durante os cinco primeiros annos. · 

§ 1 . o Os empreo:Himo~ no.:; cinco primeiros 
a.nnos serã.l} representados 110r lettras hypo
tllcc;wia.s com curso forçado nos Estadoi.l :ler-

vidas pelo banco durante cinco annos, de· 
ct·csccndo o valor annual de ca.da lettra d.c 
20, 22, 27, 31 °/o a partir do fim do segundo 
anno, c resgataveis pelo banco pelo valot• 
que ti v orem, no fim de cinco annos (31 o 1 o). 

§ 2. o O banco pagará annualmente, em 
dinheiro, ao portador da lettra a quota. da 
umortisação vencida, carimbando a, mesma 
lettra.. · As emissões das roferitlas lcttras 
soriio feitas pari passu á realisaç.ão dos con
tra.ctos sobre hypothecas dos immoveis, c si> 
durante os clnco primeiros annos . 

§ 3 . o A partir do primeiro :.mno, os em
prestimos, feitos na mesmas condições, serão .. 
limitados a 10.000:000$000 annuae;;", em di
nh('iro. 

Art. 4. 0 No fim dos dez annos estar::t inte
gralizado o capital do banco em dinheiro. 
Para esse effeito, o Governo entregará an
nualmente ao banco, durante · os dez pri
meiros annos, 5.000:000$ dos saldos dos de
posites e monto de soccorro, obrigando-se o 
banco a pagar nosso período os juros de 
4 1/2 % , annua.lmente, sobro as quantias ro
cebidàs; o a pagar além disso, a . partir do 
undccimo anno, os mE\srnos ,juros sobre o 
total recebido e sobre 5. 000:000$ accrescidos, 
annuaJmente, até perfazer os juros sobre 
100. 000:000$000. . 

A partir do vigesimo . anuo pagará annual
mente, juros de 4 I/2 % sobre esta qmtntia. 

Art. 5. o O banco mandará. levnntat• <i 
planta. cn.dastral das fazendas, á medida quo 
estas lhe forem send.o hypotheca.das. As des
pezas com esse tra.ba.lho, como as quo deter
minarem os cmprestimos souro hypotheca do 
immoveis,serão pagas pelos agricultores em 4 
prosta.ções·,u. partir do fim do 2° anno, ahean
gondo as importa.ncia.s despendidas e jm•oJ 
ao 7% . As <.lesp..lZU.S provenicn tes do~ adean
tamentos serão pagas quando estes o iorom, 
vencendo tu.mlJom jut•os do 7 11/o. 

At•t. G.o O b:wco, sempre quo julgar con
vonionte como ro . ..;lstencia. á. baixa. do pre~lo 
pelo oxcessJ da o1fm·ta, fu.rá. emprestimo, 
alóm dcs que são garanti1los pelo penho1· 
ogl'icola ou dos productos manuí'acturad.os, 
sobre 25 °lo do pt•oducto jú. preparado e 
prompto para a v onda., q ne o agriculto1• ou 
industrial conservará. om deposito, eapora ndo 
melhores peeços. 

Paragrapho uni co. Esses omprestimos se
rão feitos em dinheiro, sobre base dos preços 
correntes, garantidos por lettras a prazo de 
tros meze.3, juros 5 o I o, refvrmaveis por 
mais tres mezes. 

Art. 7. o A s0cção ind.ustrial d.o banco é 
destinada a auKiliar a agricultura e indus
tf'ias mannfactureiras na Capital Federal 
o nos Estados do Rio, Minas c E:-lpirito Santo. 

§ 1.0 Para esse fim poderâ ainda o banco 
fa.zor omprostimos aos agricultores e inclus~ 
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triaos, comprar e vendc1' café, as5uc11r c ou
tros productos dos Estados, podendo agen
ciar onde convier. 

§ 2.0 Os -omprestimos c adoantJmentos se
rão feitos qmttro vezes por anno, nos dias 
l a 20 dos rnezcs do março, junho, setembro 
e dezembro. 

Art. 8. o Da secção dos funccionarios c i vis: 
Esta secção é destinada a. auxiliar os func

cionarios pu blicos federaes c a exonerar o 
Governo gradualmente de pagar as pensões 

_ do montepio rQspectivo, pensões civis e apo-
sentadorias c jubihtções. 

Art. 9. o Os fundos dos ta. secção provirão: 
1°, tla. totalidade dos lucros liquidos da 

mesma secção ; 
2°, de, 75 °/0 dos luc1'0S liquidos annuacs da 

secção industrial ; 
3°, das contribuições. relativas aos mont}

pi.os instituídos a partir da data da fundação 
dó banco; · -

4°, dos descontos que cobl'ar o Governo de 
toda.s a.s pensões, montepios e aposentadorias 
(2 °(0 sobre as import.ancias respectivas) ; 

5°, da totalidade das contribuições do 
montepio, a p<trtir do oitavo a uno do func
cionamento desta secção. 

Art. 10. O banco fica obrigado: 
a) a pagar a.s pensões do montepio dos 

funccionario3 publicos que forem scndo.con
ccdidas pelo Governo a partir do segundo 
anno do funccionamento desta secção; 

b) a pagar, além dessas pensões, a partir 
do tcreoir•o anno, as que forem concedidas 
no anno anterior; a partir do quarto, as dos 
dons annos anteriores; a partir do quinto, as 
doJ tr0s annos antoriores; o assim por do
a.nto, de modo quo, a partir do 12 annos, do
pois do fuuccionamen1io desta secção, serão 
I)agas pelo banco todas as pensões do mon
topio tlos runccionu.rios puulicos; 

c) a pagat·, a pa.rtü• do segundo anno, 
todas as outras p:msõos civi::; e as apo:senta
dol'ias c jubitaçõe.~ concedidas no anuo an
teriot•; o, do dous em dous a.nnos, a:-3 quo 
tivoJ.•om~hlo concodi1las um armo, dou~. &t·e:.;, 
etc, annus antos do f'unccionamonto do banco. 

Os fundos dos h secção serão mobilizados 
por meio de emprestimos aos funccionarios 
civis de toda a Republica. 

Paragrapho unico. Esses emprestimos ven
êerão juros de 10°/0 ao anno, a contar d:\ 
data de cada cmpresõimo, e poderão igualar, 
no maximo, ao ordena.~lo, ou dous tcr<,\OS dos 
vencimentos, durante seis mezes. A arnorti-
7.:1.ção, descontada dos vencimentos, a partit' 
do mez que se seguir ao do ernprcstimo, ~erá 
do 8,33 o f 0 , de modo a ser totalmente amor
tizado o cmprestimo em 12_prcsta.çõos. O pa.
ganwnto dos jui•o .. ; começa. a ser feito 
com o da primeira. prestação. 

Art. 11. O banco será administrado por 
uma directol'ia composta do tres mombro s 
e terá um conselho fiscal tambern composto 
de tres membros. 
- § 1. o O presidente do banco, que será o 
seu organizador é auto1· do pl'esente pro· 
jecto, aprasentará ao Governo os nomes dos. 
outros directores, que sô entrarão em exer
cício depois que o Governo approv~.r as re
feridas nomeações. 

§ 2. o No caso de vuga, por morte ou desis
t oncia de qualquer dos llirectores, o.;; ou
tr•os submetterão á appeovação do Governo __ -
a nonieação de quem o deve substituil'. 

Art. 12. Si o primeiro presidente vier a 
rallccer ante::: -do decorridos cinco annos de· 
pois (lo funccionamento do ·banco, sua. farui:
lia te1•ú. dit·eito a. rocebor mensalmente do 
b~u1co os vencimentos quo lhe competiam 
duran·te o tempo que í'a.ltar para aquelle 
prazo. 

Art. 13. O conselho fiscal ser(t de livro 
nomeação do Governo, devendo sm· todos os 
empregados do b::tnco nomeados pela dire
ctoria. 

Art. 1-L O regulamento do bJ.nco será or
ganizado pela dircctoria e conselho fiscal e 
submettido á approva.ção, por decreto do 
Governo. 

Art. 15. O consBlho fisctll reunir-se-ha 
duas vez3s por moz; pod~ndo sor convom\do .L. 
sempre flUO o entcndee a diroctoria. l 

O Sr. Presidente-Amanhã h::.. verá 
sessi'í.o nocturna. A ordem do llia para a. 
sossão diurna ele amanhã é a seguinte: 

Continuação da. 2·• discussão do projecto 
n. 259 A, de 1901, com parecer sob1·c omen
das offerecida.s para a 2a. discus:ão do pro· 
jocto n. 239, deste anno, quo fixa. a. despcza 
do Mini .. ;tcrio das Relaçõc~ Exteriores para 
o oxorcicio do l ü02; · 

Continuação da. 3" discus:lfío do projccto 
n. 121, de 1901, autorizando o Poder· Ex
excutivo a. abril• ao Ministerio da Justiça o 
Nogocius Intm•iot•es o credito du 100:000$, 
supplemen ta1• ao n. 14 do a.1·~. 2° da lei n. 7,16, 
de 2U de dczomhi'O do 1900; 

3n. d!scus&Lo do projccto n. 206 C, de 1901, 
com parecer ~obro as emendas alferocidas 
para 3'• discussão do projocto n. 206, deste 
anno, fixando a despeza do Ministmio da 
Justiça e Negocias -Interiores para o exer
cício de l 902; 

-Continuação tla -3o. discus . .;ão do projecto 
n. 1:33 B, de 1901, que autoriza o Poder 
Execul;ivo a a.brh· a.o Minis~erio da Justiça e 
Negocios. Interiores o credito de 11:200$, 
snpplcmentn.r tl vorua. !)a do art. 2o tia lei 
n. 7-1fi, <le ~!) de (lozemiH'o do lVOU; 

2~ di:-~cw·:::ão do projecto n. ~5G, de lüOl, 
auto.riz'u.ndo o Poder .Executivo u, &bL'ir ao 
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Minis te rio da Guerra o credito de 736: 424$, 
supplementar á verba 10n. -Etapas- do 
art. 15 da lei n. 74G, de 29 de dezembro 
de 1900; 

3 11 discussão do projecto n. 265 B, de l 90 l , 
que suspende, durar1te seis mezes, o decreto 

. n. lG4, de 17 de janeiro _ de 1890, na 
parte relat~va ás liquidações forçadas par31 
os ba.ncos nacionaes com séde n<1 capi
tal de Pernambuco, que tiverem cessado 
pagamento até a data da publicação_ desta, 
lei · 

1~ di~cussão elo projecto n. 139 A, de 1901, 
estal}elecendo que as etapas dos officiaes do 
exercito e da .armada nunca serão inferiores 
a 1$400, qualquer que seja~ guarniç_ão a que 
pertençam, salvo as excepçoes da lm; 

2a discussão do projecto n. 253, de 190 l, 
autorizando o Poder Executivo a ah1·ir 
ao Ministerio da Fazenda os creditas extra
ordinarios de 2:676$445, ouro, e de 
2.954:500$332, papel, para attender ao pa
O'amento de dividas de exercícios findos; 
o la discussão do p1•ojecto n. 202 A, de 1901, 
autoriz(l,ndo o Governo a despender até a. 
quantia fie 50 :000$ para auxiliar as despezas 
de installaçã.o e os trabalhos do Congresso 
Agrícola; . 

2 11 discussão do projccto n. 247, de 1901, 
fixando a despeza do Mi'nisterio dn. Indust~i~, 
Viação e Obras Publicas para o oxerclClO 
do 1902. 

A ordem do dia para a sessão nocturna é 
a seguinte: 

3a discussão do projccto n. 206 C, de 1901, 
com parecer sobre as émondas o1fm•ccidas 
para 3a discussão do . projecto n. 206, deste 
anno ftxa11do a dei!pcza do Ministorio da 
Ju~tiÇa c Negocios ~nteriores pitra o exe_!·
cicio de 1902, caso nao se cnccrl'e na sessao 
diurna; . 

Continuaç~ã.o da ;za discussão do proJCciio 
n. 259 A, de 1901, com pare~er so_bre emen
das offcrccidas para a 2a. <hscussao do l>I'O
jccto n. 250! dcsto ann~, qt~e fix:1. a do~pcza 
<lo Ministerw das Rclaç~ocs l•,xtcrwrcs p:~m o 
oxercicio de 1002, caso não se euecrrc na 
sessão di uma; 

2a. discussão do projr~cto n. 2,17, de 1901, 
:fixando a despcza do Mínistct'io da. Ind:ustl'ia, 
Viação c Obras Public<.ts P<U'<.L o cxercicio 
de 1902. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 mi
nutos da tarde. 

l5la SESSÃO El\f 19 1\I<j NOYglllDRO Im 1901 

Presidencia do 81·. Saty1·o Dias ( 2'• Vicc-p1·esi
dente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a quo 
respondem os Srs. S<~tyro ·mas, Carlos de No
vaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, Luiz 
Gualberto, Gabriel Salgado, Sá Peixoto, Ho
sannah de Oliveira., José Euzebio, Guodelha. 
Mourão, Cunha Martins, Anizio de Abreu, 
Nogueiea Ac.~ioly, Thomaz Accioly, João 
Lopes, Frederico Borges, Sergio Saboya,Gon· 
çalo Souto, Eloy de Souza, Tttvares do Lyra, 
Trindaêle, Cu.millo de Hollu.nda, Silva. Mariz, 
Ermirio Coutinho, Gomes de Mattos, Bricio 
Filho, Pereira de Lyra, Julio de Mello, Ray
mundo de Miranda, Joviniano de Carvalho, 
Fausto Cardoso, Seabra, Tosta, Manoel Cae
tano, Paula Guima1•ães, Vcrgne de Abreu, 
Alves Barbosa, Adalborto Guimar·ães, Pa
ranhos Montenegro, Galdino Loroto, Herodia 
de Sã., Celso dos Reis, Henl'ique Lagden, Os· 
car Godoy, Raul Barroso, Deocleciano de 
Souza, Nilo Peçanha, Lourenço Baptista, 
Alves de Brito,Sllva Castro,Custodio Coelho, 
Pereira Lima, Oliveira Figueiredo, Theo
philo Ottoni, Viriato Mascarenhas, Francisco 
Veiga, Gastão da Cunha; João Luiz, Mon
teiro de Barros,Esperidião, Bueno de Paiva, 
Alfrrdo Pinto, Carneiro de Rc·zende, Fran
cisco Sa.lles, Adalberto Ferraz, Leonel Filho, 
Antonio Zacharias, Henrique Salles, Ma.y
rink, Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, 
Rodolpho Paixão, Lttmartine,Gustavo Godoy, 
Fernando Prestes, Domingnos de Castro, 
Dino B'neno, Valois de CiLStro, Costit .Junior, 
Luií'. Piza, Ca.j:ulo, Lindolpho Serra., La
mcnha Lins, Cal'los Cavalcanti, Paula Ra.
mos, F'1·a.ncisco Tolentino, f\.ngclo Pinheiro, 
Goi'lll:tno H:~:;sloehoe, l•'I'<Lnci:;co Alonca8t1·o, 
AIII'Oliiulo Ha.r1Jo8tt, Vcspa.:üuno !lc Allm
(Jtllll'C!IH.l, Ca8siano (lo Naseimcnto c Di,Jgo 
F'ortuna. 

Abre-se i.l. so~sã.o. 

E' lida e posta em discu:-;sào a acta. 

O Sr. Fanst.o Cardoso pcdin <t 
palavra para rech1.n.1ar contra _o resumo •lo 
discurilo que .profcrw na sossao de anto
hontem, publicado hontcm no D1:ario do Con
g,·esso, sobl'O o Orçamento das Itela.ções 
Exteriores. . 

São t l~nta.s asincorrecç:ões quo nelle se con
teem que não pôde deixar de declinar di.~ sua 
responsabilid~tde. ·- .. . 

Aproveita a occasrao para declarar, ma1s 
uma vez, que t n.mbem repudia todos os re
sumos dos seus discurso{ constantes dos 
..:\.nnaes desde o anno }ni.Si:lado. Quem quizcr 
conhecer (las opiniões tlo omdor sobro u.s 



camara dos Deputados- Impresso em 21/05/201510:20- Página 2 de 33 

SESSÃO EM 19 DE NOVEMBRO DE 1901 351 

varias questões em que tem tomado parte, 
nesta Camara., leia os seus discursos publi
cados na integra. 

O Sr. Seabra (sob1·e a acta.)-Tenho 
a llonr<.t de communicar a V. Ex. q_ue o 
Sr. Francisco Sodró, nosso collcga do ban
cada, tem deixado do comparecer por doente. 

N ogtteira. .Junior, Líndolpho Caetano, Mi
randa Azevedo, Oliveü·a Braga, Bueno de 
Andrad;:t, Paulino Cttrlos, Cincinato Braga, 
Alf'retlo Ellis, Azevedo Marques, Antonio 
Cintr<~. Hermenegildo de Moraes, Teixeira 
Brandão, Ovidio Abrantes, Manoel Alves,. 
Xavier do Valle, João Candido, Ma.I'çal 
Escobar, Fr·ancisco Moura c Pinto da Rocha. 

O Su .. PRESIDJ;;NTE-A Mesa fica inteirada. 

O Sr. Bodolpbo Paixão( sobre a. 
acta)- Venho pedir <1 Mesa que dê um::~. 
collocação n.o projecto n. 62 A,· de 1901, sobre 
tarifas de a,lf'andegas, projccto apresentu.do 
por mim õm 19 de junho, que teve parecm· 
em 23 de junho. 

E sem causa os Srs. Rttymundo Arthur, 
Thomaz Accioly, João Vieira., Estacio Coim
bra, Araujo Góes, Eduardo Ramos, José 
Marcellino, Irinetl Machado, Nelson de Vas
concellos, Barros Frttnco Junior, Landulpho 
do M<.tgalhi'i.e.s, Carlos Ottoni, H.odolpho Mi· 
randa, Joaquim Alv<tro, Edmundo da Fon
seca, Victorino Monteiro o Campos Cartier. 

Trata de materia economica importante e 
vive ora aqui, ora u.colá, ora entrando na 
ordem do düt, ora sahindo della, ora sendo 
colloca<lo em um logar, ora em outro. 

Rogo <t V. Ex. que, ao menos, dê na ordem 
do diu., uma estahilidade a este projecto, 
fazendo com q uc . projectos de interesse par
ticular ou de some-nos importancia não es
tejam preterindo este de tão alto alcance 
economico. · 

Em seguida é approvada a acta d!l se3sã.o 
antecedente .. 

Coü1parecom mais os Srs. Carlos Mi.trcel
lino, Albuquerque Serejo, Artlmr Lemos, 
Antonio Bastos, Indio do Brn.zil, Serzedello 
Corrêà, Luiz Domingues, João Gayoso, Joa
quim Pires, Virgilio Erigido, Francisco Sá, 
Celso de Souza, Teixeira de Sá, Esmeraldino 
Bandeira, Pedro Pernambuco, Arroxcllas 
Galvão, Rodrigues Doria, Sylvio Romoro, 
Castro Rebello, Noiva, Augusto França, Mil
ton, Felix Gaspar, Eugenio Tourinho, Au
gusto de Freitas, Rourigucs Lima, Tolentino 
dos San·Gos, Pinhcü•o Junior, José Monjardim, 
Augusto de Vasconcellos, Sá Freire, Antonino 
Fialho, Julio Santos, Martins Teixei~·a; José 
Bonifacio, Ponido Filho, Lamounier Godo
fredo, PtMlua Rezonue, Moreira ua SitV<.t, 
Adolpho Gordo, Benedicto de Souza, Alencar 
Guimarães, Barbosa Lima. Soares dos Santos, 
Rivadavia Corrêa o Alfredo Varella. 

Deixam de comparecer com causa pu,rtici
pada os Srs. · Vaz do Mello, Urbano Santos, 
JoSé Boiteux, Pedro Chermont, Rodrigues 
Fernandes, Christino Cruz, Augusto Sevoro, 
Pereira Reis, Soares Noiva, Lima Filho, Ma
laquias Gonçalves, Moreira Alves, Cornelio 
da Fonseca, Elpidio Figueiredo, Affonso 
Costa, José Duarte, Epaminondas Gracindo, 
Francisco Sodr(l, Marcolino Moura, Dlonysio 
Cerquoira, Sampaio Ferraz, Mm·tinho Cam
llos, Perüira dos Santos, Aureliano dos 
Sa.ntos, JolLquim Breves, Ra.ngcl PestlLna, 
Estevão Lobu, Ildofonso Alvim, Monteiro de.~ 
Silvoint, Arthtu' Torx·e~, ~1\\noel l"ulgoncio, 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada a. continuação da 2a die
cussã.o do projecto n. 259 A, de 1901, com 
parecer so b1·e emendas offerecidas para a 
2a discussão do projocto n. 259, deste anno, 
quo fixa a dcspeza do Minis te rio das Relações 
Exteriores para o exercício de 1902. 

O Sr. Presidente- Tem a. pala
vra o Sr. Paula Guimarães. 

O Sr. Paula Guin-.arães ex
plica suá presença na tribuna, pelo dever _ · 
que lhe incumbe, como relator do projecto 
que fixa a · despeza do Ministerio das Rela
ções Exteriores, de responder ás observações 
que foram feitas pelos diversos oradores que 
se occuparam do assumpto em discussão. 

Refere-se ao debate que ainda uma vez 
abriu-se sobre a legação do Vaticano. 
Ainda uma vez reproduziram-se os argu- · 
mantos pró e contra a manutenção de um 
repro:::~entante do Brazil junto á Santa-Sé. 
Mostra não ter razão o Sr·. Deputado Thomaz 
Cavalcanti, extranhando não te1• sido expla
nado o parecer que deu. Não costuma. des
perdiçar pa.lavras. Habituou-se quando falia 
ou quando escreve -a ser cla.ro e conciso. · 
Uma questão quo resurge todos os annos ao 
debate da Camara, está, póde-se dizer, ex
gotao.a. Quasi que não ha. argumentos novos 
a offerecer. Lê e commenta o .parecer da 
Commissãi), que enfrentaf1·a.ncamonte todos 
os lados da questão, enca.rando~asob o ponto 
de vista dos interesses da Republica, que 
não póde nem deve procurar desnecessarias 
agitações, nem a]jenar o elemento catholico 
que, diga.m o que disserem, incontestavel
mente predomina na consciencia dos brazi
leitos. A Commissão de Orçamento, respei- -
tarido, como deve, a opinião adversa., a cuja. 
convicção e bo<~ fé presta homenagem, não 
po(Ua de:3vhJ..r·se do pens\\mento d~ grande 
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maioria de seus concidadãos, revelado clo
quentcmente nas successivas votações da 
Camara, fa v ora v ois á consorvaç;io de loga.
ção junto á Sa.nta Sé. 

Intima, p1•ofunda., inabalavel é a convic
ção do orador, a.indn. maia arr~dgada., si 
possível fosse, depois dos admiravcis dis
cursos proferidos pelos Sr.;; Dermtados Gastão 
da Cunha c Guedelha Mourão. 
· Incontcsta.veJ solJ o ponto do vista d9 di

reito constitucional c do direito intel?na
cional, a questão da reprcsenta~ão do BrazH 
junto á Santa St'i ainda mai.~ se firma nos 
indiscutivei~ o olov<\d.issimos interesses mo
raes o politicos que se prendem ao assumpto. 
Para quo insistir? 

Só ro.':lta vota.r e mais uma vez a Camara 
se pronunciartl. do accordo com os votos a.n
terioros, qne mereceram sempre o applauso 
gera.\. 

Trata dos brilhantc.3 discursos dos Srs. 
Deputados Pereira de Lyra o Fausto Car· 
doS'), · demonstrando a impotencia das cen
suras feitas ao Sr. Ministro das Ro1açõe3 
J~xtoriores o ao re1atorio que apre.,entou. 
Ao Ministro compete chamar a attenção para. 
a necessidade da reforma; ao Poder Legia
lativo cabe apresentai-a, discutil-a, votal-a. 
A occ:!Sião não é a mais propicia. Convém 
pouco a pouco voltar ao que existia antes de 
1898, voto,ndo-se as verbas necessarias. Não 
6 possivol, porém, ros~abelecer de oooft•o os 
vencimentos dos decretos de 1890 e 1895. 

Sempre a Commissão tem de lembrar, em· 
bor1\ se torno fastidiosa, as condições fl.nan
ceil•as do paiz. EntretíJ,nto, attendeu, em 
p;ll'tfl, ás consideraçõe., .. referentes ás neces
~idados dos serviços dip1omatico o consular, 
justificando o que propoz e o que acceitou 
da,s emendas apresentadas. Estuda a questão 
l'cforente aos vencimentos e trata das verbas 
para. representação, justificando neste par
ticula.t• a p1•oposta do Gove1·no.Pensa que, om 
vista do maior accumulo de trabalho,devem 
cm·tos con~ulados, com o augmento de renda 
da.s f'acturn.s consulares, ser melhor remu
nerados, o quo se púdo fazer com as quotas 
rolit'a.1las das alludidas facturas. 

Sóhro o quo diz o Sr. Deputado Faust0 
Cardoso, relativamente ao Consulado de 
La Plata, lamenta. não ter podido attonder 
á omondn. offcrecida, tanto mais tratando-se 
de um funccional'io que honra a classe, jus
tamente laureado nas lettras brazileiras, 
como é o Sr. Aluir.io Azevedo, cujo nome fi
cará na. historiu. litteraria ·do pa.iz, quando 
ninguom se lembrar mais de políticos, como 
o orádor. 

Não póde, porêm1, SOl' creado em lei or
(:amcntitl'ia. um consulado remunerado, como 
dmnon:-;tr<• .. explanando o IJu.recer. Qua.nt.o ás 
rofercncias feitas pelo mesmo digno Sr. Depu-

ta.uo }JOr Sergipe sobro .o Acro, juiga-as 
menos jnstiticarla.s, devendo-se esperar o re
sultado da commissão Cruls, para ser resol· 
vido o as.mmpto, de accordo com o que fôr 
justo o roctO,l'cconhecido o direito dos paizes -
limitrophes. · 

Lembra quo no :wtivo da Republica devem· 
figurar, como serviços de não pequena rele
vaw:ia., as soluções das questões seculares 
d<.' limites, com vantagens para nossa patria, 
sendo do esperar que as que restam sejam 
resolvidas como as das Missões e Amapá, 
pura gloria do nome brazi.leito. São estes 
os votos que faz como ropublic<mo e patriota. 
(Muito bem.) 

Contint1a a 2a. discussão do pl'ojecto 
n. 259 A; do l!JOl, com parecer solm} emen
das o11'erecid i\S pn.r<.L a ~a. discussão do pro
joct:) n. 25!), rh~stc anno, que fixn. a despeza 
do Ministerio tbs H.olar,~ões Exteriores para o 
exercicio do 1 fJ0.2. 

O Sr. P~·eshlente-Tom a palavra 
o Sr. Cassia.no do Nascimento. 

O Sr.·. Seuln·n-Peço a palavra pela 
ordem. 

0 SR. PRESTT>ENTg-Tom a palavra O DO· . 
.bro Deputado. 

O Sr. Seabra (pela Oi'dem)-Sr. Pre· 
sidente, creio que o Orçamento das Relações 
Exteriores está bastante discutido (apoiados). 
Nós precisamos dar orçamentos á Republica. 
o esta é a minha Delenda Carthago. Havendo 
num(}ro sufiiciente, requeiro a V. Ex. que 
se digne consultar á Casa sobre si concede o 
encerramento da discussão deste orçamento 
para ser immoJiata.mento :votado. (Apoiado s. 

Ainda devo repetir a pl'omessa que já fiz: 
tod.as as vezrs que, em conlliçõe~ identicas, 
eu oncontra.r maiorht na Camara, requere-
rei encerra.mon to. (Muito bem.) 

Consultada lt Camn.ra, é approvado o re
querimento do Sr. SealJra 1)or 106 votos 
contra :L 

O Sr. Dricio l~ilho (pela o1·dem)
Requer verificação da. votação. 

·Procedendo-se._ a verificação, reconhece-se 
tor sido o requerimoll'to approvado por 106 
votos contra. I O. · . · 

O Sr.J oaquitn I:» ires (pela m·dern) 
-Sr. Presidente, ante.'> de oncotar a votação 
do projocto n. 25!l A, rergwiro a V. Ex. quo 
consulto <i. CasiJ. ~i consente no oncerl'amento 
da. discussã.o do llt'ojectu n. 121 que, desde o 
mez do julho, ftgU\'<t na. ordem do dia. 
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0 SR. PRESIDENTE-Só poderei tomar em 
consideração o requerimento do nobre Depu
tado quando o projecto estiver em dis
cu ,;são. 

O Sr. Presidente-V ao-se votar o 
peojecto n. 259 A, do 1901, que fixa a de8· 
peza do Min isterio das Relações Exteriorc.3 

. para o exercício de 1902, salvo as emendas. 
Em seguida é posto a votos e approvado 

em 2a discassão, o seguinte 

l'ROJECTO 

N. 259 A- 1901 

Art. O Presidente da. Rcpubli~a é :ww 
torizado <L despender pelo Ministerio tlas Re
lações J~xtol'iores a importancia de 1)20:500$ 
ouro e 726:920$ papel, nos serviços designa
dos nas verbas seguintm : 

§ 1. 0 • Secretaria 
de Estado (de 
accordo com a 

Papel 

proposta).. . . . 211: 920$0GO 
§ 2. o Empregados 

em disponibili
dade (de accor
do com a. pro~ 
posta)........ 70:000$000 

§ 3. 0 Extraurdi-
narios no inte-
rior (de a.ccor-
do com a. pro
posta)........ 45:000$000 

§ 5. o Com missão 
de limites (de 
accordo com a 

, proposta)..... 400:000$000 
§ 4. o Legações o consulados

Augmentctda em 3l:OOO$,sen
do .20:000$ para um 2° ~ecrc
tario n::t Legação dos Esti.L
dos-Unidos da America, um 
na da, Rcpublica Argentini.L, 
um ni.L do Uruguay c um na 
da Italia. a 5:000$ cada um 
(2:500$ de ordenado o 2:500$ 
do gratificação); 7:000$ par<t 
um consul em Trieste (2:500$ 
do ordenado o 4:500$ de gra
tifici.Lção) e 4:000$ para um 
chanccllel' no Porto (2:000$ 
de ordenado e 2:000$ de gra-

Om·o 

E' annunciada a votação das emendas. 
Posta a votos, é rejeitada a emenda sob 

n. 1. 

Posta a votos, é a.pprovada a seguinte 
emenda sob n. 2, dos Srs. Alfredo Va
rella e outros. 
· «Ao art. 1°, § 4°- Accrcscente-se :-Para 
vencimento3 c ·expediente do Consulado de 
Napoles-7:500$000.» · 

. g• igualmente approvada a seguinte mo
dificação da Commissão: 
«~ verba pedida deve, entretanto, ser ro- · 

duzula a 7:000$000 . » 
.Posta a votos, Ó approvada. a seguinte 

emenda sob n. 3, do Sr. Fra.n0isco Sá : · 
«A' verba-Secrcta:::ia ·do Estado-accrew 

scentc-so :-Para. pagamento do tele<Yra,mw 
mas exteriores, 11 :000$000. » c 

Posta a votos, é rejeitada a omenda sob 
n. 4,'::.mpprimindo a verba destinada á Lega
ção na Santa Sé. 

E' annunciada a. vot;ção da seguinte 
emenda sob n. 5, dos Srs. Barhosa. Lima e 
outros : 

«Art. Na vigencia dmta lei fica suppri-
mida a consignação para a Legação junto á 
Santa Sé, passando-se essa dotação orçamen
tal'ia para a Legação junto á Republica do 
Mexico.» 

O Sr. Brieio Filho (pela onlem)- · 
Esta emenda está prejudicada. E' a mesma. 

O Sr. Faust.o Cardoso (pela o~·
dem)-Não é a mesma, porque alli se aca
bava com a Legação junto á Santa Sé e aqui 
se manda que essa v01•ba soja applicada com 
a Legação junto ú. Republicu. do Mexico. 

O Sr. Dt•Jeio Filho (pela m·dem)
Pal·ece-me quo a emenda 5a. está evidente
mente prejudicada. Assim penso, salvo 
melhor juizo. O que manda fazer a eme-nda 
5"'? Determina que na vigencia da lei do 
orçamento fique suppressa a consignação 
para a legação junta á Santa Sé: o manda. 
quo a dota.ção orçamentaria para esta legação 
seja applicada á legação junto á Republica 
do Mex;co. 

Porconsequencia, a applicação desta verba 
á legação junto á Rcpublica do Mexico 
dependo da rejeição da verba. destinada á 

tificação) ......... .-, ....... . 
§ 6. 0 Ajudas de custo (de. ac

cordo com a proposta) .... ~ 
§ 7. o Extraordinarios nu exte

rior (de accorclo com a pru-

780:500$000 legclção junto á Santa Sê. · 
Ora, si a Camara acaba de manter a 

80:000$000 legação junto á Santa Sé, é cla.ro que a 
emenda não tem razão de ser. (Apm·tes.) 

Não estou consignamlo as vantagens ou· 
60: 000$000desvantagons da legação junto à Republica. do 

4:J 
po.sta) ............... . ..•.. 

Camara. Vol. VIl 
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Mexicci, JJem si eleve ou nno ser mantida, a Ie-~ O Sr. BI"'icio Fill~o (z1ela m·dem) 
()'ação junto {L Santa Sé; estou apenas tirando requer verificaç~ão da votaçao. 
~ conclusão de um facto, estou mostrn.ndo que Procedendo-se á'·'·verificac:ão reconhece-se 
uma voz ma-ntida a legn.ção junto à Sn.nttL Sê, -terem votado a favor 106: ~outra 1, Srs. 
não vejo onde encontrar o <~l~tor da emepdn. Deputados. 
verba para a representaçao no Mex1co. 

1
:;-, • t 

191 
d 

1901 
· d • 

(A artes· a oiados.) _c, o J?rOJec o 11: ::' c . , envia o a 
p ·' p respectiva C01mmssao para mterpor pare-
·o @r. Presidente - Attençã.o! 

A Mesa considera qne <~ cmend<.t sob n. 5 
está prejudicada. 

Igualmente está prejudicada a sob n. 6. 
Post;~- a votos, é rejeitadtt a emenda sob 

n. 7. 
São successivamente postas a. votos c rejei

tadas as emendas sob ns. 8 c 9. 
Posta a votos, é approvada <L seguinte 

emenda sob li. 10, dos Srs. Antonio ~astos c 
outros: 
· «Ao § 4°:--Um 2° socrcta,rio naslcgações de 

Lisboa e Berlim- 5:000$, ouro, para c:1da 
um.» 

São succcs;:;iva,niente postas a votos o rejei
tadas us emendas sob ns. 11 e 12. 

cer sobre as emendas oft'erecidas. 

O S1 ... §eabra (pela ordem)- Rc
q ueiro a V. Ex. que consulte á Casa si con
cede o encerramento ela discussão do pro
jecto n. 206 C, de 190 I, em 3a discussão, 
fixando a despeztL do Ministerio da Justiça e 
Negocios Interiores, J)a.rn. o exercício de 1902. 

Consultada u Camara, Cl concedülo o pedido 
de encerrumcnto da 3a discussão do projecto 
n. 206 C, de 190 I, fixando a dcspeza do Mi
nisterio da Justiç~a c Negocios Interiores, 
para o oxcrcicio tle 1902. 

E' annunciada a votação dus emendas 
oil'crecidas para 3a discussão do projocto 
n. 206, deste mulo, fixando a despoza do Mi
nisterio da. Justiça e Negocios Interiores, para 
o exercicio do 11:102. 

E' igualmente rejeitada a emenda sob - E' annunciadêL a. votaçã,o ·da seguinte 
n. 13. emenda sob n. 1, dos Srf:l. Oliveira Fi

gueiredo e outros: 
O Sr. Fausto Cardoso (pela o?·

dem) requer a verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 13 Srs. Deputados e 
contra 105 Srs. Deputados. 

Posta a votos, é reje'itada a emenda sob 
-n. 14. 

E' o projecto, assim emendado, enviado á 
Commissão de Orçamento para redigil-o de 
accordo com o vencidó, para a su discussão. 

«Onde convier: 
Art. Fica o Poder E::Jcu'tivo autorizado, 

no exercício do 1902, a reorganizar a Pro
curadoria da Rcpublica do Districto li'cdoral, 
sem augmento de dcspoza, para o e1Ieito do 
;:;e rem os serviços_ commcttidos com iguaJ
dade e ·mediante distribuição ao procurador 
e aos seus adjuntos, modificado nesta parte o 
decreto legislativo n. 173 B, do 10 do se
tembro de 1893.» 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) 
O Sr. Presidente - Estã.o findas -Sr. Presidente, -a emenda tcrrnimt do se

as votações, passa-se á mu.teria em dis- guinte modo, lJein suggcstivo, om relaç~ão âs 
cussão. · disposições do nosso regim~nto: 

E' annunciada a continuação da 3a dis- «Fica. o Poder Executivo autorizado, no 
cussão do projecto n. 121, de 1901, autm•i- exorcicio de 1902 u, reorganizar <t Procura
zu.ndo o Poder Executivo a abrir n.o Minis- doria da Ropublica do Di;:;tricto Federal, ::;em 
terio tla .Tustiça c Ncgocios !ntorioros o crc- a.ugmcnto de dospcz<.t, par<~ o o1l'citouc serem 
dito de 100:000$, . supplemcntar ao n .'·14 do os serv]ços commettidos com igualdade e 
art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro ·mediante distribuição ao procurador o aos 
de 1900. seus adjunctos, modificado nesta parte o de

o Sr. Cassiano do Nascimen
-to (pela ordem)- Estando assas. deb<.Ltid,? o 
projecto, ora em discussão, reque1ro a, V.Ex. 
que consulte á Casn. sobre o encorramcnto 
desta discussão na fórma. do Regimento. 

Posto á votos, é approva.do o roq ueri
mento do Sr. Cassiano do N<.~scimonto. 

creto legislativo n. 173 B, de lO de setembro 
de 18D3. » 

Sr. Presidente, em relação ás disposições 
do nosso J'r.gimcnto, fic::t o Podpr Executivo 
autorizado, no exercício de 1902 até a orga
niztLr o serviço de justiça fcrloral, modifi
camlo nesta parte o decreto legislativo 
n. 173 B. Ora, o decreto legislativo, a quo so 
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refee~ ost<1 emcndn,, é uma, pttrte uu. nossa. 
legisln,çfí.o penal (apoiados.) Como é que nós 
va.mos votar com pa.recer favoravel da Com
mi.::sã.o, uma disposi~,ão de caracter perma
nente~ (llfuito bem; muito bem.) 

O Sr. Oliveira Figueiredo 
(21ela ortlem.) - A emenda não tem o alcn.nco 
que lho que1· dar o ::10breDeputado pelo Rio 
Grande_ do Sul. Trata-se apenas de modi
ficav o decreto n. l73 B, de lO de setembro 
de 1893, para melhor distribuição do serviço 
quo .incmnlJe á Procuradoria. da Rep)lblica. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-A quem compete 
legisla;r: é ao Lcgisln,i;ivo ou -ao Executivo~ 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIRRDO-Actnalmento 
o serviço está distribuído com muita dos
igualdade: . a um dos funccionarios do mi
nisterio publico pertoncom as boas propinas 
sem trabalho nenhum, ao outro, ao pro
curador e a um dos Seus a:jndant0s cabe o 
grande trabalho que a lei confere a esses 
funccionario8 sem nenhuma vantagem .. E~ Ga 
distincção quo estt'í.o soll'rendo empregados 
da mesma cathegoria, aquinhoa.ndo muito 
melhor o substituto em prejuízo ·ao eife
ctivo, n[í,o pócle continu<lr. 

A autorização é da ordem de muitas da,
queUas que a Camara tem concedido ao Go
verno, o não ataca a organização em si do 
ministorio publico; esta autorização 6 apsnas 
para o Govel;'no providenciar melLwr para. a 
distribuição do serviço, não croa.ndo mais 
a,ttribuiçõos ao·ministerio publico, nem lhe 
rctil'ando attribuições, a.penas fazendo com 
que as distribuiçõ~s existentes sejam mais 
equitativamente distribuid <:ts em proveito do 
serviço publico. · 

O Sr. Fausto Cardoso (pela 
ordem)- Sr. Presidcnto, não se tra.ta de 
sabor si hn. ou não interesse pnbúco na pas
sagem desta cmond<t que autoriz;a o Governo 
a, modificar um serviço quitlquer ; o quo se 
1;t'at;t é do tm·nar sa.lionte que nós nos despo
jamos de funcçõos exclusivamente nosi:las 
pitra cntL·ogal-as ao gxocutivo, rebaixando o 
valor que a lei no::: deu. 

Eu não posso comprohender que a Com
missão, que tem recusado outras emendas~ 
tenha-acceitado esta, que implica a. dimi- ,.; .. 
nuição das funcções do Poder Legislativo . . ~ 
Nós já demos ao Governo a.utorização para. 
reformar o Codigo do Ensino, e o resultado 
foi um levantamento qü;tsi geral. 

Refo1•manuo-se ne;;ta . Camara, os Depu..
tados fazem sentir as necessidades, nec.essi- .·.>:' 
dados que nem sempre se f<~zem sentir -quan· 
do é o Governo quem reforrna: .. ,._. 

Tenho dito. 

O Sr. Nilo Peçanha (pela orile'i/1-) · ·· 
-Sou, como o nobre oi·ador por Sergipe, dos . 
quo mn.is se batem nesta -.GltS;1 pelas prero• 
gativas constitucionaes do Poder Legisla:.. 
tivo; votei o anno passado contra as auto- .. 
rizações de cn.racter permanf'nte no orça
mento do Ministerio da. Justiçn. e entre ollas ;. 
a que entregou ao Governo a faculdade de ... 
modificar o Codig\) de ensino, não porque · 
duvidasse da inteireza moral do Governo~ (·i 
mas porque dia a dia se me afigura incon~ 
veniente ~tutela. do Esta.do em a:isq.mptos do 
onsino superior. (iVIuit·o be~1.) · ·· · 

Mas devo dizer á Camara que a argu
mentarão de S. Ex. só tem valor no inq ui~ . · ;.: 
rir si a. Me~~1 andou bom ou mal, incorpo, 
rando <t presente emenda ao Orçamonto· do 
Interior, por se tratar do uma, disposição, ." 
permanente, porque a emenda. em si en~ -
cerra uma medida da mais n.lta equidade · 
sinão da mais rigorosa justiQa.. . . · 

Posso affirmn.r com toda lealdade á Ca
mara que não se pretendo modificar a sub
stancia do decreto n.l7l B; o que querem os 
signa.tarios da cmonda é distribuir com mais 
igualda.do os diverso.3 sm·viços quo pesam 

.dobre a procuradoria da Ropuhlica. (Muito 
bem. Nilo apoiados. Apoiados.) 

Eu não (lUCro sa.bcr si ha ou não injustiça 
ou faUa do equidade na distri buiçã.o dos 
serviços e retrfbuição dos funccionarios ; 
<to nobre . Deputado do Rio do Janeiro 
competia. ap1:•esontar um projncto eli
minando estas di!Iiculdad.es,. _nia::; vir eom 
estn. emenda amputar as fnnrçõos do Le
gislativo, a.t'mando cum clbt o Poder Exe
cutivo, poço licença. par:~ dizeP quo a emenda 
do nobre Deputado não póde ser acceita e 
muito me t~dmira que a Commissão a tivesse 
acceik~uu. 

O Sr. Hei"edia de Sã (pelá 
ordem )- Sr. Presidente, não podem calar 
no cspirito dn..Camara as palavras profer.idas 
pelo illustrc relator, porquanto S. Ex. deve 
se lembrar que, no parecer dado a este pro- . 
jccto em 2a discussão, foi o primeiro a se 
manifestar contra. todas. as omondu.::; qu~ 
tinha.m por fim dar 'mtoriza<:õcs a.o Go
verno. 

Ora, Sr. Presidente, si o illustro relator 
hontem assim - pensava., pergunto, o que .· •~ 
actúa no espírito de S. Ex. par<\ qúe hoje<-': 
sustente opinião justamente contraria a que :'~:; 
estc.'t expressa no parecer'? · ,: :· :~ 

O Sn.. Nni> PEçANIJA-Esüi. enganado, não :,:·; 
dei taes autorizações. · ,:~ : 

o Sn.. HEH.EDIA ng SA'-V. Ex. ~empre ·se · 
ma.niiostou contr~trio ás emendas dando a.u
toriza.~_.~~c~ ao -Governo e, partt convencor á 
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Camara de que não deve aciopta1· e . .,ül. cmcn- na!, tl'at:l. ie assumpto que entende com o 
~a, não é súmentc basta.ntc re!lcctir clla interesse goral. (Apoiados.) 
-sourc o que disso o Sr. Fausto Cardoso em Peço que os honrados collegas examinem 
relação á reforma do ensino ; apontarei. cuidadosamente o caso. 
outras reformas, que sacl'ificaram immcnso Na 2a. discussã'), · a Camara, com parecer 

·os interessesdapopnlação da ca.pital Federal, unanimc da Commi..;são de Orçamento, vo
como,, por exemplo, a reforma da policia, tou a verba. de 200:000$, destinada á termi
que foi feit:l. pGlJ St·- Epitacío Pessôa sem nà.ciio das obras do lazareto de Tamandaré. 
·consultar as necessidades do Districto Federal Todos os Ministro.;; do Interior nestes ulti
e contra a qual teem reclamado todos os que mos tempos toem mostrado a necessidade de 
conhecem o assumpto. SBrem ultimadas aquellas obras. Sómente o 

VozE:s-Votos! Votos! uttimo relatorio do Sr. Epitacio Pessoa, por 
motivos r0almentc inoxplicaveis, não· diz 

O SR. HEREDIA. ng SA'- E ha um a.rgu~ pa.Ia.vra sobr·e. a. rna.tet>ia. 
monto muito poderoso para. ·rebater <~s pr.J~ Entro~ ·mt') a Commi:::;;ào unanimemente 
posições avan\.~i1di.1S poe V. Ex. ( 1'c{e1·indo-se coi1coruou om do·ta,r o lazareto do Tarnan

. ao S1·. Oliveira F't:gueú·edo) c é C.3te : uma. dn.ré com a verba de 200:000$ e u. Ca,mar<t, 
Camara,embora dando patrioticamente apoio em sua unanimidade, poeqne nào me Iom

. a qualquer Governo, ·nunca, deve alxlicar d.a, bro de que se tivesse levanta,do um só Depu-
sua autonomia. tado pa.ru, votar contra, approvou a do-

Entendo, Sr. Presidente, que o Podee Le- tação. 
gislativo é p:Lt'<L legislar c o Ex e mti v o, para. Pois bem ; agora na 3a di~cu :silo do orç~a-

'. ~ :oxecuta.r. mento, o nobre represe o tan te de Alagôas, o 

O Sr. Presidente-A Mosa. rcco~ 
nhece aimp::>rtanciu. das consiueraçõc:l feitas 

. pelo Sr. Deputado pBlo Rio Grande, a propo
: sito da emenda que vae ser submettida á vo
\ ta.ção d<.t Ca.mara, mas clla não se julga ha-

bilitada a, por si, tomar a delibef'ação de re
tirar da vota,ção a. emenda alludida; desde 
que ella passou pelas discussões rcgimentacs, 
foi admitéida ·pela Mesa, teve parecer da 
Commissão e agol\\ entra paea ser votada 
om ultima discussão, a. Camara é quo tem o 
·direito de manifestm··so sobee u, emenda, 
approvando-a ou condomnan.~o-a. 

- . Posta a votos, é rcjeita.dq. a referida emen-
da sob n. 1. . 

E' annunciada a votaçã,') da seguinte emen
da, sob n. 2, do Sr. Ra.ymundo do Miranua: 

·O n. 37--0bras-rcdija.-sc as~im: 
«Destinadas as importancius: do 200;000$ 

para fundação ou adap~il.ção de um edificio 
para. maternidade o escola :fn•ofi :l:·üonal do 
enfermeiras na. . Capital Federal, de accordo 
com o projccto d~t Commissão (lo Congecss, 
Medico; o de 100:000$ p~u·n., api·ovei&antlo 
as obras feita2 em T;tma.ndart~, estídmlocer 
.alli . uma Qsta.ção sanitu.l'ia. do 1"' classc-
550:000$000.» . 

O Sr. Driclo Filho (pela ordem.)
Cha.mo a attenção da Casa para a oménda 
que se vae votar. 

Quem falla êi C.\mara é um repro3cmtante 
da opposição c esta. emenda se rc.fi}l'G justa
monte ao Estado que elegeu o Deputado 
opposicionistQ.. 

· Declaro quo a. emenda SI) refere é1 ') Estado 
de PcrnaJ+lbuco, mas é uma emenda. nacio-

SL'. Raymundo de Mil·anda, manda que do:; 
200:000$ da verb:1 dostin<\da ao lazareto do 
Tamandaré sejmn retirados r 100:000$, .. para 
serem incluídos na, verba-Obra:. . 

Ora, Sr. Prm:idon·Gc, com a quanl.ia de 
200:000$ o lazaret.o de Tamandaré será. 
tr<msf'or-mado em uma csta,ção saniGn.t•iu. de 
l"' classe; ficamos alli com um posto S<tni
tJ.rio. 

Chamo a.g ~ r~t a attenc,~ão dos Deputados du 
Norte. . 

Quando um vapor fOr invadido }>ela. pnste, 
ou qualquer outra. molestit1 perig.)sa, em 
logu,r do vir tL Ilha Gramlc, fazBndo uma 
longa tr;.wessia, oxporulo os pascl~tgeiros a 
muitos perigos, enconk:tr:t em meio da. 
costa do Brasil um ponto onde possa 
aportar, onde poss.tm sm· cl:ula.s providen
cias, onde sejam í'ornec.idos elomontos pa.1·a 
a dcbella.çio do mal. 

Sr. Presidente, nf.i.o so i C!Uaos o.i funda
mentos om que se Lascou o represcntu,nte d~~ 
Alagoas p:wa ü-peesont't,r <~ emenda., tir•<tndo 
cem contos dn. verba vot:tda. Qnero creJ•, 
pot•(!m, quo S. Ex. foz isso sem medir o al~ 
canco da rospon::~ahilitlaflo qne assumiu. 

0 SR. RAYMUNDO nE MmANDA.-0 malj:t 
ostil sanado com o JH'ojocto do Sr. Rodri
gues Lima quo estü, na Com missão. 

0 SR. BRICIO FILHO-Registrarei O aparte. 
O nobre Deputu,do manda. diminuir a verba 
destinada ao laz:.trcto de Tamandarê, p~·
quo lu. um pro.jcdo providencia.nrlo sobre 
estações sani:;aL'ia.s. Mas esse pJ·ojcc~o nfLo 
passou aiJ).ua pnlos tul'Jlus da discud::;ão tlc~ta, 
Camar.tlXLI'a ir ao Senado, não sahiu mesmo 
da pasta du, Commi.ssão. De modo quJ sob o 
pretexto de uma mcditla que foi a.presonta.du, 
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c sobre a qual não se 11ôdc saber como a Ca
ma.ra vac decidir, uma medida hypothetica, 
S. Ex. vem prejudicar uma proposta c1ue 
consulta um interesse nacional. (Apoiados). 

O Sr. Presidente da. Repub,lica, em com
promisso com o estrangeiro, prometteu esta
belecer um posto sanita.rio no Norte, de 
modo que os vapores inf~ccionados não· 
precisem recorrer ao lazareto do Sul, quu.n
do atacados em viagem pala. parte septen
trional do Bra.zil. S. Ex. quer tir;w 100:000$ 
da verba destinada ê:'t satisfação desse com
I>romis:;o ; S. Ex. faz mal ; não se trata do 
um sJrviço de pequena importancia, trat~HO 
de uma causa nobre, é a causa da, humani
dade que está emjogo. (Apoiados.) 

Ainda uma. ob.~·cl'Vação. Ao mesrllÓ tempo 
que a emenda manda til••tr 100:000$ da 
vel'ba. do Iaza.reto de Ta.nmndaré, manda que 
sejam conservados os 200:000$ da Mater
nidade. 

Na 2o. discussão do projccto, a Maternid;tde 
.foi dotada com a verb-a de 200:000$ e o la
zareto tambem. 

Si passar a emenda de S. Ex., a Materni
dade fica com 200:000$ o o lazareto fica 
desf<tlcado. · 

Si cahir a emenda, a, Maternidade fica 
com 03 mesmos 200: 000$000. Lembro isso 
espocia.lmente aos que são intercssa.dos na 
manutc>nç5,o da Mato:·nidade. 

E agora entrego a sorte da emenda ao os·
pirito esclarecido dos que mo escutam. 
Aquollos que vão vota1• tenham na lem
brança a situação atl1ictiva em quo talvez se 
possam cncontl•ar, em uma embal'cação con
t<tminada, som recursos, sem meios de ani
quilar a infecção, rojíellida d0 toda a parto, 
ubt•igad<t n, viajat• longamente até chega1• 
ao Riu. 

Qmtnta dosgraçi.l. _com a dernora, quanta 
cunsoquoncia funesta! · 

PC'w hC'm a Camara a importn.ncia do acto 
que vau pmticar. (Muito bem; ·muito bern.) 

o · Sr. Paulo. Guirnnriies (pela 
ordem) -Sr. Presidente, a maioria da 
Commissã.o de Orçamento sondo favoravel á 
emenda do Sr. Raymundo de Mi;~.•andtt, não 
teve siquer o ma.is levo intuito de ferir a 
susceptibilidade da representação do Per
nambuco. 

Não houve outro interesse sinão o de atten
dor ao seguinte : Si passa,r o projecto consi
gnando os 200: 000$ para o Lazarato de Tn.
mandaré e os 200:000$ para a maternidade, 
a verba - Obras-do Ministerio do Interior 
fl.c;t desfa.lcad.a ; e o Sr. Ministro do Interior 
fica.rá em embaraços, -para quo aqui, na Ca
pital Fedeml, continuem as obras jêl, inicia
das, o que preci:'3am SOl' terminadas. 

Para terminação do Lazareto de Tamatr'
daré, a verba. de 200:000$ é manifestamente 
insufficicnte, é, permitta-se-me a phrase, 
ridícula ; não póde absolutamente com essa. 
quantia diminutissÍ:_ma ser concluído o Laza
reto de Tamandaré. 

0 SR. ERMIRIO COUTINHO- Não apoiado. 
0 SR. PAULA GUIMARÃES- Para a esta

ção sn.nitaria do Tamandaré, ·. a verba, de· 
100:000$ com um pouco mais, que póde ser 
distrahida da verba -Obras-, é sutficiente, 
conforme a 'informação que foi transmittida 
pelo digno Ministro do Interior. · · 

A Carnara, porém, resolverá como jnlgar 
conveniente na sua sabedoria. 

O . Sr·. Barbosa Lima (pela. or
dem}-Parece, Sr. Presidente, que estão 
englobadas essas emendas. E' possível que . 
haja quem queira :votar pela primeira parte · 
e não votar pela segunda e vice-versa. 

Aqui está redigido b seguinte : 
«Destinadas as importancias : de 200:000$ 

para fundação ou adaptação de um edificio 
para a maternidade e escola profissional de 
enfermeiras na Capital Federal, de accordo 
com o projecto da Commissão do Congresso 
Medico; e . de 100:000$ para, aproveitando 
as obras feitas em Tamandaré, estabelecer 
alli uma estação sanitaria de la classe, 
550:000$000. » . 

Tal qual está redigida, de duas uma, ou a · 
redacção é confusa o om taes condições a 
emenda carece de ser redigida conveniente· 
monto em tormos clarog, de conlbl'midado 
com o Regimento, on a redttcção é esta,, que 
divide a emenda em duns partos, uma du.s 
quacs devo sm• acceita o a outt·a rejeitada.. 

Eu pediu., pois, quo so :mbmottosso a votos 
a emonrla por P<Lrtos. 

O Sr. Nilo Peçnnbn (pela orrlem.) 
-St•. Presidento, com o devido respeito t\o 
eminente reprôsenta.uto 1lo JUo Grande do 
Sul, devo ponderal' qu~ não ha confusão nos 
tormos da emonda do nobre Deputado por 
Alagoas o St•. Raymundo do Miranda. 

S. Ex. o quo quiz dizor, disse-o precisa
monto ;i Camara. S. Ex. quer tirar 100:000$ 
dos 200:000$ qnfl a Camara votou pa1•a as 
obras da estação qu_arontenaria de Tarimn
da.ré. 

Não ha necessidade de mutilar a emenda 
de S. Ex. (Apoiados.) . 

A proposito desta questão, a Com missão do 
Orç.amento dividiu·se. Quatro dos seus mem
bros entendiam e optendem que 0.3 100:000$ ·. 
não bastam para cumprirmos o accordo ill
ternacional a quo a Nação se obt•igou e por 
isso votaram pelo meu parecer o pela mi· 
nha iniciativa. Cinco dos seus membros en~ 
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tendiam, como onl;cn,lcm,cgw,scm hostilidade 
do Governo :1 ba.n~a.tla de Pernambuco, a 
verba que ja votamos é cxaggerada, desfal
cn,ndo,com prejuizo publico, a rubr:ica-Obras 
-do Ministeri I) do Interior. ~ 

Expondo, pois, com maxima. lealdade a 
sHuação deste negocio, cumpre-me entre
tanto não occultar <Í Camara, que, som pre
tensões a conquistar o espírito e o voto dos 
Sra. Deputados, mantouho a minha humilde 
opinião contra a emE>nda do nobre Dopu~ 
tado por Alagoas. . -

A Camu,ra decidid, em sun, s::tbedoria,. 
(Muito bem.) 

. O Sr·. Ray:m.undo de Miranda 
-A emenda pdmitiva ao Orçamonto do 
Interior, apresentada pela honrada bancada 
de Pernambuco, mandava estabelecer uma 
verba. de 500:000$ para a conclmão das obras 
do Lazareto de Tamandaré. 

Indo esta emenda á Commissão de Orça
-mento, foi eUa desprezada e substituída por 
uma outra da honrada Commissão, mandando 

.. conceder uma verba de 200:000$, não para 
·completar as obra,s, mas para transfot•mar o 
La.zareto de TLtmandaré em uma estação qua
reiltenaria. 

0 SR. BRICIO FILÍIO-E' quanto basta. 
0 SR. RA YIIIUNDO DE MIRANDA. - Não fui 

de encontro ao pon;;;a.monto da honrada, Com
missão e não tive o nem tenho a intenção 
de prejudicar o intcl'es:~e n:1eional, porque 
assim seria prcjullicu,r o interesse do Estatlo 
do qual sou um dos humilde~ representantes 
nesta. Casa.. .. 

Convoncido, porém, que. quanth superior 
u. 100:000$ era sufficientc pn,ra transformar 
o Lazaroto do Tamandaré em uma estação 
qnarontcnaria o voritlc:.tndo que a verba du 
Ministol'io elo Interiot• rela.tiv<t a obras é de 
550:000$,. considm·ando a _circumsta.ncia de 
quo na quadra actua.l não se póde u.ugmen~ 
tat• vm•bas dos diversos Ministerios, retirei 

· 100:000$ do Lazu,rcto de Tamandm•é, 100:000$ 
estes que ficam na verba de obras do Oeça
mendo do Intel'ior ; e, uma vez iniciada,s us 
ohras para transformação do lt~za.reto em 
uma estação quarentenu.ria, é incl'ivel que o 
Ministro do Interior deixe de completar es·sa 
obra, por causa de 20:000$ ou 30:000$000. 

Este foi o meu pensu.rnen&o, este foi o meu 
modo do agir. . 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela 
ordem )-Devo declaru á Camara, Sr. Pro:;i
denGo, que, n,pezLtr da.; consüle1·açõo;-; feiüts 
pelo honrado relator üa, Commis::~ão do Oeça.~ 
mento, no seio <l:.t propl'ia Commissão, 
mantenho do accordo com elle por entender 
do urgente o inadi:wel necessidade o esta.be-

lecimcnto de uma estação quarontonn.r·in. r.m 
Pernambuco. 

St'. Presidente, a C<tmara deve saber os 
pr'ejuizos extraordinarios e enormes tra
zido;-; a toda a zona do norte, a todos os 
portos do Recife, Bahia, Pará, Maranhão 
Manáos,. Ceará, em vista J.a, necessiclàde em 
q'ue so vêem os na,vios que demandam 
aquellesportos de virem ao Lazareto d<dlha 
Grande. 

Essa viagem acarreta prejuizos extraor
dirútrios, de modo que e:lse pequeno ::m
gmento de 100:000$, si a Camara o der, 
virá fazer com que se dote o paiz com uma 
e)tação quarentonaria e terá assim pres.,.. 
ta.do um relevantissimo S8rviço . ao com
mel'cio, <í população de toda n. zona do 
norte profLmuamente prejudicada com a 
vinda constante dos vapores, inficionados 
ao Lazal'eto da Ilha Grande c que demn,ndam 
os portos do Pará, Manáos, Mu.ranhão, Coará 
e Pernamlmco. 

Foi a razão por que dei o meu voto o o 
mantenho ... 

O §r. Di no Bueno (Pela ordem)
Sr. Presidente, eu penso que são por demais 
procedentes as considerações · aprescmta.d:ts 
neste momento, quer pelo nobre Depu·~ado 
pelo Rio Grn,ndc> do Sul, quer pelo illustre 
relator da Commissão; quer pelo nobre Depu
tado pelo Pará. 

E' incontcstavol n, ncces.'üdade da creação 
do laza.reto de Tn.mandaré (apoiados), mas 
por ser incontesta.vel essa necessidade, acho 
quo não tem menos razão a maioria da hon
rada Commissão do Orçamento em que1•er 
quo não fic1uo prejudicada, a verba-Obras
do Minister'io riu. .fu;-;tiça,· que consome an
nualmontc a cpl~Lntin, de 250 conGos. 

A Cornmissão de Orçamento, entendendo 
quo o lazareto de Tamimdarê é tambom sm·
viço que o Governo nã.o IJúde adiar c pPecisa 
íU.zor, votou para ello a quantia. do 100 con
tos, porctuc é pt•ociso (lUC,- apezu.r da mgen
cb desse serviço, não pel'cçam o.'i sm•viços 
que po;3sam sm' feitos pela vel'lJa-Obras-de 
;j)Q contos. 

E' este o parecer da illustt'o Commissão e 
parJce que a Ca.mara, approvando a, emenda, 
consultará exactamentc os interesses do mo
mento actual. 

O Sr. Cassiano do Nasei:
rnent,o (pela m·dem)- Lamento ter de 
divergir do úobre Deputado pol' S. Paulo. 
Como, porém, na Comrnissão manifestei-me 
contra u. emenda, 'to nol)re D13pnt.o.do JlOt' 
Alagôas, venho declitrn,l' n. V. Ex .. que me 
pa.rece Hlogico o procedimento da Camara, 
tendo reconhecido a nccessid.atlo do lazm·oto 
de Tamandaré e vota,ndo para cllo n. vm•ba 



Câmara dos Deputados- Impresso em 21/05/20151020- Pág ina 10 de 33 

SESSÃO EM 19 DE . NOVEMBRO DE 1901 359 

tle 200 contos, porque a verba- obras- é 
insignificante e querendo agora reduzir essa 
verba. (Apoiados). 

Quem um dia prtssou pelo Ministerio do 
Exterior é que pôde avaliar quanta.s são as 
reclamaçõ~s do corpo diplomatico. pedindo 
umn. estação quarentenal'ia no norte do paiz, 
porque ê- absoluta,mente ahsurLl() obrigar 
nm navio, por qualqum• ·caso de molestia a 
lJoruo, e que se destina aos portos do Norte, 
perclet' dez ou doze djas de viagem, e outros 
tantos na volta. para vir ser desinfectado _na 
Ilha Grande. (Apoiados). 

Esta questão não é, nem (le Alagôas nem 
de Pernambuco, nem J.e S. Paulo, é umn. 
quo;;tão nacional, e quando se trata dos 
altos interesses nacionaes é cxcusado appêl
lar para:; o patriotismo dos Srs. Deputados. 

O _Sr. Adalberto Ferraz (pela 
o1·dem)-Em . poucas palavras · justificarei o 
meu voto na questão que se debate. 'Quer 
ella se encarasse sob o po1.1to de vista do in-

. tcresse local, quer sob o ponto de ·vista do 
interesse geral, a minha. attitude seria a 
mesma. Nilo se comprehcnde que se possa 
fall<~r em ma,is ou menos patriotismo, quer 
se trate .dos interesses dos Estados, quer dos 
interesses da Republica em geral. (Apoiados). 
Isto é um ponto secunda.rio. _Do que se tra
ta é do seguinte: o Ministerio da Justiça pe
diu uma verba determinada, em 2a discus-
são .. , 

tervenção da Commissão reduzida a 200:000$ 
para fazer dalli uma estação quarentena
ria. O Governo prestava inteiro apoio 
a esta medida, por isso que o. Ministro do In
terior entende que ella é necessaria e util 
aos interesses nacionaes. 

Collocado nesta situação eu .. , votarei p(lla 
emenda do Sr. Raymundo de Miranda, 
porque ella não vem prejudicar as obras do 
Lazarato de Tamandaré. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER~Corlíem na: 
Matórnidade. 

0 SR. ADALBERTO FERRAZ-Cortemos Il.a 
Maternidade, si fôr possivM. 

UM SR. DEPUTADO-Agora já não póde SCl'. 

0 SR. ADALBERTO FERRAz-Por conse
quencia o argumento do nobre Deputado não 
vem ao caso. 

Não podemos cortn.r na Maternidade con
tra o que, aliás, eu votaria.Mas o .que existe 
é o seguinte: determinou-se a quantia de 
250:000$000 para o Ministerio do Interior e 
100:000$000 especialmente :para as obras do 
Lazareto de Tamandaré. Até hoje não foi 
citada a quantia. precisa pa~a â conclusão 
das obras do Lazareto de Tam:andaré, sob o 
ponto de vista d~ uma estação quarentena-
ria, são apenas estimativas. ·. 

Quando nos dizem que não bastam 100:000$ 
é porque são . precisos 200:000$000 1 (Apar
tes). 

Tanto bastarão 100:000$000,como 200:000$,. 
O SR. NILO PEÇANIIA-Foi augmontada como 250:000$000. Por consequinte eu, vo-

nossa occasião. tando pela emenda do Sr. Deputado por 
o SR. ADALBimTo FgrmAz _ o nobre Alagoas não tenho oro vista prejudicar as 

Dcpnta.do não me ouviu, 0 que eu disse é que obras do Lazareto de Tamandal'é. 
o Ministro do Interior pediu uma vm•ha de Eu confio em que o Sr. Ministro do In-
250:000$ para a vm·ba-01Jras Pulllicas,- tel'ior, quando tiverem sido gastos os 
verba que ficou reduzidtt a 150:900$, como 100:000$000 determinaclos para o Lazareto 
ficou ueterminado. em 2n. discu;.;são. de Tamandaré, precisando de mais dinheiro 

para. concluir essas obras, lançará mão da 
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Ouvi do verba do seu Ministerio quo é" ampla... · 

proprio Govor·no. 0 SR. PAULA RAMOS-. • • Não póde. 
0 SR. ADALBERTO FERRAZ-O Ministro do 

Interior não foi ouvido, 0 quo cllo apenas O SR. ADALBERTO FERRAZ - Porque não 
affirmou é quo a. idéa da, Maternidade lhe póde ~ . 
era sympathica e clle desejaria ver adopta- O SR. PAULA RAMos-Porque tem uma 
da no orçamento verba, de fórma a ella po- verba em• ta para despezas. 
der ser executada, mas não pediu tal cousa, 0 SR. ADALBERTO FERRAZ-E' obrapublica 
nem podia pedir sob pena de se1' leviano, ou não é ~ 
porquanto a.penas acabou de tomar conta de Elle é obrigado a gastar os IOO:OOOI!>OOO, 
sua pasta e não sabia ainda com segurança tJP 
0 que havia no orçamento a respeito dos db mas nada o prohibe de gastar mais (Apoia-
vcrsos serviços do seu ministerio. dos) • o que elle disse foi que desejaria que a Senhores, porque é que o Governo a quem 
Maternidade fosse contemplada de modo a se determi:Qon que faça um dado ser
que não fosso prejudicada a verba do seu mi- viço.·· 
nisterio. 0 SR. CASSIANO DO NABOIMENTO-Com uma. 

Apresentada esta verba para a conclusão ·vérba determinada. que n~o póde ser exce- · 
do Lazaroto do Tamandaré foi olla por in- dida. 
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0 SR. ADALDERTO FERRAZ- V. Ex. d<t 0 Sr. Joaquhn Pires (peta 
licença que termine meu argumento ~ ordem) - S1'. Presidente, sou um dos signa-

0 SR. CASSIANO no NÁscrMENTO _Estou tarios da emenda, o, como em torno della se 
ouvindo com toda a at.tenção. tem feito larga discussão, preciso, orien

tando a Camara, dizel' a razão porque a 
0 SR.. ADALBERTO FERRAZ - Concluo O apresentei .. 

meu raciocínio. Si o Governo tem de fazer Trata-se da emenda que manda rever 0 um conjuncto de serviços que constituem 
uma obra, e si para esses serviços quo o regimento de cu.-.;tas ... 
Congresso lhe mandou fazer é dada um<1 O SR. NILO PEÇANHA -- Apenas relatei o 
verba es-pecial, mas dentro do seu orçamento, vencido na Commissã.o, e isto sem maior 
e esta verba 11ão basta, que é que impede interc.>se, mas quer-me parecer que a emenda 
que o Governo, dentro da lei, tire dinheiro já foi votada. 
da verba geral para obras publicas o appli· o SR. PRESIDENTE_ A camara aind<~ não 
que-o alli? se pronunciou sobre a emenda n. 5 e é sobro 

Mas, porque não póde ~ (Pausa). ella que o nobre Deputado obteve a palaVI'a. 
Senhores, nada impede que um Govet•no Entretanto, peço a s. Ex. que restl'inja o 

que quizesse proceder com bom senso, quo . ma.is possível as suas observações á vista do 
não quizesse sacrificar 100:000$ gastos nesta adiantado da hora. 
obra impatrioticamentc, criminosamente, 
que lançasse mão da verba-Obra.s publicas O SR. JoAQUIM PIRES- Sr. Presidente, a 
-e alli a applicasse. Camara concedeu ao Governo autorização 

Pois, o Governo não pôde independente da para rever o regulamento do 1874 e, em vir
verba de 100:000$ gastar no lazaroto mais tude desta autorização, o S1•. Epitacio Pes-soa 
20, 30 ou 40:000$000? foz a l'evi~ã.o do regimento de custas, redu

Póde, e votando os 100:000$ a Camara tem zindo consideravelmente as custas dadas aos 
affirmado que é pt•cciso fazer a obra. juizes da Capital Federal. 

Eis a razão por que voto pela-emenda: A emenda não cogita Ue augmentar as . 
po1•que não sacrifica o interesse nacional c custas que actualmente são pagas ; tende 
dá ao Governo a amplitude precisa para pl'O- apenas a preencher lacunas que existem, 
ceder de accordo com o pensamento da Ca- não augmentando impostos nem contri
mara. buições, como pareceu insinuar o illustre re

O S1•. Pre8ldente- Ha sobre esta 
emenda um requerimento do ,Sr. Deputado 
Barbosa Lima, quo a Mesa não púdu deixar 
do tomar em considcràção; S. Ex. requereu 
que a emenda fosse dividida em duas pa1·tos, 
terminando a primeira naii palavras-Con
gt•esm Medico,constituindo o resto tla emenda 
uma 2a. parte. 

O Sr. Barbosa J .. ima (pela ordem) 
-A vista da..:; explicações quo acabo de 
ouvir, o meu requerimento não tom mais 
razão de ser, c, por isso, rogo a V. Ex . que 
so digne consentir quo o retire. 

Posta a votos, é rejoi tada a referida. 
emenda sob n. 2, por 82 vocos contra 47. 

. São successivamentc postas a votos e re-
.. jeitadas as emendas sob ns. 3 e 4. 

E' annunciada a votação . da seguinte 
emenda sob n. 5, dos Srs. It•ineu Mrchado c 
outros: 

«Onde convier : 
Art. Fica o Pode1• Executivo autorizado, 

na vigencia desta . lei, a rever o regimento 
de custas da justiça local do Districto Fe
dm•al, approvado pelo decroto n. 3.303, de 
5 de agosto de 1899.» 

lator da,..Çommissão. 
Posta il. votos, é l'ejeitada a referida 

emenda sob n. 5. 
E' igualmente rejeitada a omcn<la sob n. 6, 
Sã~ successivu.monto postas a votos e ap

provadas as seguintes emendas : 
Sob n. 7, do Sr. Gastãq da Cunha: 

§ .92 do Orçame11t.o para 1902 

Bioliolhéca. Nacional 

MATERIAL 

Em logar ue 
Acquisição c conservação do li-

vros, jornaes e revistas. . . • . . 22: 000$000 
Idetn, idem de manuscriptos, 

photographias, c s t a m p a s, 
moedas c medalhas.,........ 0:000$00G 

Diga-se .: 
31:000$000 

Acquisição do livros, revistas, 
jorna.es manuscriptos, estam
pas, ma.ppas, moodas, me-
dalhas o sollos ........... ,.,. 15:000$000 
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Conservação de livros, revistas, 
rnanuscriptos, etc., inclusive 
montag-em o cu:'lteio de uma 
pequena oflicina de encader-
nação ..•••••.•.•...•.•... • .. 16:00Õ$000 

31:000$000 

Sob n. 8, do Srs. Irineu Ma ~hado e ou
tros: 

«Art. Fica revogado o art. 3, n. 1 da 
lei n. 716, de 29 de dezembro de 1900, na 
parte em que autoriza o Governo a revm· o 
Rogulamonto do Cm•po de Bombeil•os.» . 

Sob n. 9, do Sr.· Oscar Godoy : 
«Fica o:Governo autorizado a e1fcctuar o 

pagamento da ~nstallaç~o. do novo material 
electrico na brigada pohmal, com o saldo do 
credito para esse fim aberto pelo decreto 
n. 4.194, de 5 de outubro do corrente anno, 
si o prazo para a terminação das obras ex
ceder de 31 <fe março de 1902.» 

Sob n. 10, do Sr. Gastão da Cunha: 
«Verba n. 18-'Archivo Publico: 
Eleve-se de 4:320$ a 6:480$ a consignação 

destinada a serventes, afim de serem admit
tirlos mais dous serventes. 

Roduza.-se de ô: 000$ a 3:840$ a consigna
ção-compra de caixas para guarda de do
cumentos, moveis, estantes, etc. 

Verb:t n. SI-Instituto dos Sm•dos-Mudos: 
Elevo-se de l~:OOO$ . a 13:800$ a consigna

ção-material para officinas-ficand.o. redi
gida. assi.m - material p::tra as offic111as e 
gratificação u.o mestre da officina. typogra
phica. 

Reduza-so de 28:000$ a 26: 2JO$ a consigna
ção-alimentação, combustível.» 

E' o projecto approvado em 3a discussão, 
assim emendado, enviado á Commissão de 
Reda.cção para redigil-o do a.cc_ortlo com o 
vencido. 

O Sa•. Paulo Rn1n01!11 (lJCllt m·dem) 
rC(!UOr n obtom preforcncia pa1•a a discussão 
do pr.>jocto n. 265 B, de I 90 I . 

Em seguida. ~ annunciada a 3a discussã.o do 
projecto n. 265, deste anno, que suspende, 
durante seis mezcs, o decreto n. 164, de 17 
de janeiro de 1890, n:t paete relativa .ás li
quidações forçadas para os ba.ncos nac10naes 
com séde na capital do Pernambuco, que 
tiverem cessado pagamentos até a data. da 
publicação de.:~ta lei. 

Ninguom pedindo a palavra, é encerrada. a. 
discussão. 

Em seguida é posto a voto.3, approvado 
em 3a discussão o enviado á. Commis;ão de 
Redacçã.t, o seguinte 

Ca.mara. V 1)1, VIl 

PROJECTO 

N. 265 B, do HJOl 

o Congresso· Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica. suspenso, durante seis 

mezes, o decreto n. 164, de 17 de janeiro.de 
1890, na parte relativa ás liquidações for
çadá.s para os bancos na.cionaes, com s~de na 
capital de Pernambuco, que tiverem cessado 
pagamentos at~ a data da publicação •. desta -
lei ; revogadas as disposições em contrario. 

O Sr.Heredia de Sã (pela orde~) 
requer preferencia para a discussão do pro-
jecto n. 139 A, de 1901. · 

Consulb.da a Camara, é concedida a pre
fet•encia pedida. 

O Sr. Germano Has!!docher 
(pela m·dern) requer verificação da vo
tação. 

Procedendo-se (L verificação, reconhece-se ·· 
terem votado a f<wor 62 o contra 42. To-
tal, 104. · 

O Sr. Pr~sidente- Não ha nu
mero. 

Vae-se proceder á chamada. 
Procodendo-so á chamada, verifica.-so to

rem-se ausentado, os S1•s. Anizio de Abreu, 
Teixeira de Sá, Pereira do Lyra, Esmeml
dino Bandeira, Podt•o Pornamlmco, Art•oxot-
1as Gnlvão, Augusto Fr;wça, Rodrigues 
Lima, G<tldino Lo1•oto, Padua. Rezende, An
gelo Pinheiro, Aureliano Barbosa. c Vespa
siano de Albuquerque. 

O Sa•. President.e- Responderam 
á. chamada 132 St•.:L Deputados. 

Vao-so pL•oceclor ~t votação do requm·imento 
do Sr. Her·odia. do StL 

O Sr. Heredla de Sá (pela 01·dem) 
-Uma vez que a Mesa annunci.a a presença 
de 127 Sr3. Deputados, ou reproduzo o meu 
I'cquerimehto c peço do _novo a V. Ex. que 
se digne consultar á Ca,mat•a sobro si con- _ 
sente na. pi'efercncia do p1•ojecto a que al
lmli. 

() Sr. Presidente declara quo a 
chamada a.ccusa a presença de 130 Srs. 
Deputados. 

O Sr. Heredlade Sá (pelam·dem) 
-Roqueiro de novo a V. Ex. que consulte 
á Carna.ra si concede profercncia para o pro
jectó n. 139 A, de lüUl. · 

4() 
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Consultad:t a Camara, verifica-seque visi
velmente não ha numero. 

·O Sr-. President.e-Não ha nu
mero. 

Vae-se proceder de novo á chamada. 
Procedendo-se á chamada, verifica-se te

rem-se ausentado os Srs. Albuquerque Serejo, 
Arthur . Lemos, Antonio Bastos, Guedeiha 
Mourão; Joaquim Pires, Nogueir•a Accioly, 
Frederico Borges, Tavares de Lyra, Ermil'io 
Coutinho, Pereira de Lyra, Esmeraldino 
Bandeira, Arroxellas Galvão, Raymundo de 
Mil•anda, Sylvio Romero, • Milton, Tosta, 
Fclix Gaspar, Manoel Caetano, Alvos Bar
rosa, Augusto de Freitas,. Rodrigues Lima, 
Pinheil•o Junior, Celso dos Reis,. Henrique 
Lagden, Oscar Godoy, Sá Freire, Raul Bar
roso, Nilo Peçanha, Lourenço Baptista,Alves 
de Brito, Martins Teixeira, Oliveira Figuei
redo, Alfredo Pinto, Francisco Salles, La
mounier Godofredo, Mayrink, Padua Rezen
de, Valois de Castro, Francisco Alencastro, 
Alfredo Varella e Diogo Fortuna. 

O Sr. President.e - Re-sponderam 
á chamada 90 Srs. Deputados. 

Não ha numero para ser votada a prefe
ferencia requerida pelo Sr. Hcredia de Sá. 

Passa-se á materia em discussão. 
E' annunciada a continuação da 3a discussão 

do projecto n. 133 B, de 1901, que auto
riza o Poder Executivo a abrir ao Ministerio 
da Justiça e Negocios Interiores o credito de 
11:200$, supplementar á verlJa ga. do art. 2o 
da lei n. 746, de 29 de· dezembro de 1900. 

O Sr.President.e-Si não ha quem 
peça a.palavra, vou declarar enccrradu. a 
discussão. (Pausa.) 

O Sr. Drleio Filho - Poço a pa-
lavra, pela ordem. ·· 

o !!b•. Presidente -Tom a palavra 
o nobre Deputado. 

O .Sr. Driclo Filho- Sr. Pr-esi
dente, esperava que a Mesa me désse a pa· 
lavra no projecto em debãte ; entretanto, 
estou vendo que V. Ex. está. annunciando_a 
discussão, estêl declarando que, si não ha 
quem peça a palavra, dá a disQussão por en-
cerrada. -

Ora, Sr. Presidente, no momento em que 
foi posto em discussão este projecto, ha jêl 
um bom par do semanas, pedi a palavra 'e, 
,justamen to por isso, ficou a discussão adiada; 
o mou nome devo osta1' no livro de in
S(n•ipcfuos; V. Ex .. -permittirá minha ostra
nhozu. auto o fu,cto. 

0 SR._ PRESIDENTE- 0 nobre Deputado 
~em razao ; por SQr f1 discussão muitovelha, 
I<1 lJassando desperce h ido. 
~ SR. BRICIO FILHO- Bem longe de mim 

a 1dé<1 de fazer censuras á Mesa, mórmente 
q'!ando ella é dirigida pelo Sr. DP. Satyro 
Dras. • 

Não pretendo demoi?<W a discussão deste 
projecto, porquanto elle comügna, verba para 
pa,gamen to de ajuda de custo a varios colle
gas nossos e, ne::~sas condições, vou résumir 
as minhas considerações, dizendo qual o mo-
tivo que me trouxe á tribuna. · _ ' 

Quando o projecto foi submettido ao exn,
me da Casa, não estava ainda reconhecido 
Deputado peio Ceará., o meu distincto amigo, 
o Sr. Thomaz Cavalcanti, que já uma vez 
occupou com· brilho nesta, Casa do Congresso 
o mesmo logal' que hoje occupa,, por esse 
mesmo Estado. 

No di<t em que se deu o seu reconheci
mento, ::omo representante daquella · cil•
cumscripção do Brazil, exactamente nesse 
dia o projecto foi submettido a debate ; pedi 
então a palavra com o i'ltuito de apresentar 
a emenda que manda additar ao credito em 
questão a Quantia de 700$, destinada ao . 
pagamento da ajuda de custo, devida ao 
illustre representante do Coará. . · 

Sej:.t-me licito, já que estou na tribuna 
dizer que é com o maior prazer, com a 
maior satisf,tção e com o mais intenso jubilo 
que eu vejo vóltar ás lides parlamentares 
aquelle quo tanto honrou esta Casa do Con
gresso. . . (Apoiados.) 

0 SR. TIIOMAZ CAVALCANTI - Bondade 
de v. Ex. 

0 SR. BIUCIO FILHO- ... durante a legis
latura do 1894 a 1896. 

·Si alguma cousa haviã a lamentai' até 
então era a ausoncia do S. Ex., ora a falta 
da sua collaboraç~ão nos trrtbu,lhos desta 
Casa. 

Republicano dos mais distincto.), cheio do 
serviços á Nação, soldado valente e digno, 
um dos ornamentos U.o exercito brazileiro, é 
com o maior contenta,mento quo eu registro 
a volta de S. Ex. ao recinto da Garoara. 

O Estado do Ceará, mandando de novo 
ao parlamento o meu distincto ó nob1•e 
amigo, praticou uma das mais dignas acções 
(apoiados), daquellas que devem ser regis
ti'adas po1' todos os brazileiros que amam 
intensamente a sua Patria. · 

O SR. PRESIDENTE- Lembro ao nobre 
Depu~ltdo que a hora está esgotada. 

0 SR. BRICIO FILHO-Escutando a obser
vação de V. Ex.· de que a ·hora está. finda e 
não pretendendo absolu·tamen·te alongar oste 
debate, pois a ma·&eria do projecto é, pol' sua 
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nn.tureza, urgente, limito-me a enviar (L 
Mos<~ a emenda, proponflo verba para que 
seja tambem paga a ajuda de custo ao 
illustl'e Sr. Thomaz Cava.lcanti, e o faço 
contente po: tcl-o ao meu lado como repre
sentantG da Nação, eu que já . tive a fortuna 
de tel..::o como meu commandanto, bravo, co
rajoso, prestando serviços á Patria, em pe
ribdo lutuoso para · a Republica. _ ( Muito 
bem ; m.uito bem.) 

Voem á Mesa, são lida.s e apoiadas, as se
guintes 

EMENDAS 

Ao projecto Í1. 133 B, de HlOl: 
Accrescentem-se 700$ para. ajuda ~e custo 

ao Deputado Thomaz C:walcanti. . · 
Sala. das sessões, 19 de novembro do 1901. 

-B1·iJ;io Filho. · 
Accrescentem~se 650$ sendo 400$ para a do 

Deputado Alexandre José Barbosa Lima e 
250$ pará a do Deputado Antonio Moreira da 
Silva. 

Sa.la das sessões, I 9 de novembro de 1901. 
-Carlos de Novaes. 

Ninguem mls pedindo a palavra, é encer
rada a discussão e adiada a votação <J,tê que 
a respectiva Commiss~ío dê parecer sobre as 
mnpndas o:ft'erecidas. 

O projecto do nobre Deputado pelo Pará 
regula essa que~tão, resolve difficuldades, 
não sei si bem, si mal; não é este o mo
mento de me pronuncia1·, mas o que é ver
dade e é o que me consta é que sobre este 
projecto ha um longo parecer · elabora,do 
pelo nosso illustre collega . o Sr. Anizio . do 
·Abreu, parecer que· é luminOsissimo, com:t> 
todos os que sahem da pcnna daquelle nosso 
·mustre collega, e constitue uma monogaphia 
sobre aquelle.assumpto. 

S. Ex. este anno não faz parte da Com- . 
missão que tem de dar ·parecer sobre este 
projecto, mas eu pediria a v. Ex. que, 
attendendo á importancia do assumpto 
que o projecto do nobre Deputado peló Pará 
.vem regular, empregasse. a sua influencia 
perante a Commissão afim de que o projecto, 
que já dorme um longq · somno na sua 
pasta, tivesse parecer e viesse sujeitar-se 
ao debate no seio desta Camara .. 

A Commis.:lão, certamente por motivos · 
muito justos, ainda não deu parecer sobre - -
este projecto e eu faço este pedido a V. Ex. 
afim de que ainda este anno possamos tomar _ 
em consideração a materia constante do 
projecto do nobre Deputado. pelo Pará. 

o Sa. PRESIDeNTE-Procurarei attender 
á reclamação do nobre Deputado. 

· Passa-se á hora destinada ao exp~diente. 
O Sr. -SerzedeUo Corrêa(')-

0 S1•. Oarlos de Novaes (1o Se- "Sr. p1·esidente, vim á tribuna exactamente 
cretario) procede á leitura qo seguinte com 0 mesmo intuito do nobre Deputado 

EXPEDIENTE 
-·· pelo Espirito Santo, com o fim exactamente 

de solicitar a benevolencia da Commissão de 
Justiça para que ella dê o seu parecer sobro 
o projecto que tive a honra de apresentar 
e que, ~).credito, attendc a altas neccs~idadcs 
publicas ... 

Officio do Ministerio da Guerra, de 16 do 
co1•ronte, sati:1fazendo a reqtdsiçã.o desta Ca.
mara no officio n. 260, de 4 do corrente.-· 
A quem fl.3z a requisição. (A' Commii3são de 
Marinha e Guerra). 

Req"!:lerimento, de · Lom•enço da Silv ;.~ o 
Oliveira, peuindo o andamento do prqj,ecto 
n. 156, do 1809, já approvado em 1 a. ' dis-
cussão .-Inteirada. · 

O Sr. Galdino Lo reto (') -
Sr. Presidente, o anno passado o nobre 
Deputi1do pe:o Pará o Sr. Serzedello Corrêa., 
apresentou um projecto, que teve o n. 56, 
no sentido de regular a momentosa questão 
de discriminação de rendas dos Estados e da, 
União; es~e anno o nobre Deputado pol' Per
nambuco Sr. Gomes do Mattos, apresentõü 
a, esta Camara uma representação da Asso
ciação Commercial de Pernambuco na qual 
esta illustre corporação pode ao Poder Le
gisli1tivo uma providencii1 no sentido de 
coarctar as liberdades quo os poderes osta
duaes se toem permitti<lo do tributar á im
portação inter-estadual. 

O nobre Deputado pelo Piauhy, que o anno 
passado h a via sido encarregado, como mem
bro da Commissão de que ützia parte, de 
formular o seu parecer soh1•e este assumpto, 
este anuo já o entregou á Commissão, o e~, 
embora · divergente desse parecer, sou obr1~ 
gado a reconh~cer a àlta capacidade, a ele
vadissima competencia que revelQU o nobre 
Deputado, representante do Piauhy, elabo
rando um parecer que é verdadeiramente 
um monumento que honra aos trabalhos 
desta Casa. 

Não estou do a.ccordo com as conclu· 
sões a que _ chegou S. Ex., o quo não me 
inhibe de raconhocer o alto e:3fOI'ço que S.Ex. 
empregou estudando a quest·ã.o por todas as 
suas faces, . procurando inspirar-se nos me
lhore3 autores o trazendo á discussão desta. 
Camara um contingente tal de informações 
q:ue nos permittirá, com seguranç_a, resolver 
o assumpto. · 
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Acredito r1nc, mediante o parecer (lo nobre 
Deputa.do, a Commiss:io ele Justiça terá faci
lidade em formular a sua opinião, pró ou con
tra o meu projecto; €m todo o caso,secuodo os 
-votos do.nobre Deputado pelo Espírito Santo, 
solicitando <\intervenção de V. Ex. junto da 
Commis~ão que, sou o primeiro a reconhe
cer, está onerada, de trabalho c tem prc
sentmnente sobre os seus hombros import(Ln
tissimo trabalho do Codigo Civil; mas, como 
a q uostão do quo cogita o meu projc~cto 
entende directamente com altas necessi
dades publicas; como elle vem, de uma 
vez, decidir essa corupetoncia d~> attribui
ções entre Estados, Unilio e municípios, 
a respeito dos tributos qne a cada um l'c
spcctivamentc compete; como o pro,jécto, ap
provado on rejeitado, vem lançar luz a rés
peito da situação de anarchia em que nos 
achamos, com grande prejuizo para a pro
ducçao dos Estailos, pot·quo, paiz novo, me 
p1.rece que a nossa primeira neces3idade ó 
conservarmos os novos mercados IJara os 
nossosproductos, pois que não podemos ter do 
mouo algum a pro~enção de abl'i:r mePcados 
exteriores, quando somos os primeiros a fe
ch:lr ns 110s~os; acredito que a intenção de 
V. E~. fará. com que a Commissão empregue 
todo o seu es!orço no intuito de apressar o 
pareC!cr quo dl've dar sohre a questão, afim 
do ver sí ainda este anuo pcdemos discutir 
o assumpto. 

O SR. PanliDENTE - Empregarei toJo o 
meu esforço para sati$fazcr a reclamação 
dos nobres Depuin.dos. 

' 
O Sr. Thomaz· Co.valconti (') 

Venho f<tzet' um pedido :1. Mesa. 
O prnjecto n. 102 D tem estado por dua.;1 

ou tres vezes na m·dem do dia o, roli3I•indo
sc clle a um assumpto qno perdcrl\, a sna 
ra.;-:ão de sor: não sendo resolvido o rmti~ 
breve possivel , venho petlir a v. Ex . para 
que o inclua novamento n:1 ordem do dia c 
em logar em que possa rc~ober com prom
ptid;io a n.pprovação da. Camara. 

Este pro.jecto tt•ata de conceder dous a.nnos 
do licença ao capitão Pedro Botelho da. 
Cunlm, concessão com a qual o Gove.rno sô 
sahe 1ucr~ndo, porque o otrl.ciul pede licença 
sem vencunentos o, na époc•1 em que esta
mos, de ccooomia.s, ê justo, pelo lo.do da. de;;. 
por.a, que so faça. est<t concessão . 

O SJ•. Presidente-A Mesa. atton
d<W<i ao pedido do Ílobt•e Doputado. 

A ordem do dia p au a sessão de am<'lnlt[ 
scr<í dada na sessão nocturna de hoje . 

Foi ;>.presentada, na sessã.o de 19 de no
vembro, ao projecto n. 216 B, do !901, fi
~ando a dcspcza, do Ministerio da. Marinha. 
para o exercicio de 1902, a seguinte 

EMENDA 

Ao n. lll-Em voz de M:lclw.dinho, diga
se- Tatuoca. 

Sala da.s seFsões, 10 ~de novembro de 1001. 
-llo.<amtah de Olh·eil'a .-Antonio Bastos . 
A>·illw· Lemos.- Cm·los de 1Vot·aes·. 

Va.c a · imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 67- HIOl 

Reconhece Depu tado pelo 2" ilistricto de Per
nmnbuco·o cidadão JosrJ d~ Medei 1· os e Albu
ljtcerque 

A Cvmmissão de Petiçõm? o Podcl'es, a. 
cujo parecer foi sujeito o Ill'Ocosso da elei
ção de um Deputado ao Congress o Nacionr1l, 
realimda. no di:~. 8 de out ttbro do cor1•ente 
anno, no 2• districto eleitor t\l do Estado de 
Pernambuco, para o preoncllimento da Yoga. 
existente pela perda do mandato do Dr . Her
culano Bandeil'a de Mello, quo o r epresen
tava., !licito o r,~conltecido Sena<lor da Rc
I;ublicc~, tendo examinado detidamente as 
authcilticas, em numero de 05, quo lhe fo
ram premntocl, corrc~pond<>ntos o. outras 
tant·>,s secções e1eitorae.~ comprohcnrlida8 
nos dez municípios quo oonst.ituom egsc 2° 
distl'icto c as confrontando com a <teta da 
apuraçilo geral <los .votos con3tl1n toJ dcssu.s 
authentic11s, procedida no dia 7 do corrlmte 
mez pela rcsp~ctiva junt a, reunida no cdi
ficio proprio da cidade de Naza.retlt, süd<> do 
mcsrno dis tricto ; tondo em vis ta o n.t't. 42 
da. lei n. 35, de 1892 e mab •lisposições rllfc. 
ron tos ao pr·ocesso clci.toral ; e 

Considerando que a el.oição cor t•eu com 
ordem e regularidade ern todo o districto, 
sendo, nas di!ferentes socçõés quo esto eom
prehende, s utfraga.do , som compet idor, o ci
dadão Josô do Modeil'OJ o Albuquorqur. com 
a somma to1;al do 5 .270 votos, correspon
dentes :1.0 numero do eleitores que concorl'O
ram <i eleição nas mesmas secções, em ne
nhuma. das quaos fôra a,pre{ontado qua.lquct' 
protesto ou reclamac}ão ; 

Consider·a.ndo quo a junta apuradora. con
que colloque na 

1 
stituiu-se o funccio nou nos termos e com as 
1'01·malhlades da lei, o regularmente expediu 

Ainda mais , o projccto n. 102 H foi des· 
ta.c<tdu de outro que tinha o mesmo numcru 
c quo tr•atava de uma licença no goso da. 
qual j<L entrou o cidadão do que ella tra
tav:t. 

Peço, portanto, a. V. Ex. 
ordem tlo diu este pr\)j~cto. 
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tliplomo.t ú.qucllc cidadão José do Mcdcir·os e 
Alllm1ucrque; como o eleito Deputado na 
mesma. eleição : 

Consldera.nrlo que na, somma dos votos 
apurados estão computado.> os das · .secções 
1" a 8" do Município de Goyanna, }a a. 8" do 
do Brejo da Ma.dro Deus, 3~, s e, Ü", 9• e 13• 
do de Naza.roth, cujas netas não fora.m 
transcriptas em notas de s erventua.rio pu
blico, e a.s das secções 3" c 5" do Município 

· do Timba.tlba., o 3• c &;do. de Pá.o d'Alllo, 
do cujas a.ct<w <U respectivas cópit1s se 
acham dastituidas do conferencia o CO!l
cert•J po1• olllcinl 'pubHco, omissões que, no 
penS:J.l' da; Conuui ssõ.o, tiram toda a m dessas 
•~ctas cU~os annullam os e1Ieitos; por onvol
VOl' OIU transgt·e.osao de pl'eccito da lei ; 

Considerando, porl!m, . quo O· desfa lque 
llcsies votos dt\f(ucUa somma ·apurad:~ não 
altera do nenhum modo o r esultado da. elei
ção, não ial~ue n11. legitimidade de diploma. 
expedido p :lla. junta apuradora c nom lhe 
diminue o merecimento e valor, t.into mais 
não tendo . hu.v ido reclamação ou prote1to 
algum contra a. SUiL expedição, quer perante 
<\junta aput·adora c quer.per·ante esta. Com
missão; 

E' de pa.r;)~3r : 

1. • Que suja a.pprovníla a eleição a que se 
proce(lou 110 dia 8 de· outubro uo corrente 
at]Jlo, no 2° district.o e leitoral do E~tado do 
Pernambuco. · 

2.• Que saja reconhecido P. proclamado De
putado o cidadão José de Medo~ros c Albu
querque. 

Sala das Commissões, 19 de novembro de 
1901. - Esparidicio, pt•esidente, :-Trindade, 
rela.tor. - TaMres de 1 yra • - Arl'o:ueUas 
Galoiío. - Jose Etucbio. 

Vae a. imprimir :~ sogulnto 

l~L::IJACÇÃU 

N. 2G3 C- 1901 

Rellacçtio final do p.1·ojecto n .. 265, desto 
anno, que suspende , durante seis me.zes, o 
dcct·eto n . 164, de 17 de janeiro de 1.890, 
na parte 1·elativa ás liquidaçõ":Js (o1·çadas, 
para os bancos nacionaes . com sede na 
ca1Jilal de Pernambuco, que ti1>orem cessado 
pagamentos a!t! a data da pu/Jlicaç,To desta 
lei 

O Congt'e.3So Nncional dect·eta.: 
A1·tigo unic.>. Fic:t suspenso, du1•a.n to seis 

mczcs, o decNlto n. lü(, de i 7 do ja
miro do 1890, na. parto relt~tiva, ti.S liqui
dações forço.das, p:~.ra. os ha.ncos no.cionaes, 
com súdc nn. capital (le Pct•aa!lltmco, que 

~}-

ti v orem cessado p:lgamentos até a, rl:~t<t ria 
public:~.ção desta. lei; révogada.s as disposições 
C'IU contr<.~rio. 

Sala das COlnrois>õos, 19 de novemhro de 
1901.- Guedclha Mourao.~ Vir iato Masca?·e
nhas. 

A ot·dcm do dia para. a. sess:io do a.ma. nhã. 
ê a seguinte: · 

!" p;u·te (a.tú áS 2 1/ 2 horas ou a.ntos): 
Continuação da 2& discussão do projecto 

n. 247, de 1901, fixando a despeza rlo Mí.:. 
nistcrio d~L Iudustria., Viação o Obras Pu
blicas p:tr:~ o exercício úc 1902. 

2" parte (á.s 2 1/ 2 homs Olt antes)': 
2~ dimu:ssão uo pt·ojocto n. 255, llo WOJ, 

uutoriztmd() · o Poder gxccut.ivo a abrir ao 
Míuistot·io da. Gucrt·a. o creU. i to de 736:424$, · 
supplomcn tar á. verb~ l~ ~ Eta.pa.s - do 
ar·t. 15 da. lei n. 7'16, do 29 do dezembro 
~Im; . 

Ju·discussão dó projoct:> n. 139 A, de 1901, 
cstabole()Cndo que as e tapas dos oflicia3s do 
exercito e da ar•mada nunca serão ínforior•es 
a 1$400, qualquer que seja a guarnição a 
que po1·tençam, salvo o.~cepçõos da lei : 

2a di:scussão do projecto n. 253, de 1901, 
a.utoriza,nuo o Pot.lel' Executivo a abrir ao 
Ministcrio da Fazenda os croditos ·extra.ordi· 
naríos de 2:676$445, ouro, e 2.95:1:500$3~, 
pa.pol pa1•a. a.ttondêr ao p:J.ga.monto tle dl
vidas de cxct•cicios findos ; 

2" discussão do projecto n. 207, do 1901, 
<nttoriza.ndo o Pvder E:'{ecutivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credHo do 
477:121~620 ouro supplomenta.r á. verba 
n. 35 do art. 28 da lei n. 746, do 29 do 
dez11mbro uo 1000; 

1• discussão do projooto n. 202 A, de 1901, 
a.ut')riza.ndo o Governo a de:spendor a.ttl cl. 
qua.ntià de 50:000$ para auxilia.!' M despezas 
de insta.lluçã.o o os traba.lho.; do Congl'esso 
Agr·ieola. ; . 

Continuação da discussão unica do pro
jccto n. lOS s·, de 190!, com pi!.recer sobre as 
em(mtlas offerecüla.s na 2a-discussão (lo prc
jecto n. 105 A (do Senado), quo C!'ea. no Dis· 
tricto Fedoral mais um officio do.rcgistt•o do 
bypothecas, com a d esignação de t et•ceiro ; 

>!.• di~cussã.o do projecto n. 62 A, de 1901, 
altorando a c li183C 1 ", n. 1, dás Ta. rifas da.s 
Alfu.ndcgas ; 

2• discussão do projocto n. 218, do 1901 , 
a.utut'Í7Jtnd•> o Poilet• Executivo a. abrir ao 
Ministm·iu 1la. Ma.rinha. oct·oditu tloti: 121$701. 
suppi!JIItentat• ;l V('rbt\ s~ tlo art t;o UIL lC'i 
n. 710. dfJ 21) do rlezcmhro de 1000, pa.r<l pa· 
gatn<•ntu J.o sol,lus quo competem o.os of
liciaes trans feridos pnt·a.·o quaúrv da reserva 
depois do :Ln nulladas as respocti vas ref'ot·· 
mas; 
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~ 2a discussão do Pl'ojecto b . 222, do 1901, 
.dotermin<Lndo que os otficia.os do exm•cito, 
arm11da e classes a.nnexas, reformadas ou 
que se venham,a l'eformar de accordo com 
os decretos ns, 108 A, de 30 de dezembro do 
1889, e 193 A, de 30 de janoir·o de 1890, vo
lunta.ria ou compulsoriamente, toem direito 
ás vn.ntagens c:~tttrado.s no ;ÜvaJ.'á de !6 de 
dezembro de 1700, e reso1uç.ã.o de 20 de de
zembro do 1801; . , 

1" discussão do projecto n. 146 A, de 1901 
·fnstHuindo· re~t·as para o estabelecimento 
de emprezas ae armazons geraes, determi
nando os direitos e as obrigações dessas em· 
preza,s; 

l"'discussã.o do projecto n. 142 A, de 1901, 
reorganjzando o corpo d~ engenheil•os na
vaes c fixando o pessoal do respectivo qua
dro ordinario (com parecel'cs das Commissões 
de Marinha e Guerra. e Orçamento) ; 

2a díscu~são do :projecto n . 256, .de 1901; 
autorizando o Poder Executivo a. <tbrir ao 
Ministerio da Fazenda o cr.edito extraorcli
nario de 47:221J$709 para dar exeeuçã.o âs 
sentenças do Supremo·Trihunal Fedm•al, que 
confirmaram as do juiz seccíon&l da Pa
:rahyb[l., comlenmando a Fazenda. Nacional a 
:restituir a. Paiva Valente & Comp., Lemos 
Moreira & Monte e Santos Gomes & Comp.; 
negociantes naquelle Estado, o que demais 
pagaram por direitos de kerozene impor· 
·tado em 1896 e 1897, com as reSI>eetivas 
custas ; 

s~ discussão do projccto n. 203, do 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abril' ao 
Ministerio da Fazenda ocreditode21:346$456 
pera IJagar a A. Avenie1' & Com:p. o a Cor
rêa Chaves & Pinto, de accordo com a sen· 
tença judicia.ria qu·e .mandou restítuir-lhes 
o que de mais pagaram á. Alfandega desta 
Capital; 

3• discussão do projeeto n, 189, de 1901, 
creando varias eargos na Repartição Geral 
dos Correios e marcando-lhes os respoctivos 
vencimentos : 

Discussão imiea da emeo.da do Senado ao 
projeeto n. 45 B, de 1901, que autoriza o Po
der Executivo a abrir ao Minlsterio da. Guerra 
o credito que for neCO$Sario para pagar a 
gratificação do exercicio a que teem direito 
Ca.milo José Monteiro dos Santos ·e .Joaquim 
Gonçalves. Q_a Costa, contra-mestre e mau
dador da extincta ofilcina de cm•reoiro do 
Arsenal·de Guerra da. Capit~t l Federal; 

ga discussão do projecto n. 127, de 1901, 
dispondo sobre a contagem da antiguidade 
do posto dos otficiaes do exerci to, a quo se 
referem os arts. 1• e 2• da lel n. :150, \h.l 9 do 
dezembro de ]895 ; · 

3a. discussão do projccto n. 264, de l900, 
autorizando o Govet•no a prárogai! o prazo 
concedido <i Sociod<l.dG Montepio Got•at do 

Economia dos Servidores do Estado pa1•a ·in
demnizat' ao Thesouro Fedet•al da qu[l.ntia de 
que llle é devedora, a tê que essa instituição 
regularize sua situação, podendo mesmo 
releval-a. do pagamento da, impot'tancia em 
que fieou alean<}ad:~. JIO, anno de 1899 ; 

3• discussão do projec'to n. 132,de 1901, au
torizando o Podet· Ell:ocutívo a abrir ao Mi· 
nisterio da. Marinha o creditnde 100 :000$, 
supplemootar ao art. 8, n. 24-0bras-da 
lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900 ; 

3• discussão do projecto n. 131, de ·r!J01, 
autorizamlo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministel'io da Fazenda o cr edit o extraordi~ ~ 
mH"io de I: 13.2$ pa.Ta pl>gamento a diver3os 
uper<~rios da Casa da. Moeda ; · · 

2" discussã.ó do projecto 11.232, de HlOO,au
tol'izaudo o Poder Exer.utivo a transformaras 
1•, 2• e 3• secções da Sub-Directol'ia dos Col'· 
reios em Ia, za e 3" secções na Direct ol'itl. . 
GeraL, passando os chefes de turmas a chefes 
de secção, desde que preencham a3 condições 
regulamentares, e dando out1•a.s p roviden-
cias ; -

s~ discussão do projecto n. 103, de 1901, 
mareando os casog e a fórma da revi.~ão d<ts 
conilemnaçõos ; · . 

!• discwsão do proj0cto n . . ) 82 A, de i. 90 l, 
dispensanclo a Fazendrt Municipal de adeu.n tar 
o pagamento do sello nas çausas em que for 
autora ou ré, perante a jus tiça Local do DLs
"trlcto Federal, e dá, outra,s providonci&.s,<:om 
emenda. do, Commissão; 

2• discussã o do p rojecto n. 271, de 1901, 
autorizando o P oder Executivo a. abrir ao 
Ministerio da Fazenda. o credito extr'aordi
nario de )9·:261$200 pa ra cumprir a senten•;a 
do juiz seccional desta Capita l, que conde· 
muotl a Fazenda Nacional a restituir o Rom
bauel' & Comp., negociantes nesta praça , a 
importancia que demais· pagaram como di
reitos de importaçlío <la sal importado em 
1897; 

Discussão unica dQ "Projecto n. 14.8, de 1901 , 
autorizando o Governo a. mandar contar ao 
capitão de · fragata Francisco Carlton a an
tiguidade da data. da promoção âquelle llOSto 
em 26 de abril de 18l!O ; 

2a discussão do p rojocto n . 174, de 1901, 
mandando que o Govcl'no d lk Repu l!líccL in
demnize, com a quantia da 70:000$, a Victor 
Meirolles de Lima, :vola.s despeMs quD fez 
com a pintura, m onta.gem o eustoio ao P a
norama. do Dcscobriruonto do Braz i1 (com 
substituitivo da Commissão de Orçn.mon to ao 
projocto n. 261, de HJOO) ; 

DisDussão unicrL !lo projocto n . 186, do 
lUOl, ost~~lJClccow!o quo uo engenheiro Aris-
tides Gu.tvão do Queiroz, aposcn t<tdo no c;lr
go do dit•octor da Secret[l.ria. do Ministm•io 
da Agricultura,Commereio e Obras PulJlicas, 
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compete, desde a :.tlJoscnto,doria, o ordenado 
de engenheiro-fiscal de 2a classe, corres~ 
pondcnto a 25 anuo:;- ds serviço; 

· Nova d!scus>ão . do projecto n. 102 B, da 
1901, redacção paranova discwssão do pro
jeclo que autoriza o Poder E:x:ecutivo a con
ceder dous annos de licença, com soldo 
simples, ao capitão do corpo de Estado Maior 
do Exercito Pedro Botelho da Cunha, para 
tratar de negocias de :seu interesse dentro 
do paiz (emenda destacada do . projecto 

· n. 102, de 1901); · 
Discussão unioa do projecto · n. 190, de 

1901, autorizando o Governo a conceder ao 
machinista de 2• classe da. Estrada de Ferro 
Central doBrazil AohiUes Ar.iJ.aud Coutinho, 
um anuo de licença, com ordenado, para 

. tratar de sua S:J.ude onde lhe convier; 

de uma. estrada de ferro quo, purtindo de 
Manáos, siga o rumo gel'al do norte, o nas 
condições quu estabelece. 

Levantou-se a sessão á.> ,1 horas e 30 mi-''" 
nu tos da tarde. 

152~ SESSÃO EU l\) DE NQYEMDRO PE 1901 

(Nocturna)" 

P1·esidencia dos. Srs. Satyro Dias (2°. Vice
Presidente),. Cm·Zos de Novaes (i• S~creta
r~o) e Saty1·o Dias (2° Vice-Presidente) • 

Discussão unica do projecto n. 267, de 
1900, autorizando 0 Poder Executivo a con- A's 8 horas da noite respondem á chamada. 
ceder uma. pensão de I$500 diarios, a contar os Srs. Satyro Dias, Dar los de Novaes, An.:-· 
d b ·1 d · gelo Neto, Agapito dos Santos, Luiz Gua.l-

0 a r1 e Hl98, ao·ex-emprégado da Bskada berto1 Carlos Marcellino, Albuquerque Se-
de Ferro __ central do Pernambuco Luiz rejo, Gabriel Salgado, Hosannah de Oliveira; 
AIT~nso F~rreh:a; . -. · Luiz Domingues, Jo~é Euzebio, cunha Mar· 

D1scussao umca do praJecto n. :204 A, de tins, ·Anizio de Abreu, João Gayoso, Virgilio 
1901, do Senado, concedendo um anuo de .Bri"'ido No"'ueira Accioly Franciseo Sá 
licença, co~ or~e~ado, a? Dr. Z~charias d_o Eloy de' Souza, Tavares do Lyra, Trindade: 
Rego Monteiro, JUlZ do Tr1bunal ClVll e Cr1- Silva Ma.riz, Bricio Filho, Julio de Mello, 
mma:I; para tratar de sua saude onde lhe R~tymundo Miranda, Joviniano de Carvalho; 
conv1er; Sea.bra, Neiva, Milton, Felix Gaspar, Manool 

Discussão unica do projecto n. 169, de Caetano, Eugenio Tourinho, Paula Guima-
1901, autorizando o Poder Executivo a co11- rães, Alves Barbosa, Adalberto Guimarães, 
.ceder um anno de licença; com ·o oí·deuado a Tolentiuo dos Santos, Galdino Loreto, Jo&3 · 
que tiver direito, ao bacharel Manoel Igna- Monjardim, Horcdia de Sá, Henrique La gden, 
cio Carvalho de Mendonç:1, juiz seccional do Nelson ue Vasconcel.los, Raul Barrozo, Doa
Estado do Paraná; . _ cleciano de Souza, Silva Castro, CllStodio 
· Discussão unica do projecto n. 286, de C~o~ho, Julio dos Santo~, Theopllilq Otõo!li, 

1901 substitutivo c).o Senado ao projec.to Ymato Mascarenhas, Francisco Ve1ga, Joa.o 
n. 377, de 1900, da Camara dos Deputados, Lu~z, Ponido l~i~ho, Espm·i~ião, Bueno do 
que reorganiza o. quadro. dos maohinistus PalVa, Alfredo Pmto, Carn~1ro de Rezen~e, 
navaes (adclitivo destacado na 3'' discussão Aualberto Ferraz,. Leonel ~!lho, L~moumot• 
do projccto n. 37 A de 1900.- Vido·pmjectos Godofredo, Antomo Zacha.r1as, Henr1quo Sal
ns. 184, de 1898, d:~ Senado, o 37 F, d~ l90ll, lés, E_dua.rdo Pimontel, Oleg~rio Macial, La.· 
da Cama.ra dos Deputados; r mart~ne, Gusk:vo Godoy, . Fernando Prestes, 

2• discussão. do projecto n. 258, de H/01, ~orem.t doa S~lv~, Dom~ngues do Ca.a~ro, 
autorizando 0 Poder Executivo a ab~:ir ao Dmo Buen , Valo1s ~e Cltlltr_o, Costa J '!-n1or, 
M- 's! r· 1 F d· d"t t ,. d' Adolpho Gord.~ CaJado, Ltndolpho Serra, · 
J lll.l· e 10 <a. azeu _,t o cre l _o ex r ao r .1- Lamo tl a. Lin, Carlos Cava.lca.nti Francisco 
narto da somma que necessa.rw fôr para !.t s, ' . . . :. . , 
restitllir a João de Aquino Fonseca e Fonseca. Tolentmo, A.ng:elo Pmherro, Gm ma~o Has· 
I - & 0 - t R . , slocher, Aueohu.no Barbosa, Vo$pastano de 
rma.os omp · • negocra~ es no . ecüe, Albuquerque e Cassiano do Nascimento 

Estado de Pernambuco; a rmpoPtanCia que ' 
de mais pagaram â Alfandega. daquella Abra-so a lilessão. 
cidade, por importação de kerozene, de ·Deixam de comparecer com causa. parti· 
accordo com a sentença doSupl'emo Tribunal cipada. os Srs. Vaz do Mello, .Urbano Sauto::~, · 
Federal ; Jos6 Boiteux, Pedro Chermont ,· ltodrigues · 

Discussão unic[l. (da. cmonda. do Senado) ao Fernandes, Christino Cruz, Augusto Savoro, · 
projecto n. 50 A, de 190[, que a.utol'iza o Pereira Reis; Soares Neiva, Lima lcyho, Ma
Poder Executivo a. conceder ao engenheiro lu.quia.s Gonçalves, Moreira Alves, Oornelio 
Joaquim Huet Baccllar, l'ospeitados os di- da Fonseca, Elpidio de Figueiredo, AIIonso 
_r~itos allquiridos, a construcção, uso e goso Costa, José Duarte, Epu.miuouda.s Graciudo, 
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~'ra.ncisco Sodrê, Marcolíno Moura, Dionysio 
Cerqueirn., Sampaio J?erra.z, Augusto<lc Va.s· 
concellos, Martinho Campos, Pct•eira dos 
Santos, Auroliano dos Santos, Joaquim Bre
ves, Rangel Pcsta,na, Estevão Lobo, Gastão 
d(l Cunha, lldefonso Alvitn. Monteit·o da Sil
veira, Arthur Torres, Manoel Flllgehcio, 
Nogueira .Juniot', Lindolpho Ca!lt:\no, Mit•an
ila Azevedo, Ollveira Braga, Bueno do An· 
drada, Paulino Carlos, Alfredo Ellis, Azeve
do Marl]UCS, Antonio Cintra, Hcrmenegildo 
de Moraes, Teh:eira Brandão, Oviflio Abran
tes, Manoel Alves, Xavier do Valle, João 
Candi<lo, Marçal E::;cob<~or, Pr11ncisco Mottra e 
Pinto da Hocha. 

E sem ca.usa os Sr~- Sá. Pehoto,_ Artbut' 
Lemos, Antonio Bastos, Indio do Rl'aziL Ser
zcdello Corrê;\, Gucdcllra Mourão, Joaquim 
Pirell, Ré~ymuntlo Arthur, Thomaz Accioly, 
Thoma,z Cavalcanti, João Lopes, Frc<lerieo 
Borges, Ser•gio Sa.boya, Gonçalo Souto, Ca· 
míllo do Hollanda, Ermirio Coutinho, Celso 
de Souza, Teixeíi':t de Sá, Gomes de Mattos, 
João Vieira, Pereira de Lyra, Esmeraldi
no Bandeira, Esta.cio Coimbra, Pedro Per
nambuco, Araujo Góc~, Arroxella.s Galvão, 
Rodt'igues Doria, Sylvio Romero, Fausto 
C11rdoso, Castro Rcbollo, Augusto Franç,a., 
Tosta, Vorgno de Abreu, Au~usto do Frei
tas, Rodriguco Lima, Eduaruo Ramos, Pa
.ranhos Montenegro, Pinheiro Junioi', José 
Marcclllno, Ccl~o dos Reis, Iriueu Macha
do, Oscar Godoy, Sá Freire, Barros Franco 
Junior, Antonino Fialho, Nilo Peçanha, Lou
renço Baptista. Alves de Brito, Foreira. 
Lima., Martins Teixeira, Olí;vcira Figueiredo, 
José BL>nifaeio, Monteiro de Barros, Fran
cisco Sallc~. Mayrink, ·Landulpho MagJ.
lbães, Carlos Ottoni, Rodolpho Pa.ixão, Pa· 
dua Rezende, Rodolpho Miranda, Joaquim 
Alvaro, Edmundo drr. FonsoclL, Luiz Plza, 
Cincina.to Braga, Benedicto de Sour.a, Alen~ 
crr.r Guimarães, Paula. Ramos, Barhosa. 
Lima, Soares dos Santos, l<' rancisco Alcncas~ 
tro, Victorino Monteiro, RivlLdaviu. Cor·rêa, 
Alfredo Varella; Ca,mpoti Ca.rtier e Diogo 
For&una.. 

E' lida e sem debat!l approvada. a acta da 
ses3ão diuma do hojo. 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada a 2~ discusgão do pro,jecto 
n. 247, de 1901, ftxando a despoza. do Minis
tel'io da Industl'ia, Viação e Obras Publicas 
plu'a o exercicio de 190.2. 

O Sq.,Presldente-Tem a palavra. 
o Sr. Deputado Herndia de Sá. (Pausa.) 

Nã.o so achll.ndo prcsentG o Sr . Hot'edia. de 
Sá, i.cm a pal:.wra. o Sr. Deplltado Theophilo 
Ottoni. 

O Sr. TheophUo Ottoni--ca: 
bcndo-mc a prtln.vra na. discussão do m·ça
mento do Minister'io da Industria, Viação e 
Obras Publicas, seja-me permittido manifestar 
a muita consideração em que tenho o seu 
hom:a.dó relator, 
Conhe~edol' e amigo de S. Ex. desde os 

saudosos tempo~ a.cadllmico~, t enho tid() a 
satisfação de acJJnpanhal-o em .toda sua 
vida poJitiç:a, em que t em S. Ex. sabiúo, 
pelo C[Lracter. e .p31() ·t:J.lento, conquistar a 
estima 1lc todos os seus ·patt-icios (apoiados) o 
dL> Est;\do que S. Ex. d ignamente rcpresenh 
nest:.1 Camal'a; .ilo la.do dos mais distinctos 
fi. lhos do Coa. r á. ( ,1poiados . ) 

O projecto, L>l'a em discussão, prod ucto de 
g1·andc csLudo, 6 ma,is uma prova tht lcal
da,do o do péttt'iotisnw corn que S. Ex. se 
entrega ~empre aos h'ab:J.lhos confh\d()S á sua 
competcnch c!'iteriosa. E o empenho eom 
que, neste projocto, S. 'Ex: submette á aprc· 
cia.ção di1 CamJ.ra dos Deputados a. q!fcstão do 
prolongamento da Estrada do Forro· Central 
do Brazil, tendo conseguido a ella. pt·ender a 
attcnoão do Gover-no da RopuhliM, torna-o 
credor do muito rocoalwcimento por inwto 
de todos que vivamente se -interess11ro pela 
viação fel'rea do pa.iz , c-eu o posso garantir 
- especialmente aquellos, 110> quaes m11ior 
intGrc~~o desperta este importa,nt e as.;umpto, 
jámais BCI esquecerão do t ão rJlevante SOl' 
viço pol' S. l~x. prestado á l{epublica . 

o Sa. VJRIA.To MAsCAMNUAs - Apoiauis
simo. S. Ex. attonde ao grande pt•Julom:~. 
mineiro ligando a Cent1•al aos. Francisco. 

O Sa. Tm:oPJiu,o Ü'l'TO:OU- Tencioi1a.Vil, 
Sr. Presidente, tomando a pala,vra, occupar
me do a.s~umptos diversos, relu.t ivos ao pt'L>
,iecto em do~<Lto; sei, p or• lim, qno distinct!JS 
collogas so tLcham inscriptos· para, com <1 
co~tumn.Ut~ oloqucncia, o clov:,ção do vistas, 
illustrarom ainlla. os A nnaas dest a Ca,mam, 
o, urg indo quo sejam tct'mina.dos nossos tra
.balho~. jii em terceira pt•órogação, nlio fat i
garei a attençáo dos collogas por muito 
tempo. 

Sr. Presidente, poucos são os ulementos ilu 
quo ilisponho para as discussões travadas 
ilos·~a casa. 

OSR. VIRIATOMASCARENIIAS-Não apoiado. 
Neste assumpto V. Ex:. falia de cadeira. 

O Sn.. TnEOPIULO ÜTTO!\I - Est uda,nclo as 
llttcstões, oncal'ando-as t odas o smnp1'e com 
pat~iotismo, sujeit ~LrHlo-u.s aos princip ias se~ 
vcros dlL politic:\ republicana a que cséou 
filiado, procuro dar um voto consciencioso, 
cct'to de qn1l cumpro com os meus devores . 
N~ :p1'~3onto occ:\Siã.~ sou força.tlo a. Dtlla.r; 
eingir-mo-hei, porém, el!;c]u~i l'a,men te u. 
que,;tão do pt•olongu.mento UI\ Estra.du. de 



Clinara dOS DeptJados- lm!)'OSSO em 21/051201 5 10"20- Página 20 de 33 

SESSÃO KM 19 .DE) NOVEMBRO DE 1901 369 

Forro Central, objecto do soriiLs preoccupa- de 20 loguas de extensão, ligando os rios · 
ções dos noosos mais eiuinentllS homens pu- Preto o Gurgueia, aquollo tributario do rio 
blic08 do t odos os tempos, desdrr os pr imeiros Grande e este do Pa.rna b.yba., nascendo da 
trabalhos do sua coostrucçlLo, accordes tó"doà bella e enorme Iagôa. do P a.rnagu:l. E~te 
qul\nto ao object~vo,embora, lllgumas vezeg, plano no~ proporcionaria communic~~oçõe3 de 
divergindo quanto ao seu traça.do. · Pirapora com -a foz do Pa rnahybl e os con-

Pooeria., Sr. P residente, para. justificar fluentes dos dous grandes rios na. respeita.
ossa minha asserção, rooot·dar aos lwnra.1os vel extensão de 6.200 kilometros. O en
coll~:>ga.3 innurnervs factos occorridos sempre genheiro Rebouça~. a.precianJ.o ·o trabalho 
qne e3ta questão era trazida a debate no.s do illustre braziloíro, julga. profo3rivel, ao 
sessões do Parlamento, apresentar-lhes pri- canal, uma. linha rerrca inter-e3tadua.l. 
morosos trabalhos sobre ella publicados por Neste caso, a conskucção de- 335 kilo-
distinctos.profiS.'llonaes. metros da Estrada do Ferro Cen;ra.l, o · 

Em 1874, quando, no mundo político e em qu~\nto nos falta · para chega1•mo.; ás ma. r- · 
rodas scientifica.s, espíritos patl'iotlcos eram gens do ~. Francisco, e mais, de 100 ~~ilo- ·,'- . 
agitados em favor do desenvolvimento da rnatros ligando .os Estados dr~ B.~ohta. e · 
navegação fluvial, do melhoramento de nos- Pia.uhy, isto é , pontos navegaveis dos rios 
sos portos; da via.çã.o ferre ·~ . de que. <lJmo .Preto e Gur,.ueia, estabeleceria a commu- • 
sempre, se d$tacàva a Estr~a de Fe1•ro nicação da C:.~pital da. Republica com a Foz 
Cen tl'al do Brazil, exclamava o grande ho- do ParmJ.hyba, no Pia.uhy, em 4.777 kilo
mem de Estado, que se chamou B11ar- mott•os dl) e:densfí.o, sendo 1.1:n de viaçã.o 
que de Macooo: c:Já. fatiga e!pàra.r meio rerrea. c 3.640 de via.çã.o fi11via.l. 
l!.!culo !• · . · ' Este ma.gcstoso p la.no, rea.lizado, e ;treita. 
· Em 18'77 o minist ro da· Agt•icultm·a , Com- ria: no ma.is intimo ample.w, pelo interior 

ruercio e Obras Publicas,em s8u r ela.torio, di- da Republica o á no.~s:.;. for mosa Capital, os 
zia:«A chegada da. Bstrada de Fen•o D. Pedro li E:; tat.los do Rio, S. Paulo, Mintl.3, Bahia., 
ás ma.rgens do S. Francisco, o que evidente- Alagõa.s, Sergipe, Pernambuco e Pla.uhy o · _ 
monte se dará em futuro proximo, nos auio- grande numero de porto3 . marítimos do 
rlza. a dizer que a rêdc de faceis éommuni- norte tio paiz. 
cà.ções ·da. Capital com o extremo norte do . Diz muito bem o ·honrado t•eia.tor ser su
l inperio será. uma realidade.~ per liuo encarecer o va lor politico, economico 

Sr. Presidente, o honrado rola.tor, em seu e estra.tegico do pl'olonga.mento da Central 
brilhante projecto de orçamento, aponta ao S . Franoisoo. s. Ex., na impo;;si bilida.de 
uma das vantagens do a.vançamento da E~· da re~lizaçã.:J irilmedia.ta. de3to plano, quer 
tn da. do Pol'ro Central, qual o · facto de cheg<n· quanto a.nte~ a Curvollo, o grande 
serem a.prJveitados · 1. 460 kilometros de emporio commercial do Mina.s. · 
franca. navegação do S. Francisco p:~ra. o Etn o ano:> passa.do, o•n co mpa.nltia. do; dis· 
e.sta.belo!imento da viação fer roa. e fluvial tinctoscollegasoamigo~ Vit•ia.co M:\sca.ronh:ls 
em extonsã.o de 3 .053 kilometro3. e E~tevão Lobo, a.pt•osc.mtoi uma. omnrHl:\ :~o 

Pormitta.-mo V~ Ex. a.d•ii<iiona.r, a este~, 01•ça.rnento da. Vii.!.ç1i.o , quB foi apj>rov .. cl;~, 
alguns ua.Uos com c.ttre se certitl.!.[uom os lwn- <b tiWtnina.ndo o emprego •lo Buü, • us J .OllO 
ra.do:~ colloga.s de qua nto· ei!~mos llllt'<lonuo, con ;o~ consigna.dvq no pt•ujo~to p;w u. ·obras 
de moio.i rac•:is do oommutücaçã.o, Clom ore- nova.'J, rw aproveitu.mento •lo oheas ln iciaJas 
tard:~men to ela coustr;wção do pequena. ox- além tla. ost.a.çã.o de Silva Xavier , ul,im :~ da. 
tensã.J de ost1•a.da d.e f~r·rü . , &>t t·ada. do ForJ•o C ao tra.l. . 

Tra.ua.lhos divet~o3 sobre a explor-.~.cãó de . . l!:otã.a dizia.·se ser uma vet•b:~. insiguifi
nossos r ios, explorações feitas, em époc::~.s c<mtc, nilo passar de um cal'tão de v isitas ao 
diver~as por nota.veis homens de ~cíoncil1, eleltora.élo . 
como Kra.us, Roberts, H<Mehl, 4iais, Edua1-.lo 
de Moraes o outros, nos lembram que a dis
tancia navega.vel do rio S. J.o'rancisco, "do 
Pirapora á Boa Vi;;:a, é de 270 log11as ; que, 
noo ~e in ter 'l'allo, hu. 493 leguas ua.vegaveid 
de sellll a.tlluc1lies ; que, por ta.nw, á. J<;stra.da 
c:J.e Ferro Contra.l, u:n:l voz eom trilllJS em 
Piraporil, es~;arã.o liga:los 663 l oguas ·ou 
3.646 kllometros ue rios na.vog;weis. 

O illu$tre bra.zileiro Eduardo do Mora.C8, 
entre muitas considerações judiciosas e utei~ 
p:1.ra ·o estudo da viação interna do pa.iz, 
apresenta a id é <l d<l lig .\çã.o das ba.cia.s do 
s. Francisco e do Parnahyba por um canal 

C~m~ra Yol. vn 

0 SR . VIRIATO MASCA.RENliAS- Sim, se
nltor, IJ.OS fherarn esta. injustiça.. 

0 811 . T HEOPlllLO 0TTONI ..:.... Veja,mo3 quo 
t1ã.o. Eu d isse, Rr .. P re;;idcmte, justificando Çl. 
emenda, o soguinte: . 

«:Não pOO.imos crodito pa1•a o prolonga
momo até o S . F l'ancisco, nem mesmo para · 
conclusã.o das ol.lras até Cut•vello,na cxtonsiio 
de 95 kilome ~L·ós, om que s~ apmvoitaria.m 
perto do 3.000 contos, jâ dispendidos . . 

Não pretendemos chegar a essa cidade do 
uma. vez, i r desde j ;t omba.1•gar c.lo 95 kilo
m e t ros os pas3os do nossos patrícios que, de 
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muito l onge, ·trazem grande parte do gado Portanto. em serviço de terras teria. mos 
que é aba. tido nesta. Capital, nã.o vamos bus- quedespender8.00~x7m3 x l$000c:.:...-56:000$000. 
c.:~r, neste grande em}lorio commercia.l, os As duas p onte.3 unicas neste . 
productos do sua índustria. da variados teci- trecho esttLo or çadas em... 71: 1300:SQOO 
dos, da chapeos, de couros, etc. , de sua rica Grande parte dos boeiros 
lavoura, productos transportados a .outros abertos e ca.pea.dos está fei-

. centros oommeraiacs pelos lentos e pesados ta; dou, porém, para. boei-
carros de- bois e por tropas•. · ros . . ..... ... ....... . .... .. 

Na. impossibilidade do, por oircumsta.nciis Para. administração e estação 
especi.aes, ·a.pproximarmo-nos do Mlssissipi Para assentamento de t rilhos, 
brazileiro, affirmei podermos ava,nça.r de 20 preparo definitivo da linha , 

25:000$000 
30:000$000 

k"lom t c t 1 ( · d ) ,, e:~:clusive trilhos, j!l. com· 
1 e ros a en ra apota os e vou ue· d lOB·. GSO$OOO 

mou~tral-o. . pra os .• , ••..... ~ ..... .- ..• 
- -----

~ V?jo ng rala.~orio8 doE honrado Deputado somma... ... . ........ 291:280$000 
que. a i n.ormaça.o a . x. prestarl& relativa· Aprovoitariaroos, pois, com os 300 contos, 
mente ao movimento de terras no trecho pedidos na. emenda a que me refiro, ser· 
de Silva. Xavier a Curvello, t recho dividido -viços já. executados e que. 1.Htão em completo . 
em quatro sub-trechos, não é verdadeira. abandono, e teria mos a Est rada de !<'erro 

suspeito não terem sldo estes dados colhi- Central valorizada.. em mai~ .de mil contos. 
dos nem do perfil de progresso, e sim dos or- Sinto, Sr. Presidente, t er necessidade de . 
çamentos confeccionado~ no oscrip&orio cen- deixar consignado meu protest o pala não 
traldaox:tinctaCoromissão deProlongamento. applicaçã.o da. verba . Penso que o Gove:·no 
quando foi projectada a linha para ser su- não podia., não devia. deixar de executar uma. 
jeita. á approva.çào do Governo. determinação legislativa. . · 

Vou me referir ao primeiro s ub-trécho só- Sr.. P1·esideote, ao argumento apresentado 
men&e; em que, diz a informação, o volume pelo honrado I'Olator, com o qual jus~itica. 
de terras a remover-se é de 7ma por metro tambem o pedido dos 1.500:000$ ·para o 
corrente. Nesta. extensão de 20 kilometros, avanÇ!l.mento da. Estrada. de Ferro Central
sogura.mente tres partes do leito estão prom- ca. estrada pàrou em zona que não dispõe dG 
-tas. recursos proprios pa.ra desanvol ver· lhe o 

d ·tta ·t k 1 trafego~-eu opponb.o formal contestação, 
A ml mos, por:ém, que em Ol o i orne· contesta.ção que vem entretanto reforç:u• o 

t ros ainda se tenha do fazer esca.va.ção. que diz s. Ex.-«O prolongamento multi-
o Sn.. FRANCisco SA-Esse calculo refere- plica.rá os elementos do renda da. Central, 

se a obras a fazer·S(l <4lsde o principio . (Ha melhorando sua sltuaçã.o ftnanceit'M- vit;to 
outros apartes.) · que é. incontesta.velmento mais rica. a zona. 

O Sn.. T HEOPHILO OTTONI -0 meu illustre que espera ha tanto pelos tt•illl.os da. Contrai. 
collega não ouviu o que eu disss . Pelo qua.dro soguin~ voritlca.-sa que o ron-

0 sn.. FRANCISCO SA- Ahi não está. 1161.,n a dimanto das collectorias foder•ao~ . de Barba· 
""' cena. a Sote Lagoas, nos ultimas cinM u.nno~, 

doducção da obra. realizada. si não toi granU.o, foi en&ret:J.nt o ct•oscente 
O Sn. . THOPIIILO 0 TTON1- E' exactamente até aprtlsenta.t• ern 1000 acc:r•osciirw, sobr l3 o 

o quo atnr•mo. Na extonsio de 20 kilomatros rendimento do i898, do 110: l\l0$853. 
tet·-~e-ha movimento da terra.~, no maximo, E e.ste ro jultado dovEi ser attribuido á fa.ci-
em oito kilometros. lidade de commuaica.ções. 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 2110512015 10:20- Página 22 de 33 

SBSsÃO EM ·19 DE NO\'EMlJRO DE 1901 371 

Collectorias Fede_r<!es 

Quad1·o demonstrati11o da rc"nda das collectorias e annos abaixo mencionados 

Annos 

Municípios - r 
1896 1897 1898 1898 1900 

Bar bacana ... .. •..... ; • 12:061$969 11:3411$020 14:780$750 26: 807$580 44: 370$000 . 

Queluz . .. , •..•........ 8:903$066 4:648$100 5:386$046 5:520$000 15:591$000 

Sabará . ...... ... .. · •. . , 10:284$550 1:4: 097$847 14:510$736 15:080$819 27:776$000 

Santa. Luzia ..... .. .. .'. "324$750 5 :355$tl8 4 :8?5$390 5: ÓW$140 22:230$000 

Sete· La.goa.s ..... ... .. . 5:061$812 5:B94$700 8:3.20$374 22:039$356 37 :860$000 

36:637$147 41 :lW$083 47:823$200 73:486$9511 146: 827$000 

Sendo n. 7.0na. considerada a. ma.is pobre a 
quo se estende a.l~m de Santa. Luzb. do Rio 
das Velhas . .. 

0 Sa. F RANCISCO SA.- Eu mo refiro á po
bt•eza. da. zona. om rola.Qão á. opuloncia. da 
quo a. estrada n.e procurar. 

O Sa. TuEot•mLo OTTONI-Pcrfoitamento. 
l~u con tostu.udo quo sejam parcos os rllcnrsos 
d:~ zona, em que pa.t•ou a. ost~a.dl:l., rcforçJ 
sou ponsa.mento quanto á. l'iquoz3. da região 
a. inda. som tri lho<~ o quo do porto ou conheço. 
Não é pobre a zona.. 

0 Sa. FRANCISCO S! - Estou de a.ccordo 
com V. Ex. 

0 Sa. THEOPHILO ÜTTONI - Nesta zona, 
Sr. Presidente, ha sete estações e uma pa· 
ra.da· - a de Horta. Vel,ha - inaugurada. em 
1898 • . A ultima. estação-a de Silva. Xavier 
- foi inaugurada em 1899. 
· Pelo quadro seguinte, Vdmos quo a. r enda 
das os&ações, nelle citadas de 1893 a 19:10, 
roi progressivamente a.ugmentil.ndo do 
152:820$0!0 a.tê 292:865$254. 
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Eet ra\la de F erro central do Brazil 

Quadl'o demonsh·alitlo da renda das estações e amtos abaíxo menciot~ados 

Annos 

Esta.çõeg 
1896 1897 1898 1899 1900 

R.io das Velhas.; •..•.. 53:627$320 37:703$620 43:033$350 39:820$219 28:541$510 

Vespasia.no; . . ......... 25:921$890 39:905$200 53 :252$664 45:106$395 54:478$287 

H. Velha. ..... , ........ - - 5:282$740 8:884$166 7:865$980 

P. Leopoldo ...... , .... 10:261$960 16:107$900 23: 182$540 29:563$373 27 :905$1:31 

Mà.ttosinhos . • ...... · ... 40:667$900 29:774$140 29:573.'~740 29:426$287 27:939$462 

p , de Moraes . . •... •• . :t: 152$450 12:330$410 19 :759$690 12:110$565 15:143$408 

Sete Lagoas ........... 19:188$490 68:488$010 77:058$693 !:S4: 130$755 64:547$376 

S. Xavier .. .. ...... ... - - - 33:663$968 6~: ·444$100 

152:820$010 204: 309$280 251: 143$417 282:705$728 292:865$~54 

Em sou rola.torlo o illustt•ado collega dá. a 
despoza <.b Estrada, noll ~res ultimoa a.nnos, 
de quo eu deduzi a. média. de 28.738:233$513 . 

Sondo a oxtonsã.o da Centl'a.l, em (ra.fogo, 
de 1.258 kilometros, ou adrnitto a despoza. 
igualmonr.o distribuída p >J l' ali<\ e chego á 

-- conul usão llu quo, nBsto trecho de -Rio J.as 
Volha.s a Silv<l Xavier-de mai.s love conset•
vaç<\o, de mooot· trafego, de menor movi· 
monto, a dospeza. foi de 205:500$447, 
sewJ.o a clespeza média por kilometro de 
22: 844$383. 

Por este quadro veritlca·se que a renda 
média em igual período ao con~idera.do para 
a (lespeza. foi de 275:571$466 . · O saldo li
quido foi, porta.11to, de perco de 70:000$000. 

Nã.o me foi possível obter dados exactos 
sobre o cudto kilometrico da E~trada. no 
tl'ocho em questão; penso, porém, por uma 
reminiscencía do~ tempos em que servi no 
esct•iptorio central d<~o extincta. Commi.:JslLo 
do Prolongamento, que o custo mé<.lio não 
attíngiu :.t 40.:000$. Considel'o, por•ém , a 
1U1\tlia ú.o 40:000$ e vejo quo no trocho d.:s
pendau a construcçã:o pel'to de 3.000:000$i.JOO. 

As>iln sondo, vm•ifico, S1•. Presid<Jnto, que 
a zona pobre, sem recursos proprios, mais 
sem recursos,mais pobre que a~ona :por que 

se projecta. e~tender trilhos, deu, nos ul
times tres annos, a.dmittindo que sua d<Js· 
peza fosse igua l á. dos trechos de ma.is dif
ficil conservaçã.o, de maior movimento de 
tren.i: o S<tldo liquido de 2 •(. sobre o capital 
eJTec Li vamente emproga.do na sua. co ri~ 
s\rucçã.o. 

O SR.. V IRIATO M ,\SCARENHAs- Na:dn. m:tis -
cloquento. 

O S R. TnEOl'IHLO- ÜTTONI- Conhecedor, 
como ~ou e mui to de pet•to, da.quolla ro::ião. 
tenho a su.tlsfa.ção de conflrma.1' o que diz 
S. Ex. o Sr. relator. 

Superfluo é encarecer o prolongamento da. 
Central sob o ponto de vis ta. politico, eco· 
nomico o esteategico. E o pensamento por 
S . Ex . enunciado de applicação dos saldos 
da es,rada n~ construcçã.o do seu prolonga
mento, como a mrmou mosmo· em squ elo· 
quen te parocor, vem do longe. o com onthu· 
si<~smo JJOI.' elle se teom batido os maiores 
luta.dot•os pela l'ea\izaçii.o do g Nndioso plano 
da ligação d11~ta. t:~pi ta.l com o S. l•'r-<~n· 
cisco. Dem(Jnstt•ado tom sido, do modo ir
refutavol, o papel importante que o~tá. re· 
sorvado á.quolla. re~lão no p rogresso do pa.i.z; 
as garantias quo ol1u. oJ!erece.f\0 desenvolvi· 
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manto da. riqueza. publica são umá. .rea.li
d.ad1. 

0 SR . VJR.IATO MASCARENHAS-E' a segu
rança. do pt~iz, porque é uma estrada. estra
tegicu,; 

O SR. THEOPHILo 0TTONr- Deixo no meu 
modesto !liscurso uma rofe:•encia ao valle do 
S. F ··a.ncisco, fei ' a pelo engenheiro Rebouças 
em nota.vel trabalho seu . . 

.: O rio S. Francisco é o cedo gratissimi$ 
amnü, na en thusiastica. expressão .do Dr. 
Vieira. Couto : é realmente o El Dourado do 
Bra.zil central. Rico em minas ~ ouro e 
diamantes ; com minas de salitre e sal com-. 
murn, para. até não faltar este producto ao 
mediterraneo brazileiro; com terras de uma 
fertilidade prodigiosa ; com fioresta9 immen
sa.s de mangabeiras (Ancornea especiosa dos 
Apocineas), que dará borracha. do .S . Fran
cisco, como a seringueira (Syphonia etastica 
das E,.phorbiaceas ) dá. a bort•acha do Ama
zonas ; com extensas regiões do pcrfumiW.o 
umbuzeiro ( Spondia tuoerosa das · 1_'h~rebin
taceas), cujos fructos contribuem notavel
mente para. a alimentação dos habitantes 
r ibeil'inhos ; com serras proximas , do clima 
temperado, como a do Assuruá, para a. cul
tura do café ; com zonas vastíssimas e excel
lentes para a cultura do a lgo(!io e lia Cll.nna 
do u..;suca.r ; com va.stos campos de ct•ia.ção 
que ent t•am em competencia. com os de coa.ra 
e Pia.uhy ; do\ado, emtl.m, de todos os ele
mentos para. o rlcsenvolvimento de uma 
l'lqueza. e prosperidade que doix:wá. no olvido 
a dos valles .Jo Mi8Si9sipi e Mis.;ourl! ~> 

Por conhecimento propz•io, Sr. Pr()si
dente, devo accrescenta t· á~ riquezas por e~te 
dis tinc to profissional enumora.J.ns a existen
cía na zona de minas de p1•ata, chumbo o 
cobre. (Apoiados.) 

Em 1.871 foi in11.ugurada a navoga.oã.o do 
S . Francisco com o posado vapor Saldanha 
Mcu· inho, de om ,80 do callado, e, ·.1essa. occa· 
Bião, oroa.va.-se o movimento commeraial 
das povoações r ibeil'inha.a em s:401:~ de 
exporta.ção o 3.009:400$ de importação. 

ll:m 1874 o engenheiro RabtiUças, baseado 
em impor~a.ntes ·documentos e informaçüo.> 
fit.lodignas, dizia : . 

« O movimento commercla.l do mais fertil 
va lle do mundo deve oscillar entre trinta 
a ~uarenta o cinco mil contos». . 

;:sr. Presidente, fazendo minhas estas pa· 
lavras do nota.vel compatriota. que soube 
honrar ·o nome brazileiro, devo dizer, acom
panhando com sincerida.de o pensamento do 
grande mestre: o que ha. de mais precioso 
no S. Francisoo, não é a riqueza natural, é 
uma população laboJ•iosa, or1leira e intolli
gott\e de porto de dous milhões ele ha,bi
ta.ntes. 

-S. Ex., o Sr. relator, cba.ma a atten~o 

-:.; 
.,; 

da Camara para. o aproveitamento de 881'
viços já execntados na extensão de 95 kiló
mckos, quv.n Go dista. Curvello do Silv a 
Xavier. Rea lmente, são preciosos os tr<tba
Ihos alll executados ; mas S. Ex. não se · ·-: 
referiu a importantes trabalhos, e de grande 
cu,;to, feitos a lém de Curvello. . 

O illustrado collega, distinato profissional , 
conhece a importaocia dos irabalhos preli
minares para a determinação do traçado · 
r acional de uma estrada de ferro. 

0 SR. HE REDIA DE Sl - Desde jti hypo
theco meu voto a V. E~. 

O· Sn.. THEOPHn,o 0TTONI -Muito agra • 
decido. · 

Quanta.S Yezes, especialmente en.tre nós , 
que não temos uma carta que mereça fé, 
que nos guie no estudo de um traçado de 
estrada. de ferr o, muitos reconhecimentoá e 
muitas explorações tornam-se necessarios 
pa.l'a se ohega.r a. um traçado definitivo 1! 

Em todos os tempos Q objectivo da. Central · 
foi o rio S. Francisco ; divergeneias se · 
deram em differeates discusslíes kd.vadas 
entre eminentes homens políticos e distinctos 
profigsionaes, quanto a seu t raçado, e, ulti
mamente, volvitla9 tarlas as vistas para. o 
valle do rio das Velhas, uma exploração se t'ez· 
até Ma.cahnbas, á margem diroib deste rio. 
Depois fizera.m-~o estudos até Guaienhy, na. 
j unccào do r io das Velhas com os. Francisco. 

Relle:tlonou-se , porém, que acima. de 
Gnaiouhy havia. 30 k.i111m otroo do S. Fra.n
cisc() tb.ocameoto n;J.vega.veis, at<l a ·ea
C'hoeira d!\ Pit•apora.; qm~ om futuro, embora 
remotOJ , (level'ia a. Central es~enuer seus tri
lhos além do grande rio ; quo a. estrad~ 
nesto ponto, ostaria. em communioaçi.i.o di
racta com as duas partes do rio, dlvlulda 
por uma. qued~ do mais de quatro metros do 
altura, tend.o.a.eima, estradas do fJrro, aomo 
a Oeste de Minas, que toca. no S. Francisco, 
oukas pt•ojeeta.das, e abaixo da cachoeira a 
franca. navegação em 1.460 kilomc\ros só 
nesto rio. 

Estudos se fizeram então pelo planalto, pela. 
Hnlla dlvisoria do ·aguag do Pa.raopoba. e -rio 
das Velhas, na..convicção de que o terreno 
offereceria. á construcção as meiborJs coaJ.t · 
ções technicas e eaonomicas ;•·outro estudo 
se fez pela ma1·gem do rio das Velhas. . 

Finalmente o estudo comparativo dos dons. 
t raçados determinou nova. exploração entre 
elles, apl'oveitando-se parte de um e outro, . 
chegandtr.se as.~im, qepois de tão trabalhosqs · 
e dispendiosos es~udos, á conclusão do verda- : 
deiro traçado, a. que a. Central não póde 
fugir. 

Esta.'! dospczas não devem iler levada.s em 
conta 1 

• 

.•:· 
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.Além dos -trabalhos de campo, os traba
lhos de cscriptorio foram quasi concluidos, 
a topographia.dcscnbada, a linha, em grande 
parte, está projectaua. 

Mas, Sr, Presidente, longe de procurar-se 
um modo pra-tico e conciliatorio das neccs-

. sidades publicas com a.s difliculdades :finan
ceiras com que luta. a. Republica, afim de 
levar-se a eJTeito tão clovado commetti
mento, qual o de chegar-se com a Estrada 
de Ferro Central ao S. Francisco, eu vejo, 
com. peza1', que os nossos go_vcrnos ultimos, 
não soi por que influenciados, team ·atirado a. 
completo alla.ndono a magna questão do 
désenvolvimento da viação-íerrea da Repu-
blica ; , 

Em . 1896 não se · procurou corrigir os 
abusos que se dizia darem-se nas Commisc 
sões subol'dina.d.a.s ao Minist.erio da Viaç.io, 
não se procurou estabelecer invencível bar
reira. ontre os serviços de utilidade publica 
e a politicr1, não se procurou apurar rcspon" 
sa,bilidades e distinguir-se. o merito ; n'l'l.da., 
completa arnarchia so estabeleceu em ta.es 
serviços . . · 

Achava-se o Oovorno ·empenlta.do em che
gar a Curvollo coro a central, ordens ter
minantes eram dadas aos chefes de serviço, 
activa.va-se a construccão, ancommsndas de 
trilhos e pontes se haviam feito para a. Eu
ropa, . o quando era inici::da a construcçã.o 
dentro da cidade <!e Curvello, foram sus
pensos os trabalhos c o pe~soal dispensado 
por falta de verba. 

A Camara dos D<routados votara o cre
dito de 2. 500:000$ pal'a .os trabalhos da com
missão ; voltou, porém, do Senado o projecto 

~ de orçamento emendado e foi approvado 
pela Camara. com a suppre;;são desta verba ! 

Sr. Presidente, além do s~ntimento pro
fundo que então eu tive, como brazileh·o o 
dos ma1s obscuros ongCilheiros (mro apoiados), 
por ver atirados ao d~prezo traba.lhos de 
interesse nacional, que tanto sa.crificio já. 
haviam custado ao povo, senti tambem ver 
que não m•am cumpridas disposições legis
lativas que cuidavam d-a sorte dos empre
gados das commissões ex.tiectas,que t ives..<;em 
mais de 10 annos de serviço. Do mesmo 
modo não se trata hoje dos mais subalternos 
empregad~estrangeiros das estradas oncam
pa.das ; só os nossos patrícios são . con
domnados á. lu~a com ãa mais serias diificul· 
dadas da. vida., só aos engenheiros nacionaes 
nã.o se reconllece e não se recompensa. pelo 

, que fizeram em bem da. prosperidade da Pa
tfia. 

UM SR.. DEPUTADO - Estão muitos enge
nheiros lutando. com a. miseria . 

ÜUTRO SR. DEPUTADO- A engenharia lJra.
~iloira. merecia. melh01• sorte, 

O SR. THEoPmLo 0TTONI-Sl'. Presidente, 
depois de grande campanha. travada nesta 
Casa em _\ti97 foi; pola lei de orçamento, 
autorizado o Governo a daspender 2.100:000$ 
com o prolongamenio da Central até Silva 
Xavier, dabi a Curvello, no ramal d e Ouro 
Preto a Marianna. e .alargamento da bitola 
no ramal de S . Paulo, tudo ria Estrada de 
Ferro Central do Brazil.. 

Emendas diversas foram apresen\ada.s, 
mandando· consignar no projecto de orça
n;i.ento verbas para. esses sorviços, separa
damente. Eu nã.o teria. cogila.do do alarga
mento da bitola, preferindo estender trilhos 
por onde não havia chegado ainda o grande 
factor de progresso e civilização. E vejo 
pelos Armaes que, quando se discutia o as
smnpto, dous dos diailnctos representantes· 
por S. Paulo, que 'fa.zem parte desta Ca.
rnaru., abrilhantando-a. com sou t alento; 
alen tanc.1o-a com seu patriotismo, os Srs. 
Bueno de Andrada e Costa Junior, protesta
ram contra o credito pa1•a o alargamento, 
classificando-o de «pr esente de gregos•. 

Pois bem. Essas emendas · foram reunidas, 
englobadas il.!! respectivas vorbaa, o o Gover
no, se aproveita.nao da autorização, mandou 
applicar 4.00:00Ci$ no prolongamento, em !l 
kilometros, de Sete Lagôas a Silva. Xavier; 
n.a.da. se fez no ramal do Ouro Preto a. Ma
rianna e o alargamento da. bitola. ao fez a.tó 
Taubaté. 

· 0 SR. Vll.UATO MASCARENHAS-Jato quer 
!lizer que Minas foi embrulhatla.; isto é quo é 
a verdade. 

O SR. THEOPHILo OTTONI-Sr. Presidente, 
animado dos ma.is puros senf.imentos pa.trio· 
ticos, impulsionado pela convicção de que é 
necessario, urgente, imperioso, tratarmos 
deste assumpto-a chegada da EStrada. Cen
tral ao Plrapora (apoiados),~ que rae afastei 
da posição obscura em que me teobo con~er
vado (11ão apoiados), na. qual, esÇuda.Jldc> as 
questões sujeitas~ á noss:t apreciação,concorro 
apenas para suas votações, com o voto de 
patriota sincero e republicano convencido, e 
me animei a occupar a. atten~:.ão dos collegas 
com estas dcspretencio~s considerações na 
discussão do projecto de Orçamento da. 
Viação. 
·Eu tive a honra, Sr. Presidente, de apre

sentar duas emenda~ ao art. 2o do p1•ojec~o . 
A primeira, acceita pelo honrado re.lator, 

pouco alterando a reda~ã.o do § 1° que assim 
deve ficar : «O respectivo credito será aberto 
desde o. começo do exercido, por conta do 
saldo a liquidcu· . )) · 

Tive em vista. acautelar os interesses da. 
construcção. 

Os trabalhos de insta.lla~;.ão de. servi~~ 
serão demorados, do modo que,inicindos logo 
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no começo do eJ~:erci6io, a. osttLção chuvosa. 
virá, enc_ontrat• a. linha em oondições de 
Solfrer as provas pol' que passam taes . SOl'• 
viços com as chuvas e ní'í.o cor_reriamos o 
risco de, não sondo concluid.a a constrWll)ã<J 
de uns 50 kílometros, para. que j ulgo sutll
cientes os _1. 500 contos consignarias no pro
j ecco, passarmos para o exerciclo seguinte 

-som o re~L empi·ego da vet·ba. 
Em outra. emenda, ao§ 2°, pretendia. ou 

qu3 fosse ·det-erminada a creaç-.ão de uma 
di vi~ão pt•ovis wi;i. para o p t•olonga.mento. 

A ella o honrado Sr. relator deu aocei
tação, transformando o caracter imperativo 
em autorização. . _ 

.Acceitó a substituição de S. Ex. , confiante 
no cri terio e alta. com:petencia. do dirlincto 
collega. que occupa. a pasta. da. Viação. · 

O que me levou a apresentar esta. _emenda. 
foi a. inda. o interesse da. construcçã.o, por esta. r 
c.:tnvencido de que, _ ~pezar de ser g rande o
zalo que tem no cumprimento de ·seus dove
res, a pezar de grande a.ctivida.de, o digno 

. sub director da linha da Centra l não pMe 
superintender, de modo p1•oveitoso ao ser
viço, a construcção do prolongamento. 

S , S . tem a. SGU cargo l . 258 kilometros 
de linh9. a. conservar, tem flUe ro l\lizar obras 
novas pat·a o que o presentopt•ojec :;oconsigna 
1.000 contos, e o alargamento de bitola, no 
ramal de 8. Paulo. para que 1.000 conto3 
tambllm serão concedirlos. 

Não é possível que S. S. tenha. tempo e 
calma para a.ttender promP.bmon te, con
stante mente, a innumora.s e v:tria.d:l.l! ques· 
tões de consermçã.o, alargamento o con
stt•ucç.ã.o. 

Domais; S1•. Presidente, o serviço de con
&trucção de a vançament.o da. Central , a. não 
ser J.l) pequeno treelw de 21 kllomotros de 
Setll La.gôa.s a Silva Xavier, deixado pola ex
~incta. oommissão em e1ta.do a.doa.ntado, tanto 
que o entreguei, prompto pa.ra. s~r· trafe
gado, e m oito mozes, tendo t ido, entt-eta.nto, 
grandes atrazos no serviço, o avancamonto 
nunca esteve entregue á sub-divisão d:J. li
nha. crca.da para. a conseevação. 

Sempre se construiu por Uma commlssão 
independente da.s sub-directorias do trafego, 
or" sujei tu ao direeto ~ da estrada, ora com 
um chefe subprdinado ao Ministro . Quando 
foi resolvido fazerem-se estudos de uma Unha 
de Santa Cruz a Itaourussá, a commiss5.o do 
prolonga'!llento da. Central foi delles encar
regada; quando se iniciou o alargamento da 
bitola no ramal de S. Paulo, foi ainda. esta. 
r:ommissão de tal serviço encarregada. e não 
a sub·diroctoria da linha. •. 

0 Sn.. PENIDO FILHO-Nat uralmente por 
causa de excesso de trabalho. 

o Sa. TnEormr.o OTTONI-Não creio que 
tenha sido por outro motivo, 

Sómente depois da considerações feitas 
:pelo engenheiro chofo do prolCJnga.mento re· 
!ativamente a difficulda.des de fisca.lizaçã.o, 
:por esta.r a sêde <lil cornmissilo em Sabará, 
tão afastada do pon-to da ser\"iço, foi que a 
directoría do h•afego se .encarregou do alar~ 
gameuto, vindo IJ<Wl. isso engenheiros do 
prolongamento, com os qaaes foi con.;t_ituida. · 
a 6~ di visão, espech>.lmente para. este ser
viço . 
. Com a narração singela destes factos, que · 

deixo de comment~r ,creio que no espirito dos .. 
honrados ooUegas pesará. a mesma. conside
ração qus me levou a for•mular esta emenda. 

Sr. Presidente, vou tsrmina.r estas-mo· .. 
destas considerações. 

o SR. vm.:rA.To MA.scA.n.ENii.As-v. Ex . . fu.r
·lou com todo o brilhantismo. 

O Sa. T uEOPlllLO 0TTONI - Tenho, eu 
penso, justificado minhas emendas- o minha. 
opiniüo sobre o _prolongamento da Estra.da~e 
Ferro Central; outros collegas com ma1s 
brilhantismo se occuparão do assuiQpto. 

0 SR. FRANCISCO Sl-0 discurso de V. Ex. 
completa e robustece o meu parecer e dá. ·:: ·:· _ 
mais autoridade. · , 

o SR.. THEOPinLo OTTONI - Agradeço a. · 
V. Elt. esta declarâçã.o que muito mG · 
honra. 

Peço desculpas aos honrados collegas de : 
os ter prendido aqui até esta hora e espero 
que os dignos rcpl'esentantes da Nação não 
dos.:~mpa.rom o justo e p;j,triotico pedido da. 
Cornmi.;slio de Orçu.mento. · 

_Sento-mo cel'to de qne as minhas emend:;s 
serão a.pprovadas, pois quo a.'l manlfo3tações 
que no.-! ta. Casa tenho ou v ido sobL'e o p l'O· 
longa.mento da. Central a isso mo a.uto
r iza.m o estou corto do quo o honra.tlo Sr. 
Ministro da. Viação, com a sisudez que ,, 
caracteriza . .. 

0 SR.. VHUATO MASCAin;NII AS - Porfei• 
ta monte. 

o SR. THEoPniLo OTToNr- •.. não tlei
xil.r<l. de, e11:ocutí1ndo uma. autorizac;.'i.o legis- · 
!ativa, determinar quo o prolonll'amento se · 
ra.9a por u~a. divisão_ provísor1a, em que 
seJam aproveit..'tdos os meritos de collei!A.R 
da. antiga. Commissão, fazendo r~calu·· ;• _.,. 
escolha. do chefe da. divisão em um do~ .... 
mu\tos engenheiros que S. E:<. conhelle , de
capacidade technica. provada e de qualidades ,. 
administrativas reconhecidas. (Muito b8m ; . 
muito bem. O orador e muito cumprimert •. 
tado.) .·i 

Ó ·8r. Presldent;e-Tem a palavra · 
o.Sr . Deputado Carlos Ottoni (pausa). 

rra.o se achando presento o Sr •. Carlol 
Ottooi, tem a. palavra o Sr. Deputado }le
redia de Sá. 
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O !!i;r. :E-Ieredia de Sã. (')-Sr. 
Pre,gidcnte, bem poucas pala.vra,s terei ne
cessidade de pronunciar ao toma1· parte na 
discussão do Orçamento da Vi.aç:ão, e isto não 
só porque não quero cançar do fórm:L al
guma os poucos que me ouvem, como tam
bem porque estou no firme propo<ito do não 
protelhr de qualqlHll' fóJ•ma. a uiscus.-;ão do 
orçamento, porque,como já annuneiei, desejo 
que o Senado possa diScutir e emendar as 
leisque daqui forem. 

Venho á tribuna para cumprir a promessa 
que uma. vez fi.z nesta. Casa de, ssmpro quo 
se tratasse tlo Ol'çamento da Viaçãr>. e em
quanto fosse Deputarlo, clamar sem ces·sar 
por providencias no sentido de melhorar o 
actual st>rviço do aha3·tecimonto ele agua 
d<t 0a1)ital l'ederal. 

Este assumptu, Sr. Presidente, que t[)m 
sido objecto principal das minhn.s prcoccupa
çõos e sobre o qual bnt:ts vezes tenho insis
tido, obriga-me a occupar, por ruomentos, a 
atwnção da Camara, no sentido ele convcn
cel-a de que esse -mesmo assumpto é in<~
diavel e que urge que providencias sejam 
dadas para que isto tenha completa so
lução. 

Ao tr•atar desto mesmo assumpto, manda 
a justiça que eu, em nome d:t população do 
Districto Federal, a.gradeça ao digno relator 
Sr. Francisco de Sá o ter se dígna.do interpor 
parecer favoravol á emP-nda 11ue tive a 
honra elo submetter á considerw;:~o da Ca
mara, rrmrcando a verba do 600:000$ para 
melho1·ar o servic;.o de, abastecimento do 
agua na zona deterrnina.ila e comprehondida 
no 1 o districto. · · 

Sr. Prcsiden te, fui forçado à rod uziL· a 
somma a. 600:000$ porque uma voz qtw, pe· 
dindo ina.is; nada obtive, quori:~ vor si, pe· 
diudo menos, obtinha alguma c<,usa. O illus· 
tro rola.tor do Orçamento da Viação, enge
nheiro distincto, ornamento da su:~ classo, 
comprehendo molllor do que eu quo a verba. 
necu~saria, para mcllhurar complotu.mente o 
serviço de aba.;,tccim(•nto de agui~ da Capital 
Federal não póde ser inferior, pelo menos, 
a 10.000;000$, porque a deticioncia de agua 
em toda. a zona do Districto Federal é 
enorme. 

P articularizando o caso,J:H>ra que a Camara 
melhor se oriente sobre o assumpto, citarei o 
que se dõt especialmente com a zona de Bot'1-
fogo,em que,sendo t~ população do respectivo 
logar fornecida pelo rescrvatorio do morrli 
da V' i uva., este rcservatorio é , por suu. vez, 
um receptac)llo das aguas do Pedregulho ; 
acontecendo,porém, que estas a.gnas são con· 
duzida.~ por um cnco.namonto de diamctl'o do 

(") E51e discut·so não foi revii; lo pelo orador, 

50, tendo uma derivação de 10 para o poJa.. 
cio di1 presülencia. e uma outra tambem de 
10 pal'a o b~ürro das La.rangeiras, o quere
duz extraordinariamente a capacírlad.e rlesse 
encan:uncnto. fazendo co1u quo o rcsm•vato
I'io do morro da Viuva não r~>.ceba agua sur
ficie:l te para aba.stecimento da população de 
Botafogo e CopacalJanu. . 

Pai'Gcc-me, Sr. Presidente, q uG, em uma 
época como esta, em quo a e pidemia nos 
ameaça cada. voz mais, não se deve rejei btr 
uma verba tão insigoifica.nte e que póde con
corre!' de alguma fôrma p-.ra mclhorM• o 
nosso estado s:1nitario. 

A Camara deve ter em vista que, espe
cialmente em con,;equenoia dos factos occor
l'idm em relação á saude public:l, nesta Ca
pitttl. muitas vezes pass:1mos pelo desgosto 
de ver as uaçõc.-; v izinhas, a Argentina e a 
Reptlblica Oricmtal , decretarem medid;1s qua
rentonar-ias contra as procedencins do i3 l'a?.il, 
projurlica.mlo a..ssirn exkiln rdinaria rnente as 
relações conunerciaes e ntre essas r epublicas 
e o Brazil. 

O commorcio resente-sn profundamente d(tS 
consequ ·ncias p rovenientes des.;as metlida8. 
Parece-me que, alúm disso, h a, um out l'o 
incunvonientc, que é a necessidade do Legis· 
lativo decretar Cl'editos para que o Governo 
pos.'a debellar 0 8 males que nos aflligem. 

~; pe1·gunco, o que é prcfoJ•ivel ; vota.r as 
medida~ llecossal'Üts parlt o melhoramen to 
do serviço · elo abast:)cimento de <~gua, P l'C· 
st:mdo ao mesmo tempo um ser viço incsti
mavel á população, ou vo t~r creditos ex
traordi.n:wios em épocas epidomicas ~ 

Certamente que o pL'irneiro alvitre devo 
se;· o pt·o!crido p~la Camara. 

Sr. Presi~ent.~ , disso ha pouco que não rlo
sej<wa tomar pol' muito tempo a attonção 
d;L Cama·ra e, cumprindo a minha promessa, 
vou terminar fazendo um appello á C<Lma.ra., 
para que ao menos desta voz não dei xG sum 
solução· (}St<~ que.Jtão -tão palpitante o ina.
diavel. (.Muitn !Jem, m ui to bem.) 

O Sr. Nclva relembra :L ma.gnific,l. 
impressão quo lho causara o discurao com 
que estreúra nes te parlamento o illustre 
relator do Orcamonto da Viação, peça ora
toria tão notavel, que julgou-a decorada, 
tal a belleza da fórma., correcçã.o da phrase, . 
expressiva eloquoneia o admiravel tino com 
que fui pronunciada ; verificando mais tarde 
seu engano, quaodo ouviu o mesmo feliz 
orador em succcssivos discurBoS, verdadeiro~ 
e bellos improviso~, que fizeram reconhecer-' 
Lhe mais do perto e melb.ot· as subidas quali
dades oratorias d<tq uelle q w; honra simulta
neamente o seu Estado natal , e o que inspi
raclamen to o egcolheu para. seu r epresen
tante neste parlamento, onde fulguram seu~ 
talentos, conwrovados om tra.httlhos qual o 
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que vae discutir, como prova de sincero S. Ex. em rasgo iiP ,in~t<J onthn~i~smo pela 
apreço. ter1•a. d<~. lu.::, q ua illuminada. . e~colheu-o para 

Para que não se interpreto mal esta, ex- seu representante, acceitou as id1~as em prol 
' pressão uc convicto enthusiasmo. di.râ que dclla., a.pres:!ntada.s por seus condignos col

ll.pezar de ter a fo:·tuna tle gozCl.r da sympa- lega~ dll bancaria. 
thia da maioria de seus collega~. ni'io teve a O orador lou v:t convicto es~<1s expansões 
fot·tuna, o que profunda.ml)!ltc la.~tima, de rio justo enthusiasmo que se tcm·pela. terra 
angariar a que tanto aspirou do illustre I'C· quo nos é be1•ço, por aquella que nos acolhe; 
lator, o que acaba de s~mt.ir ainda ultima- 6 assim que o orador sente feemítos de 
men~e. (Signal de negativa do Sr. Francisco a.cendrado amor peln que concerne á~ ro
de Sd.) giõos banhadas pelo S .. Francisco, á margem 

Conscio do valor do S. l~x . , vem timidc) rio qual nasceu; a cura, desvelado, de quanto 
pleitear as causas das emendas que assignou, diz respeito ao ·distl'icto que o honra com a 
umas, e daquella a. . que lig11 mêtxima sua eleição-justa expres~ão de amor filial a 
importancia, sendo sua pela iniciativa, é da de gratidão sincera. (Mu ito bem.) 
sua r1igna bancada, porque os proproios que Em seguid:t pass:~ á aoalyse do parecer e 
nella não figuram, po1'que na ultime\ hora emrmdas, pedindo desculp« de niío fazel-a 
apresentou-a o nem todos se achavam pre· methodica, roceio.w de não tet' tempo pa r a. 
sentes então, uquelles, como todos os bahia- discutil-as todas, vbto não pretender falar 
nos, a~pir.am por ver ess<L medida approvada, segund:t vez, conMrrendo d esta a1•to para 
e por ella se esforçam e ~em e;se esforço quo quanto antes mais est~ orçamento siga 
proficuo, talvez não tívesJe ~~t fortuna, como pJ.r;t o Senado. 
e~pera, de vel-a vencedora, porque espera Em homenagem á patriotica ideiu. qu~ 
tambom quo o illu.>tre relator, pondo á maL'· conglobQu representantes de t odos os Estados · 
gem ess·o sontimento de antipathia que o da Republica Brazileira nes te i mportante 
orador lhe inspira-acquiesça a e~sa. Inedida, congresso Agrícola, cujo.l boneftco~ resul
que é util ~conveniente. tarlos confia na Pro.videncia, o Brad l colherá. 

Não façaS. Ex. questão de confiança ; não pl'estes; como prúito de admiração aos es
ponha o seu reconhecido prestigio na ba- forços dos quo cogit;u•am do uma assemhlêa. 
lança, c o orador verá seu desejo mais um.~ tão util aos intercs>es da lavoura, que 
vez 1'ealizado, e essa meriida, que aproveita tanto mr,rece :t'> attonções do Governo, 
a tantos Estados, accoita. pela Camara, pelo como dos legi ladot•e,:;, d~t írapPonsa, como do· 
Congresso, quC' dará assitn mais um'l. prova povo ; como um culto a seu torrão natal, 
de soa cohoroncia. onde a pJlycultnt•a floresceu e onde, si de-

S. Ex., e:lpirito supllrior, fará cerhmeoto tinha. é á mingua. de numeraria, e não por 
como seu distincto co-ostaduano, que s:.~,udoso dos:.~,mor ao trabalho dos seuscsfo t•çados, dus 
deixou osto pi1rlamento a que illustra.va. p-Jt' sens heroico; filhos, doclat•a qua a ccolta tmlas 
sou.> talentos, c onrle primava por ~ua. reco- a.s emenrlas apresentadas nesto padamonto · 
nhocida lhanBza e extr<>ma bondade, e que em prol da. lctvoura, porque são ellas o coral· 
hoje elevado ás altas r•egiões allministrati- lario das premissa.s ex:ternade~t no Congi'llS'o 
vas, embora dignamente substituído na. di- Agrícola, quo sem as garantias, ora pro· 
rocção do sua distincta. bancada pelo não postas, sem os auxílios lomhratloA, nu·ão 
menos illus~re e cavalhoiroso collega,· tão com que não produza aquollo Conll'r as'o 
grata recordação entre nós, aflui, deixou; o os r esult11dos que são pa ra. a.l mo,)ar
orador relombra o desprendlmento de' Vll.i· a.qnella. ar·vore frondo~i' não póde dar 
dado, a modestia com que S. E;ot. o iUustre t'mctos seccos, urgo quo fol'til produt.i' e se· 
mineiro hoje Ministrv da Justiça, animou·o reprorluza. de modo a ser alentadora ; que 
a. que ca.bala.sse junto a seus collegas mosmo seja um incremento a novos commett imen &os 
de bancada em sentido contrario a S. E:<. a bem da lavoura., da iltdustria, do ensino 
em prol do uma emenda que o orador apre- agl'icola pratico, que tanto carece do auxilio. 
sentou em prol de interesses da sua Bahia, (!rfuilos apoiados.) 
ao orçamento do Interior, da que o distiocto Es~~s medidas, propostas por 2eus presad~s 
Dr. Sabino Br,r t•oso era relator, e viu com· am1gos Sodré, Tost<J, e outros, sao toaas at tl
sa.tisfaÇ'.ão essa emenda. VC'ncedora, o o que é neutes á lavoura em suas muHiplas va.r icda.
mais, por grande maioria, mesmo entre os des. 
dignos membros dessa digna bancada.: De que cogitam ellas ~ De acquisicão de se· 

· Facto aquaUe mer•ecedor de nota e de lou· mentes e plantas para distribuição aos lavra
v or que registra como dever de gratidão, e dores ; de pagamento de passa.gens e seguros 
que espero. tenha continuação. dos animaes das raças c;nrallar,bovina, suina, 

Emquanto espora •.. louvemos o acurado lanigera, reproductores destinauos a·estabe
traba.lho do illustre relatm· da Viaçã.o; ostu- lecimentos agrícolas ou pastoris, ao esta.bele· · 
domol-o l" enaltoca.mos o fervor oom que cimC'nto do pequonos.museus minat·a.logicos~ 

Camar• Vol, VII ~8 
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E para. tudo isto quanto se pede~ 186:000$ I gente bahiano, do activo empregado do Cor
Quo fabulosa. somma. pll.t'a. ser reJuz;idl ! Um eeio o S1·. Alfredo M<J.rques de Souz<l, quB 
illustre collega. p13lo Rio de .Ja.neir 1 podiu eom !eliz rosulta.clo viu stns oxp.wionciM 
1.000 oont.os p:.~.ra. a. prop·tgan<h\ do ca.fê. golJre a deJcobJI'ta. do sv~tom'l. dél foelutmentl) 
Gra.ça.s! A Cornmis~ão deu Qn:tsi um tet•ço, do malas, a.pplaudidas pola ip1prensa. e com-
300 cout:)s . · peto ntas . 

Adherru t.ambem áconvençito intorna.cio ni!.l Dá. p::~.r;\bens ao opor,no Doput>do pela. 01-
de B:Jrna.. Quanto mais o orador, embor.t pitr.t Federal peh Mceit<IÇiio de sua emendO\, 
não seja. l!onvenciona.l. (Risos.) embor.'l. la.sttme que igual sorte nã.o tivesso 

Julga. qua h11. vasto c<tmpJ pwa. sot• de- sua. outra. emenda. sol> n. R- o Dr. La.gden. 
mondtra.da a ncc~ssida.de do oamp:l de rle- As Oioendas 7 e 8 slí.o de s:m prezado 
?nonst!·ação a 'luo so refere a emeo.da n. 31. a.migo Sr. Paula Ramos: b:J.sta. a sua assi· 
(Ri so. ) . gnatut•a. para c.cceital-as. . 

Seu óollega Tosta, orador ·e:{imio e dis- Demais 0 autor e 0 t'3lator são enge-
tincto agl'icul-tor, cr~ até que digno mero- nheiros: e «poetas pot• poetas seja.q~. lidos, 
bro do In:l.tituto Ba.hia.no de Agricultura, in- poetas por poetas entendidos.» FJUes deslin
cumbir·s~-ha. do modo brilhante com que se darão a questão; mas com a f1•anqueza que 
desempenha de todos os saus encargos, de 0 caractet·iza.-é um pouco suspeito quando 
.defender a e\nenda de .que o orador é consi- se trata. de questões em que é pa.rGe sou 
gnabrio e quo não foi acceita pelo relator distincto cC>llega por Sa.tlta Cath<trina., vae 
«para não perturbar a. patriotica iniciativa de animo inclinado a ser-lhe favora.vol;sa.lvo 
do governo ba.hia.no ». · si a sua. idéa pudesse prejudicar seu estado 

Por isso mesmo que o illustre governador natal e seus interesses sempre justos e que 
da Bahia tem o intuito pa.triotico de reorga.· convicto propugoa.. 
niz;a.r aquelle instituto, accorde com o seu 
digno e competente ministro da agl'icmltura A Commis~ão recusa a emenda 9~ da esti
o illustre Dr. Saldanha, pretende dar nova, mavel bancada pat•a.naense e dá como ·razão 
ut11 e conveniente orlentaç,'í.o áquelle Insti- ser acto administrativo. 
tuto, tornando-o precisamente pratico, e o orador contesta e io.quire si então ·os 
para isso não se poupará. a Bahia a e3for- Deputados estão privados de lembrat•em al
ços - é quo urge a União t:~.mbem con- vitres relativos a seua Estados. Quem me· 
corra com esse moclico· subsidio. lhor poderá conhecer das neces$idades lo-

A proposito de franquia. para. a oot•re- caes, os. Deputados ou o Minist ro, que muittu 
spondcncia,publicações e sementes di.>tribui- veze~ só geographi<nmtmte a! conhece 1 
da~ pBla Sociedade Nacional do Agricul- Pens<t que qu<tndo muito o quG se pótle exi
tura, pt•incip~llmente para.~ ultimas hypo- gir é llUC a medida sejrt. d,) a.utot•izaçlio . Pa.
these3, insiste na. opinião quo ha po1' vezos reei} que o .relator' e~tá. mui parto da. posi
~ustentado de que o Correio e o TelGril'apho ç.'io de ministro, e então com a su-l roconhe
nã.o são fonte5 de r.eceita. e sim Cl'ea.dos para. cida. h<tbilida.de va.e preparando o terreno 
o natural auxilio ao commercio e ú corre- para. dizer: ·« TMnb:!m eu não quero quo o 
spondenci~ entre os cidadã.os,que devem con- logialativo aqui pon~tl'e.» · 
cort•er,é certo, com uma. quot11o mesmo além M~s já. que em a artes lhe a.lvit1•a.m a in· 
dos grandes impo~tos que pagam, mas que tellígencla. quo h:~. entra DGputados o Mi-
não devem ser sobrecarregado:!, nam veda· ,_. . 
dos de oxpe•lil-os do modo que lhos seja IU!I.is nistros, ouJect:t que nem sP-mpt•e, po1s, o ora.-
agra.da.vel e rapido.O commet•cio ê de algum dor por oxomplo com elle.s pouco se entende, 
modo uma lndustrb e a. viação é um meio e a(4 com alguns nada. .. · · tem medo· .. · 
do qne o co111mercio se serve para. permuta (Riso. ) 
dos generos. As emendas poderia.ru ser divididas em 

Desde que julga ter tompo analysa.rá em- a.gl'icolu.s, telegr:J.phica.~. poataes o 11ia11eis, 
bora. que petas ramas algumas das emendas sendo cl.a.ssificada.s afl,Sirn as que dizem 
e O respectivo parecer, roopoito á Vi!\Çâ.O ma.t:itima. OU fluvial, e 

- Começa pela 1 a de um Deputado pelo acceita,gostosa.mente, esta. classificação, por
Ceará: foí acceita. Estranha. que a 2a parte que a propriamente sua , e a q11e liga maxilllO 
da emenda do illustre representante de Ser- intere~e, é concernente á. viação, e espera. 
gipe o Dr. Fausto não fosse acc&ita.: que seja. muito 11ia11el. (Riso) . 

Julga a Commisaão ser desnooessario a.p- São, pois, telegraphicas a.s de ns. 9 a. 23. A 
·provar-se a 3a omenda i pQr cautela é bom Commissão acceitou-as algumas e outras 
:~.pproval-a, quod abundat non nocet. (Riso .) com substitutivos i como o o radar é velho e 

Louva. a Commi:;são q 11e acceitou a emenda. pratico aconselha aos seus jovens collegas 
do sympathico collega. o Dr. Gayoso, que deltas signa.tarios, que os acoeitem : antes 
vem em auxilio da. util invenção do intelli- pouco do que nada. 
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Já. se occupóu das omenàas 24 a 33~ qna.ndo estra1la qu:} ele Caravela.~ vM a TheJphilo 
referiu-se ao Congresso Agricolo. e ás me· Ottoni. · 
di das que ugem sejam appL'ovadas. ·· Foi um ac"to do justiçaprati.cado por SS.EEx. 

Faz .. sentir que ha uma lacuna na emenda o que mostra, pu.rtanto, que era essa uma 
n. 34, omissão da importaacla dos 4 tri- irléa <tcceito. p3la banca1la mineira; e a idéa 
pola.ntcs precisvs par"' " Hospudaria de eon tinu~u vencedora c firmo .no anno imme
Immigrantes, _o que redunda.ria. 0<1 inanida.· rua.to. 
de da emenda, acceita. ella. como es1.á. E No anno seguinte (1899), apeza.r de ser 
nu emtanto ~ste lapso t.ypogl'aphico alterará rela.t01• do Ül\lalllento da Viaçã.o o illustre . 
o fim a que mira essa justa emendn· . Deputado pm• Minas, o Dr. Calogeras, teve 

O illustre maranhense, glorh~ do clero, c o orador a fortuna rre ver vencedot•a,tambem 
or·nu.mento desta Cam<>ra, que ainda hontem por grande maioria, a emendo. que renovava _ 
revelou-se no notavel discurso que profm•iu a suppt•imida subvenção . 
sobre a. legacã.o da Santa Sé, um eruditt), Crõ que pot• cerca de 80 c tao.tos vo
monsenhor Mourã.9,tambem apresentou uma. tos contra 30 e tantos · entre ós quaes 
emenda que não tove a acceitaçã,o elo re· o pequeno numero de Deputados mineiros 
lator, apezar de tratar de magno assump;o que acompanhavam pJr espir ito de ami
- a cathechese dos índios. zade ou de . collcguismo o 8r. Dr . Calogo-

As emendas de ns. 36 a 46 são relativas á ras. que então com muito merecimento 
subvenções a serviços do navegação; ent1·o desempenhou as funcções de relator do orça· 
ellas está incluída. a sua .....;. a. da . bancad<.L monto da viação. · 
bahiana, sob n. 4!, de que va.e se occupar, Dir-se-ha : mas então houve maior nu
·razendo o historico e defendendo-a, como lhe mero de votos corttra. do que nos dous annos 
cumpre, mos.tra.ndo que não pódedeilmr llo antcriOI'OS. ' · 
ser a.cceita.. · Explica a. razão : é que então, infelizmente, 

Si não fora a hora <'JD quo foi olla a pro· um collega do bancada., por espírito de poli· 
sentada á; Mesa, não ·teria, certamente, sido tica. ou com o intuito de aproveitar-se de.,se 
assiguada, não só pelos demais collego.s do dnbo.te pat•a fazer uma iMI>epação politica, 
bancada., corno ainda polos illustres sergi- oppoz-se á medida. . · 

· Collcga.s de politica daquelle Deputado, 
· panos, a.lagoanos e ainda. bastante pela ba.u aqui, ont.ão, unir:>.mse a s. Ex. e foi . isto 

cada mineira, que sempre pat rocinou-a, ro que f'ez com que em vez dos vinte e -tantos 
le!llbrando nomes de diversos mineiros, quo do anno anterior paS\lasse a. ser trinta e 
opinaram sempre pot• es8a idêa quo mais do an tos. .. 
uma vez, sotl'reu, como agora embate, ma& Eis, portanto, a. explicação deste augm•.·.nto. 
que foi vPncedora sempre, como na.rrar;t : J?oi vencedora a idéa e o projecto vingou, 

Não era nova essa subvenção, quando em apozar da razão que s. Ex. hnje dá; e que já. . 
1897 l evantou-se aqui a idéa de quo duvoria narluella. occasião militava. - de que não 
ser supprimida; e então •. porquo 01'a tão ju~· o xisto contracto desde l8~J7 . Mas h a via. uma. 
ta a ca.usa que havia a prol?ugriar, que não cou~a superior ao contracto, era a necessi
carecia de esforçQs dos prestigiosos mcmbL'OS dado tle proteger-se a.quella navegação, que 
da. deputação· bahiam\, o ultimo dentre elles t.ão relavantes serviços presta. 
(não apoiados. _qeraes) tomou a iniciativa do o argumento que aventava então aquelle 
contrai'iar asuppressão, e venceu do seguiu- Deputiulo, era este que calou a principio 
te modo: 108 votos contra 20 e poucos, send() no animo de alguns collega.s _ que é um 
apurada esta. votação, porque o illusõre serviç.o estadual. a que a Naçíio ia favo-
Deputado por S. Paulo, crê que o Sr. Cin· reoor. . . . 
cinato.Braga, quando 0 orador, em uma. ex· Deve declarar á Camara, ~ fique isto bem 
plosã.o de enthusiasmo disse que a votação accentuado, que a Bahia, apezar da infeli· 
tinha sido quasi unanime, S. Ex. requereu cidade por que passou este anno, infolicida.de 
a verificação . que aftfgiu tamoom outros Estó.dos, dá para. 

o illustre Deputado Arthur Rios, que pre- 0 ser viço estadual que a seccão do Lloyd 
sidia a Camara, nessa occasião, não ouviu faz na.s cidades ribeirinltas, no littoral e nas 
a reola.Iria.ção c ia passar á vota.çã.o da. emen villas proximas que pertencem ao Estado, a 
da seguinte, quandlí o orador declarou em subvenção de 265:000$000. 
voz alta que o Sr. Cincinãto Braga r eque- o que 0 orador pede, e 0 que está ha. tan-
ria a verificação . tosa.nnog no orçamento, é aquillo que ven· 

Votaram por essa emenda os illust1·cs ccu aqui por tres Yczes e, está certo, ha de 
Deputados mineiros, os Srs Manoel Fulgencio, vencer ainda uma vez, bem entendido, so 
Lindolpho Ca.efuno, Arthur Torres, Nogúeira S. J~Jt. não fizer disso quest·ão pessoal, por
c.muitos outros mineiros, representantes os que entiio o oradO!' conhece a sua. io.anidade, 
tres primeiros do Distrito se1·vida. polo o sou pouco valor ánte o de_S._Ex. _. 
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Não ha protecção para o Estado, mas para acaba justamente de co1•rer ; si não fossem 
a navegação entre divel'sos Estados, porque os prejuízos que ella soffi'eu com a crise 
ella faz um serviço inter-estarlual. d.os bancos, quer de Pernambuco, que1· da 

Si soubesse que lhe era dada hoje a pa- Bahia, e principalmente porqne essas com
lavra na sessão noctUl'na, teria trazido a panhias subvendonad.as são obrígada,s a uma 
opinü1o do Dr. Calogeras, que foi quem con- tarifa, e não o sendo, ficam com o direito 
te;;;tou ao Depntado, que combatia então de elevar os fretQ8, em detrimento do com
a medida,, dizendo: eu sou contra a subven· mercio, da industria e da lavoura. 
ção, mas reconheço que sob este ponto de Nã-o é levado nessa campanha pJr outro 
vista nã,o prevalece, o serviço é inter-esta- interesse que não o de sua te1•ra,nem mesmo 
doal e, por·tauto, está nas condições de ser 0 eleitor~ü; pois é diminuto 9 numero de 
attenJ.ido.» - eleitores ao3 quaes . pôde aproveitar essa 

o que deseja é que fique accentuada osta medida. 
idéa : que o seeviço é inter-estadoal, servin- Agentes e empregados funcciona.m, re-
do a cinco Estados. sidem em outras, em varias localidades per-

A Sergipe, tocando nos portos de Aracajú, tencentes a outros districtos, que não o seu. 
Estancia, Villa Nova, S. Christovão; ém Ala- Quando se interessa fal-o com franqueza, • 
goas, no 'l de Penedo, Piranhas, indo tam- affrontando murmurios, opiniões ; tudo 
bem a Maceió, e vindo para o Sul até Ca1•a- põe de parte comtanto que veja vencerlora 
vellas, ligLd.a pela Estrada de Ferro Bahia a sua idéa, desde que ella interessa á collecti
Minas a Tbeophilo Ottoni, fazendo ás vezes vidade, á multidão, ás classes que repre-
vlagensao Espírito Santo e a Pernambuco. senta, aos operarios a que tanto estima. 

Julga ser esse o caso de ser attendido, e 
continuar a ter a subvenção, tanto mais Ainda, ha dias, votou, trabalhou para que 
quanto o argumento apresentado pelo illus- vingassem suas emendas, com as quu.es.· por 
tre relator de que essa subvenção não devd meio dos beneficios das loterias, vão cente
ser acceita, porque já não foi incluída no nas, milhares de operarios do seu Estado lu
a_pno passado, não pôde prevalecer pela ra- cri\t'; é assim que além dos lO contos que 
zao que vae externar. já recebe annualmente o Lyceu de Artes. e 

Esta razão seria a unica acceitavel, si não O(ficios da Bah,·a vae ter mais . 8:000$ an;. 
fo.'>se o motivo que prevaleceu no séu espi- nualmente ; o Centro Operaria 10:000$. Mas 
1•íto e, está certo, que no dos mais mem- não são só os operarias que amam a in
bros da bancada, para não cogitar-se deste strucção, difundem..:...n'a, bem como a carida
assumpto o anno passado. ES$e motivo foi de; são tambem o:;funcciona.rio.,; publicos que 
o seguinte : estava 0 paiz em situaç~ão de- instituíram associações de beneticencia. mu
licaJ.i.~sima,(unding loan ainda pezava accen- tua,que vão ter uma 2:000$; outra 3:000$; ~~ a. 
tuadamente sobre nó~, 0 orador que havia. Associação Bahiana de Beneftcencia que aqui 
sempre tomado a peito a defeza desta causa, vi.ve gra.ÇM á tenacidade e dedicação do H
procurou dar arrlías de que não é um per- lustre barã0 de Pereira Franco, que vae ter 
dulario e. que quando póde eniende fa- 5:000$: são, emfi.m, instituições pias civili
zar· economias. Foi por isso que deixou, zadot·as, altruístas que vão gosar centenas, 

· como experiencia, que ficasse sem sub- milhares de contos de ·réis ; ar sendo assim, 
venção a companhiâ ; mas, póde gara.n- que lhe importa a grita-a opinião er1•onea. 
tir a S. Ex:. que nunca pensou que o mal Ha um interesse até nobre, patriotico, 
f0sse tamanho. O Lloyd não poderá sus- humanitario, e se. ufana de ter para elle con
tentar esta secção sem este auxilio, o Go- corrido, sendo util aos seus concidadãos e a 
verno lucrou uma centena de contos ; mas o:i instituições acredoras de maxima. protecção, 
E~tados a que esta companhia serve vão e desvanece-s'~ de ver que como .o orador 
so:tfrer extraorJinariameilte com a falta desta. tantos seus conterraneos pensaram e agiram 
navegação, porque poderá prov-ar opportuna- levados por aquelles respeitaveis intuitos, 
mente qual é a importancia do commercio, que praza a Deus, vinguem; como espera a 
principalmente de Sergipe, que, só os igno- Bahia. 
rantes, os que não conhecem os factos, dirão Apresentou ainda duas emendas; e deve dar 
que é servido pelo Lloyd. a razão por que ellas se refer'em não ao seu, 

A um aparte do relator de que si es:je mas ao Estado de que o illustre relator é dis
commercio é tão importante, a navegação tincto filho, Minas. Uma, para collocação 
não precisa ser subvencionada, diz ser isso de um teeeeiro trilho desde a estação de La
um ponto muito delicado a que S. Ex. já fayette á Gagé. 
se referiu quando tratou da primeira emenda; A Commissão não acceitou esta emenda 
mas S. Ex. comprehende que este argumento como não acceitou ta.mbem a outra relativa 
prevaleceria si não fosse o estado da praça á acquisição de material rodante e de 
de Sergipe, em auxilio da qual a Caroara t1•acção, inclusive 50 vagões de bitola larga, 
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de graride tonelagem, para transporte de 
lllinerio e-carvão. 

Si não é competente para entrar em con
testação com o distincto collega, conhecedor 
profundo destes assumptos, como distincto 
engenheiro que é, entretanto parece-Hte que 
era a hypothese de ser acceita a segunda 
destas emendas, sob n. 47, que trata de 
uma protecção rã.zoavel a um minerio que 
ele tanta utilidade póde ser aos interesses do 
Estado de Minas. 

Chama,pois, a atteilção da illustre bancada 
mipelra para este assumpto. 

Não tem tempo, approxima-se a hora; são 
quasi 11, não quer por mais tempo íàtigar a 
attenção dos collegas, que, em tão adeantada 
hora da noute, dão-lhe a honra de rscutal-o, 
e, pois, prescinde de dar sua opinião ácerca 
de outras emendas; não deixará. todn.via de 
chamar a a ttenção da Camara para as de 
ns. 82 e 83, da illustre bancada do Espirito 
Santo, que tão pouco pede á Camara, e que, 
parece, tem direito a alguma cousa, tanto 
mais quanto a de n. 83 é tão acceitavel que 
a Commissão não diz porque não a acceita. 

Acl~eite-a a Camara, e a Commissão, si 
entender, modifique em 3"' discussão a outra. 
Aquella é de toda justiça. 

Refere-se a uma emenda relativa a 
interesses de Minas, e, nesse ponto, folga de 
estar accorde com a opinião da Commissão. 

Illustres Deputados de Minas propõem 
a idéa de, com os saldos da Estrada de 
Ferro Central, attender ao prolongamento 
da Estrada de Ferro a Curvello, de modo 
a quanto antes chegar-se ao natural deside
mtum, que l~ legitimo por parte dos illustres 
mineiros, como p.Jr part J . dos ba.hianos, 
porque, no dia em que a Estrada de r'erro 
Central chegar ás margens do S. Fran
cisco, todos os Estados que são banhados 
por es;;e Nilo brazileiro, terão um í'~turo 
brilhante deante de ::>i. 

Apoia, portanto, essa idéa com .: toda 
franqueza, menos com o intuito de ser 
agradavel â illustre bancada mineira do 
que pelo <;l.esejo natural e legitimo de 
concorrer para · o progresso do seu paiz, 
principalmente do seu Estado, e ainda mais 
do Ir gar a cujas margens nasceu a flores
cente cidade da Barra do Rio Grande de São 
Francisco. 

Terminal'á agradecendo a distincção do 
illustre relator,ouvindo-o e por tan~o tempo, 
pedindo desculpas de haver tentado con
trapor-se á sua opinião em alguns pontos, 
certo de quo S. Ex., attendendo á razões 
externadas, ha de permittir que a Camara 
acquiesça ao desejo natural do humilde 
representante da Bahia de servir ao seu 
Estado. 

Concluirá como começou, dando para bens 
á Camara, a Minas e ao Ceará : a Minas, 
onde S. Ex. teve a fortuna de nascer ; ao 
Ceará, que teve a fortuna maior de elegei-o 
e á Cam<tra a dita inaudita de possuil-o entre 
os seus representantes. (O Sr. Francisco de 
Sá agradece.) 

Não é para que S. Ex. convenha nestas 
medidas de interesse pela, sua terra natal, 
mas é ao menos para que diminúa esh in
tensidade de menos sympathia que lhe pa
rece inspirar, pedindo que seja bon
doso e concorde comsigo, porque está. certo 
de que o Governo com quem S. Ex. se en
tende, si ti ver conhecimento de que . é 
esse um serviço inter-estadual,ha de ver que 
não foi feliz a tentattva de su.Pprimir-se a 
subvenção da secção da Companhia de Na· 
vegação do Lloyd. · 

Agr;tdecendo a S. Ex .. , conclue convicto 
de · que a Camara ha de concordar com as 
opiniões pelo orador emittidas sobre o a.~
sumpto. (Muito bem; muito bem,) 

Fica adiada a discussão pela hora. 

o Sr. Prel!dden:te- Tendo dado a 
hora designo para a sessão de amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

Primeira parte (até ás 2 1/2 horas ou 
antes): 

Continuação da 2a discussão do projecto 
n. 247, de 19Ul, :fixando a despeza do Minis
terio da Industria, Viação e Obras Publicas 
para o exercício de 1902. 

Segunda parte ( ás 2 1/2 horas ou antes): 
2a discussão do projec;o n. 255, de 1901, 

autorizando o Poder Executivo a abrir . ao 
Min:isterio da Guet'ra o credito de 736:4~4$, 
supplementar á verba wa. - Etapas - do 
art. 15 da lei n. 746, de 29 de dezembro 
de 1900; 

1" discussão do projecto n. 139 A, de 1901, 
estabelecendo que as etapas do;:; officiaes do 
exercito e da a1·mada nunca serão inferiores 
a l$400, qualquer que seja. a guarnição a 
que pertençam, salvo as excepçõe;:; da lei ; . 

2a discussão do projecto n. 253, de 1901, 
autorizando o Podet· Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda os creditos extraol~di
nu.rios de 2:676$445, ouro o 2.954:500$332, 
papel, para attender ao pagamento de di
vidas de exercícios findos; 

2• discussão do projecto n. 267, de J90l, 
autorizantlo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministedo da Fazenda o credito de 
477:121$620, ouro., supplementar á verba 
n. 35 do art. 28 da lei n. 746, de 29 de de
zembro de 1900; 

1a discussão do p1•ojecto n. 2ú2 A, de 1901, 
autorizando o Governo a de.spendor até á. 
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quantia. de 50:000$ para ausilia.r as despezas 3" discussão do projecto n. 189, do 19011 
de installação e os trabalhos do Congresso creando varios cargos na Repartíção Gera, · 
Agrícola; - dos Correios a marcando-lhes ós repcctivos' 

Continuação da discussli.o unica do pro- vencimentos ; 
jecto n. 105 B, de 1901, com parecer sobre Discussão unica da emenda. do Senado ao 
as emendas otl'erecidas na 2" discussão do projecto n. 45 B, de 1901, que autoriza o 
projecto o. 105 A (do Senado), que crea. no Poder Executivo a abrir ao Miotsterio da 
Oistricto Federal mais um 'ofiicío de registro Guerra o credito que for necessario para 
de hypothecas; com a designa.~ão de ter- paga.r a gratificação de exercicio a que teem 
cetro; direito Ca.mi\lo José Monteiro do3 Santos e 

2• discussão do projecto n. 62 A, de 1901, Joaquim Gonçalves da Costa., contra-mestre 
nlterando a. classe P , .o. t, da.s Ta.rifil.s das e ma.udadoL· da. extincta ofiicina. de corrooiro 
Alfandegil.S; . do Arsenal de Guerra da Capioal Federal ; 

2a discussão do projecto n. 218, de 1901, 3& discussão do projecto n. 127, díspontlo 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao sobre a con~agem da an tig1üdade do posto 
Minísterio da Marinha o creditd de 6:121$701 , do; offlciaes do exercito, a quo se referem 
supplemeota.r á verba. go. do a.rt.8•du.1ci n.746, o~ ar t. l o e 2• da lei n. 350, de 9 do dczem.: 
da 2!1 da dezembro de 1900, para paga.ment:>s bro de 18115; 
de soldos que competem a.osofliciaes transfe- a~ discussão do projecto n. 264, de 1900, 
ridos para o quadro da. re~erva depois de an- autorizando o Governo a pPoroga.r o prazo 
nulladas as respectivas :reformas; ' concedido á Sociedade Montepio .. Gm·a.l de 

2a discussão do projecto n . 222, de 1901; Economia. dos Servidores do Estado para in
determina ndo que os officia.es do exercito, ar- demnizar ao ThesourJ Federal da quantia. 
ma.da.a clo.sses annexa.s, reformados ou que de que lhe é deve.do1'a, a.tê que o.JSa insti
se venham a. reformar de a.ccordo com os tuição re&uiarize sua sítua.çã.o, podando 
decretos ns. 108 A, de 30 de dezembro de mesmo re1eval-11. do pagamento da impor-
1889, e 193 A, de 30 de janeiro de 1890, vo· t.a.ne.ia. !'.ro que ficou al ct\nçada. no anno 
!untaria. ou compulsoriamente, teem direito de 1899 ; 
á.s va.nta.gens eura.da.s no alva.r-J. de 16 .do . 3·' discu-~são do projecto n. 132, de 1901, 
dezembro de 1700, e resolução de 20 de de- autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
zernbro de 1801; Ministerio da Maeinha o eredito de lOO:OOO$; 

1• discussão do prvjocto n. 146 A, de 1901, supplementar ao art. 8•. n. 24 - Obras - da. 
instituindo regras pa1·a o .estabelecimento de lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900 ; 
emprezas de a.rma.zens geraas, rleterrninan- 2• discussão do projeoto n . 131, de 1901 , 

·do os direito> e as obrigações dessas em- aúto1·izando o Poder Eltecutivo a. abrir ao 
prezas; Ministerio da. Fazenda o crel i to extl•aordi-

1 ~discussão do :projecto'n. 142 A, de 1901, nario de ~: 132$ para pagam ento a diversos 
rsorganizu.ndo o cot'p() ue eng~nheiros na- opararió3 da Casa da Moeda ; 
vaes e fixando o pessoa[ do respectivo qua- 3& discussão do projecto n . 232 A, do lüOO, 
dro ortlina.rio (com parecer(!$ das Commis- a.utoyiza.ndo o Poder Executivo a. tran~for
sões de M:.u•iolu e Guerra e Oi\•amonto); mtu> a.s 1", 2& o 3a turmas d~ Sub-Oircctoria. 

2" discussão do projecto n. 256, de 1901, <los Cot•t·eios em 1", 2• e 3" secçõ3s na. Oit·o
autorizando o Pode1· Exüz:utivo a. abrir ao ctoria Geral, passando os chefes de tu t·mas a. 
.Ministorio da Fazenda o credHo ex:tl'aordi- chefes de sucção, desde que preencham a.s 
nario de 47:229$709 para. dar execução ás condições regulamentares, e dando outru.s 
sentenças do Supremo _ Tribunal Federal, que providencia~ ; 
confirmaram as do juiz s0cciona.l tla P ara- 3" discussão do pt•ojecto n. 103, de 1001, 
hyba, co1tdcmnando a Fa7:enda. Na.eion"l a marc;J.ndo os casos e a fórma da. revisão d\\s 
restuír a Paiva Valente & Comp., Lemos cunderunações; 
Moreira & Monte e San~os Gomes & Comp, 1"· discussão do projecto n. 182 A, de 1901, 
negocia.n~es na.quelle Estado, o que demai~ di:;pensa.ndo a Fazenda. Municipal de a.dea.u
paga.ram por direitos de kerozeno impor_ta.- tar o pa.ga.mento do sello nas causas em quo 
do em 1896 e 1897, com as respootiva.s cua- for ~utora ou ré, perante a. justiça. local do 
tas; · Districto Federal, e dá. outras providencias, 

3• discussão do projecto n. 203, de 1901, com emenda. da. Commissã.o ; 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 2• discusl'ão do projecto n. 271, dB 1901, 
Min:isterio da. Fazenda. o credito de autorizando o Poder Executivo a. a.bdi' ao 

· 21:346$456 para. pagar a A. Avenler & Comp. Ministerio da Fazenda o credito oxtra.ordi
e a Corrêa Chaves & Pint{), de accordo com na rio de 19:261$200 para cumpt•ir a. sentença 
a sentença. judiciaria. que mandou restituir- do juiz seccional dest a Capitu.l, que con
lbes o quo de mais pagaram á Alfandoga. demnou a Fazenda Nacional a. reatituir a. 
desta. Capital ; Rombauer & Comp. ,n~ociantes nesta. praça .. 
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a importancia. que de mais pagamm como do projecto n. 27 A. de 1900.- Vide pro
direitos de imporLaçã.o de sal importado 1 je~tos ns. 184, de 1898, do Senado e 37 F 
em 1897; ds 19JO, da Camara. dos Deputados')' ' 
· Discussão unica do projecto n. 148, de 1901, 2n discussão do projecto n . 258 do 1901 
autorizando o Governo a. mandar contar ao autorizando o Poder Executivo ~ aor ir a~ 
capi~ã.o de fragat<1 Fransci&co Carlton a anti- Ministerio da Fazenda. o credito e:ttraordi· 
guida.de da data da proqtoção áquelle po3to na.ri_o ~a so~ma que neces:;nrlo for para 
em 26 de abril de 1890 ; . restttmr a Joao do Aquino Fonseca e Fon-

2~ discussão do projecto n. 174, d~ 19~1, seca Irmãos & Comp., negocian-tes no Recife, 
mandando que o Gove~no da Repuhbc~ !ll· Estad~ de P11rnambuco, a impol'tancia. que 
demnize, com a quantla. de 70:000$, a V1c~or de mais pagaram á Alfantlega daq_uella. cí
Meirelles de Lima., pslas despBzas que fez dade, por importação de kero:wue de ac-· 
com a pintura, montagem e custeio do Pa.no- cardo com a sentença -do Supremo Tribunal 
rama do Descobrimen~o do Bra.zil (com sub- Federal; 
stitJ?-iivo da Coplmissio de Orçamento ao D}sl}~ssão unica (da emenda do Senado) ao 
pro~ecto !!.· 261,. de 1900) ; . proJecto n. 5~ A, de 1901, que a.uto1•iza 0 

Drscussao umca. do -proJecto n. 185, ~e Podel'_ E!"l1:ecutrvo a conceder ao engenheiro 
1901, estabelecendo que ao engenhep•o Arts- Jo~qmm Huet Bacellar, respeitados os di
tides Galvão de Queiroz, a:posentado _ no l'eltos adquiridos, a construcção, uso e goso 
cargo de director da Secre-taria do Mtmste- de uma estrada de ferro que partindo de 
rio da Agricultura, Commercio e Obras Pu- Manáos, siga o rumo geral d~ norte e nas 
b1icas, com }late, desde a aposentadoria, o condições que estabelece. ' 
ordena.il.o de engen~eiro-:fi.scal de ~a classe, Levanta.-se a sessio ás 11 horas da no t 
correspondente a 2o annos de serviço ; ·· u e· 

Nova discussão do projecto n' 102 B, de 
190 I , redacção para nova discussão do pro
jecto que autol'iza o Podel' Executivo a con
.ceder dous annos de licença, com soldo sim
ples, ao oapitão do corpo de estado-maior. do 
exercito Pedro Botelho da Cunha1 pàra. tra· 
tar de negociOti de seu interese dentro do 
paiz (emenda destacada do projecto n. 102, 
de 1901) ; 

Discussão unica do projecto n. 190, de 
1901, autorizando o Governo a conceder ao 
machinista de 2" classe da Estrada de Ferro 
Central do Brazil Achilles Arnaud Coutinho, 
um anno de licaaça., cam ordenado, para 
t ratar do sua saude onde lhe C!JDYior ; 

Discussão unica do projecto n. 267, de 
1900, autoriza ndo o PodGr l~xecutivo a con
ceder mm pensão de l$500 díarios, a cont ar 
de abr il de 1808, ao e-empregado da Es
trada de Ferro Central de Pernambuco Lulz 
A1l'onso Ferreira ; 

Discussão unica do~proje~to n. 204 A, de 
1901 (do Senado), concedendo um anno de 
licença com ordenado, ao Dr. Zacharia.s do 
Rego Monteiro, jmz do Tribunal Civil e 
Criminal, para tratar de sua sa.ude onde 
lile convier ; 

Diecussã.o unioa. do pt•ojecto n. !69, de 
1001, autol'izando o Poder Executivo a con
ceder um anno de licença, com o ordenado 
a que tiver direito, a o bacha.rel Ma.noel 
Igna.cio Carvalho . de Mendonça, juiz soe· 
ciona.l do Estado do Paraná ; 

Discus•ão unica. do _ projecto n. 2$5; de 
1901, substitutivo do Senado a.o projecto 
n. 377, de 1900, da. Camara. dos Deputados, 
que reorganiza. o quadro dos maclünistas 
navaes (a.dditivo dest acado na 3a discussão 

Camara V, YI 

153• SESSÃO EM: 20 DE N OVEMBRO DE 1901 

Presidencia dos Srs . Saty~·o Dias (2° Vice
P_residente), Co.rlos de Nova~ts (lo Secreta
no) e Saly1·o Dias (2° Vice-Presidente) 

Ao meio·dia procede-se á cham::t.da, a quo 
respondem os Srs. Sa.tyro Dias, Carlos de 
Novaes, Angelo Neto, Aga.pito dos Santos, 
Luiz Gualborto, G<lhriol Salgado, Hosannah 
de' Oliveira, Sei•zedello Corrêa, Urbano San
tos, Guede1ha Mourão, Cunha Martins, .To1i.o 
Gayoso, Virgílio Erigido, "Nogueil'a. Accio1y , 
João Lopes, Sergio l::iaboya , Gonçalo Souto, 
Trindade, Ca millo de Hollanda, Silva Mariz, 
Teixoira de Sã, Bricio I•'ilho, Julio de Mello, 
Ar<tujo GóeB, Raymuodo de Miranda, Jovi
niano de Carvalllo, 1\odrigues-Doria., Sy1vio 
Romero, Fausto Cardoso, Seabr a, Ma·nocl 
Caetano, Alves Barbosa, Adalberto Guima· 
rães, Paranhos Montenegro, Pinheiro Ju
nior, José Marcellino, Heredia de Sá , Hen
rique Lagdan, Nelson de Vaseoncellos, Raul 
Ba.rroso, Dooclecia.no de Souza, Nilo Peça
uha, Lourenço Baptista, Alves de Brito, 
Silva. Castro, Martins Teixeira., Oliveira Fi
gueiredo, Theophilo Ottoni, Viriato Masca
renhas, Fl'ancisco Veiga , Penido Filho, ES· · 
paridião, Bueno de Paiva, Alfl'edo Pinto· 
Carneiro de Rezende, Adalberto Ferraz, Leo
nel Filho, Lamounier Godofredo, Antonio 
ZMharias, Henr ique Salles, ,Eduardo Pi· 

!í4 



câ"nara dos o epLtados- tmrr-esso em 2110512015 10:21- Pág ina 2 de 38 

384 AN N AES ·DA CA]I.{ARA 

menf.el, Olf'.gario Maciel,·La.martinr., Gustavo I Comrnis,;,~o do Codi~o Civil . E!'fi to~o o caso, 
Godc , Fernando Prestes. Domingues de C<~- o facto se deu e ~a.o p .>sso s!le_nc:1ar so!Jre 
tro. bino Bueno, Valois de Castro, Cos~a ~u- e!le, pl)t•q_ue o constde~o em condtçoes de mc
nior, Adolpho Got•do, Luiz Piza, TetxeH·a recer uma provldencta da MesJ.. 
Brandão, Ltndolpho Sert'il., k1.menha L~m;, 
Carlos Cavalcanti, Paula. Ramos, Fra.nctsco 
T olent tno An"'elo Pinheiro, Germano Has~lo
cher, Aur~liano Barbosa e Vcspilsim.o de Al
buquerque. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta. em discussã.o a acta. 

O Sr. Adalberto Ferraz 
approveita. a discussão da acta da scs~ão no
cturna. de hontem para fazGr uma rGcla
ma.ção contt·a.' o discur~o q~_e proCel'iLl ~a. 
s8ssã.o de hontem, por occastao da votaçao 
do projecto do Orçame nto do lnterio1:. e pu
blir-a.do no Diario do Uongt·esso de hoJe. 

Ne$te discursso, al~m de outras incorrec-
ções, se lhe attribua a. soguintc: . 

«Nada impede q~e um governo q ue qlll-
. zesse procedel' com bom senso, que nã.o 

quizesse s:1cl'ificar cem contos nes~ obr.t, 
impa.tl'iotica mente, crlminosa.ment~. que 
l•~nÇ'ISSe mã.o da verba - ·Obras publicas- e 
alli a. applicasse.» 

Ora , não podia dizer que seria. criminoso e 
impatriotico o proce!limento de um go
verno que executa n. l ei.. 

Assim , recla ma. contea. o discurso em 
get•a.l e especia.lmentu contra este t recho. 

O Sr. Drlcio ,Filho- Sr. Pfe
sidcnto, pedi a palavra para fa.z :~r uma 
recla.maç.ã.o, c desde logo V. Ex:. va.e ver que 
me a..'>'!lhsr.e tuda. a. r azão . V. Ex. deve ostctr 
leml)r:tdo tio quo, n.o s.w :lb()l• ta :1 discussã •) 
p~ra. o pl'Oj~c &o n. 121. d~~ 1901 (l~ndo), a~
Lul'i:t;ando o Pod.tH' Ex~cuttvu a. a.h t'll' ao \11-

. nistoJ•io da Justiça e :'feg,lcios Interiores o 
ct•cd ito de 100: 000$, ~upplemtmt<ll' ao n. 14 
do IH' r. • .2o ch. lo i n. 7 46, de 29 do d.ez1lmbro 
tlll 1900, 1'or:~m a.presont.adas !lu:Ls emendas 
á casa., urna uugmcnt.a.ndo o credito no valor 
de 2r>:OOO$ o outra no valor de 10:000$000. 

F.$Si~~ emenrlas foram Stlbmettidas a. apoia
mento e eatt•ura.m em di$CU$S1io conjuncta
mtmte com o projecio ; depois foi rEllluerido 
o ence1·rament o da tllscussão . 

Com grande StH'prelóa., porrlm, percot•eenuo 
a. acta do~ trab:•ll10s, tle principio a. fim, 
a.quella quo vem pu iJiicada. no Dim·.io.do Con
m·esso, nã.o encontre1 nenlmma no t1cta so bro 
qualquor das tlua.s eme ndas. _ 

Por is~o faco a pre~cn te recbmaçao, certo 
de quo V. Elt. dará os necOO!.!Ll'ios e.Jcla re · 
cimentos que o caso reclama.. 

Quero crer que .. o descuido foi devido a.o 
accurnulo do t rabalho de hoa~em, em ttue 
!louvo sessão d.iurna, nocturua o reunião du. 

O Sr. Carlos de NovaelJ (1° Se
cJ·etario)- E' apenaspat•a. informa.r ao nobre 
Deputado que as emendas depois do respe
ctivo despacho da. Mesa. foram todas e n
viadas á. respMtlva CommiS3ão. 

OSr.Germano Hasslocher (') 
-Sr. Presidente, interpretando os se ntimentos 
da. ba.ncad<t do Rio Grande do Sul, p~diria. a 
v. Ex. que fosso regi~trado na a.cta. dos t r :l.
balhos da sessão de hoje o peza.r que sen· 
timos nós, os rio-grandenses, e a Cam:l.ra 
como orgã.o · da. Nação pelo pas:>amcnto do 
Sr . Dr . FrancisCo da Silva Ta. vares, a:1tig.> 
Deputado pelo Rio Grande do Sul na assem
blúa geral do impet•io. 

O Sr. Francisco Ta. vares, eopr13:;eotr.wte do 
elemento conservadvr do Rio Grande do Sul , 
foi um sm·vidor sincero da.ca.usa. que abraçou, 
prestou inedtimaveis serviço~ ao Rio Grande. 
do Sul. · 

Antes da proclamação da. Republica. o Sr . 
Dr. Francisco Tavares bavia adhet·ido a o 
Part ido Republicano, alistando-se nas file iras 
dos coroba.t.entes do ideal realizado a 15 de 
novembro d.e 1889. 

Sorprehendido pela morte, elle deixa. uos 
nossos corações funda.s sa.udadcs, dcsa.pp;wo
condo exactamente p:)r esta mot.fvo a'l divar
gencias que nos separavam nas a.gitn.çõos da 
luta politimL, r cconh<'centlo nós que c !lo s.1tn· 
p t•e tra.bn.l.hou pm· u.m i~spil•a.d.> sen ~im(ln to, 
·que ello vtsava o objecttvo quo todos os p:ll'
tl'io tas vis:t vt1m, di vcrg-lntlo up3nas n<t l'u :•
m t de chOI-(•t L' a cs~c fim. 

Quero, p.Ji s, llU J V. l•::c. M :H Jt lt11 ;\ Ca~.L 
si e.>tá <lo :o.ccot••lo com n r•~tnol'imonto •(IH\ 

[';1\:o,pa.ra. (\li!'. s,l,j:t J'e "·istt•:ula n ;t :tc ~ : L o t HJ,.~• J 
pesat: por este in!'tttHt;<> (l.CO!ltucitnonto.(.lftli io 
bem. ) 

Consulta.d \ o. Camal'a, ~ :ippt•ov;tdo o r .l
quot·imento do Sr. Gcrmauo Ha~.;loch!! t' . _ 

Em s:Jgufdü. ~ a.pprovada a ac·ta. da. sc.ssao 
antecedente. 

PRIMEIRA PARTI~ DA ORDEM DO DIA 

E' a.nnuoci:tda a continuaçã o da 2a dis· 
cu!!São do projecto n. 247, tl•3 1901, fix:111du a. 
despeza. <lo Ministorio da Industria , Viação c 
Obt•a.s Publicas para o exercício de 1902. 

O Sr. Presidente-Tem a pa.lan·a 
o Sr . Henrique Lagden . 

(') Bs~e discur1o niio foi re,isto paio orador . 
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O S r. I ·len riqu.e Lagden diz 1-11W i rão liH~tax enm gmnd.c.> d i.lficuldaJcs, com o 
ê com grande coustt·angimcntõ IJil<f oe<:up1\ in tuito de melhorar ou. beneficiar a.q uallcs 
nc.;te momento •~ tl'ibuna. om vista. th rC1so- qnc lhes sc,jam maill <~lfcctuosl!s , coutra o 
Jução ma.nifes~ada. pela. Cam<~t·n. de ad.eanl::tr actna.l. si tal 11ã.o .• v<tnco polo seu cr it cl'io c 
os seus trabaLhos . :::>cote-se dcvéra:s cmi.Ja.ra- bonralloz . 
{:atlo pol'qne jama.i~ teve intuito do lll'O- Admira. 11110 o illnst1·e rclatol' tenha ro-
tcllar. · c usado a. emendu. n. 85, quando, no anno • 

Tem,. porém, o dever de just ificar ;~!:::umas p as>l<1do, acceitou mccidu. i!lcntic<t. Maior 
emendas que ofl'ereccu ao projccto do orç~t- sym p<e thia. pelo signo.tu.rio d<\ pt•imitiva ex-
monto em debato. plicílo talvez o parecer o a. sna. acceitar;ão. 

Justifica. em seguida. a. emenda sob n . 4, l<:spcra ver c illmtro relator mudar do 
que HJ().IIda destlnat• 30:000$ para cs t<J.bcle- opinião, pois que o. emcn(la ê justa c é apc
cm·-se o fcchfl.mento lle v;llores c malas pelo lHlS o tcst<tbelccimcnto 1lo que foi adaptado 
sy$tcma uo intclligcJõJto o operoso emprega- peh; Cama.ra. do 1900. 
do Alfl•odo' 11arques do Souza.. Defellllc <L emcmda :wtorizando ;~ abertnra. 

O systoma. de quo se t l'attt, como hem do ct·edito para estudo:> de aôa.ptaçã.o do ap
accent uou o illusko rel<Ltor, dtL mai~ scgu- ])O.l'Clhos de llygicne domidlar, denominado 
rança aos objectos fechados, ma.is l'ilpiuez ao csgolo liquifador, cujt1s vantagon~ enumera . 
serviço e tr az ainda. gl'll.nde economia. A' vist<\, pot•üm, do pa.t·c.;er da. Commis.~o 

Quanto á. emenda. que manda cmittir pas- que se m:LJlifosta, 11ão em absoluto, contra a. 
ses gra.tis de ida e volta aos cmprcg<ldos da emcnda ,ani;cs elogiando-a o achan,Lo-<J. u· til,o 
Estrada. do 1:or1'o Con t l'al que residem nos para. nã.o infit'm<~r a. idéa vantajosa !l !' lcva.l
suburbios, quando venham de volta tlo ser- a li termo ft3liz, propõe-se a rnoiral-a n:t vo
vi(;:o, confCSill1 quo se confut·rnu. cr>m o P<tl'e- taç1i<l, ali nt do que ma.i.~ arnph~ c proficua.
col' tia Commissão, poi$ 6 o primeiro a. no tar mentn seja cstmlada. 
o dc l'oito da sua l'edacção . Tinha em yist<l Alwoveili<IDtlo-sc dó ensejo que lhe depara 
limit•.~do numero de ompt•t,;rtdoH pc:moal do C~>ta mcJid<t que mui tu viria. ;ütonuat· a ma.· 
movimento c do tr·at'cgo-c não to<l<> o f 11 nc- lofica. c purnicios<t influencia (lo~ cncana
ciomtlismu dtt c::st.t·•vl.<l. men1;r,~ de csgoto8, crir.iea. o p t·occsso do o:;-

Al)plaude •~ cHwntl~~ do nubrn l>Cllll ttulo coamcoto fe ito n:t t~ctu:LI id:.ulo pela. City l m
pol"i:iot•gipu, o St·. l•'an~l.u C<u:tlo.~o, sol11·o :1 z1ro~t:ments, c a ell;~ attt·ibuc con vlcta mcnto 
Hclli~l'llçi'i.o Ucral do l•:st.:d.ist ic:L J•;' tu na m- a ~OPÍO d.c ~fl'ec•;ÕoH pül• tlicl l!~a.> q(w,suiJ ca t·u.· 
lu~al' lli~po~it;.;i.o o ;~o mesmo tmnpo um<~ der <.!ntlcmit;o, rcin•mt nestr~ Gapit<.ü n que 
o~ulliJttti:L ulnear.. S. l·:x., pon}n J, Joi in,j11~1.o JllaioJ· illet'eiHOnto tom;~mnasépuca.s do cal.or, 
q u;u\lo aos tmiMI h o" q:w ;d!i ~ão J'uit:os, poi.~ :.t.tr.ingi tHl(J propoJ•çücs do l'C<Les calamidadt.IS. 
t(IIO tl:.\•[ttt!ll:t rqJ:Lrtit;~i.o toem S<th lrlo obra .. ~ lli~co t'J'C com lat'~5 1lfJZ;~ c com vchcmcncia. 
impul'~alll~l~ cotno const<t de l'!!htodo~ . lH'olliga o voriJ8l'<~ (J U$rJ que 1\Lr. ti () tJy bn
Htt OI)Stc u.41.:>1Hllu<:iuHJJtl.n dwli·~ tio ~ecdí.o u pro-oemeHts dos t uho,; cmpr•oga.dos pat·u. os 
o!lida.~•s •tntl 1){'.111 vodiam sm· dtcíb:ltlal;~p<u·- l\Sg-o tos , incompa.tivol~ r.; t ct·a presente com 
tit,!itn, t<J.I a compc~encia o u .illn~t.mr,:;'io que o g-ráo tlc ciYilisu.çiiu c de p t'Og' l'es~) , dccla.
P•Js:;uotn. t•ando que sü nusta Capital , a. 111ais popu!Oila. 
N:~. ult.ima. ~o!;~o nocllll'll<t, o illustrc do Bt•a:!.il, com rn:L[S de 700.000 ltaiJitanLos, 

lJUI>Ut;.ttlo IJaiJia.no, S•·· Nllir:l, n~ücntv> do- é que :linda. so cncoll l.t•a osta r•ltr'ogl'atl<tção, 
J'onsot' das camms boas c jns&as c . p;Llrulino e ste <tn<tcbrvnisrno illogico o h ·l·esp ons<wol. 
inv()ncivol do:; nobres intorcsSl'S 1los proleta-
l'ios, dhso quo 0 ot•ador 0 0 seu illu~ko cul· c,mvcncido dos mrtles que dül!\'ít\ e const<m· 
toga. de lmnca(la, Sr. Celso ÚllS Roi . .;, deviam temente a.ssohm·lmm e avassalam c~t.<1 popu
esta.1· s;~tisf~itos com 0 rclat01• do Orça.- lação, que nfto pótlc ter gar<bnttdit :l sua con
mcnto plllo parecer que foi datl.o sobro a servaçlio, pol<~ incerteza. d o dia de amanhã, 
omenrlaquctcm 0 n . 24. . cmbora.em plcnasaude que presto, a.ccurrc 

Não concorda, infelizmente , com c~ú~ opi- ú.:> ~liM ' prcoccnpaçõe~ em busca. dos moi os de 
nião o, ao contra!·iu do .que llCDSa 0 illustrc sub~i stenci.:t ou nu to1·vclinho das ~uas fn nc· 

· r·ões, o.b. riga.dt~ u. pcrcvn·er a.s r uas destil. ci-Deputu.do bahia.uo, ó p11.rccor cita.du ~roux~- .,. 
lhe sérias approhcnsõos . dado em activiua.do, está sujei ta a. infecções 

Prcfcl'la que 0 nobt•e rol e~tor ti ve~se rc- immincntcs pelo do.5prmHlímcnto constante de 
joi.ta.do a su~~ emenda a dat·-LIIo 0 . substi- gM1cs mepltioicm; que posit ivamonle cm<tnarn 
t.utivo quo d•~u . Por c$1,0 ~ui>.>I.HH~ivo des~cs pessirtt>lS o dcto l'iui'atlo.~ enca tH.tnwtrtus , 
póde mui1,0 bem 0 tltstíueto di l'cdm· do l ~_var~du ~ J.tl~l '~c _'-1 en~t)fS c.•ü:o~ • . q,u~ri~~s e·, 
esta.bolccimonto a que a omcn!la :;e I'cfc•·c , r.'.'w .. ~ ~ll:~~ ".~z~~. a.o.J,~~m v~l~o~~-~ ? ~nd~::;J>?~· 
Jaruim not<tnico, dcspodil' algutt~ tt\\ba- s,tvct~ sc1 v1ço~ piJderM presl.al a ~u~ pa.tlia.. 
lba.dores por pequenas Jl.dt..IS ou rnes ruo por I Appella.-sc I~<U'<L o :;anm>meoto e como 
não serem do seu a.gm(lo c symp<J.tllia, quo principal f<J.ctor iudica.m-su l<w agens· destes 

Ctuuar~ Vol, Vl :l\1 
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enéanmncn ~os com t> ~uppl'imonto elo <.Lg u:.l 
em ma.ior csc;:Ll<\. 

E' exacto CJllO c.~tn meio dil'imc 'lu null i
Jlc;t em gl'andc pado cst:ts cau~as intl.ccio· 
\\<lUte:> i mns tJ.Cl'<\(li'ta. li u c :>cr;l ftJ.lli vc t este 
I"CClll'SO n<t CSf.:\~~'\0 C<d lll OSU, C)l1 fl UO Wll:\ 
t cmpcrattn·._ c;lnktlla t·, cstm.tn t o, agincl o di
l'Cchmontl; solJrc os n1<tnanci:ws, ltiminno 
>;ensi vctmcnt.o :t J:i t·oducr,;:\o c acan··~tf.L nw
ln.~t.i.as om :pl'ol'usão 1k cae:1eter p:mlicioso c 
eminen temente lh tacs. 

Em quc..:~tã.o como <L 1lo ~occorr:o.s lJUulie~s 
em '' ue nao se dtWI)ln meti 11· s~tct•,lJclOs , puB 
c Clll pt·ovcito do p ovo que p:1g:t tJ•ibn t.os 
oxcessivos, não é eohorc.ntc o huma,nif~lrio re
gatearem-se ;;nnuhhnmHo roeu1·so.> pocnnia.
rio~ P<~l'a so~uçio clú cl'i~cs Ü'c) rrwntla s, como 
ta.tvcr. a ) 1ue em bt•cvc tm·-~o-!1" de ;wro,;
t:.n·. 

Ahi. llll:m tlo·tmlo c todos soffl'Mom a i nele
meneia. dt~'molestia. aggravr~da, pcl<\ cdcasscz 
incoutesta.vcl 1l a. agua. que so pronJlnci:uá 
cvidcnte·c inilludivelmcnte,e ntã•) ver-so-hão 
somma.s · Jabulosas s o1• despendidas Jl:l.e:~ a 
salvação de milhares de m!sera.s crc:1turas, 
quc~:tivorom :1 tlesdii.o.Hlc re8ilii r ncst<t ci,Jadc, 
improfícua., irnprod uctiv:\, e l'Cta.~hadamentc 
cmpre"a.das em pur;~ perda, ma.is aggra
vamlo 

0

a8~im, pela !lcsoricnta~~o qiH~ lavrai' 
na occ<•s ião, o ora.l'io publieo. 

Assim :«}t'ibo unicamente>. estirnh~LlM com 
justos motivos o r azões as c:crebrinas (•c:o
nomias Offi (!ll C · o~pOVO q110 pag<L Jlã.O l'út~i'll!l 
OS beneficios que met'CC() . 81'1 ll<t I!CCi~~ i :lo do 
perigo, o quando n;tda ou rt nasi n:Ldu. JltJSSa 
1\tzor,'cmhom, a. gr;:~.nol' dosp~.:j;~ll!lo fD <~ eor
nucopia da.s dcciical;iie., n a r ôdo g-:tst:~núo 
d inheiro publico·, ê cj un se podc1·:í. IJI)I·•u· o 
afan inu til cl:tHWI'Osamnntu, tardo llus q u e 
tendo·~ di1•ecr,:fio S IIJll'OJil<t dos nngocios pu
l>lim•~. disiu, nm t mnp11 p t'lll)Ício, n :ul:1 <'IIÍ· 
d a l'<!l ll . (Mttilo úcm, m ui/o bem) . 

Fic;L a uiscussão auia\la pela hor;t.. 

Compn.rcccm ma.is us !:il'S . cn.r ll)!! M<wccl
lino, S:i Pcixotu, Al·tl!Ul' Lemos, Antonio 
Dastos, Indio do lk:~zil, L11iz Dominguc:;, 
José Em~cbio, Anizio de Abrou, Ju:J.ilUÍlil Pi
res, R <1ymund o Al'thm·, Th,>mu.;r, Cavalcanti, 
Francisco Sú., l"l'ederico Borgc~. Ermí.rio Cou
t inho, Celso de Souza., Gomes de M<Lttus, 
Joã.o Vicit•a., Pct'CÍl' n. do Lyra, ES!ltC I' i~lllíno 
J~andcir·a. , .l!:stacfo Coimbra , Pell l'o"Pc:n•namlm
co, i\.rroxe!las G<:Livão, C;1strolte.lJello, Nuivn., 
Aug11~to Ft·ança, Mil ton, Tosta, Felix Gaspat•, 
Eug e nio Tout•iolw, P;wla Gu imarii.os, Vcr·gne 
da Abreu, A\lgtlsto de Frcl~a,;, To leu t ino tlos 
Sani;o~, EdtH\ 1'110 Ra.mo~, Ci<tldino Loreto, .l o:;G 
Monjat·d im, Osca r Golloy, S<L Frci r·e. Bat·1·os 
Fr<~onco J u nior, An ton ino Fi[l.Jho , Juli.o San
tos, José Bonlfa.cio , Joã o Luiz, Moni.cil·ü do 
)3;.J.rt·os, l~rancL;;co S<ü lcs, RoüulpilO Pu.ixiio, 

J>admt Rozentlo, Mor eit·a. d;~ Silva, caj<llll•, 
Ucncdid o tlo Souz;t ', .Alcnc;t.t• Uuima.r·â.l~'l, 
Barlms:t J.irna, So;wns d1),; S<! ni;os. I•"r:Lnciseo 
AI C!leif,stro. lti ~·ad<WÜí Corr&l., A lfrodo Va
ec lla., C! :.~sú<mo elo N:tscimcmto CJ fliogo l!'or·
tuno. . 

Dei:,a m elo compn.rcoor , com ca usa. P <trtí
eipada, os Sr s. : V<LZ d.o l\l ollo, Gast.i.o tl;t 
Cunh:~ . Jilsê. Boitou~, 'Pcriro Chcrmont, Ro 
d1'i.~ues Fot•nandc.'l, Chri-:; tino Cruz, .1\u
gustiJ Sovceo, Porei r;~ Rei~, Soare~ Nci va, 
Lim:.~. F'ilho, llhtaqnhs Gonç::l lvw,r, Moreira 
Alves, Comotio d~~ Fonscc~1, Elpi\Uo Figu(ii
ror!o, All'oo:so Co.;tt, .José Duarte, J~pami
nonda~ Gracindo, F'ra.nci;::co Sodré, Mm·colino 
Mo~t~·a., l lionysio Ccn'.pieira., Celso do,:; Reis, 
Mnt't inho Campos, Pc1·cir:1 dus Santos , An
rcli~mn dos Sant?."· .Too.!.J.n{m ! .II'OV()~, R:tngnl 
Posta. na, Esten .o . Lobo, H .lcfunso Alvim, 
MontoirtJ d<t S ilYCÍl'i\, Mayl'inl;;, Al'thur· 
Torro~ , Ma.noul Fulgonc:il>, Nogucir(l, J ttni(JI', 
Lind.olpho C:.wtanu, Miranda Azevedo, Oli
veira Br;tga,. .Ilu ono du Andrada, Paulino 
C:.u-los. Cincína.to BJ•aga, A!ft•udo IWL<>, Aze
vedo M•~rques,Antonio Cintra., Hm·mcnogildo 
do M:m.'aos, Ovitlio · Abrant es, Manoel Alves, 
Xttvior• do Valle, João Canditlo, Marça! Es
colJ<Il', F1·ancisco 1\IOtti':l. e Pinto da. Rocha. 

1•:, sem ca.u:>a,os S1>s . : Aluu!J nerrruo 1:iorejo, 
TllOII I< t Z Accioly, Rutll•igltcS Lilll iL, Irinctl 
11-!llo<lhu.do. •\ngltSto tlo Va.~con<~<lll.os, custo
fli o Coelho, Pct•uit•a Lima., Lnntlulp!w rio Ma
g:dhfi.üs, . Carlos Ol.ton i, lto<lolpho Mit•anda., 
Joaft llim ;\l v<u'U, Eumunclo U(l, l•'onsec<L, Victo· 
ri no Montoil'O c Ca.mpos Cn.rtior. 
Pa~~·~-.~e ã. 

SEnUNDA PARTE. O.\ OROBM DO DIA 

1·:· <.e m cloh:~to cnr;erra,lo em ::!·• discu:,:s;1.o 
o aJ•Ligo unicn do ]Wo,jeeto n. 25::i, ele l!U JJ , 
;~.ntorizamlo o Podo r E.~cuuti vo n. a lwit• :w 
1\!in i .~ tc t·in dtL L1uem.l. o ct·ed \ to 1lo 73G : 424$, 
t>11pplomonttw ;í. YDrba lO·- Etapas- 1lu 
ttr t. 15 1la ld n. 74ti, do 2!) de 1lczembro tlc 
1900, flca.ndo :~dia.da. a. vot<uiio. 

1~' annunciada. a P· dbcu ti.'lão do projec~o 
n. 1:.!9 A, de 1901, est;tbe~ecendo quo a s eta
pa:> dos oiJtciaos do oxel'cHo o da <l.l'IUJ.da 
nunca. serão inferiores a. 1$400, qualquer que 
seja. <I guarnição a. quo pnrtonrjam, :;a.h 'o ;.~s 
c :xcep,;ucs lhL l oi. 

o · St~. Preside nte- Tem a pa· 
la vr a o Sr. Brieio Filho. 

O Sr·. lh•icio l i'flho , ao rmciar· o 
ck:l,;•,t;e solm~ <) pl'Ujcckt n. 13!~ A, do !00! , 
qnc estabelece q ue <LS e ta.pa.s dos officiacs do 
exercito c ua ttt·m<!l.la. nune<~. serã.o infer iores 
a 1$400, compara. a proposição oro discussão 
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com a. outra que aca.ba. rJ~ ~or úli<::t~1Tarli1 , 
sem que um só or;ulor ~c !10uvnsse jn·onnn

. cia.do, e que tJ.mbcm pro l'irteoei:t s ·, Jr·n ci;;L
pa.s, autor izn,n1lo o P oder _Excemivo ;t abl'il' 
ao Min.lstorio lla. Gucn~t o cr cd itu de ...... . 

. 736:424..<i;OOO . 

.;·<ie;; d•l Oongrc&.'lo Nacionn,I. píuito bem • 
j)lt.ti/o bem. o· Ol' i!l.lOI' J cum..zn'i'oumtado,) > 

Fica Q. 'di~cu~.~ão :uliada. pol:J. hora. 
P:~~:;a.-t<O .-~ hor<\ dcstin:úlu. a.o ox.pouicntc . 

O oridor faz sentir que vota. <~ f~tvot· llo O Sr-. Angelo Neto (2° Secretari(} 
rot'crido credito. I scl·viwlo â.: i•') procede :i leitur a llO seguinte 

Tratrmdo agot·a. elo ]lt'<.ljecto que llx.a nm 
1$400 o lilnitc mini mo pat·a. a~ ot.tpa.~ 1l<t orrí- . . EXPEDIENTE 
oia lid.a.dc de terra c mar, ob;llrva tJue Jm nm Olhcw : , 
substitutivo d<.t Commi,;.<;iio <Lc ÜJ'ça.mcnt,), Do ·sr. l• Soc:·etario do S~nadÓ, de hoje, 
dctcnnina.ndo que a rofcl'ida. quanti:1. Ai rva tl'aJMmitt.mdo lt esta. C<tffi<\l'<.l o projecto do 
apenas pi1t'il. baSl) llo ca.lculo Lln.s tllludiil<I.S sena.1l~ autor·izanrl_o o Governo . a prorogár 
ota.pa.s. por ~01~ meze.~ a lwcnçn. concedi<!~ a.o Dr. 

A' primcít•:t v is!.a. {l:ll'nw 1111e niio h a. •li ll"<!- Podt•o <lo Alc•-~n~<>eê• N;\buc\1 olc Abreu, julz 
l'Cnç.a. cntl'c os •Iom: CtLSOS. l•:!(:wünanuo hem, 1lq 1'ri1Junal Civil o Criminal rlc.~ta Capital. 
pot·•~m, vú-sc •ttm o pllo.-;a.numt:> tb Comnrl~- -A' Gomnll~s.."io de Poti~:õo~ e Podoi'O:>. · 
si'in não é o Jll!Jsmo do <wlm· ilt) lJt'Oj(lei;o . I'I:J mn:>mr• ~onhul' , t!e igual data, romet-
Tmtandc)-~0 ele mn:t l1l'imeí.t·;,t <li$CU~:">iiu, ~lli lll.o co m cmendtLS :t rn•oposição do~ta. Ca

em rJ UC a Caroa!'a to rn apnnas do cx:IJH!irar rn:n•;t, rolot'nH.Intl.o ;1, vigortte lei do fallcncia.s 
as linha.-> gm•a.os da ma teria., c. sua. n Lilill.•~llc, - -A' Gommissão •lo Constituiç:ã.o, Logisla\'.ão 
o seu lado eonstitucioual, uiio tom por ora c Ju.~tiça. 
que !lizm· qual das du~•s medid•1.~ pt-efet·c, c Do mesmo :;onhot•, de igual data, romet-
mnsmo si rejeita amln~s :1.~ proposi~;üo.> . te::ndo eom crnonda n. proposição dosta. Ca-

vo·ta pelo projecto orn pl.'imeit•a. di~cu;:;são , m:wa, roorgo.niz~1ndo o montepio dos ftmcêio
reser vando-se pt•ra, em sogund<l., êi!H'ociar mwins civis ria. Uniilo.- A' Commissão do 
melhor o a.ssumpto, depois tlos oRc l:t l 'OeÍ· 1'\\zonola . 
mont.os da. commis.._;;ã.o o do autor da. me- no mesmo senhor, do igual d<J.i.a., tra.ns-
didu.. 111ittindo do11s autogr aiJIWs tias resoluçõs~·d() 

l•;ntrantlo nl\ ~tiseussão, estA curto 1lo que Congt•no;.~o N;tciontll, dcvi rlamentc sanccfo
eonnpro com o~~~ dovor tlc rrqH·e~I.IUL:~nl;o n:1c!Bs, unm IJHO autol'i'l.J. o Podet· Executivo 
dn. N"ç'ão; os projoctos sTio o•·g:w iz<Lrlos p :t J';I. a ahl'it· ao Ministet·i o ohL Oum't'lL o credito 
so1·om diw ut i1Los c n·:lo pa.l'~\ p :L$S:t i'OI Il t ~m i'X LI'aut·dina J'Í'l do G3il!) }1tU'a oocorror ao
~iltmcio, com o puc(:n U.~l'<u l ;u· ao !lul'<ll'llll, p:wa.ut<'nlo 1l u tlial'ia <t <.:an1litlo da. Cunha. 
(tUO quet· t;•anWJl'm;.tt' o Cl>n g-t·cs~<J 11<1 a.,;sorn· v ilt<lla., por· l1:tvur ~nl'v iuo na oomnüssão ' 
hlô;~ dos silencioso.~ ti:~ Por·si:.L, (.-tp,,·,,tlo" ). l:lrca r'l'n~:td ;; <!u. eon~tt·ucç[o d:t línha tolcgra· 

A t•cgr•:t lWO~entciH(IIltn •'· UIIO· ~ I'J' , II' os ~>l'· phic;_t tlo l!uynh:t a Cut·umiJ;t; o outr;t quo 
ç:~mont.us p;u·a ,tnn o St·. l'l'esiole n LI\ d:tltnpn - ; ~ l ll'a :uo Miu i~tcl'io ,,, ~ [ntl mü.l·i:t, Vh\<;.ão c 
hfic;;~ US Vll.Íi~ oflllll'IIS:Iit Ü;l, ll-~lill'lllõt,du ,.; 1: 111 fd. Olll':t~ l'ubl i • ·:t~ O CI'ColiLo 1!1: J(JI):O()O:j; COJU O 

O l'ilCGu c\ umi.• i!ttJIIii'Larr l.n olo <tlln p:tr'<\.,,: li 111 di: ~ll l'· t:rJtr·n~llt; a~1 ::ir·. :\l lit: l' todo~ Santos 
iLIJ Jli'Írlll\ÍJ'UI'Xõi.Jilll . (I 1,01' 1\r'llll llf:tiiO[il Pl'ol- !ltllll<l~\1., ,_,fllll" ')H'lllll ll) ru;hl 1:· ·~~~~ ~·\dO U{l s~a. 
pwdt;drm:nt.n :.i rdtiuJ•t lrlll'"- :1~ l.;r.I.Jdl<i.S •w· t:xpur·wuc:l:r, de 11111 IJal;tu d rJ'J;.:r vol. - l ntei-
'~mu:lltar·ias r: a.~~~; ~ Jlli tÍIII'Í<L I'C'<J lll\J' u 1~11- t'atla.. . . 
::tw1mnunto ri a:-~ tli~ell.'-~'-"l:; ·p :u·.t •1 •w :~ p~~- Retll!Ol'll ll.o\!1tn•lc l:.~rlos J~se 0Hn<;alves da 
Ja.V!'a da uprwsic::io H:·w discu ta :.1s con~ígn• i· (!:~'tt·o, ex·!u!lc(:WIIõll'LIJ ~~~ l~stra1l;~ _110 Fcr~o 
çuc:s uo cat·uctet· gr·:wo; ene:.u·tilthts 11:.1~ lei.' Uurttt·:d 1lo Hl'aztl, IX-'llt lltl~ aposc~t.~dor1a 
a,nnna,s. (:1poíados.) som 1lo:ll!onto do tcmpo .-A Connm.ssao da 

. F<tzouda.. St querem enoorra.t• logo os orçament os 
que laltam, que constem cllcs súmentn di!.~ 
verbas nocessa.ria.~ ;ws respectivos ~crvi~'os. 

O !!ih•. Pres-idente-E.~ terminado 
o expediente. 

l•'inrh~ ltoj11-0 pl.' "1.o 1)ara. o Orçam?nto _da. 
1\f:lr•in!t: l. l'i1CülJ1W ClllCIIIi;t;j ]litf'a U. J~ dts
f' IISS:.ill. 

O OJ•auo r ~:1. ho rtiiCJ cnco nk<L algn nms _pt\J
vonl,:ões, t om alguns dn~ar ·._,du:-: . Jo:' homnm 
dC COlllUii:l~<\ nstá. 11:1. Jut:t, <: :t ii iJHic;;l-< 1 oJto. COlli· 
L:t~mr!.c gora tlm;.:nnt .• ·:lltõl,rnnrJtAI:-l . :-i<I.IJ t."rn :o. 
p t•eoceupa.ção tle sm· I.Jom mo<:o. :::ú <jiWL' 'l lll' 
lhe faç:<~m j u,-;tiçilo, S<Í uo><e,ié\ SCl'V i,. :l Rcpll
hlica., e pensa qun a.,;s!m o l';tz l>ll g'll•tn•ln ~) ~1.·. Alf">.>edo Varella - Rê
pcb autonomia 1ln l' oiltw l.q.(i"l.:1 i. i 1·o •l eon- rllr. " J,i :L Mí·~~~ um Jll'fl.iCt: t.o, rlcvidamente 
v idu.udo o che1() da. N;.~<itu •~ li.~:.:w ' -'11\ C<\H- l'unlh~mcn~atlo, p :u-:l :seguir t>s tramites l e• 
tclosa distA.ncia, não it1va.dinJo rt~ <IT,t t·i lmi-1 gao.-;, 
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o scguir1te · - · • · 

T'Ho:.n:<;T'J 

Consider;l!lílo tJHC no,; vü iüi:ir.r.l,,.,: J:(';tli
zados jlCtO l~;,;t: Ldo <:,,uvnm rjtl e ;;(• o!o;>cn·ern 
as nccessarüls cautelas e se fa~:aJn cllc.-; 
OSC;)Í ffi~Ldos do se nU(!.~ llllO ;•c•.! unrl-.·m em 
prejuízo doJs intcl't·:>s.es n: Lcion:tr)~ ; 
Con~itlet'<tll ilo que i<t.o ~u 11ftv olot:·nt ""·~ 

·llne se em·ctrw.m â lig(\i 1'<4 , ~um '' c,;l.ndo ,, 
rcfloxilo indispcn~; tvci:; em H<l;,:or·. io~ de •Juo 
}>otlom r esul tar sol'los comp~. ·onti>;~u,; ao pa i/. ; 

Comidor·a!ulo r1u e a pul,lica ap,·eci:H,,ftu da 
minuta dos cont t·:~cto,~ q 11.0 o l•::;ta.do pt·ojer·te 
realizat·, lhe pó<ic muito opportun<unento o 
mui to utilmente propot·clOIHll' illl:~dnnvcis 
M.verteucias dos entendido~. tl :ltüur,;,lro-; 
conselhos de todos os que so inlcrcssa.m puh~ 
boa ma. t•c:ha. da pnhlic<L <t.lm :nistr aç:'to; 
. Consid er<~ndo que o conhecimento prt~ v io 
do teot· das ditas minutn~ pode susd tü.r 
propostas incluindo mclhorcH conr.liçi'h!S ]Jat•a 
o era.rio, nos mtso:.; em qnc não tcnh<t ll<tvillo 
eoncurrencia :public(l.; 

Con8id(}rando quo tao~ Y~tnktgcns S•) ~nrào 
conseguidas Incdia,JJto um u.mpl•> L'c.ctitnen 
de li·anca. c a,}).~uJu t:J. publicidade de ~ .. uo~ os 
acto::l u.umiuistr:~tii'O~ d:t nt~ttu·m::.~ tlu:> <lttr\ 
nos occupa.m ; . 

Conside rfl.utlo m a.U! <J IILI ''· ]ll'<tpri~t;~ puhli
cidado pótlC b .n S•llll" n f,., 11uoi li ~~ ~~· •• :t!L:t 
govct·mt~i\o d:t ltepuhlic:~, I'••:ili t.:tnr lo 1• eq
me r.leseus acf.o;,; H t:: l'if.u.ud" iuj tr:;r.as l'l'i l,[,·:t:; 
a 1'13-Yttlu.r;õe.~ :i~ H:;~, • •s Ut'J.':t.l:r:;, n;ü , f" H' d. :.-;
pro:w du l.teltl·fH.tiJlir:n, 111~.s fJLII' tk:-wuulic
cimonto J n mel IH li' <llt:it• . tlt1 .. , ~;a~.· : uJI.tr: 

Considt:ra.ndo :titltlêl tfll" :t:-:;i ltt " l·:.,; t,;tdu 
a lhcírt do ~i gra.'·"·' ' '"·' l. " •ll .<: tl • ilid : ~,.t.,, ,. 
J'e VO.-Itl~ SCIH ilt:IÕII~ ci(J i tlljl;l l'r:l:tJ Í .~. \ illjJ•;itn. 
püllUO•Sll a c:tV:tlll•Í I'II d e :>11.-<JH.:tL:t l. tll·-~.Juu 
J'OSilS QIIO SOnJ]Il'O ltltll'<'< t lll O ].JI'tc-:ligir> t! 
digniuu<l(l d:L :ulmini~t. 1·ar;:'to ;)llperiut·, l'"L' 
m!tis inl'untlarlas tJUU soj:ll n ; · 

Cunsidot•u.nrlo, llllalllltJ II Io, que tt lllitirw 
publicidade du totlus os aet:us ofliciar~s rp~;tu~;
qum· é urn <los c;u·actol'istlr:tiS fn tHl<mwn t«to~:> 
do sy.~t.orna republicano c ll rTI<L d;t;; ;i<Lt'il n"ias 
m:~xima,s de s tta ~pplic:;,Lç(to ~i!H·cl'll c ]l!)U· 
rada. ; 

CoJlSitlorantl.o, entnd~• I!ÚJ, q 1111 lra clln

tra.ctos em rJIIC o >:ig-ill" ti ~~~·~'' n• :i: i.l, p:~t ·a. 
OSSOS, n1J.o COilV illd L• ól. Jll'r)Y i:r. Jlllhlit:i rll\r h t 
quu Ol'il SO I,I J'<Jfl'GC, pulolir: i.thulr' :tli ;i .. < i nr~ ·i 
ramcntc indispor·os;o,,·cl H~> dc\'idu r,,,,,,_P" ; -

O Congrr~sso N:tcio11al 1:'(~-<, dw.: 
Art. 1 • o Em totl..S vs Clllllol'<tdO~ (l l.ill o 

J.~iauu ontendiJ. eJl'eci,ui.u·, ol,~o;rvM-StJ·Im <L 

mn.xima publiddadc, in~cri .do-;-;u rm}v ia
. w ent-c llas 1'olltas do lH:<Í üt' eil.•._,l d:t.rJi.•J a t'í,S· 

pcct.iva miuuta., lJt:lo lllt: tHlo nlll ;.l (itlim.t•H<l 
anU:ls da dat<~ d:t "'"si~nu.t.nra do~ mesmo~. 

J>a.r·«gi·:I].Jllo n nh:o. E XCOIJ'fo UóLIIJ·St: OS COil· 
t r·ar":to~ t•el.;d.ivos :\ cmpecstilllo~ naeíon:.u. t~, 
ínl el'llos o cxtórnos, ou a f)_ ucllos em que o 
E;l.a,lo flgut"c como tomador de cambio . 

A1'1;. 2. 0 lteYogam-so as di~po,.;içüos em 
contt•.:r.t·io . 

Sal:1. dn.:; ses.~i:ies, 20 de novembro de 19')1 . 
- ·· .llfrc,lo l'arch!.- B(J.l·[Josn L ima. · 

1•\ll'i.Ll !l apt• r •SI.mt~l!la"> 11:1 Sl!S,;lO de i'D dn 
novt!tllln•o. <to }Wn,jeetu n. ~~ LG H, <le ~ ~~Ol , 
!ixanr.l'' n de~JJez:L tlo mini~ l.cl'i o d.;t Muinlm 
JlMo.t o exereici•J de 1002, ;;s seguintes 

Ao z!rujcclo n. 216 B , de 10131 

Na~ diver;t~~ vm·bas, exccJ}ÇâO fe.ita das 
vuia.rla.s em 2• uiscussão, scj<~ I'ea.liza,da cco
nomi:t 11a lmportancit~ de 500:000$, dcfltinat\a 
;L sot· applica.da. ;i coustrneçfio nos monitores 
Jlaranhfiu e i>t:rnamln<co . 

S:ü;~ à.t~~ Stl . .:s,)e.'J, ~.:o de nvvmubt•o tlc Hll)l. 
- JJI'icio b'ilho · 

A t•l,. :~" -· i . .\t~m·cscen to-se in-JlH e u :su
~H ill ~<: : 

,, N:'tv p::L'o. ~ r !l;unrln g r·<d.ifiua~'[O ;tlgum<t d;~s 
re<'pm:ti v;~,< ontpo·<w~L' l' t\Cil<lo t>h1·ig<~tlos õl 
;q rt' tHI'ULu· t·el:\.tot•íu:; d:1s Yiagens qne fi. 
·~,,.,. , JI II . .:'l' t•n i!Ul ll olllt:i:ll porhn•:l. J'azct· m;üs 
dn •J ti:ti.J '•J l'ia.~·c n..:, st:litl•) tl uas at> norlu o 
d11a > ~~ rJ .-;tlf. ,, 

S;d: • ri o~:·.: w>,Cic~, ::!tJ r!. o nuvcmbt·o de 1901. 
/)a 11 /.1 /1' • /rtJV!:J',. 

:\u :rd. !", § 4·• -- ;o;npt·r·mu Trib.nH:•f Mi
li i.:u· : 

ltc;;t:Lbclur;:l·SC a ~t'at i fica.çã.o p;~r•t os a.l
ntit·:u•tos tnini;;tt•os, 11:1. i ntpot•tancia cot·rcs· 
pondcntc a çornmantlu úe exe-r cito, tle accordo 
com o al' t. W do r.lecretu de n . 140, de 18 (}C 
j ull w llo 180:3, •:,n·rig indo-so JlOL' c.~ttL fórnut 
a rcd.ucç:ãu kit<~. em loi do orçamento 
Otn 18~15. 

S:tl:< u:.t.S ~C.,8i)es, ;~o tlfl llOVc.Jnbrn de wo f . 
- l!w·lmsr1 Lima. --~- 1'/JOIIIo:: Ccit>alCI~n/1:, 
.-l • .lurlio cio JJrn oil-. - b'l<ytmio Tov.,·i,rlw , 

Al':;rcsN:.nt.c-se <•ndc c1Jnvie1·; 

P <t l.'<l. d.illeroHçe~. de c:unbio de vondmcntos 
;~eü l'e~dtlos em por to c.~tra.nglli ro o Governo 
fic<tl':i <tUtorizaclo a. abrir u creu i to nccc~sttri o 
na. v.ige.lh.:ia (lu exorcicio . 

S<th\ tl as se;;~õe~ 20 de novomu1•u úe WOl. 
Nc/.son de YasconceUos . 
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. Accrescente~se onde convier: . 
Con tlriúa er:ú vi gol' o § 3° do m•t. 1 O da lei 

n. 652, de 23 de novembro de J899, acl<li
tando-.se all!iorização para ·abastecimento de 

-agua. para as fortalezas, quarteis, ilhas e 
estabe1ecLmentos do Ministerio da Marinha. 

Sala da~ sessões, 20 de novembro de 1901.-
Nelson de Vaslloncellos.. · -
.. A~crescent~se onde éón:vier : 

Da rubrica. «Qnart'el gonerah> supprima-sa 
a geatitieação annual de 8:760$ de chef'e do 
Estado-Maior GenerJ.I e a de 4: HiS$ do sccr·c· 
tario e ajudante de ordens do mesmo chefe e 
inclua-se o total na quota 326:527$ de gra~ 
tifiçações di versas d<t rubrim~ 14" «Força. 
Naval» devendo o chefe de estado-maior e 
o. secreta,rio ajudante de ordens perceber 
o_s vencimentos que. lhes com'petom : o pri-. 
meiro pela taôella. n. ll do decreto n. 389, 
de 13 de junlw-de 189 L. « o segundo de ac
cordo com a lei 2:~2, de 7 do dezembro de 
U~9'L'. . . 

kfazer embarcar <Ífflciaes da armada en:r 
navios de guerra 'de mariniH1 estr~tngeira, 
até o Iílaximo de seis; ubtid(). a prévia li
cenl}~ dos resp6ctivos governos, correndo a 
'de~;~peza pelas rubricas 8", l -1"o 21'>. S::1ladas.scssõés,·20 do novemhro de 1901, 

Sala d}ís sessões, 20 de novembro de JI)Ol.' ~Nef.son de Vascmiccllos. 
-,..Nel.~on de · Vasco11ceUos.. · 

Fica o G~verho autol~izadó a ::abrir ,·(j)U),Jl(lO ·' R?ll~ja.·S~ do se~uí ~lte modo a. l'~tbrica. 24"' 
. se toi'ii~tr necessario, o Ç!redito preciso· para <<Obras~ :ficando .~ :;;omma tot,11 a. JilN!fi~<lo 
a aoguisição das couraças e machinas dos . v?t:vl11. · 
:rnomtore~ ]fa1·anlu?:o .~ Pernambuco, _ ora em Para acquish;ão de uma 
con~trucçao-nos estalmros .do . Arsona.l qesta porta batel destinada ao 
Cap1tal. _ . . , · diquo. S,anta Cruz ........ 

St:\la das sessoes, ~Q de novembro de 1901. ·, · · · .~ _ . 
~Nélsõn de Vasconcellos . · · . Para reconstruc9ao ~a d.oca 

. · .· .. do Arsenal da Btthw. •••.• 
· Acçrescenie-so ond,e .convier : 
Fi® o Governo alltorizadti : .. . . . Parà. . os conccetos neeessa-

. ;1.0, a :érear• o a lmirantado, reforlnmn'do a' . ri.os ao ediileio onde func
.àdiíünistrfJ,çã.O · nav<l.l •'de · .. licéordo cmn · estao · cio na a Contad01;ia da Ma.~ 
in~tituição, supprimido o conselho naval ; .rin])n.. · • • · · • · · · · "· ·• · •• 
' 2", ;a rever ós régul:,Lmeritos··aa Secretaria Para os concertos de odifi· 

'de Està.do o da, . Contadoria ·· de Marinha, cios, . fortalezas o quar· 
da1)d.oparü todos os e:lfoitos aos respectivos teis; acquisição do respc~ 
funéeicini.l.rios as vantageM; o regalias con;.. ctivo material e obras no,, 
ferida,$ ·pelo· decre~o .ll; 70a, :-de 30 ·do agqsto vlts, .incLuitla í1esta vm'b~ 
de 1890, com bina4a. co lu o :de n ~ 40, de 2 de .a q ua.ritia necessar ia. par~t 
fevetetro.do 1892, : r ealizándo-se ttssün a or- os concertos de que pro-
ganizá<;~' mílita,r qno --·nAc~ssitam ti1Cs rC-;; cts11 a Escolu. de Aprendi-, 
partiÇões : . . zós Marinheir os de Per~ 

200:000$000 

50:000$000 

i15: 000$000 

3°, <~o fundir o Qommissaria.do.e Almoxa1;i- nambúco, a juizo do Gó-
fado. ern uma só repart~çã.&; , . . verno •....• . ... , ... :... 1;15:000$000 : o Governo. apl'CSentarü ca ·apt'eciação do ------
Congresso, na proxima,s~ssão legislativa, os 430:000$000 
reg'ulamentós reS.pectivQs. : ' .· · .· , . . . 
. Sala das ses:;ões, 20 de nóvem]jro de 1901. ; . . Sala das SOiiSÕCS, 20 d'o JlOVCI!lb.l'O do 1901. 
~Nelso')J de .Vasconcellos: : · · '-·-Relson de Vust~onccUos tJ Ahnei(f(; , · 

Vae iniprimir a segui nte, 

N. 206 C -.1901 

R.eclacção final clq p1~Ó.jecto ?L 206, d,e'stc a~no ,- ,q tte ftxa ct i:laspç~a dó lllirii.~teJ·io da Justiça 
· e N~gocios lntcJ·iores p a;·a o excJ·cicio de 1902 

O Presidente da RepLiblicà é autorizado a. despendce pelas rcp;~rtiçõos do Minist~:}l'ÍO 
da JustiÇa c Neg-ocias InteríoL·es e com os sel'viços tlcsigmvlos ' nas soguintos vorba.s 
a quantia de l6.206:27I$S38. · 

L ,Subsidio do Presidente da Republica ............ ; ............... . 
2. Subsídio do Vice:Presidento da. Rcpnblica ................•.•... , 

· ~ . Despozaeo{n o pa1acio da Presideocia da Repnblica .••... ,, .• ,., ~ 

Papel 

120:000$000 
:36 : 000~000 

lO L : 440!f\OOO 
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4. Gabinete do Pl'csiuonto da Republica ...••.••. •. ••...• ~ •.•••.•. ·~ 
5. Subsidio doa Senadoras ••..•.••..••.•..••.••...••.......•••••••• . 
6. Secretaria do Senado .. : • ................. '"' ...... ~ .... • • .... ' . ; •• 
7. Subsidjo dos Deputados ...................... _ ....... ~ ........ ; •.• 
8. Secretaria <la <Jamara dos Deputados - reduzida 110 pessoal de 

2:000$, vencimentos de um porteiro, quo falleceu, o augmentada 
.de:- 21 :200$, sendo : 14:000$ para pagamento' de yoncirrrentofl a um 
chefe dó secção incumbido da Biblioth.eca da Camara.. dos Deputados 

·e a um conservador da Bibliotheca, nomeados por deliberaçao d(l. 
Cama.ra, o primeiro com o vencimento do 9:0~0$ o o segundo c~m 
o de 5:000$; o 7:200$ para pagamento de venetmentos a.. um offiCial 
dispensado do serviço ............... : .... , .. .. .. .- . · ..•.. ;., .....• 

9, Ajudas de c.usto aos mcmb;:os do dongrosso Nacion<LL .... •. •.•.. 
10. Secretaria de Estado-'-AugmeQtada no material: de 6:000$ para 

pagamento de telegrammas officiaea para: o exterior •••••• · .... ,'. ·• 
li. Justiça Fede_ral-Reduzida de 300$: pela suppr~~o do um j)fiicial 

do justiça do Juizo Seccional do Cearâ, cargo inclv.id.Q J?-Ó orÇa-. 
mento sem disposição legal que o tivesse · creado •.• ~ •. !.,:, .· ~. ;·.:· 

12. Justiça do Districto Fêderal..; ...• ; ...... , ..•..•• ;: ,,, . ; ·,, ... , ._,:·. 
13. Ajudas de custo a magistrados ...• -~-• : ••••. . .• , ••.• _; • • .. _, . , .- . • ,: ... _ 
14. Policia do Diskicto Federal.~ .... · . .- .......... -... ,· ; .... _; .. ~-: - •. ~ •. 
15. Casa·de Correcção .••• -.......... , •••.•..•• ·.~ .•• ;- ••.. -.;.: •.. ~.-. ~- •• 
16. Guarda Nacional, sem a res.tricção da:tabella: .. ~.~. -.-.- -.. -.... :~ ·~~ 
17. Junta Comme:çcial. .. ;. ~ . ••... • •. _._;· ...•...... _.-;, ._ ..... "•. :.·: •. : .. ~ .•. ·· 
18. Archivo P.ublico-Elevada de 2:160$ a. consignaciíoo dostinaqà a 

serventes. Diminuidn. de 2:160$ a consignação destinada <i, COli).

Jlra de caixas para guaeda de docummitos, moveis, estantes, etc. 
19. Assistencia a Alienados .•...•.. -.-..... ~.~ ..... ·.~• ..... -... · ...... ;,,;,:;.;, 
20. Directoria ·aeral di Sau.de Pu:blica-'Augmerrtadili de _4:600$ pcir 

ser elevada a . 10:000$. a rubrica gratificttÇão, est:~.bolecida ·no 
art. 65 ·do regulamento res-pectivo. ·; .. , •. ,._; .. : ••• -;:,_-.; ..• .. ; .. ~; 

21. Faculdade de Direito-de S. Paulo .... ; ........... . < .,:;.;;,;,; •• ~ .. 
22. Faculdade de Direito do Recife, .. ; .. ; .. · .. . • ,,; .... •• ;· .. . ;;:.,,;. •~ 
23. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro .. ,;,.,; .. .. ~;· •• ,:,.,'; .. ;;~ -••• 
24. Faculdade de Medicina da )3(l.hia. ...••.•••. • · •.• : •. • •.: . .-., ..... ;:.:._, ~ 
25. Escola. Polytechnica •••• : .••..•..• ~ ..•. ; ... :; .... ~ ••.. .:-~ ~ ••.. ~ .; •. ~ 
26. Escola de Minas-Augmentada de_ 3:600$ para gratificaçãQ a trêS. 

lentes, á razão de 1:200$ a. cada. um, por traballlos_ de g;~.bffieto o"Q. 
laboratorio ........ · .. , .. .. , ... _-... -._-;; ,,, ... ,_, •.. , .. : :-.:. ,,.,,; -;,.: ..•• 

27. Gymnasio Nacional ~ Sup_prihüda a restricção-sómente durantó 
quatro mezes-estabQlecida na; applicação da imp-Qrtà.n.ciáde8tinada. 
ás despezas com os exames de pre_paratorios é expediente d,os de 
madureza, inclusive pagamento ín~nsal do ·pessoal irídispensavel -a 
esse serviço e os respectivos auxilt.J.l'_es, . á. razão de200$J!or ·mei 
ao director, 150$ áo vice-director, 100$ ao secretario, 50!j;'ao es: 
crivão, 50$ a um inspoctor servindo de anianuense, 5$ di;trios aos. 
auxilial'es e 3$ aos serventes quo servirem rios mesmos examed .. , •• 

28. Escola Nacional de Bollas Artes, •.•• /,.-.; •.•... . :; .• • ; · •• ,_ •• . : • •• • 
29. Instituto Nacional de Musica.";; •· • .•.• •~ , '; , . ~. ~·; ~-.'; ·. ~- ....... ~. ~-• . 
30, Instituto Benjàmin Constant .• .-.• • •• , ••.• ·.:.; ... ~ •; .-.: .• ••. . ; •••• 
.31. Ins~ituto dos Su!dos Mudos-'-Elevada. de 1:800$ a · éc;lrislgnàçã.o ma~ 

teria! para officmas, :ficando a~sim redigida:-Materia1 para officinas 
e geatificação ao mestre da officina. typogeaphica-'-Reduílida . de 
1:800$ a consigmção destinada â alimentação .e combustível;; .. ;· ..• 

32. Biblio1.heca Na.cíooal - Modificadas (}.8 seguintes ··sub-consignações 
do matori~-Emlogarde:-Acqu~sição e conservação de livros,.jor
n~s e revistas, 22:000$-'-I<bm, Idem de manuscriptos,. photogra.. 
phi~s, estamp~s, m~eda.s e medàHms! 9:000$ ; diga-se:- Acquisição 
de hvros, revistas, JOrnaes, manuscr1ptos, estampas, mappas, moe~ 
das, med_alhas o sel~os~ 15:000$-Conservação de livros, revistas, 
man_useriptos, etc., 111~tns1vo mo!ltagom c custeio de uma pequena. 
offl_cm<~o de encad.crnaçao, 16:000\li, •• _ .•• _ ••• • .- ••••• !, ••• _ •• ;;,,,., •.• 

.· .33:§0!000 567:000 000 
324:53 ll8 

I~ 908:00 000 

447:068$118 
. . 90: 000$000 

3ô2.:~03$HS. 

826_: 834$II8 
33~;.<2_79$051) 

:· 6:00Q$000 
2.926:229$754 

218:230:j,!}39 
35:00ü$900 
31;3~6$ll8 

46: 51_6_$_llll8 
.663:565$298 . . 

994:059$000 
28?:900$000 
29<'!:440$000 
()15:800-~32 
635:'000 00 
480: 131 il8 

229 :.060$000 

505: 488$354. 
171.:941$336 
127:63~118' 
205:418$US 

. ll7:$6?$ll8 

185:312$116 
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33. Museu Nacional. ..... : ........ . · ....• , ............... . .... . ..... . 
34. Sorventnarios do Culto Catlwlico . ... . .............. . ...... . .... . 
35. soccorros publicas; ................ ' . . ....... . ................. . 
36. Escola Qui~ze de Novembro-Para manutençã,o até o m<~.ximo de 60 

menores orphãos existentes ou quo forem recebido:>, á. razão de 700$ 
cada um, de accordo com o n. V, do n.rL 3°, da. lei n. 746, do 29 
de dezemb.ro d~:~ 1900 ....... . , . . .......... . ...... , . ............... . 

37. Obras- Deátinadas as importa.ncias: de 200:000$ para fundação 
· ou adaptação de um edificio ·para a Maternida.r).e e escola profis

sion(!.l de enfermeiras na Capital Federal, de accordo com o pro
jecto d~ Commissão do Cougeesso Medico ; e de 200:000$ para, 
aproveitando às obras feitas em Tama.nuarü, est:l.ltelecee alli uma. 
estação sailitaria de 1"' classe ................. · . .................• 

38. Corpo de· Bombeiros ...................•.......................... 
39. Magi;;trados em disp3nibilidadQ .....•........... .. ...•... ; ....... . 
40. Evontuaes, ... . ....•........ , ........................... . . ... ... . 

Art. E' o Gov:erno àut'orizado : 

146 :67::l:j;ll8 
182:260$000 
I 00: 001 l:)OOO 

42:000.~000 

5_50: 000:\;000 
777:448:ii050 
400:000$000 
100:000$000 

a) a. pagar ao Dr. Clovis Bevilaqua o premio de 3:500$, conquistado com a sua obra 
Direito das Successões, e mais a quantia de 4:600$, como iildemnização da impressão do 
l·OOO exemplares da obra. mencionada, a.bríndo para. isso os neccssarios creditas; 

· b) a etrcct!la.r o pagamento da in.:;Úl.lbção de novo mJ.turia.1 electrico nn. Brig<tu<t 
Polichl com o saldo do credito pa:rn. esso fim aborto pe~o decreto n. 4.194, do 5 de outubt•o 
do corrente anqo, si o prazo pin'a a terminação das obras exceder de 31 do março llt! 1902. 

Art. . . ·Fie:~. rcvoga.·.lo o art. 3, n. 1 du. lei n. 746, de 29 do 1lcz:m<heo llo 1900, na 
pal'te .em qtló autoriza o Gove;.·fió a rever o r eguh1mento do Corpo <lo Bombeiros. 

Mt.· ; o Q:overilo transferirá á. .Assóci·~ção da. Polyclinie;~ da. Capit,~l Fodor.tl, t•osnr
·v<J.do á. União o üominio dirocto, · o cdificio em construcçiio existente n<t peai<L d t L:tp<L c 
quo se ~ostimwa á Maternidn.<~e~ · · · 

.· Art: . ·E' concedida uma m:ttricub gl'<l.tuit-t no Internato do Gymnasio Nacional om 
fiwor do pn.e qu_e tiver tres filhos alumnos contribuintes, no mesmo esbbolecimonto. 

S Lla das ·Commis>ões, 20 ele novembro do l 90Í.~Gtf•J!ldha il:f!Jw·r'C·J-Amu:inG<ins
Vi1·iato M~cal'!mlws. · 

Vão a. irript•irúie os seguintes Emenrlas ct que se -.·e(e1·e o parece1· sttp1'lt 

Pno.mcTos Accecscentom'-so 700$'100 para :tjnda de 
cu:;to ·ao Deputado ThOlllítZ Cavalcante. 

N .• 133 C- 1901 Sala das sessões, 19 de novembro !lo 1\Jlll ~ 
Par~cer sobre as emef!.·çlas o(ferecidas nct 3"- ---:- Bric~o Ji'ilho. ,.. ,, . :. , 

· d~scusstío do p1~o}ecto n , 133 A, deste annQ, · Ac;J~contem~~~ 6<>?~ sen~o 40?~ • par~ ~ 
que a~,ttoriza o Poder Ea<ec·utivo a abrir lto cpo Dvputa.do Alcxa.ndt e .Tose Bat.lJOsn. Ll~1lil. 
Ministerio da Justiça e Negocios Intel'iol·es e 25~$ para. a do Deputado· Antomo Moron•tt 
o credito de 11:200$, sttpplementará vm·ba da. S1Lva.. _ . 
9"' do art . . 20 da lei n. 746, de 29 de de~ Sala. U.as S03SOCS, 1!} do novP.mbro de 1901. 
zembro de 1900 C(!rlos de Novaes. 

A Commissão .de Orçamento julga. no 
caso de serem ticoitas pela Camara ·as omcn· 
das dos Sl's. Deputados C<wlos de Novaes o 
Bricio Filho, l'efm·entes a <Jjudas U.e custo de
vidas aos Srs. Deputados Bn.rbosa Lima, ·Mo- . 
reira da Silva o Tlwm~Lz Cavalca.nt~ . 

Sala. da.s~Commissões, 19 de novembro do 
1901.- P at,ta Gttimaníes, pecsidcntc!. - Uas
siano tlo Nascimento.-Ji'·J·anr.:isco Sá.--Frl(n·· 

. cisco Yeiga. -J,fa!fi'Írth. 

N. 121 A-1901 
P u1·éce1· sobre as ernenda~ .o{fcrecirZas na 3• 

discusscio do pro}eclo n. 121, deste anno, 
qw! auto1·iza o Pode1· Execttlivo a aú1·i1· ao 
Ministe,·io da J'11stiça e N egocios Intcriol·es 
o c?-edito de 100:000$, s·upplemenlw· ao 
n . t4 !lo a:J;. 2 " da lei n. 740, de 29 de 
dezembro ele 1900 

Ao peojncto aütol'i11n.ndo o Poder Exocni;i V• J 
a. aLrit· <W Ministcl'io da .Jus~i9:1. o cr:edito d: 
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100:000$, supplementar ao n . 14 do art. 2" 2. Empregados em dis-
da lei n. 741:l, de 29 de dezembrodfl 1900, ponibilidade (deac-
fot•am apresentadas emendas augmenbndo o cordo com a pro-
credito·~ llO:OOOS, 120:000$ c 1:30:000$ sub- post:~). ... . . . . . . • •• 70«;000$ 
scriptos pelos· Srs. DPputados Pereir<t de 3 Extraordinarias no . 
Lyra, Teixeira de Sá c Irinen Machado c uma interior (idem) .. .• 
emenda do Sr. Deputado Brieío Filho redu- 4 Commissões de limi= 
zindo-o a 40:000$000. tes (idem); . ; ... ; •. · 

A Commissão de Orçamento, considerando 5 Legações e Consula-
qne o credito de qne.se trata foi pedido em dos. - Augmentada 
mensagem do Sr. Presidente da Republiea de 48:000$, sendo: 
que determinou o quantum . necess11rio para 30:000$ para um: .2" 
attendee its exigencia.s do serviço de policia secretario em cada 
do Dístrícto Federal, é !).e parecer que as uma das legaçõe 
emendas acima referidas seja.m rejeitadas. dos Estados Unid 

Sala das Commissões, 19 de novcmbi'o de da America, da L 
1901.-Paula G1-1imari!es, presidente.- Cas- . publica Argehtir 
siano do Nasci'jnento. - Fmncisco Veiga. - · do Uruguay, da I< 
Franois~o ,Sá,-lr.fa;p~ink-. lia,de Portugal e t 

Alleman..h a, 
Ji}mendcts <* qttiJ se r.e{ere ·o pm·ece1· supt·a 5:000$ cada um 

(2:500$ de ordenado 
Seja elevado a 130:000* a ·importancia do e 2:500$ de gratifi-

crcdito. cação,) 7:000$-para 
Sala das sessões, 13 de novtúnbro de 1901. um c ons ul em 

- Irineu M~achado. Trieste (2:500$ de 
· ordenado e 4:500~ 

Soja reduzida. a 40:000$ a importancia "do de gratificação) e. 
credito. 4:000$ para um 

Sala tla.s sessões, 14 de novemlJro de 1'901, clütncellee no Poi•to 
-Brioio Filho. (.2:000$ de orde· 

Elevo-se o credito de llO:OOO$, destinaJ)do- nado e 2:000$ de 
HO o augmento do 10:000$ pri:ra a policiít gratificaÇ ã o e 
anxilhtr a Liga Brazileira contra a tnber- 7:000$ para uiricon~ 
culoso. · · sul. em N_apoles, 

Sala das sessões, l9 do novomuro de 1901. sendo : 2:500$ de 
-Pe1·ein1 de Lyn.t. ordenado e 4:500$ 

Seja augmon~ado o credito a 120:000$, de gratificação.;·; 
sendo os 20:000;n; do accrescimo destinados a 6 Ajudas de custo (do 
.auxiliar, por p:.ú·to da policia, a 'escola ·15 de accordo com a pro-
Novembro. . . pos ~a) .. ........ · .. 

·sala tlas sessões, ' 19 do novembro do ~901. 7 EKtraordinarias no 
-Teixeira de 8d. extel'ior (de ' ac

cortlo com a. pro-

45:000$ 

400:0'00$ 

.797:000$ 

80:000$ 

N. 259 B- 1901 posta) . . . ... • . . • . . . . 60: 000$ 

Re1lacçcTo pm·a 3a cliscusstío tlo projeclo n •. 259, 
deste Mlno, qtte (<Xa a despeza do .Ministe· 
rio das Relações Bxte:,·iores para o exercício 
rle 1902 

Art. O Presidente da Ropublica é .au-
torizado a despender pelo Ministerio dtts Re
l:>çõe$ Exteriores a im:portancia de 938:000:1; 
ourq e 7:17:920$ papo!, nos serviços designa: 
üos nas seguintes verbas : · 

1. Secrota.ria. do Esta.
ílu-Augmcntada do 
11:000$ para paga
monto do tolegt•am
maK ext{'IJ'ÍOl'O::t ..... 

Papel 
"" 

222:920* 

Ow·o 

Sala das Cornmissões, gó de novembro de 
1901.-Paula'Gt!imarães, presidente.'- 8er
zedello Con:êa.-Cassiàno do Nascimento, .,::..., 
Fl·tmcisco Veiga.-Lttiz Piza.-Francisoo 8d, 

N. 263 A-1901 
PareceJ· sob1·e emendas offerecidas para 2~ 

discussão do p~·ojeeto n. 263, deste anno;, 
qtte (t:ta a despeza do Ministerio da Guerr-a 
pa1·a o exe1·cicio de 1902 

Ao projecto de dospeza. do Miuistel'io U.a 
Guerra para o .o:<ei'cicio vindouro, fo1•am 
apresentadas 12 emendas, das quaes forn.m 
acceitas pel;J, Mesa apenas sete. Sobre cada 
uma.. destas vem a Commissão ele Orçamento 
emittil'. o seu juizo. 
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A' verba-Secretaria de Estado-accros
cente-se : 

« Para pag!Lmonto do tclogr:J.n'lm<tS exte
riores, 700$00('-~ 

Sala das sessões, 8 de novembro de 1901. 
-F1-ancisco Stl, · 

curavam indivíduos menos escrupulosos 
elevai' -indebita.mente os preços uormtws dos 
fornecimentos, resultando disso nm au
gmonto extraordina.rio de despeza.» 

Sem desprezar o criterio do logi~lador do 
1895, com relaçllo <i baso do calculo, entendeu 
o Congresso Nacional que não devia ficar iu

. Com~ em todos os projectos do orÇamento· difi'orente ás condiçõ()s · anormalíssimas om 
de despe~as dos varios ministerios, aos qua~ quo .se achavam os officiaes em serviço om 
teem sido offerecídas emendas i<lenticas a determinadas regiões, condicões oriundas da, 
esta, a Commis!:'ãO mais uma véz .se mani-· applicação, de modo ftbsolutô, daquclle cri
festa pela acceitação da providencia contida .terio, posta llo lado a cxcepcionn.lilladc 
na emenda. supra. ·· · coniprova.da dos preços dos generos nn.s mes-

mas regiões. 
Rubric.a toa: Assim, no a.l't. 17 tio orç,amouto em vigor 

observação da ta,bp,lla. pola foi darto l'emctlio ú.qtwlla situação. E como S.ubstitua-so a 
seguinte: 

A etapa será abonada aos oiTichtcs de 
accordo com a lei n. 247, do 15 do dezembro 
de 1894, e aviso de 28 do mosino mez e anuo. 

Sala das sessões, 9 de novembro ·cte 1901.

pertlm·om as mesmas condições, quanto <i 
alimentação dos offici:tes em sorviço níí.o só 
nos . rofet'iclos E~tn.do~ como em outros, a. 
commissão con~irlcr:t peefoitamento justifi
cada a medid;t. ele excepção a.doptatla no 
art. 17 tia lei d.o_orçmnento actual, a qual 
devo ser mantida,. tal como se n.clra no pl'O-·Thomaz. ·Cavalcanti; 

. jecto em .discussão . 
. E' esta.· a. observação da tabelia a . que se· ·Inteiramente cohcrouto com cst.o. })OUSa· 
·'refere a emenda supra: «Aos officiaes que mento, a commis;;ão já so manifestou 110 sou 
ael'Virem.nos Estados do . Amazona.~. Pará e parecer ao projcdo 111. 139, deste ~t1111o, do 
-N1atto ' Grosso · ~e abonará mais _um . terço dé!-. $r. Deputado Hercdin. do Sú., ao r1ual o lfer·e
etapa a •qu~ti:v:erem direito>)-: o quo não é. ceu o seguinte ::mlJstit.cltivo: 
mais do que a reproducÇão do qúe dispõe o 
art. U ·da.lei n. 746, . de-29 do dezembrõde O Congres:>o Na.ciona.l resolvo 
f900, .qmi assim justamente a~tendeu a.os re· Art. J..o A ba.so do calculo da.a otapas do, 
clamos da alta administração, no sentido de officiacs do exercito c :.trma.da, a quc Ro ro 

· fere a lei n: 247, de 15 do dozomLro de 1894, 
serem mirioradas a:s·· difficuldades com que :ficarA sendo· a do valOl' fixado no Ol'Çtuuento 
luctavam os officiaes ·em serviço na9Yolle~ em vigor (l"'400), qualquer que s-ej::t. aguar-
Estados, onde os ,preços correntes dos gen~ "' 
ros ·de .primeii•a· .ne!}ess_ idade são elevadis·· niçíio a que os mesmos perwnça.m, salvo a 

excepção contida no art. 17 da loi n. 7-16, do 
si~~~~lha.~te situa<i.o resultou do ·regimen 29 de dezembro tle 1900, rotativa :LOS Esta.
crea.do pela lei n. 247, de 15 de dezembro de dos do Pa.rá, A,mn.zonas, Matto Orosso c 
!894, a qual determinou que.á. etapa' diaria, outro~ que, em lei posterior, forem .~omtom-

. d t plados pelo Congresso. 
em cada. pqsto, correspon esse cer o-numero Art. 2.o ltevogam-so as di::~posiçüo~ em 
tias relativas ús pra.ças de pret, sendo esta contrario. 
disposição appl,ícada de ª'ccordo com o aviso EsseJiprojecto acha.-se em ordem do dia, 0 
.de 28 do mesmo mez e anno, que mandou :serl;:t_de vantagem quo om lei pel·manentc 
que o respectivo calc.ulo fosse feito em func· ficasse regulado as,;umpto de tanta rolc
·ção das etapas. fixadas semestralmente. para vancia, quee sob 0 ponto do vista admini:,;-
as praças, nesta Capital e nos Estados. · tra.tivo, quer quanto á normalirla.de das 
. No art. 5°, n . . 3, da lei n. 360, de 30 de d' - d 11 t n -10 do ' o!l.l'Cl.''eS do 
dezembro de 1895,· ficou dó terminado de modo con Içoes e 1 anu 0 Ç<< 5 "' 

nosso exercito. 
positivo que-a média adoptada por essa lei Neste<> termos, p:woco á. commi~:;J.o quo a. 
para a. etapa. da.'3 praças de pret constituiria. emend<t do Sr. Depütado Thomaz Cavalcanti 
a base. mawima do calculo da. ·dos officiaes, na não está nos ca.sos do SOl' acceita . 

. conformidade da tabella que acompanha a 
lei n. 247, já citada . . 

Eis como o Sr. Ministro da Guerra, em seu 
·ultimo relatorio, explica o que, ri. seu ver , 
motivou a a.dopção do principio incluído no 
art 5°, n. 35 da lei n. 360: 

«Parece .que actuou na.qnella occasião, no 
ospirlto do legislador, o facto de succossivos 
abusos· ein algumas guarni9ões, onde pro-

Oamara Vol, VI:J: 

A' rubrica n. lO - AccrcscÓnto-~o. i n fine: 
A base para o calculo d<t ctltpa dos otllciaes 
não SC\'Ú ~ufertor :L mcclia ánnual diL etapit 
do pr::Lça do peet, adopt<tda para o cxrwcic.iu, 
qwtesquor que sejam a,; gu:trnif;i}p:; oncle 
ellas sirva.m. 

Sala das se .. :~sõo:'l, ô do novemiJro de HJOI,
Rodolplto PMxtio, 

::o 
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Com rlllação a esta emenda, a Commissão 
não póde aconselhar a sua acceitação, tendo 
em vista as razões qüc cxpoz a proposito da 
emenda antecedente. 

A' rubrica n. 14- Onde se diz : Obras Mi
litares, diga-se : Obras militares, inclusive 
25:000$ para a conclusão . de trabalhos m
gentes no quartGl de linha de S. João d'El
Rcy. O mais como no projccto. 

A Commissão acceita esta emenda., por 
tratar-se de obras em andamento, estando 
informa.da do que para a su:~ conclusão é 
sufficicnte a importancia do 20:000$, pelo 
que offercce a seguinte sub-emenda :-

çamento em vigor-(art. 16, n. Ill, lei n. 746 
de HlOO) c se destina a subvcncionaP esta
belecimentos de.ensino que se encarregarem 
da educaçíio dos filhos de :fi.ilitares mortos 
em combate ou em cons3qucncia de ferimen-· 
to~ recebidos. 

Sendo impossível conhecer desde já. a. 
applicação quo tem Jido aquella consigna
ção, votada para estB exercício, e, portantp, 
si é ella excessiva ou insufficiente, entende 
a Commissão quo nada justifica, por ora,-·o 
seu augmento. -

Assim, parece á Commissão qtlC não pódó 
ser aqeHa a emenda do Sr. Deputado 
Thomaz Cavalcanti. 

«A rubrica 14--'-0bras Militares, inclusive -
20:000$ para a conclusão de trabalhos ur
gente~ no quartel de linha de S. João d'El
Rey. 

VI : A doar ao Club _ Militar um predio 
equivalente ao que foi doâdo ao Club Naval. 

_Sala das sessões, !) de novembro de 1901.
Thomaz Cçwalcanti. 

Na rubrica l5a-Material-o sub-rubrica 
-Arsenaes c Dopositos-accrescente-se: 

l :652$ para concerto do motor da officina 
de machinas do ArsGnal de Guerra de Porto 
Alegre; 6:000$ para a compra de machinas 
que síio nccGss:trias na otficina. do cat'pin
taria do me3mo ar&enal, afim do aper
feiçoar o trabalho e augmcntar a sua pro
dncção. 

Saladas sessões, 8 de novembro de 1901.
Soares dos Santos. -Fmncisco Alencast1·o.
Vespas ia no de Albuque1·que. 

A Commissão acceita esta emenda, que, a 
seu ver, attendc a necessidades reconhecidas 
pela administra.ção. 

Rubeica 15", n. 31 : 
Em logar de 10:000$, dlga-sc: 20:000$, 

para subvencionar, etc. 
Sala das se.>Sões, 9 de novembro de 1901.

'l'homa.J Cavalcanti. 

A consignação a que se refere a ~monda 
acima foi incluída pela pl'imeira vez no 01':. 

Sendo o espirit·o desta emenda collócar em 
igualdn.de de condições a,s duas associações, 
qu_e eongecgam os dous ramos da força. 
armada, e tendo a Commissão verificado que 
ao Club Naval foi doado pelQ Governo Pro
viso do um terreno para que nelle mandasse 
ess;,t associação construir um predio onde 
funccionasse, não póde ser sem modificação 
accaita a emenda supra. 

Assim, a Commissão olfcrccP. o saguinte 
substitutivo : 

«E' o Poder Ex~éutivo autorizado a ceder 
ao Club Militar da Capital Federal um ter.-
:L'eno de propriedade da União existente nesta 
Capital, onde o mesmo clttb possa construir· 
um predio para sua sédc; em condições idcn
ticas ás que serviram de. base á cessão de 
um terreno pàra igual fim feita ao Clnb 
Naval. · 

Sala das Commissõcs, 20 de· novembro 
de ~901.-Paula .Çuimw·ães, prosidentG.
Cass::ano do Nascimento, rela.tor.-Serzedello 
Corrêa.- F1·ancisco Veiga,- Luiz · Püa:
Francisco Sei.» 

N. 290-1901 

Fixa a despe:;a do Ministerio da Fazenda pal'a o exercicio de 1902 

A C~mmissão de Orçamento, cumprindo seu dever, apresenta á consideração, estudo 
c asscntunento da Camara, seu parecer sobre a proposta apresentada pelo Governo·para a 
dcspezrt do Mini~terio da Fazenda. . 

Houve ni\o pequena, demora na apresentação deste. orçamento, .mas dclla não foi 
culpad:t a Cmhmissão, que se oscusa da falta apparente, com o desejo que teve e de que, 
cn~ :parte,_ teve _de desistir, dcfpodcr consultar e aproveitar todas as fontes de informações 
ofllcl:tcs tao utms c necrssarias para semelhantes trabalhos. 

9orrendo pela pasta da Fazenda. os serviços relativos á arrecadação c· fiscalizaçãó de 
rneclta c _o .da divida extm'n<~ c interna da Rcpnblica, uclla repercutem c se concentram 
toLlas t\8 thfltculdadog llnancoiras dos varios departamentos da admini~traçíio publica. 
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Dahi a nece3sidade. indeclinavcl ·rle, no tocante ;1. despcz::t, ox:ercer o respectivo l\Ii
ni:>tro, com toda a ponderação e criterio, unu certa suprema.cia sobre os outros mi
nisterios de moq.o a asseglll'ar, quanto possível, o conveniente equilíbrio entre a 
renda federal e a respectiva despeza. O systema, desde muito segniuo entre nó>, não 
destoa. dessa. regra, antes a ella obedece, um<~ vez que ao Minfs~ro da Fe~zenda. cabe f<Lzer 
a proposta não só da mceita como da despeza dos diversJs ministerios, sendo corte 
que ·é na confecção de.B<l$ propostas e com os seus proprios colleg,~s do governo quo, 
não raro, começa a.luta, muitas vezes ingen te, que ello tem de sustentar em or
dem a conter a .natural tendencia dos chefes e dire:;to!'es dos variados serviços da 
administração, deos desonv.olverem e osdotarem com ht~·gos recursos .. 

A apresep.tação da proposta deve, pois, significar que, estudadas e. maduramente exa.
rpinadas as oecessidades .do serviço .publico, dividido pelas diverl!as secretarias de Esta.doo 
bem ponderadas ~s- circurhs~ancias do Thesomo, concordar<tm todos os membros tla. alta 
administração no que é pedido e proposto pelo Ministt·o da Fazenda já. então em nome do 
chefe da. Nação. · · · · 

Nen\,sempre, porém, assim acontece. 
Muitas vezes, e seria. f;.~.cil Cítrtr· var ios exemplo8; um Ministro que acceit1 côrtes o 

limitações na pro~o~ta da . despez-a. dos sérviços a seu cargo, fal-o com a reserva de vir 
pedir ao Congresso; por inteemedio da Coinmissão de Orçamento com a qual se entende, 
na fôrma da Constituição, o augmento das verbas c,•nsta.ntes da proposta com a qual, 
aliás, eHe concordou. . . 

De ordinario; a Camara a ttendé a esses pedidos resultando .dàhi não SÓ a apparencia 
de que os representantes directo.> do contribuinte . são faceis de augiuentar despezas, mes
mo além do que fcirnialmentê lhes pede o Poder :Executivo, ·o que seria verdadeira n.1_1o" 
malia, como a completa, nullificação das :vantage!JS, a·que acima alludiu a Commissa.o, 
rosultn.ntes da unidade da propo"sta e da inspecção sobre ella exercida pelo tituhu• da past.a 
das finanças . , _ _ . 

Alêm disso, enfr•il.qjlecido. por esse :modo o prestigio. da proposta governa.ment;ü, 
que se altera para mais ~pela podido .individual de úm Ministro, sem a inl,orvcnção 
do da Fazenda, G presciuclindo-sc do Presidente dn. Republic.l, que aliás, como Poder 
Execuéivo, é o competente pa1•a: apresentai-a ao Legislativo, acontece que os Deputados, 
á vista do . exemplo dos · Ministros, · sentem-se menos obrigados a respeitarem como o 
maximo da despeza. aquillo que pede a proposta e, assim, facilmente o excedem, .j[L a.ecei
.tando os augmentos :que cada Ministro julga convir, j~ os que elles proprios entendem con
ve~iente.> e necf{ssarios para melhoramentos .e desenvolvimento dos. varios serviços quo 
ma1.s de,pertq intee~ssam ·aos seus respectivos Estados. _ . · 

-~os · ultin:ws quàtro 'annos, e depüis rle cvidencüdo de modo doloroso o c.>tado all
gus~~os_o dq eral'i)publico, o esforço combinado do. Governo c do Congreaso obteve e ~on
seguw tl'a.dUzir em ·facto,g rcaes a economia· que~- todos ap1·egoavam como nccessa.I'Ia e 
impr0!'9indiv~l, ma~ que poucos praticavam com a preci~a coragem. _ 

Tmltamos chegado ao extremo de não poder satisfazer nossos compromissos no exteriOI' 
e estava · immine.nto ·a · insol:vabilida.de do Thesouro. : DeU a salvou-nos o contra.cto do 
{?fn~ing·loai'f; dando-nos tl'es annos de folgà. no pagamenb de juNs e amortizu.çã.o de nos3a 
dlvida .externa, e mais dez annos quanto ú. a.mortiz!).çã~. , . ·. . . _ 

Durante esses tres annos, que já se completuiram, deviam<Js meUwral' nossa Sltun.t;ao 
cconomica e fina.nceira de modo t\ .restabelecermos 0 1:1 pagamentos em e.spccie dos juros 
devidos, continuando a proceder de maneira q1,1e, tLodo o . deçennio comhinado, estejam 
restabelecidos. os pagàmentos ei)l eilPecie, tanto dei~ juros como das _amo1•tizações. 

Executando com _ euiwg'ia, perseyerança ' e honestidade o eontracto de . Londres, 
Go;vemo e Congresso, poderosa. e pa~rioticamente auxiliados pelo povo brazilOiro, que, 
sem protestos nem murmurações, acceitou com adm_íravel serenidade, não tyequona ::;obre
carga do impostos, conseguú•am o almejado fim e, jubilosos, todos vimos que est~vam o 
estao .produzindo os mais desejados do que esperados fructos o conjnncto de medidas que 
os poderes publicos adoptaram, vis::tndo melhorm· nossa situação, 

De feito ella melhorou. 
A taxa cambial se elevou sensi.velmenie, sulJiu a; cota~>ão dos nossos titulos no exterior', 

augmentou-se o valor fla nossa moeda c os· orçn.mentós da Repltblíca se equilibraram. 
Temos, sem duvida, Jeito muito, ína,s muito ainda, nos resta fazer pu.ea lcvm• ao 

cab,o a magna o patriotica tarofa. de HOSS<t roconstrucçã.o economica e finaneeira. 
Tudo o que está conseguido, cumpro dizol-o e sobretudo cnmpt·e não esquecei o, ú 

apenas uma. tenue aragem de· prospcl'idade, não é ainda ell1~. Par::t attingil-a, real, segura 
4~radO!.Jf1l.1 é mistm• perseverarmos tenazmente, o por não pouco tempo, ll() caminho 
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encetado da mais rigorosa economia, .sendo dever de· honrá cJ.o PoderLegislativo, quando 
etfectivamento estivermos prosperas, diminuir os onus com que tivemos. necessidade 'dB 
sobrecarregar os contribuintes, em período de tão temerosa c geral crise economica. ·. 

Só depois de cumprir esse dever, pensa a Commissão de Orç::nnen~, nqs _ será licito 
augment::tr a despez::t publica, melhoralido vencimentos, q,mpliando . ou creando serviços 
que possam ser adiados. . 
. Facilmente se ~credita no quod volumus o, pois, não é de estranha!' que,~por.setorem 

attenuados os nossos. males, já a muita gente, mesn1oa e>piritos cult()s, pareçu, q\Hl esta
mos francamente folgados, poqendo afrouxares i'jgores da, .economia, ,q]lB- se accentmu'ái:n 
nos ·ultimas quatro annos. . . . . .· . _ 

Contra essa convicção que, som duvid&, servo de fundamento <t tondençia que se nota 
do augmenta.r despezas, eontinuªrá ·a. Commissão de Ü].'çamento ê•mnpregal' seus n'télhores 
esforços, cmivenc.ida não só de que esse é o seu imperioso dever~ como· tambem do -qile 
assim procedendo ter{• por si os applausos da grande maioria d-;:1. Gamam o do paiy;. 

Ella não se julga impeccavol; ao_ contral'io, confessa crue, devido' a causas ditferentes·co 
as vezes complo:~.as, tem. um_a ou outm. vpz, fl'aqueaclo ·•· n. a se_ ve.rid_ac 1. e_ q1.1 .. e de __ :z_ .e. ser._su_a 
norma de acção, mas penitencia.ndoJsc desses desvios, conta qu_e a Camara. a esc'il'fdaeá com 
~eu esclarecido apoio, animando·a a pro~eguir n<t send<1 que as circunlstit,ncia:s. do .paiz .in
rlieam comó 11 acert<td;~ e fúra dtt qual nos arri~caromos a graves -pel'igós.: .em rela.Ç~o: ào 
crodito nacional; . . . . . . · · 

Assim nos .oxprímindonão somo~ nem pessimistas, nenulcsaHimW:Los, mas stmpres
mente exactos, acreditando quo pai·a_com solidos fundamentos·pod~nnos contiar nl:>. futuro, 
não devemos obscurecer as difficuldades quo ainda nos asso!Joruam,·mas ent'ren·taHJ,s;,coiU 
resolução o energia, afim do vence l-as,. ·~orno vcnceronl.os; si .•não niudarmàs'. do rúmo 
seguido· nos ultimas annos., 

O Governo da Republica, justamente. desvanecido pelos ueneficos rosliltados do sua. 
política financeira, os accentúa, mas, com .louva vcl franqnciza e lealdade, fornece ao· pai~ 
e aos Se!JS legisladores os dados wecísos ·para que se julguo com: segura.nça e p1•ecisão da 
real situação do Tltesouro, : 

Umn. ligeira aprccia.ção desses dados dàra 1déa a,ppl'oxHllada de0sa sitüação. 
Segundo a, pl'oposta do Governo; a Receito. Oera,lda: ,Re:tmblica é a 'sogqinte : 

Ordinaria ............ . 
Extraordinaria ....... . 

Renda com <Lpplica:.. 
ção especial : 
Fundo do resgate do pa-

pel-moeda ......... . 
.Dito de garantia idem 
Dito de n.mortiza,ção 

dos milprostimos in~ 
i;ernos ....•........ 

Dito- rlostinados tLS o lJras 
1lo melhomrnento do 
portos executados á 
cusi;a d<t Unia o.· ..... 

Dito destinado ao sm·-· 
viço de soccono nn,
val IlO lJOl'tO do Rio 
de Janeiro ......... . 
Sondo a. despeza geral: 

.Tustiça e Negocias in-
tel'iores ............ . 

Relaçõ·os Extol'ioros •... 
Marinha ............. . 
(luet'l'a ........... , ... . 
I ndu.,tJ·ia ..•.•........• 
·.l<'n:wnda .. , ••• , •••. , •••• 

Oul'o Papel , Óul'o ·Paf.e! 
34 .130: 000$000 22:8.844:000$000 

. 00 : 000$000 7. 645: 000$000. 

8.356:666$667 

. ....... • '(· .. '. 

·-··· ······· ... 

. {} 889:500$000 

lO. 770:Gl4M2:~ 
;~1.893:057$158 

2.920:000$000 

6.000:000$000 

2.580 :000$000 

72:000$000 42.576 :ô66$667 258 .O li: ÓOo$QOO 

15.916:223$656 
726:920$000 

23.2oo::m:l;75i 
45.570:245$933 
G7. 177: 48:::l;:m2 
71.84.5: 137~909 33.555: 171$580 

···-------..----- -----~-·---------.-- ~--"'----~----
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Addícionando-Sa a eencta eom a.pplicaç,lí•J t\speci<tl:, 

Quantia ·parit o rutdo de !'e:sgate do papel, moeda ..... . ... , 
Idem para o fundo de g<J,r<1ntia ............... , . . ....... .. 
Idem de amoPtização do3 emprestimoc; internos ........ , •.. 
Idem desti nada ás obras de melhoramento tle l)Ol'tos oxc-
. · cuta(las á cp~ta da União ........................... . 
Idem destínad(t ao ~erviçn . do seccorro nav[Ll no llOl'to do 

·Rio de Janei~·o ...... ; ... : ..• . ; .......... . .... . .. . .. . 

01.11'0 

8 . 356 : 6Gl\~13í3 7 

Papel 

2 ~20.: 000$000 

6.000:001)$000 

2. 530 : 000;~000 

72:000$000 

Teremos o.s<J.ldo dÚ;ponivcl de .......•. ,...... -6~4:828$420 · ~2.043:65 1$386 

Do copfoRmidade GOlll os projectos ele despm:a · dos diversos ministorios apresonéados 
pola. commissãp e com as decisõe.~ da ·camara, quanto ás qespezas dos Ministerios do Ex

. terior, da Marinha, Guerra. e dos Negocios da .Justiça e Inte't·,iores, o calculo da proposttt 
do Governo, quanto _â dcsp3Z<1, j <í está ox:c(3dido, flOS termos da. seguiu te domonstação : 

Ministe:íl'io do Interior .•. .. 
Relaçõe~ Exteriores ...•.... 
Mal'ioba .................. ·· 
QUei'l'a, ...... · ............ . 

ÚJ'ÇCUla 11a JW0)70Sta 

Ouro Papel 
• .••••..•• ' 15.916:223$1356 
839: 500$000 726: ll20$000 

. ... • . •• . . . . . 23:200:33i$751 
•.....•.... . ' 45. 570 :245ii03:3 

P edido no. p1·oj ecto ot~ t'olado 
jà pela Camara 

Ouro :Papel 
. . . . . . . . . . • 10.266:271$538 
920:500$000 726:920$000 
..• " .. .. .. 24. 379: 297$254 
. . . . . . . • . . • 46.287:250$9:)3 

E ahi voem os orçamentoscl.'<t lndustl'ia. c Yi::tç•ão e c~ to (la Fctzenda. em os q ines, <tind<~ 
sedeve .c.ontar com ._augmentos, m u,ximo no prlrue~ro em quo, de ordinaeio, se avoluma 
sensivelmente a dospez:t. . · 
. Accrescente-se que, embora, <.~ouw nmi:-: ~le urmt voz jií o tlemoHsLC'ou com sua eonho· 

cída competcncia o· illustre rola~or· ela H.cceit<t; o ac~ual Governo mais que ri<:•nhum ont.ro, 
nqs ultimo> tempos, tenha. mnortiza.do os cmpecstlmos, ouro, de 1858 e .1870, resta ainda 
paia con1plctai" sua anwe&izaç.ão a importàucia de G. 710:000$ quanto ao prlmeir o e do 
25.549:000$500 quanto ;w segundo, cq uo, 0onsoq m:ntcmente, essas importancias cons ti t.uom 
di viLh~s venciclas, a.ccrescente-se quo estamos aind<.t !lO goso da mora, concedida pelos nossos 
credor2s extemos, em virtude do cont ra,ctci .de LonLlros, quanto ás amortizaç.õe3 ltos nossos 
comproíiiissvs para _ com elle3 c qu, J, ha m<.~.is de meio seculo, está .susprnsa a a.m o r tiz~k 
ção da di vitla interna, não em vir#ude·tte lel, mas _por força das circumstancias e reco
nh~:cei;ep1oS todos que sl o aitid<1 muito dífficois noss;1s condições linanceira -;,scndo, p ortan to, 
dever iniHudivel dos poder es publicas perileverar no esrorço pn,triotico de as Inelhomr . 

. Obt'decendo a. esse intuito, foi que a lei n. 741,. de 26 de dozembi:O de 1900, orça monto 
da Receita nq corrente exercício. além dos fundos de garantia e de resgate, dedtinou di
versas verbas para o fundo de aiuortização dos empresçimos internos, meJida t(UO á Com
misl;lão se afigura do maior e rp.ais beneiieó alçance e·tm relação á qual inclue no pi·ojecto 
qJ,te offerece, .lle accordo~coU,J. o Governo <olgumas medidas complementa res quo acredita 
merecerão inteiro assentimento da Camara. · 

RENDA COM AP PLICAÇÃO ESPECIAL 

A lei n. 640, de l4 de novembro de 1899, oi•Çando a receilia geral da. Republica, in.'l<WÜl 
.~in seu cóntracto a nova ruórica: Zlimda com .cipplicaçlJo · especia?, cuja importancia foi des
tinada pela mesma lei, em duas sub-rub!'icu..~ para o fundo de rosg'átc, o :pa.l'a o de g:n•a.n-
tia, sendo este em ow•o c aquelle em papel. · 

A lei n •. 741 , de 26 ele dezembt•o de 1900 (<w tualmeuto em vigor), inseriu de ·novo a 
blP,ilJlla. rubriclt accr escentando áquellas duas sub-1•ubr icas as seguintes: 

I ftmdo de amortiz<1ção dos cmprestimos internos; , 
It fando destinado ás ob_1•as dos melhorarnentos de pol'to8, exeeutados pela União; 
IH fun(lo destinado ao seryiço de soccorro mLval no pol'to do Rio do Janeiro. 
Eii.i).minando a,t~lei~. da despeza. geral, rolatins a cllse~ annos, vê-se que nellas não 

figur<Ún nem . discrimina4arnento, nem englobadinuente, easas dcspellas, que assim sã.o 
feitâs e realiú.das em virtude da lei da Reeeita, · ·· · · 



308 ANNAES DA CAMAiU 

Embora este modo do proceder e de.legislar·não .seja inteiramente novo cntr:e nós, 
]Jois que no regimen dccahído elle foi seguido quanto ao fundo destjnado á emancipação, 
que sô figurava na lei da Receita, com a declaração do ter uma appliMção especia~, pu.rcco 
;i, Commissão de Orçamento não dever ser mantido. · . , 

E' íncontesta.vel anonmlia. quo havendo annualmcnte uma, l(li fixando a despeza geral 
d<t H.epublica, nolla, entret<mto, ·nu.o figurem dcopezas que se olevmn a milharos ·de contos, 
~cnd.o preciso para con hcccl-as recorrer á lei da Receitr~ ! .. · 

. A loi da despez;~ deve corr•espondm• ü. rht Receita, o que c~ta produz deve ter o destino 
(l;.cdo por ac1uella, e si fosse licito incluir na receita verbas tio despeza, nada impediria tíuc, 
na lei que rcgul<t esü figurasse tarubem verba.s de receita c, assim, ter-se-hia completado a 
confusão e burlado as v~mtagcns de serem-operações tão dilfercntes, reguladas por leis 
tt~mbem di1Iercntes. · -

Assim pensando, a Commi5são accresconta ao projccto de despcza que offorccc á cônside
ração da Camara tantas rubric.as novas q uaotos os S'Jrviço.> -a que estão destinadas as verbas 
de receita com applicação especial, fazendo-o para maior claroza, sob a rubrica geral de,.,.-
Jipplicaçl!o da t·enda corn destino especictl. · 

A este modo de proce'lcr, yne{t Commissão se afigura mais regular, podce-sc-ha ob
jcct.ar que sendo algumas das verbas da. rcad,~ cJm applicação c.3pccial destinadas á fot·
mação do fundo do garantia, isto é, a con.:;tituir um deposito, não é rigorosamente ox.acto 
i.nscrcvel-as na dcspeza. . 

A objecr;ão, porém, ca1·ece de va.lor. 
Sem duvida que a3 importancb.s que o legisladoi' manda depositae, destin<l,lldo-as a. 

corto üm, rigorosamente não são uma despoz<t oltbçtuada,mas o são em relação ao Podei' Ex
ecutivo que, cumprinclo <t l0i, não póde <iae · outi·o destina <t1uellas importa.ncias sinão o 
fJue lhe foi prescrípto pelo Poder Legislativo. 

Conscqucotementc, clla;, ~ão dc.,;pendidas, emb">r'a om condiçõ3s · t:.t.es quo ao PoderLo
gislati v o é licito, c1uando julgue util c accetado, tla,r·lliCS outro des\í.n0 • 

Facto analogo se dá com o.o depositas. · 
Estes não são propr·iamcn to receita, antes vortladeiros cmprcsti mos, mas do facto con. 

stituindo recursos, nada impede (lUO figurem como vei·ba de receita, verba que tom a sua· 
corrospJndentc na despcza, onde se votam 03 fundo J no~cssarios pal'a occor.r::er .aos .enca1·gos 
do-; juros c da restituí~:ão dos mesmos depositas. 

Por estas ligcil'as considel'açõcs, pensa a Commis;ão de Orçamento que scn mo<.lo d0 
pl'occàei' merecerá o as.-Jontimento da illustrada Camara dos Deputarlos. 

PROi"OSTA DO GOVERNO 

A pt•,,post::~. do Govct•no ,para a do~pcza do Mínistcrio da f'azcnd<t, no futuro oxorcicio. 
de 1002, é de : 

Comparadt~s c.,;sas impol't<mcias com as que f'ol'am 
vota.d<ts pela lei n . 710, dCl: 2() de dezcm
lJl'o de lVOO ( oJ'ÇciJllCnto vigente) , c q uc fo-
ram de ... .... ......... . ... .. . .. ........... . .. . 

H.e:mlta urna diifcrença, para menos . de .......... . 
Provcern C.':ltas dilferenças: · 

D<t cÍimimwão da verba destinada ao fabrico de 
moeda de nickcl, que figura no orçamento 
actual ............ ; ..................... .. .. , .. 

Diminuição na YCrba, jtll'OS C mais dcspezt\S da 
divida. externa. ................ , . . . . ....... . : , .• 

Smnma., ......... · ........................ . 

Eliminação da verba.-1'es~tto de P<Wel-moeda .. • 
E mais, pequenas diffcrcnça, para monos, em cU ver-

sas verbas~ ....... , ............... 1 •• ~ , • • •••••• 

· Ouro 
~1.805:057$158 

23' 681 :470$401 
I. 786 : 413$333 

1.705:000$000 

81:413$333 

l . 786:41:1$333 

• • • • 4 • • ' ~- • • •• 

Papel 
71.845: 13i$909 

!=l7. 293:661$l85 
25.448 :523$276 

25:444:674$722 

3:848$554 
------.,.--
25.448:523$276 - ------
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Si â somma. pedida. na. propost<t a.ddicionar-se a 
importan0ta da despcza. que se tem de re;tlizar, 
por conta ~~ renda ~om applicação especial, 
quo, como JiÍ. ficou dito, a Commi9s1o julgou 
dovee incluir na lei da dcspcza, temos : 

Despoza da proposta ......... : ...... 1 ............ . 

Dospozn. com appli,çaçã.o especial: 
Para o . fundo de rJsgate do P~IPJl-moeda ....... ..• 
Para o fundó do garantia ....... ... ............ . . 
Para -o f undo de amortizaç::i.o dos c mpt•estimos 

internos ..... · .................. · ........ . ... . ... . 
Pn.r<i. o fundo d;;t,~ obras destimi.das :<Ws meLhora

mentos dos portos oxecuttLdas à custá da União. 
Para o: ftindo destinado ao serviç.o de soceorro naval 

no porto· do Hio de JaneiL·o ......... .. ; ......... . 
E', portanto, realmente, a impodwlcía ·tot<~l cl<~ 

pL'oposta para a despeza do Ministorio da Fazond~t 
Comparando-se essas somm;Ls com as do projecto 

que a Commissão o!Icrecc á consideração da· 
Ca.mara na. importancia de .................. . 

Ver·ifica-sc uma diflerença para menos, no projocto 
sobl'<' a proposta de .... . ............ . ....... . 

21.8~)5:057$158 

8 .356:666$667 

ao . 251 :72:1$R25 

30.251 : 723$825 

71 .~45: t:nsnn6 

2 .920:000*000 

6.000:000:;\;000 

2. 530:000$000 

72:000$000 

M.OG7 : 137$0013 

83.ti:!0:337$906 

140:8008000 

Essa . díiferença provém tias redúcções que a Conunissão fez tlm di vm·sas eonsigna.ções 
{la f!L'oposta,_conforme consta. do oxa.me foito ·em cada uma das t•ubr icas, como adeante se 
v era. 

!'ENSIONlSTAS 

Mais de uma vez a Con.1missã.o de Orçamento tem cl1amadt) <t . <~Lf;onção da Camal':.t 
para o augmcnto constante desta verl>a. que, tendo sido fixn<I <L em l8~l2, pela lei n. l26, 
primeiro orçamento do actual reginu:>n , em 2.432:261$917; -eleva-se hoje a 4.088: 17\l$049, 
qúo foi a qua11tia votada pela leí n. 746, de 29 de üezemliro do 1900, pttra o exercício 
vigente, pedindo a propost;~. do Governo ptu'a o futuro exercício. mais 400:000$, pt>l'<L 
novas pensões, o que elevu.rcí a verba a 4 .488:179$949. ·· · ·. 

Como é sabido, sob esta consignação, cccorro-sc <is doilpo:w.R seguintes : jlfonlr).Jío 
rnititm·, m eio-soldo,. pensões o ·montciio dos fun ccio11arios 1Jttblicos, ~cnilo certo que pelo ., 
Orçamento da Récelta Geral da Republica, a l"cceita 1los tl'c::l monte11ios (militar , th 
marinha c dos fuoccionarios publicos), não excede de j .2:30:000$<100. A: Commis~ão, attendondo que, ~:::sim como se augmontam annna.lmcntc as }J!lnsões 
tambem algumas se extinguem, por fallecimentGs, acredita que bastarit o' augmcnto 
da verba do exercício vigento~na importancia de 300 :000$, para as dcspczas oc' funeral e 
pagamento de novas pensões; reduzindo, portanto, o pedido na propos~a a 4.388:179$940. 

ApOSENTADOS 

k rqbrica Aposen tados dotada pelo primeiro orçamento da RcpulJlica, lei n. 26, de 29 
de dezembro de 1892, com a verba de 2.484:458$,-foi tendo ütl crescimento, quo em 1896 
ascendeu a 3.600:549$163, ou cerca de 50 °/o em quatro annos . Teve a Commissão do Orça
mento mais do uma opportm:lidado ao chamar 1mra o facto a <•.ttonção esClarecida d<t Ga
roara e do Poder Executivo e, com satisfaç--ão, reconhece quo dão o fez dcba.lde. 

Do anno de 1898 para cá, a despeza com esta verba tem tido notavel diminuição e <1 
Commissiiú é g1•ato ctssigna lal-o. · 

Fixacla em 3.500:000$ no orçamento de 1898~. ella se mau í.oYe nes:'in. cHi·a em l SOO e 
1900, descendo no orçamento de 1901 a 3.071: 953$528 e pela actu<tl proposta, para o orça, 
mento de 1902, a.2 .708:653$874. 
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. Em o curto csp:tço do dous anno.s, pois; r'eduzíu-se e~tn. . verhn. de despeza dà ce1•ca de 
800:000~. o que falia bem alto em honra da êtdministração. Conti~úe-se a concede1; appsen· 
ta()ões sÓ e estrlcéamonto nos termos da Const.ituição e das leis c a1 nda meit'H' podera ser .a 
éin•a de.<;tinada a ns~c serviço, para o qual a Commissão acceita o que estâ•na proposta. 

TRI13VNAL DE CON1'AS, l~ECEJ3EDORIA DA GAPITAT; .l'EDERAL E CAIXA DA AMORTISAÇÃÓ 

Ncst.as tres ruhricmJ, a proposta _do Governo é superio1·. erri 39:000$000 ê\S verpas 
consignadas na actua. l loi do orçanwnt? para estes serv~ços. _froyém . o angmento 
11edido da insutiiciencia das ver-bas votadas para .o l:rlaterial d.o Tribunal de Co!).taS, 
á qual a proposti1 consigná. mais ... l0:000$000; J:.lal'a o expediente, preparo de. tit).oes e. 
outras despezas clu, Recebedoria, ··na importanct. a de 9. :00.0$0.00, e para as asstgnaturas 
de notas .da Caixa de Amortização no valor de 20:000$000. .. 

No projocto que apresenta, a Commis~ão attendeu a esses peq~enos augmcntos, qu_e 
julga razoa v eis. · 

CASA DA MOEDA 

Para as despezas deste estabelecimento publico, pede a pi•oposta d·o Goverh(J.a spmnt,a 
de 738:540$, a mesma que foi votada para o corrente exerciéío pela lei n. 746, de 29 
de dezembro de 1900. · 

Na primeira lei de .orçamento . da· Republiaa, lei n. 26, d{j 30 de dezon:tbro M 1891; 
foi consignada .<L verba de •144:480$, para o serviço da Casa da. Moeda e resga~e dç cab.r~• 
E:;ta importancia era I~ais do d~bro da que fôra votada. para 1880, a qual nao excedta 
de l86: UOO$. I-louve, portanto, um .tugmento de 258:480$000. . . 

A renda do cstalmlecimento tanto em 1889, como em 1891, foi Ol'Ça.da, de l1Ct:J~n~do 
com as propostas do Governo, em 400:000$000. . · · 

Nas ultimas pt•opostas, inclusive a actual, a despeza é fixada, como se vê acima; e,m 
738:540$, orçando-sa a receita para o ·· proximo exercício apenas em 25:000$ r Releva 
ainda observar que, a regular pela. média da 1;onda arrecadada éffectivamente . no..s tres 
ultimas cxm·cicios, essa modesta estimativa n.inda é exaggemda., porquanto áquella média, 
como so vê da tü.bclla, appcns1~ tL. ex:posição e ·proposta apresontadà pelo Ministerio da 
Fazenda, ê de 17:111$000. · . . 

Esta. ono1·mc dC'.>peoporçã.o, .entre a renda c a despeza da C<\Sa da Moeda.. não sera 
para impressionar ~i esse estabelecimento, que -consome t.ã.o avultad-a soml'na. d~ diJíheiros 
publicas, satistlzes~c plenamente os fins de sua creaçã.o, mas como é sabido, , assim, não é1• 

e agora mesmo está na J<Jul·opa o seu director, ultimamente nomeado, para lá-tisclt\iza,l' 
o fabrico da moeda de nickcl, que o 'Governo, por motivos Q.e economia o no inte,resse 
do prop1·io Th:eJouro, teve de preferir que fosse fabricr1do no estrangeiro... . . . . . 

E', sem duvida,, de justiça que da ilnportancia da despeza se deduza a dos ti'aq:J,llios, 
que não :são poucod, eífeotuados no estabelecimento, mas a CommiSsã.O-não poude, fa?;er 
essa deducção por carencia d.e base, _pois os4_ocumentos officiiJ,.es do que dispoz, :ij.~tato,rio 
da Fazenda, .só encontra a qnantid<m.e de serviço realizado, sem a declal·aÇão de seu -vaior 
ou custo razoavcl. ·· . · · . 

Si o systema de csceipturação ora. adaptado é o mesmo seguido nos·prímeiroi!.-annos 
da Repu blica, o decrescimento da renda é extraordinario, cumprirido que se lhe estildenl ã,s 
cansas em ordem a rometliar scmelhánte mal. - · · - - ' ·. · · · . -

SmiJ. duvida que não se trata de estabelecimento propríailiente ir1dustrial, ma& de 
um qué tem t.ambem outros e mais elevados ftns. Sem prejujzo ·destés, porém, a .Casà da 
Moeda já deu e, parece, póde dar renda effec~iva n~uíto maior dO <'El,€l está..Q.ai_q-9o... · 

Explic.<1ndo a diminuição da receita respectiva, diz . o : ~elatqriá d.~ F~ze11da;· á pag; 85, 
sob a rubrica .cas(.! da Moeda_:· ~S9br~carregadas com o _serv1~o de esttltri.1Iülha~ d.e·c:onsumo 
de s~llo a.uhes1vo e da tax<~ JUdwiaria de .for:ruuras p,ostaes d1vers;3,s, de apoÀIC(!s da divida 
P:_Ibltca, moeda de ouro, mckel e. bronze! para fornecürwn~() ·das ~ · rel'artt®eà de ,Faz~énd.a., 
nao pódem as suas officmas acudir a maior nmu.ero de encqmmendas parttcula;'oc·es.·» 

Desta informação se ~~videncia, o que aliás é sabido, que neste estaoéle(),imeuto são 
feitas as divet:sas formulas pos,taes e, como,. pará a acquisição deUas, t13m a D:ir4;dori~. 
Geral dos Correws uma. verba de tiO:OOO$., anouaes, segtré-se q_ue na Casa da Moeda dev:ía. 
figuru e:~~a iJuportancia como receita., ainda qu_e esta se r:ão e:II'éctue com o pagaménto em 
numerano, como manda o regulamento da Imprensa NàCional, mas por encontro de contas 
c,omo, parece, é o regünen seguido. · · 
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. Aquella só importancia representa quasi o triplo da renda orçaria. e scrviri:l, pa.r:1. 
demonstrar que ·o estabelecimento não é tão oneroso como pa.rece, á vist:t cl<ts inform:tç.ões 
constantes do~documentos officiaes. 

Embora nao seja pequena a despeza com esta rubrica do orçamento, a ver-dade é r[ no os 
empregados da Casa da Moeda, principalníente o thesomoiro, sào mal ecmnnorarlos e, si na 
lei orçamentaria fosse permittido accrescimo de vencimentos, a Commiss:1o proporia alguns 
que julga mzoaveis. Isso port\,m depende de lei especial em que, jumamento com essa, 
podem ser tomadas outras: providencias aconselhadas pela experiencia. 

Em relação á despeza com o material o a ttondendo a quo, como no corrente an no no 
futuro dp 1902, será muito menor o trabâlho do es~abelecimento, visto estar senuo 'fa
bricada, na EU:ropa,.grando quantid.ade de moeuas de nickel, e havór em deposito avultado 
sa,ldo de sellos, julga a Commissão poder reduzir, sem inconveniente, as verb~ts clrs
tinadas a material, sendo: 

para. a fabricação da· moeda de nickel e cobro ue 15:000$000 a ...... .. 
Combl,lstiveis, de 80:000$000 a .. , ................................... . ... . 
Papel, tinta, oleos,e·gommas (para sello,g, etc,), de 80:000$000 a ...•••.••• 
M~teriaes para obras, de 30:000$000 <1 •••••••• • •••••••••••••••••• , •• _, •••• 

10:000$000 
60:000$000 
BO:OOOsOOO 
15:000$000 

Todas està.s verbas no proximo passalio cxorqicio. deram s:tltlos, sondo os d<1S dna,=-1 
~lltimas não pequenos, e tt1do leva a crer que QQ corrente ·exercício olles ~erão maiorcl'-1 
pelo que l?arece á COI)lmiss.ã.o que, <J:peza~ elas diminuições apontctrla,;. e quo _reduzem a 
verba .. constgnada~paradespezas dQsta r.nbl'lca a, 078:54o.woo, clla nc:.~ eon veuJ,eni;emontQ 
dotada. 

DELEGACIAS FISCAEB 

Na proposta do Governo p~de~se .para esta rubrica l ,512:,718$, que foi a import;tncia 
votada pela lei ri. 746, de. 29 de dezembro de 1900, para o corrente oxercicio. 

A Connnissã.o, no projecto que offerece <t consideração da Cam~tra, mantem o pctlido da 
proposta, por não ter elementos quo a autorizasse a propor qualquer diminuição. 

Muitas são M delegacias que reclCl.mam contra a insufiiciencia do pessoal, insufilcicnci[!. 
que, em algumas dellas, dizem os respectivos cb.efes em seus reltttorios ao Governo, tol'fl:1 
impossível attenderem essas repártições ao seu rnultiplo serviço. 

Entretanto, niio só por lhe ser vedado por disposição regimental da C amara, como por 
lhe p<:ti•ecer que nossas condições financeiras <:tinua não permUtem augmento do funccio~ 
nalismo publico, a Commissão nada pl'opõe a respeito, certa do quo o Poder Executivo, 
quando convencido de ser impres.r;indivol crear-se mais alguns logaee> 11estas repartiçõos, 
solicitará a medida do Congresso Nacional que então, devidamente informado e r\~el<n'e, 
cido, resolv~rá como fôr mais conveniente. 

Tambem quanto· ao material ha varias c>eclamaçõe3 e neeessida.lles, figurando ontl'ti 
estas a à.cqu~sição ou constnioção de um predio, ,na _capital de Minas Geraos, par<t nella. 
funcciOn<:tr ·a respectiva Delegacia Fiscal, _ainda em Quro Preto. 

IMPRENSA NACIONAL E «DIA RIO OFFICIAL » 

A renda, de~tc estabelecimento em 1892 {primeiro orçamento ela Republica), tanto 
p~la proposta do Governo, como pela Commissão de 01•çámento, foi estimada em 400:000$. 
sendo .a respeCtiva despeza para aquelle anuo fixada pela lei n. 26, de 30 do dezembro do 
1891, em .573:000$000. 

Hoje, isto é, lO annós depois, a . referida renda é avaliaria pelo Governo o pela 
Com missão de Orçamento em ::JOO: 000$, sendo a dospeza fixada em 1.160:034$000. Assim, 
temos que, diminuindo a receita naquelle poriodo de mais de 25 °/

0
, pois quo as 

ar'recadações ultimas são inferiores áquella estimativa, a dospeza augmentou de mais de 
cento por cento. 

Procurando conhêccr, com precisão e minadencia, <1S .!ausas explicativas do seme
lhantes factos, a Commissão só encontrou informações ôfficiaes muito deficientes nos 
relatorios, e, á vista dellas o em virtude clellas, acredita ou existir no systema ue conta-· 
bilidade relativo (t receita deste importante estabolecimepto irrogulnricl;vlos (lllO, por· prc
judiciaes ao Thesouro, devem cessar, ou nio pagarcn1 a.s Set:J•etarin.s 1lo ERLado n ont.1·as 
repartições os serviços que lhes são foitos na Imprensa, 
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No rclatorio dn, Fazenda do corrci1te .ánno e a fl:-~. 90 lê-se: 

dm.prensa Nacional- J;;gtc e~t<1Ilelncimcnto o!forr.ce om 1900 a seguinte receita: . 
Vendas do obras impressas... ............... ... ... .. .. · · ·.... 48: ·192$140 

Diversas impresxõc:l : 
Por contá de roparMções e pa1•ticn!ares .. ·:.. . . ... 489: 109$975 . 
Idem tht rentl.a dostinad~ a pn.1•ecGres, pl'~Jectos e 

Annaes do Congroslo ...... . . .. .......... ; . . . . 37:004$800 520: 114.~775 

Ei! Gampilfms e li~hographia . .... . ... .. ...... : ... .. 
Typos, C!mpas de ostereo&ypia .e g-alyanoplnstw. ... . 
Encadern açães, cartonagens e hl'ochuras ....... .. .. . 

Assign:tturas· do Dia1'io Olficial : 
Recebidas da thr.souf'aria .. ..• . ....... ; .... .• . . .... 
Pot' conta dos Ministel'ios o as llo art. 29 do rogula-

nwnto ...... , .... . .............. . . .. .. .. . . . . .. . 

Publicações: 
Por conta dos Ministorios e pa1;ticn!ares . . , .. . . .. .• 
Díario do Cong;·essa - Debato8 . .. ... , •.. .. ..... .. . 

Nttmm·os avulso.~ do Diario Official. ........ . . • ... . 
Vmtrla d() objoctos in.nteis . . . • .•.•.•.••. , ...•..•. ,, 

Total. ....... ... , .... • ........ . .• .... • ... , 

15:420$300 

16:416$500 

163~ 094$6.25 
2Q6 : 99.5$'200 

61:746~500 
65 :203$815 

184:862$900 

31 :'836$800 

37o~qS9$~25 

2:863$~00-
4:291$725 

. .,..1 .• -29_5....;.;1:_50-.· 1$BSO 
-. - · -.--..:,.---

Compa.r:.tndo esta mccita com tL despoza da Jmprensa Nacion~l o do Dt:at·ioO(fici4l 
durrrnte o mesmo porlodu, na. importttJTCÜt do 1.389 :603$015, resulta tnu deficit ~no valor 
de 94:101$135. 

A cdil,;ilo do Diarío Official era, em 31 do dezembro ultimo; do 4 .200 exemplares .» 
Assim: tm~~s ~1 ~lO tendo sido a -do.:;pcza de ... . ....... ; .. .. .. . . . .. .. • . . 1. 38!: 6Ó3$0 15 

fot a 10vClti1 de ........................................... :..... 1.2!).) .501$880 

o qnc já impJeta em o não p3C[ueno deficit do . . . ... . .... . ........ . 
Ent;retani;o, da t:~.IJella annexa <t exposic:Ito o p roposb do Mipisterio d1:1, 

l•'azcnda se vê que a renda da Impl'cnsa. N<1,cional e Diario Of(lciaZ, 
clfecti vamonte arrccad<ttla c recolhida 3/) The Jom·o, foi apenas de 

De onde se vê, comp:>l':.tndo esta l'Ondn. com a:dejpoza de .... ; ......... . 

que eiftlctiva.mentc o deficit . foi,(~ .... . . .. . . . ........... . .. .. .... . 

94: lOl$135 

271 ; 7_97$'al 8 
1.389~ 603$015 

- ----------::---·· 
l.Il7:805$79~ 

, _., . 

O decreto n. 1.541 C, de 31 de agosto de ] 893, que di'\U novo regulamento á Jmprensa. 
Nacional, depois d9 ücclaear no § I o do art .. 2'' ...,- que ella tem por fi m: ·«exocutar• todos ó:;; 
trabn!hos grapllicos o accessorios do quc/precis:~.rem as C;.~,íuai'a.s Legislativa:s, as seerã
tarias de EstaLlo, os t ribunaes de justiça e as rapartiçõos e cstabelociihontos publicas da 
Capita.l Fedet•al, mediante a davida imlemni:wçüo » e do repet ir e accentuar os privilogios' 
da mPsma Imprensa, csbhelece no capitulo vm os seguintes sal mares preceitos: 

« Art. 44. O levn.nt:J.mento da.'l contas do;; dovedo!'as t erá. por LJ.so o custo da mão de 
obrn. c da mn.tGria prima, com o accre3<:imo de 5°/o pat\1 o detet'ioramenho dj} machinas o 
utcn$ilios, o mais so~}rJ·as t1•e> parcollas, 2} a 30 °/o, conforme a nn-turóza do trn,baJho. 

Art: 45 . O pPeço das collecções de leis em bro::hura será. c:t.lcülado na razão de 60 réis 
por folha de oito paginas. · 

Art. 4G. Nr1 venda de o'bras avulsrts, sempre que a importancia exceder de 100$000, 
lt:wer;~ o abatimento rlo 15 °/o . · 

Art. 47. _O p<•~·:<tlllento de obe;ts particulat'CS, editadas pela Impeen&'t NMional, f<u·-se
lln. )lo ;· foU~~· tnt1n·e~~:t 01~ Olll d.n:ts pt'c"ta.çof\s : <t pl'imoit·t~ aLleat1tiLua. o a segunda dopois 
d;t. uupvt'S8ao ll;L u!tuna Í LJ li:Ia r, (Lllto~ dtt entt·eg;1 da ohr:L. 
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Art. 48. Quando, em virtude do autorização do Ministerio da Fazoncl.a, o pn.gamcnto 
fôr a prazo, pt'ecederil. contrn.cto la.vrad.;> na, Dirrctot•ia do Contencioso do Thosom•o 
Federal. , . 

Art . 49. A lmpi'ensa N<teíonal não podor<t pulJiicrw olm1 alguma por conta propria, nem 
receber, eín pn.gamento das dosp3z11.s que tiver feito com obras particulares, oxemplare!:l 
das mesmas . obras.; 

Art. 50. Cessa para a Imprensa Nacional o pagamento por jogo de cont11s; as quantias 
devidas pelas repartições o estabelecimcútó.s públicos serão pag<ts ao respectivo thoson~ 
reiro pela pagadorià. do Thesbm'o ou pelas rep:J.rtições. autorizadas a fazer pagamentos, ~ 
incluid(IS no balan~ete mensal a quo se refere o art. 43.» 

Dos düpJsitivosCitado;;, presumindo-:-3e que elles séjn.m cumpridos, se conclue : 
·1o, .que o dejioit ~a Im.Pí'en.sa ê imp1ssivel, visto esta;r prudente e r.:tzoavelmonto 

marcàdo: o preço de seus trabaJhos do modo a ass:;gurae sempre um lucro médio de 25 • /o, 
incluído o .. qual não · dev-e ser elevado esse p1•eço, attcntas as vantagens excopoionacs do 
que gosa .alinprensa Nacional, enl. relação U. impronsa p:trticulae; 

2•, em regra., nãoha venda nern traba;lho a .pro.zo, devetldo. sm' o P"'l'ticular pago in" 
tegralmente antes de el)trega ij.a obrá, e:o official·, mensálmente, pela Pagadorht do Tho-
som•o oií pelâs repartições autoriza.das a fazer ·p.tgameiltos ; · 

3o, que, q11andõ, ·po·r eX.cepção, o pagamento for a prazo, serti. em virtn<lo de autol'i
zação· do Ministcl'io da Fazenda e,precedará cont.racto lann.do na Directoria do Contencioso 
do Tbésouro Pedera.L ; · 

. 4°, que llr Imprensa·não recebe1 em pagamento de despezas quo tiver feito com obl'aS 
par.tléulares, exemplares das mesmas obras; 

5•, finalmente; que na Imprensa Na.ciom.l não ha pagamentos por jogo de contas, ma~ 
sim etfectivos; em numerariQ. . - • . 

Todas ~tas · conclusões porêm,.são falsas, pois as excellente~ disposições regulamenta1•es 
de qúo éllas re.Su~tam·padecem d<:~ titiJ. .gra.v·e defeito : não são cumpridas, sendo a verdn,do 
justamente o contrario do qüo está prescripto. 

A Imprensa, Nacional-dá defioi! :faz tr<i.ba,lhos a prazo tanto para as repartições pu. 
hlica.s como para particulares e csteSmuitas.vezos sem autorização do Min.istro da Fazenda 
e sempreceder contracto algum. 

E, diga~so .a verdade, estas infraccões. que não são do hoje m:ts que se vão avõlum:mdo 
e se tJrilMdo porma.nenteJ, Se dão apez'1r dos osfut'Ç:3S e dos r eclamo> dos dignos àdmini:::~ 
tradoros dest~importante est_?L.bclecimento, que, afinal, não. podem chamar ao cumprüncmto 
do regulamentq.Jio proprio Po:ler Executivo aos primciro3 funccionarios do pa.iz. 

Dahi os re3ultados que osdocumentos ofticiil.es s:tliont!J,m e que a Commissão do Orça· 
1nento julga de seu dever tr~zer ao conhecimento da Cama.ra. 

Em verdade, n.s Secretarias de Estado, excoptuacla a das Relações Exteriores, requi:;itam 
da Imprensa a execução de t rabalhos para qu3 dispõem de voebas nos respectivos oeça
tnentos,e o trahalho é ltlgJ· feito, m:ts nem semprç & p:tgo, ou o é , com') acontece o maim• 
numero de vezes, apenas em uma p:1.rté minima, allogando-se CJ:ue·so não f1tz o pagamento 
intogP.a.l por estar exgotada a respt:~ctiva consignação. · 

EJioctivam·ante, esta se exgota e muito ·commumr~ente, mas ou pm.•que sa encarrega a. 
typog)•aplüas particulares de s~rviços que devam.ser .feito.:; exclu.~i vn.mente na Imprensa, ou 
porque, estando a verb:t deJtínad:a a' serviços typogra.phicos ongloba.d::t com as de outl'os 
serviços, com estes se gasta. toda ella, Da.:~ta arte, quanb mais tra.baU10 realiz:t a. Imprensa. 
;para as diversas rep::trtiçõe3 da Gapita,l Fedot'i1l, m(l,ior é o seu deficit, pois,· a.ugmontandn. 
a despeza -notav:olmentc, eUa não augme_nta, -sínão .muito .exigu:unento, sua receita . 

E' curioso conhecer-se a importancia das diver.las veeb:~.s destinatfag na lei do orçamento 
a serviços de imprensa e seus acce;:Rorios, além da consigna1a espacialmente para a Im
prensa, Nacional. 

N. l 

Verbas maiores de 1:000$000 destinadas na Ler do Orçamento para despe :tas 
com publicações de imprensa na. Capital Federal , 

:MINISTEIUO DA FA ZENDA 

Thesom•o, - Publicações do rela.torio, orçamento, balanço, editaos, etc .. 
Alfandega. - Pnblicações, ouit:.te.3, etc ........ : . ........ , ........... . 
T,ribunal de Contas. ~ Impre:~sões, relatorio, etc . .•................... 
Caixa da Arnorti.taçtit>; -Impressões, editaes; etc ......• •.. •• , ; ; , .•. , , 

40:000$')00 
:~2: 880:!,'()()0 
10:000$00() 
0:600%i000 
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MINISTEIUO DA JUSTIÇA E NEGOOIOS INTERIORES 

Srmado. -Impressões o pul)licações de debates ( 8 mezes a I2:500.%) .•. , 
(;amara. -Impressões c publicações de debates ( 8 mczes a I8:000$$) .• 
8cc1·etaria de Estado. -Impressão c rovi:>ão do roiatorio •.....•......•• 
RcJJarliçt7o de Policia. - Publicações no D;:ar·io Otficial . ..•••••••..••••• 
DiÍ·ectoria Geral de Saude Publica. - Impressões na Imprensa Na-

cional. .............•............•.........•..•..........•...•• 
flibliotheca Nacional.- Impressões o publicações ..•..... ,., ..... , •••. , 
Mttseu Nacional. - Impressão lithograplüca e brochura dos At•chivos do 

:Museu Nacion<1l, rotulas, etc ..•.........••...•..•.•...•.. , .•.. , 

MlNISTERIO DA !NDUSTmA, VIAÇÃO E OB'QAS PUBLICAS 

Gabinete do Ministro. - Confecção e impressiio do relatorio, •..•...•.• 
j)irectoria.- Publicação do expediente ordinario .•....•.......••••. , .. 
Uon·eio, - Public<1ções po~c;taes, a,nnuncios, rolatorios .•..•.•• , ..•..••• 

MINISTERIO DA MARINHA 

Secretaria de Estado. - Impressão do. relatorio, actos officia,es e en-
cadern~.ções ......•.........•.. , ........•...•. , . , ..••..•.•.... , 

l3iblt:othcca. - Pnblicaçã,o da, Rct,ista .il:[aritima .......... , ........... . 

:f>UNISTEP,IO DA GUERRA 

Administt·açtío Geral. - Publicação do reia,torio, expediente, etc ... , ... ,, 
Arlministraçrio Gcml. -- Publicaçiio d<t Rcv·ista Militar ............... , •• 

:f>UNISTERIO DO E~TERIOR 

.'\ecretaria de Estado, - Organização, revisão o publicaÇão elo relatorio, 
actos do Governo, c to .....•.....•••••.•••...••..•. , ..••..•..••. , 

N. 2 

100 000$000 
144 000$000 
'15 000$000 

1:000$000 

I0:000$000 
6:500$000 

7,000$000 

15:000:1;000 
9:000$00() 

70:000$000 

12: 000$000. 
4:000$000 

20:000$000 
6:000$000 

25:000$000 

5:'ll : 980$000 

Verbas englobadamente d(:lstinadt.s a expediente, publicações, enc:t~dernações, etq, 
nos differentes Ministerios 

MINISTERIO DA FAZE,NDA 

Recebedoria da Capital Federal -- Prc>paro de tn1ões, impressos, pu. 
blicações ....................................................... . 

Caixa da Amm·tisaçrio - Despezas diversas, incluindo impressos e pu-
blic<1ções ............................................... , ...... . 

A.lfandega-Despezas diversas incluindo publica,ções de editaes ........• 
l> -Ex:.pecli.eni:o; Acquisição e oucctdernação d.e livros, etc ......• 

MINIBTJ<:RIO DO INTERIOR E JUSTIÇA 

,\'~rrdro·,:n-- J'a.pnl, ponna,s, onc:vloruação de livros, publicação de oxpe-
ilinntn ..................... : ................•..........•...... , 

.fllnf,,. Onmmcn:iu1 -· Ptthlien.çõo~ o encn.clcrn:tções ............. , ....... . 

10:000$000 

6:600:1;000 
32:880$000 
38:000$000 

I3:950$000 
l:GOOSOOO 
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!II:INISTErtiO DA INDUS'l'RIA, V!A.I]ÃO 1~ OBl\.JI.S l'UBLlCAS 

Correios-- Expediente, objcctos de escriptorlo, livros, c<~dm•nos, bt·o
chums, formulas a. vulsas, em branco ou impressa.s, ·encétdernaçõo::; 
e cit•cularcs ......... .. ..................................... .. . . 

Telegraphos-Expediente, luz, impressão de rela i;orios e boletins, publi
cações, moveis e utensílios e su~~ reparação e despezas miudàs ...• 

Est1·ada de .Fe1·ro Cent1·al - Administração centl'al, expediente, dcspczu.s 
- miudas, ühpressão de relatorio.>, publicações t!ivers~LS ........... . 

Estrada de Fen·o Central - Thesouearía, expediente, despezas miud[l,s, 
· . publicações .•..................•................. · ............. . 

Estrada de Fen·o Central- - 2a. divisão, i.rafego, expmliento, dcspezas 
- miudas, publicações e o neccss:.).rio para o servi~oo, inclusive o 

servJço chronometl'ico .. . ................................ , . . ... . 
Estt·ada de Ferro Central-3"'di'visão, con';ahilidade, expediente, dcspez;ls 

. · miudas, publicações e b necessario pae<t tudo serviço desta divisã.o 
Est1.•ada de Fe1·ro Centml - 4a divisão, locumoç&o, expediente, despez~LS 

miuda.s, publicaçõe~ c diversos .. ... ...... . ..................... . 

í111NIST8RIO DA:_MARINlfA 

Conselho NmJàl lmpres~;Õos o encader•na.ções ......•........ , .. . , ...• 
Qua!'lel-genaraJ- Impressões c eucadel'naçõcs .. , ................ . ~ .. . 
Contadoria - Impressões e eiJcu.dernaçõcs ..........•..• . ...•...... , .• 
Commiúw'iacl.o Geral- Impressões ~ encttdern[l,çí)es ..•••.............. 
Capitania do Porto do. Rio (/e Janeiro - Impressões o encudol'Il<tt;~õc::: ..•. 
I~'o1·ça Navo.l - Impressões c encadormtÇÔcs .. .. . . ...•.•• •• .• ..•.• ...• • 
ll?spitae$ (~o Rio de JaQeiro)- Objectos ele expoclicnte, imrn·ossõcs, éLll-

nuncios .... . · ................ .... ................................... , 
Carta-Maritimct - Impeessõcs o encade1·naçõe;;, aununcios .••...•.•....• 
Escola Naval- Expetlicnte, ohjcctos de desenho, impressõe:s e divce~a::l 

cncade:rnações e .~tnnuncios ••. ~ •••...... ,_.., ..•••...• , ..••..•..• 

1\!ÍNÍS'l'EIHO DA CiU8RRA 

lntendencia Geral ela Guen·a-Expediente, impressões, pLlblicações, ü·etos 
e car1·etos de matol'Íaes e despesas diversLts . . •.••.•. • ~- •...•...• 

Dos q1tadr.~s acinm se. vê_ qne, s_em falla.r em• numel'osas vet·b:"~ 
destmadas a pubhcaçoes otfictaes, menores de 1:000$ o das nume
rosas concedidas <L repartições e tribunâes para assígnatm'as do 
Diarjo OffiCial, que se elevam a dezenas de contos, nLt lei de dcs
pezâ se destina para o serviço exclusivo de publicaçõeH u. respoittt-
vel som1na de ................ . . . ......... ,, ....... . .... .. ...... . 

Na mesma lei, englobadamente com outras r ubl'icas, serviços de 
typographi:a, cartonu.gem, encadernaÇão e outros pat•a que est(L 
preparada a Imprensa Nacional e que devrm aJü seP feitos , eneon-. 
tram-~e ainda as verl:las mencionadas· no quadro n. 2 c que impor
tam em 1.439:38\1$. lii' razoavel suppor-se que g1·ande parte dessa· 
avultada ímportancü1 seja destinada ao:> serviços poculiarPs cln. Im
prensa; mas, não tomando della sinão pouco m<tis da torça parto, 
_temos para acldicclonõ.tr áquoll<1 somrrut, do quo se dospende com 
serviço do typogr•ttplü<t, cartonagom, encadernação, "ol;c. , m::tis .• 

Termnos a. somma de . ... .. ............ . ..... .. . . ..... . ... ....... .. . . , 
que reunida á dcapcndicht pela Imprensa ....... . ... . .. · ..... . . .. ....• , 
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430: 00081)00 

GG:000$000 

22:000$000 

4:000$000 

70G: OOU:)OOO 

40:0008000 

12: ooo.sooo 

2:000:i;OIJO 
7 : U00S0( )() 
;;:000:';000 

61 iO~ilUfJ 
7:-iO:J;OOO 

G : UOO;~OOO 

:::oou;;;noo 
O:UOU$000 

25:000;i;OUO 
------.-

1 . 439: 380.~000 

531 : 980$000 

500:000$000 

I . 0:11 : D80$000 
l. 389 :60:};)015 

2. 421: 5S:J$015 
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quo seria, n.plwoxitn:ulam::ln;c, a impol'&ancia total du, despcza , ritt_. 
Cttpítal Fcdcru.1 tilo sóruente, com o saeviço, partt cuja execuçao 
foi el'carla <t Impl'.;nn Nacional. Mtts a css:.t iroportancia se deve 
juntar tdndtt : 

Cust.o da. typogeapltilt th Dit•.:Jcbria, de Estatistícn,. ...........•...... 
Custo da typog1•aphia, da, Alfttndcga do Rio de Jancit·o ...••.•.•.•. . .. 

Subindo, po1•ta,!1to, a ............................... , .....•........... 
o total, approxim;.Lclo, daqucll<t de.speza, da qual se · deve a,bater ... 

que foi tt renda aerccadud<t no Tbesouro pcl Js trabdJhos da Imprensa., 
assignatur·us c pu blicaçõcs do Diario Offioial. 
Impoetando, p01 tanto, a dcspozu annual em ......................... . 

35:910$000 
20:000$000 

2.477:493$015 
271 : 797$218 

2.205:695$797 

quando a vcl'clade é que semelhante .SCl'viço póJc ser fdb com metade da.qu-olla somma. 
havcnd'J do facto, como fica evidenciado, uma. verdadcirtt duplicata. na dospcza. l'C1tlizttda 
sob a.s ru!Jricas-public:tçõcs at!LüaeJ,- onca.J.Ct'.naçõc~, cartonagcns:;- etc . 

Dos <livcr·ao.> alvH.res lcmbt'a.do3 p<l,ra. corrigir scrnclh<wtcl ieregularida(le.;, á. Co1U
missão do Or·ç.tmcnto se afiguea cfficaz e de accordo com a org<tnização e fins da Imprensa 
Nacional, o do tonnr as seguintes providencias: 1 o, por disposição lcgisluti v a., concen tr'<tr na 
Imprensa, todo:l os trab:tlhos das rep;u•tições públicas, tl'ibunaes etc., que, por sua natureza, 
possam ser executados nesse e3tabelcclmcnto; 2<', peohibir, expressamente, quo, smh ordem 
oscripta do Ministr-o d<t fazenda c nos termo.> do dccr·cto n. l.5H C, de S l de ago.>to de 
18J3, a Impt·cos:J. cffGctuc qualquer teab;tlho ·sem observar alguma, ou algumas das con
diçõos do citado dôcrcto; 3•, ficar dependente de tteto lcgislJ.tivo a cxecuç~o gt•atuita de 
qmtlquer trabalho nas officioa.s . da Imprensa. . . 

Estas medidas, fielmente observada~, assegurarão o ter~o final do que se está. 
dando com gro.ve prejuízo do Thesouro e não menor- dos credit0s deste estabelet::imcnto, 
cuja manutenção se torna.rá insustcntavet, a continual'om os resultados que se estão 
apon tundo. 

A verdade dos fJ.ctos é que o Estado, duspendendo a avultada.•somma de 1.389:603$ 
com a ma.nutcnção da Imprcns:. Ni13ional, qu.e clle fundou plrJ. cxe;;ut:~.r todos os tra
ba.thos <lc que precisem todas as diversas repartições fcderaes d,a. Capital Federal, me
diante a devida índcmnização, vota, })J.l'a est<1, somm:t quasi equivalente áquella,, o· essa 
somrna se desvia para outros fins, ln.vondo, consequenccmen·ie, uma, duplica.t:l de, desp~zi1 
o figurn;ndo o importante cs~.:.belecimcnto inclusteial s<>mprc em defici~ ! 

Não seria. ra.zoavol quo <t Imp1·ens1 Nacional, gosltndo de prlvilcgios e vantagens cs
pecio.es, cou1o a de importat' t11do o que precisa, sem p1ga.r oJ forto3 dit•citos aduaneiros, 
fizesse concurr·encb ti indu3tria. particular, pois CS.5i1 concurrJncía seria dc.->lgual c injusta; 
mas é não só razoavcl como impeesciudLvel que clla prcst:l t odos 03 set>viços para que 
foi Cl'Ju.da e por preço3 mcoores do que a Nação t~rla. de pa.gal-Js á índustrla priva.da. 

• Perfeitamente ínsta.Ua.da, dispondo de valioso e cxcollento muterlal, tendo peSJoa.l 
iuonco c executando seus trabalhos tão nitidamente corno as melhores officinas tla Ca
pital Federal, a lmprcns<t não póde co.tiinua.r a ser fonte constintc de deficits c isto em· 
conscquencia tlc se não cumprir o que mandam as leis regulamcnture3. 

Si, porém, clla nã:J pôde exi$tlr, si não assim corno está., meihor, muHci melh(,H' será 
supprimil-a. · 

J.ABORA'l'ORIO NACJO:-IAL DE ANALYSf(S DA ALFANDEGA DA _CAPI TAL FEDERAL 

Sã.o a.ccorucs.torlos os Ministros da Fazenda ,que se toem succerlido no poder, depoi~ de 
crcado e 1nst1Uado este cshliclecimento, . em encarecer-lho o .vu1or c a utilidade, uccen
tua.ndo todos os relevantes sorvíços que o mesmo tem pL'estado, e estt prestando, não 
Bó ti. l!ygieno publica como ao fisco; auxíliando poderosamente seus agentes a cumpril•om 
com segurança c precisão os deveres de seus cargo::. 

Pot• occasiã·J, de dar seu pa.r.qccr sobre o projecto da. receita O'Gral da Republica c 
emendas a ellc oll'crccídas em 2a discussão, já a Commissão teve ~pportunidade de in
format· ti. c_ama!'a., minuciosamente c firmada em dados c documentos officiaes, quão im
J)Ol't.antes Hao os tt·ahctlhos cllectuados neste institui;o, c como o seu dí<rno diPcctor e 
dcu~cu.dos. unxUiaJ'CS s~ csforça,m }lo~ satisf<tzcr zelosamente a. elevada tarcf<1 que lilcs 
esb c,)nl!adtt e (lliC o Interesse pulJhco acollscllw, que S(•ju. ampliada, · 
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A Cama.ra em sua Si1bedoria S<Hlccionou es~e modo de penslbe tl<t Commissi"io de 
Orçamento o, pnr· proposüt desta, adoptou diver·sn,s medidas, que, es tendendo o::; l>undi
cios colhidos com o regular funccionamento do Laboratorio de Amdytics, lhe <wgmcnta.e:.un 
o trabalho, dc.-cnclo em consequoncia e!entr-llw notu. vclrnénto a renda., tlno, com totht 
a probabilidade, será triplicada. · 

Tomando cónhécimcnto das ullcrnçõcs acceitas pela Camara r·clativ<Hl1Ciltl~ ao 
Laboratorio do Analyws, o seu digno ôi.I·cctor dirigiu ao Sr. l\Hnistro da Fazcnth um 
officío em que se lê o seguinte: . 

~<No projecto de lei sobre a reccit<J. gct•a.l p::w<~. o cxorcicio de l!J02, puiJ!ic:~t!o 
no Diw·io O(ficiat do 12 do cor-rente mez, aclhtm·~c consigmtd'"s <tS seguinte.~ mo
didi1S: 

« Art, 3.0 Da data da. presente lei soní. obrigatol'ia. a. remes.n ao Lthor<~Lürío 
de Analysos tle torl<~.s as bebidas o protluctos alímont.icios importado~, som inter-
rupção d!l partidas. . 
· § l.• ·o · boletim da analyso só poderá. servir ao impor tudor tlo prorlucto <l.lln.-
lysado. . . 

§ 2. o Quando as partidas de vinhos forem <lcondicionadas em volumes de tlíll'l ;rcntes 
capacidades, deverão soe rmilottidas t4o Lab ratorio de Analy,;os <>mostr<ts corrospoti· 
dentes ao.'! referidos :volumes. 

Art. 4.0 Entl'ará · em vigor desde janeiro do 1902 a scguin to üubclh~ : » 
« Acat'I'otarão taos mcJidas augmento consideravel do trab<tlho que, no mí nimo, 

d..ll}Jlicai'á o numero do analyses, 'ultimi.Lmento c.ff'cctuadas, o exigirão m<tior con~umo 
do reagentes c do apparo1hos chimicos . 

Aclmndo-sc a escripturação deste Labor<>torio em relação com o tealJallw l,o
chnico executado, tornar-se-1m necos$ario atlqttirir. em maior escala. os liV!'os de ta liie~, 
destinados ao pag~mentJ, . ni1 - Alfa.ndega. dest<.t C<~pital , das- taxas da.s an<dyso::; ; os 
lívl'O$ destinados ás entradas dos productos, á. transcripção do resnltutio das amt
lysos; et(!, ; · mandar imprimir ma.i.or numero do circnlarc.q para cornmunicaçüc-> dos 
productos condcrnnados ás inspectorías das alfa.ndcgas dos E$t<~d:Js o aos nos::~os cun
sulos no.i paizes, com os quaes tomos tratados e cJnvençõcs, em ohedioucia á:> clan
sulas 8"' c ga das insti'ucçõos do Mioiste;·io (h\ Fazenda, constantes rl<t ot·dcm tla lli
rectoria das. Rendas Pttblícas, de 7 do março do 1897 ; mand:.te publicat' na Impt·,m.:;;t 
Nacionàl os boletins trimensaes das ana.lyses ex:ccutada.s nes,te LtíbOI';).tol'io en1 cum
primento do § XIIL do art. 10° do regulamento quo aC;)tnpanhou O decr,gb ll. l.\~fí7, 
de 3 de . fevereiro de 189:3, a.fw.lysos que, augmentu.ntlu consídera.velmcúte, exigirão 
maior despeza com a smt impre ,são. , 

Pelo exposto e verifica,do, em conscquencÜJ. d.u nov<~ lei d<~ rõcoita, o augmonto 
das tlespezas a fazer-se com os I'Cagcntcs e apparelhos . cltimicos; com os livros com
petentes pari1 a. escr·ipturação e com <t impr·cssão dos boletins' na JmprenStL N;~, ·. imwJ 
o attendendo á ncccssaria ~xecuçào , e regulàridadc• do serviço dos to La.boralol'io e 
exacto cumprimentó da Ic>.i, poço quo vos digneis dó propôr ao Congresso Nacion;Ll a 
substituição d~t actual tabella de material do~tc Létboratol'io, . do.>ignada ms i neludoS 
documentos SOb ·n. l, pelo projccto do ta.bella tle material SO b n . 2, flUC eor
l'CSpoode aos novos encargos desta-ropa,rtição, 

Tei·minando, pondel'arei aimla, para jusWicaf" o augmcnto solicitado, que, eom ,,\ 
elevação das h xas das analyses, t<1mbem proposta pcht Cornmissão de Orç<~mcnt.v , a 
renda. dosto Labomtorio tomará gra.ntle irlCI'cmento o compeilSi1l'<i. l<ll'gamentP o pmJnono 
c necessario aug mento de despeza, quo tenho a ltonr<~. de su,brncttcr ü vossa elevada 
apreciação. » _ 

E.ff'octivameute, o augmento de trttballw tleter·min<l. tambom .o .da· dcspcza. não só com 
o material, cujo consumo scrü muito maiol' , como exigiria igualmente <Lugmcnto do pes.>oul 
existente, quo não é grande·. _ 

A Commis.;;ão, porém, não póde propor esse augmcnto, nem o do.) vencimentos ot•dina.· 
rios dos enipt•,,ga.dos do Lahorato rio, embora reconheça que es~ão cl!cs muito nnl 
retribuídos, at.tonta a importancia de sons trabalhos e os conhccimon~os· techni.:;oH 9ue 
dellcs so exige, e pens:J. concilin.r úfl interesses do Tho<:gur·o c os da justiÇ<h quo assts~o 
aos cmpregàdos, cujas obrigações o tlevcrcs ibmm augmcntados, de terem algunm vanlq,
gem em retribuição dos novos trabalhos, propõo que a~s .mesmos emtH'cgado;;. e til c!J'u, 
ctivíd<tde de exercício se abonem quotas proporcionao~ i:'t categol'Üt de cada um dclles 
o cuja totalida.de .não excede do 15 "/o sobre a. renda rleste institnto, Ol'Ç'<Hh pelu C~m
I).Üs.:;ão orn 80:000$000, mi1~ que podcr<i aWngir <L lUü:UO$oOO, qm111tia. que ~o t•;i o max1mr) 
p;J.r<t o computo dl\S mesmas <J.uotas . · 
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Com o.;to :wgmento e oom q concedido parao m~t'::riai indispensavel, tida ~sta ru~ 
'bric<~ elevada a 05:600$000, mas, 'como as quotas salilrao da renda e na proporçn.o desta, 
segue-se que para <t dcspcza aUingir a essa somma será preciso que a .receita exceda 
de 100:000$000, isto é, mais de 20:000$000 do que a orçada. . "· · 

Releva notar q.ue é esta a unica rubrica do orçamento da. despez:a da. Fazenda em que 
a Cormui.ssuo propõe um pequeno augmenio ao .pedido na propo,sta do Governo, fa.zendo·o 
de accordo com a administração, que demonstrou a justiça o necessidade do mencionado 
augmonto. 

ADMI~ISTRAÇÃO E CUSTEIO DOS PROPRIOS E f AZENDAS NACIONAES 

O decreto n. 100 A, de 28 de dezembi'O de l889,do GJverno Provisorio, creou ci log<n' 
llc cnrscnheiro zelador; dos prop'rios nacionaes, com a gratificação mensal de 500$, ou: 
6:000$ por anno. _Hoje essoí'unccionario vence 9:000$--annualmente, em virtude do ~r:t ... 7°, . 
n. 18, da le i 11. 360, do 30 do dezembro de 1895, que creou ta,mbem o logar de , aux1_lla.r do 
2;elador com 6:000$000. .·· . . . · · . . . . . .. . · . . 

Além desses empregados e de .mar> um a_uxtlmr dos m esmos, ·exrstem dons lagares de 
SLiperintondentes, um da Quint~ da Boa VIsta ~outro da fazef!da de Santa _qruz, ambos 
dispondo do pessoal e material JUlgados necessa.rws pal'a o custew e eonservaçao dos m en· 
cionauos proprios nacionaes. ·. , '· ' 

Entre as attribuições do zelador· estão as enumeradas no § 2" do ar·t. 1° do Citado de· 
ereto, que diz assim: 

« Exercer severa vigilaucia solme estes p r•opr•ios -nacionaes, p ara quo nã.q sojam 
damnitlCG.dos, occupados ou invadidos p01• int!ousos e para verificar si e por~tt~UZ11Wnte feco~ 
lhidu á Recebedor·ia elo Rio de Janeiro a 1·enda:dos que se -aoham arrendaaos; . . . . . . 

Vo modo por quo t :1es serviços e>t:'to seudo executados dá noticia o _l lolatóriQ -d(t 
Fazencla tí pag. 70, nos teruios seguintes: 

«Quinta da Boa Vista- «Contillúêt a ser de pouc~ mont<t o rendimento dos.ta parte do 
pêttrimonio nacional; devido isso não só ao facto de serem os pr.;die>>.alli ex:ist.entcs occu
pados, na sua maioria, para serviços publicas ou para resideucia . do · olficiaes .. do exei'cito; 
como t<1mhem ao atrm:o em que se acham os inquilinos pobres. . 

O relatorio que o engenheiro .zelador dos proprios na.cionaes · apresentoli, quando 
concluiu o 'trabalho de t ombamento que lhe foi commettído, oíferece elementos dig nos 
do eon~ideração e relativos ao beneficiamento dessa importante propriedade; para con .. 
vcrtel-a em boa fonte de r enda . · 

Ao edital de chamada, que foi mandado publicar por este Ministerio a 2.7 de j aneiro . 
do 1899, em obediencia ao preceito orçamentario, t eem acudido jâ varios dos pro
priei;arios de predios constru-idos em tõrrenos desta.. quint a, .mediante licença da extinctw 
Casa Impuríal, afim de obtér os titulas do aforamento perpetuo _a: que toem di,.. 
roi to . . · · ' · 

Fazenda de Santa Cn<z-A receita desto proprio nacioni1l, no annQ findo, foi de 
53:834$417 e a correspondente despcz~ontou em 28:833$260, de onde-uma rcnda'liqni4t~ 
na importa.ncia de 25:001$157. .- . 

Or<t, tendo sido do 35 :253$326 a renda liquida produzida · no a.nno ·de ISb9, segtwso 
que a do anno ultimo soffreu uma diminuição de ll :252;1sl69 . 

A principal caus<\ de :tal di minuição, segundo é · sabido no Theso)lrO, consisto no 
estado do insalubridade a que se acham reduzidos os vast os· campos . de pastagem da. 
fazend;~, em consequencía das continuas inundaç.õe::J que nelles ·se dão, por estarem 
completamente o1JsLruidas as· vallas de escoamento das aguas e pel a permanencia 
dc:>si:Ls mesmas aguas em uma vasb superficie. onde ~o estagnam o apodrecem, dosEm
volvendo a peste no gallo qtto, é alli posto de invernada ou destinado ao córte diario, 
para consumo. , 

Em meu ultimo rolatorio tratei deste valiosíssimo immovei pertencente á União, e 
rlissc_ então o quo ora passo a reproduzir, porque me parece digno do vossa at~ 
tença,o. · 

<< As terra.s da üwenda de Santa Cruz, que estão s ituadas nó Ei!tado do Rio do Janeiro, 
aliomtd;ts por aforamentos e arrendamentos sem pr azo determinado e sem a correspon· 
rlento moiliçiio p t'Olimim~e, acllam-se em poder de uns 2. 000 occupantes, mas em doplora vel 
~.~ b<\tHl<liiO , nntai:\ pelo clcpreci:lruento da l;woura, c outras cncrav;1das, parte no município de
lta,g tmhy e IJar i;o 11 0 nwnicii>io do Vassouras, 1wla obstruçção dos r ios que as co1"lam-um 
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diversas dirécções, ·e princip:llmente pelos de Itaguahy, Ribeirão dcts Lago.~, J\lacacos, ::;a.nCêt 
Anna, ek. . 

O melhor d:L renda proveniente do g ado destina,do ao côrte no Mat:.~douro c do de 
invernada, ten~e a dimimúr, sinão a desappa.recee <lo todo, pelo desenvolvimento'd<t po;;tc 
no masmo gado. qu~ ê attríbui.da, . pela com missão que allí foi estudae-lho a ori"'em, á 
infecção dos caínpos, devida esta a,o entupimento d11s vallas de escoamento. o 

Os trabalh.os _neces~arios 110 saneamonto dessas canwos do p'asta.gem consistont n :L 
reabertu~·a de mut~os ktlornetros da~ <L~t!gas vallas, no es~abelecimonto d11 taipa ou dique 
dos J<;~suttas e na luupeza ou .su bstltmçao d<t vulla chamada do sangue, que do i'dêtt<1-
douro. desag-ua no rio "Ità, inficionando- o ·em todO o seu percurso, até á ba.hia dé 
SepetJba. · · 

São obr<).Sessas que .pedem avuHados capitaes o que só por ompreza particular pOdcl'ã.o 
ser tentadas . · 
• _ Para que,pórom, ·algueln se aventure. a empt•ehendel"as, cu mpee que o respedivo 
contracto possa olffll'ecer as precísr1s garantias á amortização, com juro razoavcl., dos 
capitaés quonelles tiverem de ~er empregados. 

-E' necessarío quo ·seja o Governo investido da fa.cnldade de <i.mplíar de novo pot· 
20anrt.os; pelo menos, o pl':1Zo para o arrendamento dos campos do que se trata .. 

Só assim SG conseguirá conv_erter em fonte de ronda para a União actuell<V importa nte 
parte de s'eu pat~ilnonio, qne lhe tem sid.oe eontinuar<L <t ser fonte de despeza. >) 

A então aununciada diminuição da renda da fazenda em ,questãotr <eduz iu-se em üocto , 
porque providencia àlguma foi adoptad<J. no sentido de fazer ·cess<tr o estado de irisaluln·i· 
dado dos campos de pastttgcm, que são, como é sahido, a principal font.e de receita <los.,;o 
proprio nacional.. · . . . 

A empre;>;a de carne3 :Verdes; que mais do que ningu_em conconia par11 n. voluíuar css:~ 
mesma fonte qe receita, v iLl-sc forçada. a r etirar dos mencionado~ cn.mpos o grq,;tdo JlU
mol'o' do r•.;zes c1ue alli sempl'e consct:vou, porqun.nto a infecção do loct\l desonvol veu tt 
peste,_ que lho causou enor me Pi'ejutzo, fu.zondo ·a pm·der diat' iamcnto nü.o 11cquom1. qnctlt· 
t idade .de' gado. · . . · 

.Urge, portanb, remedia.r o maJ apont<tdo e que cn.da vez mais se aggt'aH, sob }JDJH 
do ficar a tazenda de Santa Cruz completamente l'Oduzidtt n. um fóco do itlíecção iJHpws
tionavelmente perigoso para as propria:> condições <lo saluhrld<ttle <la vasta, zona.'cm que 
está situada e tambcm para toda a população das suas circumvizinlt::~.nças c dn. pro1wh~. 
Capitttl Feder<Ll.» . - · . . · 

A providenci.â lembra :la no Rehttorio,. o que depende do Poder · Logisl<1.ti v o, a Com
missão a inclue no prJjedo que offcrcce á. deliberação d<1 ca~u.ara, elevando a 25 artno.3 o 
maximo do prazo para que poderão set' feibs os aforamento3 e renovando as Baln tar cs 
autorizações constante3-do art . 3°, da lei n. 741, de 2ô c!e:'~ezembro cle.l\JOO . 

. . O .m :1.is indepellde de qu(,l.lquer medid~ legislativa . 
Na propo3t;J.. o Governo péde p:1ra esta rubric:.t ...•..........•.......••..•• 
que comparacla com a votada _paea o corrente exercício ........... .. .....• 

é .menor na i.mpor tancia ..• :· ... .. · .......... v• ... .. ................... . .... . 

Essa diminuição provém : · · 
Da eliminaçã o da. vef' ba destiuada ao custeio <l<ts f<1.zend::~.s do Pará, que 

forám vendidas .. . . .. .....•. . .. : . .. .. . ... ... . . .... . • • . ..........•. . .. 
De. haver sido inclúidn. na p_rbposta vee'ba para pagamento do fi:scal d<1 Com

panhia do Saneamento na import<1ncia de . . . ........ •.. ...... " ........• 

Dlffere.nça pá1'a 1neno9 ......... '., .... .. ....... . · ....... . · .··.· .... .. .... . 
A commis.>ão, porém, <1.ttendendD que na legislação· citada na rcsp:Jcti v a 

t<tbella explicativa dct proposta não consta. a cr·eaç5,o des.3e logar e· mais 
attendendo quo llte é 'veda.do creal-o em lei orç::tmentaria, deixa de in
cluir essa verba,, pelo que :!lc<t reduzida n. ••••• · .• ••• ••••. ..•..•.• . • .•• 
a c'onsigrmção para este serviço . 

ALFANDr;GAS 

77:280$000 
81:280$000 .. 

4:000$000 

10:000$000 

6:000$000 

4:000$000 

71: 280$000 

A lei de orçamento .do qxe1•cicio vige;1to votou para r;sta rubl'ica 8 : 6~8$200, ouro, e 
m~is 9 . 359:0~i$500, papel. Na p1·oposta para o futuro ox:Jrcicio de 190.2, mantondo-~o a 
mesma importancia da v erba em ouro daquella lei, pede-se 9.469:P69$l00, na.pol, havontlo, 

52 
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portanto, um augmenio de 110:931$600, no qucé actualmentc pe(lido PJlo Governo, sobre o 
quo foi votn.do na lei n. 746, de 29 de dezembro. · . .. . . ·. 

Nas tabellas t>xplicativas da proposta se explica cJsa dilfercnça, para mais, pelo facto 
de se h a ver attendido aos ·augmentos pedidos especialmente· pelas Alfaudeg&s do Amàzonas 
o Pernambuco. . · 

Tanto os respedivos inspectores, como varlos·rcpresentantcs de alguns· Estaaos fazem 
instantes reclamações, umas quanto (~> insufilciencia do pesson.l, e outras quanto ás neced 
sidades matel'iaes destas repartições. · - . . , · ·. 

Sem cogitar das primeiras, que só em lei ordinaria podem ser n.ttendidas, a Commi:ssão, 
na impossibilídade de sn,tisfazer !1 todos vs ped.idos, P?la. falta de r~cur~os bastantf.ls _e sem 
base segura para conhecer qun.es as necessidades ma1s urgentes, Julga acer&ado de1xar á 
administração, que dispõe ae'todos os meios de informação, a escolha o determinação das 
obras mais urgentes, e nosso intuito mantem intÇgralmente o pedido na proposta. para 
obras, tanto na Oapital Federal, como noJ Egtados, na itnportancia. de 780:000$000. 

·Parecendo á Commissã.o ser intekamente dispensa;,-el uma typographia nesta repn,r:.. 
tiÇ<'to, quando temos a Imprensa Nacional, pei'feitamente mont ada, que póde, c deve; ,se
gundo o respectivo regulamento, promptificar em boas condições technicas e financoirà.s, 
todos os traballios g1'aphicos -de que precisar a Alfotndega, supprhue a verba destinad.itpar:a. 
semelhante serviço nessa repartição, . mandando que tollo o material typogt•aphieo, · alli · 
existente, scj:t entregue a. Imprensa Nacional. 

Com esta providencia a verba serviço typograplâco pódc ser reuuzitlo a .15~000$000, 
ficando entendido, e S)l'á declarado no log.w cqnveniente, que osso serviço dovc ser 're:lto na 
1mproasa Nacional. 

EMPREGADOS DE lillPARTIÇÕE~ E LOGAll.ES EXTINCTOS 

A lei que fixou a dospcza ge1•al da Reprtblica par;J, o exercício vigente votod para osb. 
r ubricct a importancia de 177:779$996 o, na pr.oposta para despeza do futuro oxel·cieío, 
}Jcde-se para a mesma rubrica 82:959$986, o qilé most1•a a rtotavel diminilil(ã.O do 94:8.20$1 
devido ao facto de haver o Governo, cumprindo preceitos legam;, haver aproveitado di" 
versos empregttdosque percebiam vencimeatos por esta ym•ba.' · 

E'evm satisfação quo a Commi&~ã.o de 01·çameuto accéntáa .o procedimento do Governo 
o contwuando elle, como é de esporar, brove:neate terú. desapparecldo esta consignação da 
lei de despcza publica. · 

Em relação ú.s demais rubricas da d0Sp3ZÚ. da FazenJa., a pr.:>posta podo as mesmas 
verbas q uc foram votadas na lei vigente e a Com missão, acceit,\ndo-as, tem a. lwn'ra de 
propol' ao e1mme o approvação da Carr1at'a dos Deput<tclos o seguinte 

I 'ROJECTO 

Art. 23. ú Presidente da Repnblíca ê autorizado a dospondóe pelas repartições do 
Minis6erio da J:i'azenda com os serviços designados nas seguintes verbas, em ouro, 
2l.895s037$158 i emJpapl'.l, 83 .178:617$909. 

I. Ju..:os o mais dc."PJzas da divida externa .... : .. 
2. Juros o amortização dos emprestímos internos 
3. Jul'os da divida interna fundada ... .... . •.. , ..... .• 
4 . Pcn:>ionistas, sendo 300:000$ para d~pezas de fu· 

neral, novas ponsõJs ............•.. , , ., .. , , .. ... . • 
5. Aposentados . . . , .... , .. c ••••••••• •••• , •••.•••••• 
6. Thosouro Federal, aug!uentada do !J:000$000 par~ 

}olegrammas no exterwr .•..••. , ..........• ... .. 
7 . l'lbunal do Contas .......• . ..•.• .. ....••...• , •.• 
ti . l~e~ebctlol'ia du, C;~p~kd Federal. •.• , ... ....... .. . 
V. Ca.tx c.t de 1\.luorttzaça.o, . . ,,. "',., .. , , . , ,,., , ; , , , , , 

Ouro 

17.034:466$667 
2.286:065$000 

l00:000$000 

9.600:000$000 
25 .756:084$0.00 

4. 383 : 179$94 9 
2 .708:653$374 

1. 003 945$000 
403 000$000 
350 700$000 
292 742$500 
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10. Casa da Moeda, diminuída a verba de material 
para a fabricação das moéda.s de nickel e bronze, 
de )5:000$ para ·IO:OOO$ ; a do combustível, do 
80:000$ p;~ra. 60:000$ ; a do papel, tinta, oleos, 
vernizes, gomma (para sellos, eiltampilhas, etc.), 
de. 80:000$ pára 60:000~ o a . de matceiacs .para as 
obras, de 30:000$ para 15:000$000 .•.•... •. ••.••• 

lI. JmprensaNaçíonal· e Diario Official, inclusive a hú· 
pressão dê'2,000 exc.mplares do Boletim de Legis
lação Brazileir.a, orgim~;r;ado p13lo cidadfí.o Paulo 
Tavares; Desse Boletim publicado em 12 fascículos, 
10000 exeinplare3 ficarão par.a o Governo c 1.000 
serão dados como unica recompensa ,ao sou. orgn.
niz<idor, que;si desejar fa.zor maiar tiragem, po
derá .fazal-a, mediantJ pagamento do papel Q.C-
C()Ssario, ............. , ; . , ... : . ..... o ..• , .. ~ ..... .. 

12. Labm;atorio. Nacioqal do Anaiysés na Alfa.ndcga 
da Capital Fedoral_, cltwada a 15:200$ (L voi•b:.t dos· 
tinadl!- ao matorial, sendo_.: para livros, jornà.c3 
s.cientiftcos o-objecto3 de expodicnte, ta1õas o publi
càções, 4:500$.; acquisição do roac~ivos e instrn· 
mentos e conservação destes, 8:000$; consumo de 
gaz, 1:200$ ; despezas oxtraoruinarias -e ovon'tuaos 
inclusivo asseio do edificio, 1:500$; parao3 tros ser
ventes, 3:600$; o mais 18:000$, importancia do 80 
quotas á. razão de 15 •f . sobre a ronda até o maxi-
·mo de 120:000$ ...... o ••••••••••• • .. · .... • • •• , •• • ••• 

13. Administração e cuilteio dos proprios o fazenda nacio
naes, deduzidos6:000$ pedidos para pagamento do 
flscal da Companhia do Saneamento • do Rio de 
Janeiro. ; .•.•••.. ; . o ; , •••••••••••••••••• o •••.•..• 

14. Delegacia do Tl>osou!'o em Li>ndroso .. o .... . .. .'...... 36:600$000 
15. Delegacias Fiscaes .... o. o~, .... · .... , ••... .. o;. o.". ,. 
16. Alfandegas, yeuuzida. . de 20:000$ a 15:000$ a 

verba para o. serviço typog!'aplü co, que dev0rá ser 
· feito na Imprensa Nv.cional. ... . .. ........... ,.. .. 8 :658$200 

17. Mesas de "rendas . • •.. . . ...•••. : • • • · .• ..•..• : .. ..•.•• • 
18, Empregados _de repartições o logaros ex ti netos ....•• 
19. Fiscalizaçãoemais., de8pezas dos impostos do oon-

.sumo. · ..•.•.•..••...•..•.•. o o ••...•.... .- ......•....• 
20: Commissão de 2°/o aos l'Oúdedores parti~ulares de .3. 

·tampilhas ........ ·. , ..•.. .•. · . ...• .. ; .......... -..• 
21. Ajudas de éusto_ . .. :: · . ....•.. • .• ... . , ...... , ....... • •. .• 
22 . Gratificações por serviços bmpor a.rios e cxtraordi-

na·rios ...••.. , ...•.. · . . ....•••• . . • . . . . •.. . •....•.• 
23. Juros dos bilhetes do Tlwsouro ...•.. o . . ....•..•• o •.• 
24. Juros do emprestimo do cofre dos orphãos. o o .... o .•. 
25. Juros daS Caixas Economicas e Monte .de Soccorro ••• 
26 . Juros diversos ... , o o .. o· .. o ... o o o. o o ... o .. o o ... .. ·~, o. 
27. Porcentagem pela cobrança executiva pelas divitla~ 

da Uniã.o ..... ... . .. o .... .... . ........... o ......• 
28. Commi:~são e corretagens .... . . ......... ; ........ .. 
29. Dcspczas-oven tuacs o o .. o ...••. .. . . .• o .. . . ..• ...• . • • 
30. Reposições e ro.>tituiçõcs . .. . .... . . o o . o . o . o . . . . . • . • . 50: 000$000 
31 . Exer'Cicios findos .... o o ..... o o .......•. . ... .. ...•.• 
320 .Obras, sendo na Capital Federal 180:000$ e nos 

Estados 600:000$ (como mt proposta) .......... . . 
33 . Credites especia.ef? ......... . ....... ..... ,....... . .. 2 .379:267$291 

4ll 

678:540$WJ0 

1.160:340$):) } 

88: o::n$ooo 

71:280$100 

1.512: 718.$00:> 

9 .465:969$100 
724:226$000 

82:95:J$986 

2 . 8<10; 400$000 

150:000$000 
40:0C0$000 

30:000$000 
480:000$000 
650:000$000 

5.700:000$000 
50:000$000 

100:000$000 
20 :·OOO$JOO 

120 :_ 000$000 
450:000$00 

2 .000:000$ ,00 

780:000$000 
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APPLIGAç:Xo D.A RENDA COM DESTI NO ESPECIAL 

::l 1 . ii'undo de I'csgatc .......•... · .......... , ..... ; •.• 
a~, . Fundo de g<Ll'<mt i:t ( tlcvo~ito) ....•. . .........•.. 
t;r; . Fundo tlc :unol'tização dos cmprostimo:s i ntel'!los 
37. Obras tlos mclhot·nmontos dos poi'tos, excau t~tdRS 

á custa da União ............ ..... .......... . 

V. 85ti : OGô$567 
~. 9.~0: 000$000 

6 . 000 : 0009000 

2 .5:30:000$000 
38. Serviço de socorro naval no porto do Rio do 

Ja,ncil'O............... . .. ... . . • . • . • . • . . . . . . • . 72 :000$000 
Art. 24. O fundo de amort i:zação dos .emprestimos in temos, papal, será. constitu_ido com 

os seguintes recursos : • . . 
a) as apolices adquiridas com a rcccit..l.._provenicnte da venda de g:eneros e proprws 

nacionaes; a rrendamentos c a foram entos detm•minados no 11rt . 3° da let n. 741, de 26 de 
dezembro de 1900 ; . 

b) as apolice.> adquiridas com o sa.ldo ou excesso' entro os recebirilentos e as restituiç,õcs 
de depositos ; 

c) as apolices j<l adquiridas e as qnc o fo t•em senclo pela Caíx<1 de Amortização com 
os juros não reclamados, nos termos da lei de 28 de ontuhro de 184.8, art. 48, c regulí1m(')nto 
n. 0.370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 94; · . . . . 

d) as apolices adquiridas com as verbas <tue pa.ra esse fim forem votadas a.unúa.lmente 
pelo Congresso. . . . . 

Art. 25. Todas as apolices adquiridas pela fórma indica,da no art. 2° serão cscriptul'adas 
na Cttixa tle Amorti:-mç~ã.o sob o titLtlo « Funi.lo da amortização dos cmp1·estimos internos, 
pc~pel » e os rc3pcctivos juros serão empregados na compra de novas apolices que irão 
augmcntttr' o dito fundo. . . . . 

At•t. 26. Da renda do L<tbomtorio Nacional de Ann.Lyscs sel'á a1Jonad<t <w seu pessoal, 
em eJfectivo exercício o sem prejuízo do Hcus vollcímento3 actuacs, a quanÜ<L de 15 % 
soiJI'o a lotação de 120:000$, tliviclid<t em 80 ctuotas, assim distt'ilJuidas : · 

I Director , •.. , .•.•••••.••• ; •••••••• . •• , •.• , , . • • • • 10 2.:250~000 · 
2 Chimicos, 1"' classe, 7 cada um............... .. ... 14 3:150$000 
'* » 2"' )) () )) » : .. .. . . . • .. • • . • .. . .. • 2,1· 5: 400$000 
4 . )) :)a. >> .. 5 )) )) .. • .. . .. .. • .. . . • . • • .. 20 4 : 500$000 
1 Escripturario ..........••.•...•...•. o •••••• , • • • • • • 5 l : 125$000 
l Amanucnse .... , ... . .... ,· . .... · ...... .. ...... , . . . . • :3 675$000 
l Por&oiro-conservador .............. , . . . . . . . . . . . . . • 4 900$000 

Al't. V• Fica o Governo n.Lttorisatlo : 
80 iB:000$000 

§ 1° A :uupliar atú 25 <moos os prazos para o anendamento dos c<tmpos de pa,:stagem 
<la r.~zcntl<t de Santa Cruz, insol'indo nos CJnt.ractos que colebt•ar clausulas que assegurem 
o sanecunehto tlol mesmos C<tmpos, de cunformid<t(le com a autor· ização do art,;>o,.Jotras c, 
1l, e, da lei n. 7,1Ltlo 20 de dczemb['J de IVOO. que continúa em vigor. 
· § 2" li. despender, da qun.nth~ C[ ue tem ele r eceber do Banco da Rop ublica,--om paga

m?tnto 1lc smt divida, a importancia nocessaeia pal'a adquirir, oo1' compt;::t ou constr11c~~1.o , 
lH'ndios ueco~::mrios para. s<Jrviço federal. 

§ il" A alJrir no exercício do IS02 cl'editos supplcmcntares .atú ' o maximo .. do 
f:l.OOO:Oo0$000, <is verbas indicadas n:• tabolla H, que acompanha a p~esente lei. ll.'s verlms 
~oeconos p t.thlicos- c l·:xcl'cici~s _Findos - pode1·w o··coverno ttln·i1· crcclitus supplemell· 
t;.,t·o~ em qualquer mer. do sxorcww, contt;mt.o rtnc sua. totalicla.de compHtltd<t com as dos 
!l~lni<ti~ credito::; a.b~dos.' !_làu oxc~Kht·r;, lJl.~tximo ~xaclo, rcspeita1ltt quanto 1t verlm-Exerci..: 
cws FHlftOI:l , - a dt:,;pusl~'<W dn l1n u, <>.2o0. de.! üo setembro de 1881, art . li: 

No maximo fixado }Jor este at·tigo n~to se compr ohcudem os crcditor; ahed o sn.os 
n~ . 5, li, 7ol:' do ot'<,:amcnto <lo Ministerio do Interior.· · 

§ ·L" A liquiíhu· os debitrJS dos bancos, pt>ovenientc:; do twxHio <i lavoura. 
§ r>.· A conceder o peemio do 5C$, por tonclatla aos navio;< que forem construidos na 

H:OJlltblica ? cuja tu·quea.c.,:~o §cjto SllllCri.or a 100 toneladas, pode~ do, ,pam isso, abrir· os ore· 
d 1 Gus q ne 1ol'em neces.,;;~rw:; . · · 

.'\.rt . 10. Ficam eevogadas as dispusiçiJes em cuntt·ario. 
. S::tla dtv> Com1nis~ries, l G de novembro de HlOI.- Paula Guiriu.trtíes, presidente.- F1·an· 

Ct SCO v,,:,rpr., rol;ttO!'.-Scrzedello Corri:à ,-Luiz Piza.- Ca~siano do Nascimento -Francisco 
,';(i,- May1·inh.- Nito Peçwnlca, • 
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Provos!a do Governo 

o uno 

-------------:----·=-~-~----·~-

.L· Juros o mais desp~zM da divida externa . • , 
2. Idem e amortiza~.ão dos emprestimos iutemos • 
3. Idem da divida interna .fund.adn: • . • • • 

· 4. Pensionistas. • , , • -· • • , 
5. Aposentados. • , , • • 
6 . 'fhesouro Federal . , • • • • 
7: Tribunal de Contas • . • . , • , , •• 
8. Recebedoria da Capital Federal , • , • 
9. Caixa da Amortizado • • • • •. , 

iO. Casa da Moeda. , · , , . , , . • • , • 
11. Imprensa Nacional o' Diario Of!icial , • ; • • 
i2. Labot•atol'io Nacional de Analyses . • • • • 
13. Administração c custeio dos pt•oprios nacionaes 
i4. Delegacia do Thesom·o em Londres · • • • 
i 5. Delegacias Fiscaes. • • • • •. • , 
iu. Alfandog-as . . • • • • • • • • • • 
i 7. Mestls de Rendas • , . • . • • • , . , .• 
18. Empregados de repat•tiçües extinclas .· • • • · . . 
i9 .. Fiscalisação e mais dospe:r.aR dós inipostos de COJ)sumo. 
20. Commie.são de 2 •/o na venda de ·estampilhns • • . 
2L Ajudas de custo. ~ , • • ... . . · • • , · . ·, . 
22, GratiticMào pot• serviços ten)pot•arios e oxtraordi-

narios • • . • · • • • . • • • . ; • • • 
23. Juros dos bilhetes do Thesouro • • • • • , 
24. Idem dos· empresLimos dó'coft•e do orphãos. , .• 
25. Idem dos depositas das Caixas l~cononiic~~ e Monte 

de Soccorr·o • • • 
2G .• Idem divet•sos • . . • • . • . 
27. Porcentagem pela cobrnnça executi vn. • 
28. Commíssõee e corretagens • • 
29. Despe7~B event,me.s . • • • , • • . 
30. :R,epos i çõeB e r esti tu i~.ões. , , • • 
31. Exercícios findos • , , , . 
·32. Obras·. • • • • • • • .• • • • 
3:J. Creditos especiaes. • • • 

17.034:4()~()67 
2.28G:UG5$Cl00 

. . . . . . . . . 
' • . .. .... 

100:000$000 . . . . . . . . . . . . 
36:600$000 . 
8:cir.s.S20Ô . . : . . .. .. . . • . 

. . . . . . .. . . . .. 
. . . . . . . . . . .. .. 

50:000$000 . . .. . 
2.379:2G7$29Í 

2!,895:057$158 

$ 
O.G00:000$000 

2G,75G :084:)000 
4. 488: 171).~940 
2. 708:653$-174 

!)1}4:945$000 
403:000.;>000 
:150: 700.~001) 
292:742;3[i0(l 
738:540:!;000 

i . 160:340$000 
G5:400$000 
77 :280~000 

Uii2:7i8$000 
g, ,Jfi9:%9Sl00 

72'1: 226$000 
82: 9G9.~98(j 

2.849:4(){)$000 
:150: Ül)Ü$001.1 
10:000$000 

30:000$000 
1SO:OOO$OOo 
050:000~000 

"'G.700:000$000 
50:000~00() 

1 00: 000$000 
20 : OOOi>OOO 

120: Otl0$000 
450: ooo.sooo 

2. 000: 000$00(} 
780:000$000 

7i,S45: 137$\JO(} 

Sala das Commissões, i 6 de novcmbr•o de 1901.-t'?'ancisco Veiga,, relator. 
Art. S,o E' o Governo autorizado: · 

L o A abrir no exercício de 1900 credilos supplementnres nM o m~ximo de 8.000:000$, 
às verbas indicadas na tabella que acompanha a pl'eeent<l proposta. A's vel'i.iall - Soe
corras publicos ·- e - Exercícios ftndos - podet•á o Governo abrir creditas supplemen· 
tares ·em qualquer 'mez do exercício, comtanto que sua. ~otnlidade, computada com ns dos 
demais cred·itos abe1•tos, não exceda o maximo fi.xado, respeitada quanto .á . verba - Exerw 
cicios findos- a disposição da lei n. 3.2<!0, de 3 de setembro de 188*, lll't. H. No maximo 
fixado pot• este at•tigo não , se · compl'ebendcm os croditos aber~os aos no. 5, G, 7 e 8 do 
orçamento do Ministerio do Interior, 

12. o Fica o Goverrto autol'izndo a liquidar os debito> dos llan<:oa, provouien~cs de au-
xilias :'t la vou r· a , · 

3. o Continuará o Governo an torizado a cor1ceder o p remio de 50~, por tonelada, aos 
navios que forem con~tl'uirlos nn Rcpublica. e cuja arqueação seja 6nperior a 100 tonola•las 
podendo abril• os cNditos que forem necessarios . 

. Ai·t. 9.o Os vencimento> por sub3tituição do5 cmpr~gndos de Fazencl:l. se l'egnfa r:Ln• 
peln. fórma estabelecida na decisão do Minis terio da l<'azenda n. 234, elo 2:.! de abril de i87'J· 

A1:t. 10. Às despezas com r1meraes do~ runccionarios pnhlicr,~ ficam snjeit:1s ao l't' 

gistro a poste?·iori rio 'l'l'ilm nal do ConlM, nilR tm·mos do :ll't. 1(j l tio r·egnl:un~nt.o 'J"'' 
linixou corii o deci·et'o 11. 2,,100, de 2::! de dcr.emhi·o rle 1 1\~lf;: 
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Art. H. Ficam approvados os credit0s nasomma de"i.020:032~0!9 oin•o 3 12 329:-s32$000 
papel, constantes da tabella A. 

A1·t. 12. No exercício da presente protJosta pod~t·á o Gov~rno abrit•_ cre~.tos supple
men ta1•es para as verbas .inclnidas na t:tbella B. 

Art. {3. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 6 ele agosto rle iOOL 

Joaquim Murtinho. 

rrABELLA A 

J.eis n 5Ml de 9 de setembro de 1850, nrt. 1 § G c n._ 2.848 de 25 1lc agosto art~ 20 

Ministerio da Justiça a NaJoc~os Interiores 

EXERCICIO DE I~OO 

Decreto n. 3589- de 9 de fevareiro de 1900 

Abre o crédito especial para pagamento de premios e das clespezas de im
pressão elas obras- Do endireitamento fot·çado elos cyphoticos, Di· 
reito Penal ele exercito e armada. Cocligo Penal commerrtacló e 
Com pendi J de Histo1'ia Geral ele Direito , • • · • • • 

Decreto n. 3683- de 16 de junho de 1900 
' Abre o credito suppl€ment~r à verba - Soccorros Pu·blicos -elo exer

cício rle {900. 

Decreto n. 3728- de 4 de agos~o de 1.900 

Abre o et•edito extraordinario para indemnizat• ao Dr. João Paulo ele 
Carvalho ele despezas que fez na· Europa no desempenho ele com
missão. , . (·' 

Decreto n. 3735 - de 11 de agosto de 19.00 

Abre o credito extraorclinario, ao cambio de 27, para premio ao Dr., 'fiLo 
do~ Passos de Almeida Rosas quando alumno na Faculdade ele Di
reito elo Recife. . • • . • -. • • • . , • . : . . . 

Decreto n. 3736 - de 11 de agosto de 1900 

Abre o credito extJ•aordinario para pagamento elos vencimentns. do pre
parador de histologia ela Faculdade de ~iedicina elo Rio de Ja-
neirõ Dr. Ernani Carlos ele Menezes Pinto • , · 

Decreto n. 3766 - de 22 de sétembro de 1900 

Ah1•o o credito supplementar p:l.t'n. as verbas - Subsidio de Senadot•es 
- 141:750$ e -Subsiclios•cte Deputados - 477:000$000 . ; . • . 

Decreto n. 3767- de 22 de setembro de 1900 

Alwe o ct·edito supplemenLar ás verbas - ~eeretaria do Senado
\12:700$, e Secretaria da Camara elos DepuLn.dos - 46·000$ elo actual 
P.X0,9 cicio . 

2G:450$000 

;550:000$1100 

8:000~000 

4:200$000 

880$615 

613 :750';ÓOO 

78:700$000 
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Decreto n. 3813 - de 18 de outubro de 1900 

Abra o credito supplementar ás verbas;_Subsidio de Senadoree-1-li :730.~ 
o 8ubsid~ de Deputados- 477:000$ do actual õi•çamento • . . . 

Decreto n. 3814- de 18 de outubro de 1900 

Ab1•o o credito s'upplementar ás verb~s - Secretaria do Senado-32:70)$ 
e Secretaria ela Camara dos Deputados - 46:000$ do actual orça~ 
mento. 

Decreto n. 3823 - de 10 de novembro de 190J 

Ab1•e o et•edito suppleméntar IÍ. verba- S0ccorros Publicos...:.do actual 
ex:ercicio • 

Decreto n. 3827 ..... de 17 d<1 novem ii"ro de 1900 

Abre o credito supplementar ia verb~s-Secretaria elo Senado-32:700$ 
· - Secretaria da Caniara dos Deputados- 4ô:OO:l$ do exorcicio cor

rente . 

Decreto n._3828 de 17 de novembro de 1900 

Abre o credito supplementat• ás verbas-Subúdio dos Senadores-Ul:750.~ 
e Subsídios dos Depntados-477:000~ do exercício corrente. · 

bdcreto n. 3861 -de 15 de dezembro de 1900 

A-bre o credito supp,)en1entar :i~ verbas-Secretaria do Senado-32:700$ 
a Secretaria da Camara dos Deputados-16:000$ do actual exercício. 

Decreto n. 3862 - de 15 de dE)zembro de 1900 

AiJre o credito aupplem,entar ás vel'has-Subsiclios de Senadoras -137:0233 
e S•.1bsitlios de Deputados-461: 100$ elo actual ex:crcicio • • , • • 

~Decreto n. 3966- de 23 de mar~wde 1901 

Ahre o creditn supplementat• á verba..,...Soccorros P!J.hlicos-do n,clual 
exPl'cir.io , 

Minis I erio dds Relações Exteriores 

I~XI~RCICIO DE .1900 

Decre'to n, 3750 -de 23 ele agosto dB 1900 

1 LrP. ·o credito especial destinado a occorrer ás despezas co n a verifi
C[\çào·un nascente do t{io Javary. 

De0reto u. 3847- de 6 de dezembro ds 19JO 

Abre o credtLo para liquidw d·Jfinitil·amente as redamações de •diversas 
-Je.,.ações eBLl'angeil·as pelo imposto sob1·e navios das respectivas na
ci~nali':lades, indevidamente cobrado pelos l~st:tdos de Pem:tmiJuco e 
AJagõa-3 • 

415 

618:7:>0~000 

78;700$000 

5tí0: 000 ~000 . 

78:700$000 

6!8:7tí0$il00 

78. 700.~000 

59~: Utí$00'l 

2LG::lGl:p!O 

4. 125: 07G.$9:J:'í --.---.---

2JO:OOO?OOO 

224 · .179$9G I 
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MINlSTERIO DA MARINiiA. 

EXER.CICIO DE UlOO 

Decreto n. 3627 -.,. de 28 de março de 1900 

Abre o ct•edHo para pagamento da diffcrença de aalarios devida a . ope
rarios ex~ra.ordínarios dispensados do Arsenál de Marinha desta 
capit(ll no anno de i t:\09. 

Decreto n: 3853 ...,.. d_e 12 de dezembro de 1900 

Abre o credito para po,gamento ao almirante Jeronymo Ft•nncieco Gon
çalves clll.. differença Úe V(õtlCÍnleOtO i\e~de a datá di1. Slll.\ J'efot•Jlia a té 
a da ~lla r<li'Gl'~iio ;io .~!lt'viço actívo da armàda. 

MJNISTERIO. DA GUE RRA 

J<;XEUCICIO HE :1000 

Decret0 n. 3705.- d e 20 de jÚiho de 1900 

Abre o cr<1,dHo :extt·aordinarío · pa~a pagamentos de dial'ias a que tom di- 
rei to ·o capitão reforrpado do exçrcito Carlos Augusto F erreira de As
eumpção . ' · · • • 

Decreto n . 3796 .-_de 11 de outupro dn 1900 

Abra o credito para pàg:i.mento da gratificaçã,o de engajado ao e"l( 1" sar· 
gento do corpo de operarios militares do Arsenal d.e Guerr•a desta Ca· 
pital Augusto Candi.do .Pereira Baptista d e Oliveira • • • · · 

Decretou. 3849 -de 7 de dezembro did900 

Abre o credito e~pecial para occon·er ao pagamento de vencimentos ah·a~ , 
zados do pessoal e_ncarregado da conservação da Fabrica de Guerrt~. 
Jpanema . 

Decreto n. 3970- d e 26 de março de 1901 

.Abre o credito supplemen tar a. verba i6a .._, Material-consignação .n. 34 
-l'rans}lOl'v~ d~ tropas do orçmnento vigente • , • ~ •. , • • 

MINISTERIO DA INDUSTRIA. 

EXERCICIO DE 1.900 

Decr eto n .. 3637 d e 2 de abril de 19_00 

AhN o credi to especiàl equivalente a cem ;nil libras stedi11as para 
occorrer ao pagamento dev ido á Caar:í. Harbour Corporation, LimiLed 
nos ·termos do decreto n. 3602. de fevereu·o do corrente auno. . . ' 

Decr eto n. 3651-de abril de 1900 

Aht·~- o ~-redito e~per.ial para occorrer ao pag~tmcnto das dHferenças que 
soJrrerrrm nos sans· vencimcn tos rlur(lll Le o exorclcto ele t8\J7 oR 
·~ondur~torcs de Ja e :·l" claRsM cl<t l~s Lratht de Ferro Cen lt·a l do 
Bra1.il. , ., 

iQ:8ô3~00Q 

67:0133$138 

77:926,$i38 

3l350lOOO · 

41 :557$600 

154:030$:1.19 

199: 132$5.9.4 
~~~ 

888: 888:~888 

:U :1.62$007 
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Decreto n. 3672-de 4 cíe junho 1900 

Abre o credit~ eJ>pecial destinado ao pagamento da indem nização de 
250:000'l; ao Banco Uniã.o de S. Paulo e 400:000-~ ao engenheiro 
Francisco de. Almeida Torres pela rescisão dos respectivos conteactos 
da fundação de nucleos coloniaas. · 

Decreto n. '3773-de 24 de setembro de .1900 

Abre o credito para o pagamento devido a Alceste Petterle . pela 
empreitada da estrada de rodagem do Porto de Cima a Figueira 
de ]3raço no Paranii. • , , • • • . . _ . . ; • • . , 

-Decreto 1L 3857- de 15 de dezembro de 1900 

Abre .o credito afim de salda1• a índemnização arbitrada aos herdeiros 
de JÚ~eph Hancox. 

Decreto n. 3923- de 16 de fevereiro de 1901 
Abre .o c1•edi to para- occorrer ás despezas com a construcção da linh~ 

t~legraphíca de Cuyabá ·a_ Curumbá • 

:O_ecreto n. 3954 - de 12 de março de 1901 

Abre () Cl'edito ·para occoi'l'el' ao pagamento das diarías de trans. 
pqrte' dos engenheh•os e conductot·es technicos da Inspec~ão das. 
Obras Publicas c;l.a CJlpital Fec).eral relativas aos í:ne?.e"s de janeiro 
a dezembro do ext'll'cicio findo cl.e. 1898 . • • • . . • . • • , . 

~eoreto n, 3955- de 12 .ele março de 1901 

Abre o credibo- .em ouro para oocOl'rer ao pagamento da gratificação 
devida ao· escrip-turario da Delegacia do Thesonl'o em Londres D11rio 
Caeta11-0 da Silva, -, , ,. , 

MINISTERIO DA F AZEN;J)A 

E~ERCICIO de 1900 
I • ;.\ 

Decreto n. 3643...,. dé 16 de abril, de de 1900 

Abre O credito especiaL para occórrer ao pagamento do premio devido 
·a Silva Moreira.& Comp. ', . . . , . • • . . . . • , 

Decreto n. -3685 -de 19 de junho de 1900 
' . . . . . 

Abre o credito para ogcorrêr ás despezas como estabelecimento da Alfan ... 
çlega de Porto Alegre. · · -

Deéreto n: 382:1. - d~ 9 de novembro de 1900 

Abre o c~editoaspecia~ p~ra pagam.ento ele contas de forn~cimentosJeit•>B 
ao dq•ector do Jardtm Botamco.- • ··• • •· . . '• , • , , 

Decreto n. 3852- de .11 de dezembro de 1900 

Ab!"e o cre(lito.especial para pagamento das despezas feitas éom a re~ 
cepção ào Sr. Presidente da Republica Argentina . . . . • • 

Decreto n. 3905- de 14 de janeiro de 1901 

Abre o creditô.- para liquidação do direito creditot•io reconhecido ! Karl 
Valais. & C.•, Augusto Leuba & C.", e Aretz & C.a, por accordão 
do Supremo Tribunal Federal, de 20 de outubro de 1900 • . ' • 

Decreto n. 3909 - de 21 de janeiro de· 1901 

Abre o credito -supplementar á verba~Recebedoria da Capital- Fe-
deral, no oxercic i o de 1900. • ,. • ·' , ~- .! 

Caroara. V oi, Vll 

417 

650:000$000 

18:973$281) 

240:000$000 

100:000$000 

30:660$000 

1:643$740 

i. 961:327$915 

9:i50~000 

184:262$505 

508$600 

12:345$810 

603:618$798 

53:950$000 
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Decreto 11. 3936 -de. 25 de fevereiro de 1.90:1 

Abre o credito supplemenLar em ouro, á verba Caixa da Amortização 
do exercício de· 1900 • •. • 

Decreto n. ·3939 -:- éle 25 de fevereiro de 19J1 

Abre o credito supr,lementar á verba-Alfandegas , do cxerciclo de 
1900 • 

Decreto I?-· 3961 ·- ~e 18 de m arço ~e 1901 

Abre o cretiito para liquidação da indemnizaçiio de.vida a Eduardo 
Martins & C., em virtude do accor.diio do Supremo Tl·i\>unal Fe-·: 
dera!, ' de 23 de agosto de 1899 ; • • · · 

Decreto n. 3972 -.de 27 de março de 1901 

~credito supplementar á verl)a-lYiesas .da Rendas ,_ do e_xercioio 
do 1900 • ·· . . · 

Decreto n. 3973; L de 27 de n1arço de 1901, 

Aht•e o credito para liquidação do dít•eito ct·editorio reconhecido á P ires 
Coelho & Jrmãos; pot· accorclão do Supremo Tribunal, de 30 de ja-
neiro do correP,te anno, · 

Decreto n. 3974- de;27 de m«rço de 1901_ 

A!Jre o credibo para .occorrer ao pagam~nto devido a João de Aquino 
I<'onseca e Fonseca Irmãos'& C. a etn .virtude de sentenç·a do juiz 
federal de Pernambuco, confirmada pol' accordão· do Su}Jrcmo T-ri- · 
bunal I<'edel'al • • . • •. • · . • • , • • ,. • • , · • · • • , 

Decreto .n. 3975- de ~'i' de mar~o de 1901 

Ahre o credito para liquidação do düeito. creditorio reconhecido a Pü•es 
Coelho & h·mãos e outros por accordão do Sunremo Tribunal ele 21 · 
de novembro de 1903. ' " 

. Decreto 11 ~ 3976- de 27 de março de 1$01 

ALre o credito. para liquidaçiio do direito creditorio reconhecido a Silva 
Guimarães & C.a a outt·os, por accordão, do Supremo Tribun[).l Fe
deral, de 10 de outubro de 1900 • • • • • , • · • • , • • • 

Decreto n. 3977 - de 2'1 de março de 190~ 

A!Jre o credito para liquidação !o direito credi tori~ r econhecido â Sofiza 
. Filho & C." e outros, po1• sentença do juiz federal nesta secçiio, 

confirmada por acc01'dão do Sup_renío T ribunâl Federal. • • • • 

Decreto n: 3980 - de 3 0 de niarço de 1901 

Abre o credito pat•a liquidação do di reito credito rio reconhecido a Theo
do~·o W ille & C.•, em virtude da senten.;a do juiz fede~al neeta secçiio, 
~on1irmada com o accordiio do Supremo Tribunal F ed<;ral . 

Decreto n. · 3981 - de 30 de março de 1901 

Abre o cl'edito. para liquidação ·do direito credítorio reconhecido a· 
D. Maria Constança de Goun~a Soares e ouLros, em virtude de 
sentenças 'rlo Poder Judiciario pMsadaa em· julgado. 

(;; 

Decreto 11. 3982- de 30 de março ~e \!301' 

Abre o ct•edHo pnra a liquidaçiio da inrlemnisação devida ao Dr. Hen
t•iqne Augusto Je Albuquerque .liiileL e . S\!~~ .mulhe~, em vir tude do 
/l!,e,ordfto do Sdpl\'ino Tríbututl F<1der~ l. 

125:299$391 

216:085$29~ 

33:155$773 

2.30: OOO)OOQ -

4.0!:206$890 . 

!.919:583$066 ----

17\1: 117$4'80 

485: 179$824 

429:919$460 

1.797:502$320 

. !.923:553$391 

22:842i:J80 

3:723$.200 
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.!\1Íiüslerio da Justiça e Negocios lnLeriorcs. 
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» ira Marinha . 
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:1 :200.~000 
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$ 

890:532$628 
125:299~91 

1.020:032$019 

PAPEL 

4.120 :87()$()~)5 
22-1 : 37'J$95cl 
77:926$138 

199:132$594 
L 070: 795$287 
6.636:721$653 

!2.329:832)531 
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Verbas do o;~amonto para as qnaes o GoVCI'IIOJOderá abr.ir credito BU!lplmncnta.r no cmcici.l de 190-0, 
do accór.lo ~om as_lois ns. 3581 ac"9 do sc(e:nbl'nle 1850, 2m, de 25 _do agosto de 1873, e 428, 

. ddO de dezembro de 1S96, art. 8°, n. 2, e art. 28 d<l.lci n, 49~, de 16 de ·tlozcmbro de 1887 

MINISTERIO DA JUSTICA E NEGOCIO$. INTERIORES . ' - - ~ 

Soccor·ros Publicas. 
Sub'sidios aos Deputados e Scna.dores-Peio que for pt•ectso dUran te as prorogaçõ<ls .. 
Sec1·euwiu; r.lo Senado e da . Cama1·a dos Dcpntados-Poio ser viço stc_nogt·a ph ico e de 

reda~ção e publicação dos deba~es durante as1Jl'ot·ogações. 

MINISTERIÓ DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

·· /!.'xt~·aordí11M'Ías no cxtcriol'. 

MINISTER!O DA MARINUA 

.llosp'fF_aí:s-Pelos niedicnmentoa·e utensis. 
-llefonnados;-Pelo soldo de officiaes e pt·a·ças, 
Muniçiks d~ i!;oc~~Pelo sustento e dieta das guat•nições dos navios d?. Armada, 

_ , .]:[ü11íções na;vac;_:.pelos caros f;Jrlui·tos . de avaria, naufragios, alijamento de objactos 
ao mà i· 'e outroS:. süliatros. . . -
·. · .-_FretÚ-Pelás pas~agens e ajuda de custo.autorisadas em lei e commiss1ies de sa f[Ue.>. 

- ·B:vé;ltltllie~---Po:r grii.tificações extraot·dina rias autorizadas em lei. e tra tan-ic.nto de pra-: 
çàs_ em portos estrangeiros e nos . ~stadoaonde ni\o ha hospitaes e. enfermaria~ , e para ues· 
pézas. de onter t'Q, 

MINISl'ERIO DA _G1JERRA 

-~I:Iospita,es e enfermarias-Pelos medicamentos e utensis.- a praças de preL 
. Soldo e-gratifiiJ'a.ções....;.. P elas g~atificaçõcs ·de voluntarios e e ngujõ;\dos e p remios "os 

·~esmos. · 
_·Etapas-Pela~ que occorrerem além da irnporta ncia cons~nada. 
· Classes inactiras ..... Pela~ etapaa d(l.s pra <(as i n.vnlítbs e -soldo do of).icia\'8 e p t'ii.<;as re~ 

fo1'mado3. 
Ajudas ele ousto~PeiM qua· se flbonarcH11 fiO> officiaes que viajam eni commi~sJ,o- dn 

eci·viQo.· · • . 
Matel•ial -Di~era1Í8 despezns pelo t1·anspol·~e de tropas, 
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MIN:(STERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Ga1·antia de juros ás Esrratl(JS tle li'er·ro, aos Engenhos Centn;ws e por•to~.-Pe.lo que 
rxceder uo decretado. 

Cop·e~o G~t'Ç!<l-Paro, conducçil:o de mala~. 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Jm·os da divida inte·rna fundada-Pe1os que occ?rr~rem no cailo de .fundar ... ae parte d~ . 
dividn flubtuante ou de. se fazerem ope;raçoes de credlto. · . 

. Juro da divida inscr'ÍlJta , etc.-Pelos reclamados àlém do algarismo or,.ado. 
Aposentados-Pelas aposentaclorias que forem concedidas além do credito votado. 
Pensionistas-Pela penslio , meio soldo do mont,eJ,liO e funeral, qnando a consignação 

nfio fôr sufficiente. 
Caixa da Amortisação-Pelo feitio ou as"sigoatura de no~as., . 
Recebêdor·ia,......,Pelas porcentageils ao> empregados e oomniissões ao5 .colir~:~dol•es, ~uaiido 

ns consignações não forem sul'ficientes , · · 
Al{àmdegcM-Pelas porcentagens aós empregados, quando as consignações excedeJ•eín 

no credito votado. 
Mesas de Reltdas-Pelas porcentagens aos empregadoe, quand9 não b~stâr o credito 

vohi.do. 

Comrnissôes dos vendedores pa!rticula,t•es de estampilhas-Quando a consignaçãp votada
não chegar para occorrel' ús despezas; 

Aj~tdas de custo-Pelas que forem reclaínadaa além da quantia orçada. 
Pot·centagem pela oob?·ança executiva das dividas da Unúio;._Pelo exceMo da arrecaç 

dação. 
J1tros divewsós-Pelas.importancias que forem precisas além das consignadas. 
Jiwos dos bilhetes do Thesotwo-Idem idem.· 
Oommisssõcs e cort·etagem-Pelo. que fôr necessal'io além da somma conoédiqa, 
Juros dos emprcStimos do Cofre dqs. Ot•phãos-;?elos que forem reclamados, si a ln1::1 im. 

portancia exceder á do creditp votado. 

hwos dos clepositos dM Ca-ixas Economicais e dvs Montes de Socco1'l'o-Polos que .rorem 
dovidos alem do credito vo~ado. 

Exercioios findos-Pelas. aposentadorias, ·pensões, ordenados, soldos e oútros venci
mentos marcados em lei e outras daspezas , nos casos do ar~ . U dalein. 23:30, de 'S de 
a e tembro de 1884. 

R eposições e. restituições-Pelos pagamen·tos .. reclamados .qúatldo a ·Impot•ianéia delles .. 
exceder a consignação. 

Sala das Commis~ões) 16 d0 novei!ibro de 1901...,-Franoisco Vaga, r elator. 

O Sr. Pres idente-Amanhã have-. serão. inferioJ•es a l $400,qualque'r' qu.e seja a 
râ sessão nocturna. · g uarnição a que pertençam, salvo as exce-

A ordem do dia pura tt sessão diurna é a pÇões da lei ; · 
seguinte : . 2a discussão do projecto ri. 253, de 1901, 

Votação do projeçto n. 255, ds 1901, auto- autorizando o Poder Executivo a >abrir ao 
rizando o ·Poder Executivo a abrir ao Mi- Minister1o da Fazenda os creditos exiraordi
nisterio da Guerra o credito .· de 736:424$, ~arios . de 2:676$445; ouro, e2.Ç)54;5Q0$3;32, 
supplomentar á verba IO•-Etapas-do art. papel, par-a attetider ao pao·anient.o àe di"': 
15 d~ lei n...: 746, ds 29. de dezembro· d.e .l 90ú vida,s de exerci cios fi_ndos;. · o · 

(2a dis~ussaoJ; . . :.. . . . 2a discussão do pi'ojecto n . 267; de l f10l, 
Commuaçao da 2" rhscussao do proJecto autorizando o Poder Executivo a abril' ao 

n . 247, de 1901 , fixando a desprza do Minis- Ministerio da Fazen(la o credito tio réis 
tm•io tJa Indu~tFü:t , Viação e Ol.mts_ P ublicas 477:121$620, onro, • supplementa;r ã ... verba 
Inn;n. o:exort~IClo de IH92; _ . n. 35 do aeL 28 da lei n. 746; de 29 de de~ 

'Lontmnaçao da rn dJ.Sr.tl.'\;,5<~0 rlo Pl'OJOCto ll. zcmbro de 1900; 
HD A.,il.o IDO!, nc{tal~clccondo que •~s eta,pas ]"discussão do projepto n. 2ü2 A, de 1901, 
do~ ülliciaes do exerci. ~o o d:~ o,J'ma./ht nnnc:t autorizando o Governo a despender a té. a 
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~------------------------- -------------~----------~--------------------~ 
quanLi;~ de riO:O~O$ J!~tl'<~ <.tuxiliar ,as tl:s~~-r 154(t SESSÃO Rl\I 21 DI.; NOVEMDRO DE 1001 
zas de Installaeao o os tra,lmlllo::> do congt G:i;:;O 
Agrícola; • - . Pre::;idencic~ do Sr. Sal1;1'0 Dias (io , Vice .. 

Continuação d:t diseussã,o unida, do pro- Prcside1ite.) 
jecto n. 105 B, do 1 POl, com pa,ro~er sobre 
as ememl<.ts offerecida::r na 2"- discnssao do peo
jocto n. 105 A.(úo Semulo), quD crea no. Dis
tricto Federal m:tis um oíiicio de registro 
de hypotheccts, com a designação do tol'
ceieo; 

. 2'~ di se nssão do -lH'o.j o c to n . 62 A, de l 00 l, 
a1tora,ndo a ebssc 1'', n. 1, d<1s Tariüts üas 
Alfa,ndogas ; · , 

Discussão müc;t do lH'ujoctl) n. 20,1 A, d.c 
1001 (do Senado), concoclcmlo um anno ele 11-
ccnç<t, com ordenado, ao Dr. Zac<tri:Ls do 
Rego Montcir·o, jui:r. do TI'ibun;J.l Civil e Ct'i
minal, 11:tl'tt tr<.~t<.~r de su:.~ ScLUdc onde lho 
convier; 

Discussão unica, do projccto n. HJO, de 
1001, ~mtorizando o Govei•no a conceder ao 
ma;chinista , do 7.2'" classe rb Estrndct de 
l?erro Central do Brazil, Achilles Arna.ud 
Coutinho u1n anno <le 1icençà, com orde
nado, 11at·a tratar do sua Simdc onde llte 
convier; 

Dlr;cus:'l~o unic<~ do pl'ojecto n. lGD, de 
1U01, autorizando o Pouer Executivo a con
ceder un1 anno. de licenç:L, com o ocdenado 
a que ti ver dir·oito, ao ba.charul Mi1nocl. 
Jgnado Ccn•vc.ülw de rvicndonça,, juiz sccciun~l 
do Estc.tdo do Pará,; 

Nov<.~ discussão do projecto n. 102, do 
IDO 1, rolhtc~·ãn pai% noV<L dtscussão <lo pro
jocto quo <wtoriz:.~ o Potlcr Executivo a 
conccdm· dous annos do lic01wa, com soldo 
::>implcs, ao capitão do cor·po do cst:vlo
maior do oxot·cito Pcdl'o 3~tollw da Cu
nlw., prtl'êt tratar de negociofJ üc seu in
teresso dentro do paiz_ (emendo. dost<.tcmcht üo 
})rojccto n. 102, de 1901); 

Disc11ssão unicn, da omontb do Sonalh· ao 
lH'o,jecto n. 5U A, do 1901, quo autoriím o 
Pollct· Executivo a conceder ao cngenlteiw 
Joa.qulm Huot Bacolliu·, rcspuit;ado::~ o~ dieci
tos udquirídos, a constt'llcçãu, uso o goso do 
uma ostt·<u1a, do feri'o que, p;trtindo de Ma
mtos, siga o rumo geral do not·to, c nas con-

-<lições q uc ost.'tboleco ; 
3o. discns:>ã.o do peojcc!;o n. lRD, do lDOl, 

Ct'Octlldü Vitdu~ Ctil•gos U<L l{opartiçf:LO Gcl'<~l 
do~ Con·eios e nl<.Ll'C<lllÜü·llws os resjwef;i vos 
voncimoni;os. 

Ao moio dL.t p1•ocerle-so á chamada; <t que 
respondem os Srs. Sutyr·o Dia.s;. Carlos de 
Nov<te.':l, Angelo Noto, Aga,pii;o <los Santos, 
Luiz Gualberto, Ga.briol Salgado, Sá Pei ... 
x:oto; Ari;lmr Lemo~, l!osannalt de O li veira1 
Antonio Bastos, Sorzoclcllo Corrêa, Luiz Do-
nünglles, Cunha Ma,rtim;, João Gayo::;o, Vir.o. 
gilio Brigido,_ Nog11etra Accioly, · Franç~sco -
Sá, SoPgio Saboya, Eloy do Souza, Ta.varcs 
elo Lyra,, Tl'indadc, Bricio FiUw, Arroxellas 
Ga,lvão, Raymundo tle Mir<.tl1flêt,.Joviniano do 

· C<.trvalllo, Rodrigues Dorüt. Seabra, Felix. 
Gttsp<Ll', Manoel Caetano, Paula Guimarães; 
Alves B<Lrbosa, Par.,nhos Montenegro, i->i
nhoiro Junior, Nelson (lo VasconccUos,Raul 
Ba,eroso, Doocleciano do Sonza, Alves de 
Beito, Silva Castro, Maeüns Toíxeir•tt, Thco~ 
philo · Ottoni, Vil'iat.o Mascarenhas, João 
Luiz, Moni;eir·o <lo Bareos, Espcri.dião,Bucno 
do Paivn., Alfreüo Pinto, Cameieo do Rc
zunde, Francisco Salles, Adalberto Forrar., 
Leonel Fllllo, Antonio Zacba,riêtS, Henrü1uo 
S<dlus, Eduat·tlo Pimentel,· Ologario Maciel, 
Gustn,vo Godoy, Dominguo~; do Ca,stro, Dino 
Bueno, Caju,do, Ln.mcnlm Lin.s, Carlos Ca
valccLnti, Paula Ramo::;, F'i'<.Lncisco Tolen~ 
tino, Ameliano Barbosa, Ve.::pasiano do Al
buquerque, Alfredo Varella, Cassiano . do 
N<tscime1Ho e Diogo Fortuna. 

Abt•e-.~e a sessão. 

E' litla, o. post::t em cliscussão a acta, 

O S1•. l\lardns Teixeira (pela 
ordem) - Sr. Prcsídcnt3, cmbor<L de uma. 
pontualid<Lllo c fL•oqncnci;_t quasi ab;:;olutas 
11a::; sussõe::; diumas, nüo posso thzcr onteo 
tanto n:.ts nocturnas, C'Jlll receio de ox.por·
rne <L noute. 

8ü·v<tm osta,s pctl<.tvra~ d.o justiíic;_tç5:o a 
~tlg·umi.tS fitltas <pw tenho dadó à noüto o u. 
·ouf;ras qno ainll<L po~sa, dar. 

I~m seguida, é :.tppi'o vttcla <t étct:.t da sessão 
an tec:udcn te. 

OIUH~:vl DO DIA 

A ortlom do din da suss:'to nuctm·JJtL é a. 
seguinte: 

O S1•. IJ)l·csidento- Não hnvondo 
rmn1cro Iogal p:tl'<t so pt·occ,lor ;i vot;aç;lo da 
matcria íJJdicctcla rw. orúcm do diu,, p<tSS<t-sc ti.. 

15 mlnu- rmüol'ia em di.scuss~to. 
Dlscussào de orç<tmuntos. 
Lcvania.-so a soss<.l,o ús 4 hol'<tS c 

tos d.a tMd o • · E' annuncia,da ~t coniiinnação. da 2a. dis4 

enssi'Lo ao projücto n. 247, de 1901, fixando a 
de . .;pcz<~ tlo Ministcrio da Ind.nstria, Viação 

c Obras Pul.dicas Jl<U<t o excrcicio de 1902. 
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O Sr. I:»residente - Tom a pala
vra. o Sr. Joflo Gayos). 

O Sr. João Gavosso vom fazer 
breves consider<tções no se~1tído de j11sWimr 
a omonda ilUt1 a representação elo Plauhy 
offerecen ao projecb de , orç1m::mt6-ém de
bate, autorizando o Governo <t fazer contsm
plar n~~ escab do Lloyd Brazileiro o sorviço 
de tre:-:; viagens mensaes á kdüa de Tutoya 
(no porto de Cajueir•os, Estado do Piaully), 
podendo para isso. despender a quantitt no
cessaria. 

E' com aJgum constrangLnento que occupa 
a trihun,t, poi.; reconhece o tempo pr0cíoso 
que vao roubr~r á Ca.mara. Esta emenda, 
l)OI'(•m, é rle maximo interesse para o seu 
Estado, que se acha quasi i:sohtdo n:1 Rcpn
blica. 

lia anno.3 atr•{ts a C<mutr<t, reconhecendo as 
vantagens da medida que defendo, autorizou 
a verba necessarin, pttr<L escttlrt do pot'to de 
Amarração. O Lloyd impugnou }Jelas fliffi
culdades do akacaçã.o. O orador é testemu
nha destas difficuldades. Em virtude desta 
impugnação foi supprimida a verba de 3J 
contos. 

No n.nno pas ;ado não tratou do assumpto, 
devido ás diificuldade:;; financeiras do paiz. 

A emenda que jus 1iifictt vem s •,ti::;fazer 
uma urgente ncccssid<ulo. como jcí. disse. 

Lembrou o porto de Cajueit•os por ser, na 
opiniã,o aui;oriz-td;t de Mouchoz o_ do pt'lttico 
Felippc, o que melhoecs V<~nhgons offcrece 
na Jmhia de Tutoy<t. 

A peoposito, explica o incidente que se dcn 
com a iltu:-;tt·o ropl'osontaÇão d·o E~b(_lo do 
M<thmhão, p:tm provar que i;inl\a, l;o<lo cm
l)Cnho em concilia.t• os in f.el'(}ssos dos dou:-~ 
Esta.dos, como pódo dar o :::ou tostemunho o 
digno relat,or do projccto. 
-- Em rcspost.a a tun ap:u•to,<liz quo não i;oem 
razão ar111ellns que suspcit:trn d<L sevm·i<bdo 
do posto tbcal em Caj1wiL·os, como clomonsl;ea 
Cf)nl a opinião do St•. J;msen Müller o alga
rismos do urn rcl<L to rio do consul do Li ver-
pool. . 

Faz jnstiç<L aos dist.inctos collcgas, lJopLt-
, t<tdos pelo M:tt•:mhão, mas precisa. conib:.tter 
tão injn:-:;ta. ünp1ltu.çã.o a hem da vot•d:.l/lc: W 
ainda. um f1•ucl;o da ri v;tlidadc <lo com morei o 
-maranhen::;c com o do sm1 E:-:;tia.do. 

Termfn;t pedindo que a, h;wc<.tda m;u•;t
nhensc eumpm o acconlo foiiio em rclaçã,o á 
cmen(b c !'Olicih <.~ <tpprovaç~ão dos1iêL. (Muito 
1nnn; muito uent.) , 

Compal'ocmn mais os St'::l. C<trlos ~"Iat•
ccllino, l111lio do HJ·azil, .Josü Euzobio, Uuo
delha Mourão, Anizio do Al1rnu, Jo:tcjuim Pi-
1'C8, TIJOIIJ<L;t, Cav:tlcanl.i, João Lopes, Fr·o~ 
de1•ico Borges, Ca.tttillo do HolhrHb,, C('.l\1.\l 
(te Souza, i'eíxch·;~ de ~ü., Gomed de Matt.o.-:, 

.Joã.o Vieiea, Pereira, de Lyen., Esmeraldino 
Bandeira, Julio do Mello, E:;;tacio Coimbra, 
Pedl\) P~Cwrirunbnco, Araujo Góes, Noiva, Au
gusto França, Miliion, Tosta, Augusto de 
l,,eeitas, Tolentino do3 Santos, Galdino Lo
reto, Jolê Monja.rdim, Hcl'eclia de Sà, Hen
rique Lag._len, Osca.r Godoy, Sá Freire, 
Baeros Pranco Junior, Antonino Fb.lho, 
Lourenço Bêtptista, Custodio Coelho, Julio 
Santos, Olivoü·a Figueieedo,. Francisco Vei= 
ga, Peniüo li'itho, Lamartine, P<ldua Rezende, 
Fernando Prestes, Moruil'a. da Silva, Valois · 
de Castro, Cost:t Juniot•, Adolpho Gordo,· 
Luiz Piza., Benedicto de Souza, Lindolpho 
Sm't'<t, Alc:ncar Guimarães, Soarc!i dos San
tos, Angelo Pinheiro, Gcrmalw Hasslochor, 
Victorino Mon:;eiro c Rivadavia Corl'ê<t. 

Deixa.m de comparecee com caus;~ p;trlii
cipada os Srs. Vaz de Mello, Ul'bano ~an
tas, G;_tstão da Cunha, JosG Boitoux, Pedro 
Chermont, Rodrigues Forliandes, Christino 
Cruz, Augusto Severo, Pereii•a Reis, Soa.res 
Noiva, Lima Filho, Mala,qui;ts Gonç<tlves, 
Morei ea, Al v c.:;, Cornclio d<t Fonseca., Elpidio 
Figucil•odo, Ali'onso Cost:t, José Duarte, Ep<L
minondas Gracindo, Fr;wcisco Sudré, Vergne 
de Abreu, Marculino 1\Iom•a, Dionysio Cor-
queira., Celso do.3 It~;is, Sampaio Fcrraz,.Mar-
1;inho Campas, Pereira dos Santo_s, Aureliano 
dos Sttntos, .baquim Breve.~. 1-tangel Pesbna, 
E-stevã'o Lobo, Ildcfons:.> Alvirn. Moni;eh·o d:t 
Silvcir<L, Mayrink, Ar1;hut• Torre;;, Manoel 
Fulgcncio, Nogucit'éL Junior, Lindolpho Cac
ütru, Miranda. Azevedo, Oliveira Braga, 
Bueno do Anlll'<L<lrt, P;wlino Ua.rlos, Cincina
to 'Br;tg-a, Alf'rt~tlu mlis, AZC\fOtlo lVbr·qucs, 
Antonio Cinl.t•a,, HOI'JIIonogitdo tle Mora.es, 
Ovidio Abt•n.Jtf.e3, Manf)Ol Alvos, X:tvior do 
VaJle, .Ttú:> C:~ntlid1), Mu.rçal Escobar, Fra.n
ciseu Mout•ae Pinl;" d:L Rocha. 

E som c<tus·L os Sed. Allnujuorquo Sorcjo, 
R:t,ytJLILIHlu At•liltlll', Thom;tz Accioly, Ounr.~ ~
lo ::lou Íi'>, Sil Vit l\hriz, Ernliriu Gontinlw, 
Sylvio Runtot·o, Faust1J C<Lrdoso, Casl;r·o Ro
bcllo, gugonio Tourinho, Adall>odo Guima-

'eão:3, H.odrigucs Linli1, Edtt<tl'do Ramos, Jos.~ 
Marcellino, lt'ineu 'M:tclmrlo, Augusto deVas
concellos, Nilo Peça.nh<t, Pereira. Lima, Jos8 
Bonif'aeio, Lamounior GodofreJo, L'Lndulpho 
de M<L)}.'i.tlhã.es, Carlos O !;tuni, RoLlulpho Pa.i
xào, Rodolplw Mira.nd:t, .To;Lquirn Alvaro, 
Edmundo d<t Fonsoctt, Teixeira Bra,ndiio, Bttr
l)()'liL Linu, Fru.ncisco Alencastro e Campos 
Carliim•. 

O Eh ... Presidente- ContinthJ, a, 2•\ 
diSCllSSã.otlo prujoct:J n. 2'17, de !DOI, fixa.ntlo 
<L tlo.~puZJ, tliJ !'vlini!'ficrio da. lndust;ri:t, Vi;Lçho 
c Ü~JI'itS PuiJlie;ts l1aea o <.'XCl'nicio de HJ0.2. 

Tom <L p<Ü<tVra u Se. P<Ltllu, Ra,mos. 
() !Sr. I•:aula J\u.tl\t)l!!il di'l.. que vem 

talll!Jt~m tlisenti L' o Orç<Lmento di~ Viação c 
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sejam as suas primeiras palav1·as 1l.irigirla.s moclo por que é pt'ejudicial ao commercio 
em favor da lavoura do p;1iz, A' lavom·~t. fo- dos Est;vios intct•mediarios o· serviço do 
ram dedic<.tdas as pl'imdt·as phra.ses elo Or- Lloyd Be;.~zileiro. 
çamento em debate e della, tr<.tta.m como uma Os vapores desta cmup:t.n1lia, quo s:1hcm do · 
que.'ltão importante, quo l'Gitlmente é, os re- extremo norte ou do extremo suL <la.- Repu
la.torios apt'esentn.d.os pelos Srs. JVIiúistl'oS da· lllicn., voem qua.si sempre com os vãos com,... 
Fazenda e Viação a.o Sr. Presidente da Re- drcta.mentc cheios, com a lotação de passa
publica. Ambo~ · cbamam a attnnção tio SP~ geieos completa, de maneira que nenhum 
Presidente da. Republica para. esta llai'r,o da. serviço prest_a aos portos int.ermediartos, 
brazileira e pedem o concurso do Congresso havendo Estados om que os seus portos são· 
industria. Naciorial, no sentido de fazer-se apo_nas visitados uma vez por mez. 
alguma cousa, sinãó p êW<1 sal val-a da cl'iso Para. attendcr a C$Ses inconvenientes, apre
tremenda que actualmcntc atrnvessa, pelo 1'\entott uma emenda autorizando o Governo 
menos para encaminhar unw solução quo a a, quando tlvei' ele assignar no-vo contracto, 
liberte desta cri::;e. introduzir clausulas qu~ attendam <t dimi-

Entre as medidas lcmbi'rt.das pelo Sr. Mi- nuiçã_o dos fl'ctes para os gcneros de produ-fl 
nistrci da Viação para obter-se . esse deside- cção nacionnJ o ouriguom o Lloyd a reservár 
ratunt estü. a do . facilidade c barateza de. os vã.os necc>ssarios em cada vapor :para o 
transporte para a, prorJucção .agt'icoht.. o transporte das morcadorias dos porl;os inter
orador lê trechos dos relatorios citados, lcm- me(lia.rios, clesd.e que elles sejam solicitados 
brando que o Sr. Ministrou(); Fazcmln. se a.cha co1n 72 hol'as do antecedoncia e, quando de 
filiado a umaescola qne nogi.t 0 dever da. in- -todo sej<~, impossível guarda.r esses vãos, a. 
tervenção do Estado 11,18 indusf;rias·. -tru.nsportal-tt no prazo maximo. de 8 dias. 

O relator do orçn.mcnto c1n dclJ<Ltc dedicou A . Commissã.o acceitou ela omend~ ess~s. 
a primeira. paglna do seu pu,rcccr ii. lavoura duas part.cs c o orador, como ~ssa provulenma 
apon-tando não só as suas neccs::;iua:des im: ex~c-i~t~tda melhorará o serviço, declara-sa 
prescindiveis ·e urgentes, como. ta.mbem 0 sa1;1.sfmt?,_ esperando que o Governo cumpra 
dos prezo dos poderes publícos om. relação a t a chspostçao · · -
ella. · , A ru·brica q uc se segue ê a da esta tistica;, e 

O orador lê a pri~neira pagina. do parecer, a: ... J:)llu. foi olferecidv .. uma, orr:end.<~ pcko 
salientando que lla ncllo uma phrasc f'oliz, a Se. Fa~s~o Cu.l'l.~oso, cuJa pr1meu·u. parte u. 
quo ob.1erva'qne: «De algum tempo a csü1 Comm.u;sa.o acceltou ~C! or:J.doe a.clw. qno bom 
parto se tmnsfol'moupt·oí'tnHl<tmeu1;e a, plry- and<tt><~ a Camara.. reJCitamlo todo <L emenda., -. 
sionomia desta lei. A loi tio or~a.mon to úa pm·qu~tnto, d<1 lClt.uru. que fez do parecer, 
vüwão não é um<t lei de do.mn vol vimcnto chegou ;i conclusão de que os argumentos ma.s uma lei de consnrvaciiio.» ' :.1.1lduzitlos contt•u. a ultima parte da emenda 

O 
.1 ) ' • . i . . sft.o porfuitamonte a.pplicavois á primeira. 

orauor ac HL que nom 1:-; ;o e, mas sun ' , . . , . _ 
tuun. lei tle dest.1·uk::to, nma. lei de tlem1o1·,)- . . bnl.rat~do na. rubr1ca..segmnto-Estru.~s de 
11a.monto. '.{'em sitio as-:im dost.Ll 180G, qu<.tndo ff~ryo:-rllz .que ~c.m ma.1s mna. vez occu.::;1ao do 
o Congr·csso, forçado pula ~it;H;v,:ão !in<ti1ceira t•ofo~·~'-so :L P~.lt1.w~~o n.t·.ru.n~amcn~o~ n~as a 
t.lo paiz, foi obrigado a manrl;~1· SltNpondor qu?,:--I.<L~ ~em ::>l_~q t.a.~ .. dcba.!·l~~ c .. ?' c~unp~nha 
todos os te<tbn.lhos ditS ostt·~td<ts do í'ono 0 de lo' .~n l"td<t coHI.L a e:-;sa pold.ICtt Ji.l. vu.e dando 
molhor...tmcnto~ tlc n.Ln·úns llostO~. rosu!tado · .. 

. - ~ o . . . Nao 1)0 rofeemt tambem ao arrendamento 
.na _cruas1 so.c ann,Js qt~o se lJa.l.o pehL co~o- tla~ cstrauati do not·t.c, p:.H'quanto considera-o 

mzaç":o do nosso solo e am.'la natla con~cgum, üwto consumm<tdo; nã.o pôde cleixar, porém de 
desannnou. Ta.ntos e t etOS !oram os u.rgumon- :-::aliont<J.p quo i;auto :.t iíupeonsa europén. como 
t~s empregados .quo o C9ngr·e.:;so en tendeu u. tlo Br'hzil d,'io como fractt.ssadas outras o:pc;;. 
nao tomu.r a. sor10 a soluº~w c~o:s.;e problema. raçõo.-: de resgate inicJada.s. 
O tempo tom prov;t~o quo n_;w <.tntloLt m<.~l Nio se occupa.r<i. domorarlamonte dtts 
q!mndo mostrava os Inconvomtmt~::>- da rosct- ouét•tts emenda.s relativt~S propriamente á 
sao do contracto com a Mctropoltt:Lna, sem lavoura. c que fiO'uram no impresso sob 
umu. providenci<L immcdíat.a. <L respeito uos ns. · 26, 27 0 29. o 

contractos lavraclos, em Vlt·üvlc do J.ccreto o relator não é contrario a essas emendas, 
n.o 528, do Governo Provlsorio.· mas S.Ex., ela.borando o seu pare~er, alitende -

Teem surgido diversas questões attincntos mais :t sitt1ação ftna.nccira do pa.iz do q_uo á. 
a esta., e muitos cecditos tccrn sido abertos situa<;5.o da hwoura e esquecendo-se de que 
para indemnízaç"õss. áquella depondo desta. . 

Um<.t quc::;tfí.o ClUC S\~ pr(mdo in(;imamcnto Tom it'lSim se occupallo do dous <los factoe 
ao presente lia. lavom•tt D<teional-6 <.t üa. na- l'0:-3 qun con:-Jillet'<.Lindisponsa.vci:-3 pa.ra a. solne '·· 
vegação. Pódo d<~r testemunho pu::;sual do <.,:"ü.o do l.H'oblomu.- o d.Q br<.~ço e o tle tl?au3.,. -



Câmara dos Deputados- Impresso em 21 /05/2015 10 21 - Página 4 de 11 

porte, e ni'io se occup;t (h quest5:o üu c:L-~ es(·.r;_ulas de f,n'l'O cnte;L, sí é em P<~pel, par<t 
:pital porquc1 e \la. não e:~l.1D no Ol'<,:a.mcnto. o rundo de res:;a.te, si é em ouro, p;wa o 

Vac entl·ar na scg·unda pat·tc da. (lUcstãu de rundo do g:u·<Lntüt, L;to é, entra~ para. duas 
transporGc. eahas d(~::;tina<l;u:> <.t melhorar <L situação 

Podo-se dizer que as cunclusí:ies do Con- !lnanct ~ü·a du pa.iz, a sa.l var o seu credüo e, 
grosso Agt•icoL~ acha.m-se bom in tm·peota.das sug-Hn,Jo pensa o Se. Minidtro da Fazendn., a 
na emend<.~ n. 5;~, <Lpl'csenL<~da pot· IJHinzc elev:w a, ta.xa, ca.mbial. 
deputações. A uni c<~ estt·ad<.t de ferro que não foi 

Apeesontando a omcnüa, si) o fez dcpob .!e <H'L'onúada foi a. Centea.l, e orador sempre se 
acura.do estud1) e cone-lhe o <kVOl' ele vi.e l1ttteu contr<.L taJ al'r<:mda.mep.to. As zom~s qne 
mostrar qJ.loC o pa.t'(\CCW <b Commis~ã.o tlt} a ConGra.l a.tra.vcssa. são, <.tlüm do tudo, bene
Qrçamcnto é i nsustenta vcl. tieia.<.las por tarl!'n.s mais modicas do que c.LS 

Essa emondi1m<mda, t!UC ::;oja.m applica<ll)s da.s otitras cst.raüa.s. 
dos salllos dn. Contr·a.l, mn<.L pil.rtc na::; oln·as N<Lda m<ds j1tsLo lhe p<trec<f ·do que a, 
da mesma cstrad<t c nas de ou1;ras do llt.tií'-, o tLpplica<;ã.o do p;~dc tio saltlo da Central nas 

11 o parecer é insustcntavnl pül'(llte, dizendo oiJl'aS do qno carecom as e.straa.a.s que ficam 
que a estl'a.da nã.o di'L .sal•lo tü.o a v ull,;tdo::> 11os Estados. 
consigm~ uma pe<1ucnn. pal'i.c (lllf\ ehama Ag<n'a quo se e::;tá em um periodo de tran· 
2.500 contos pa.ra o prolonga.munto al;ü Cm·- qttilidi.ulc, urge que s0 olhe um l)OUco para 
vello c alargamento <l<L l1i1;ola. do ra.mal tlc o.)ses o.->tw.los. 
S. Paulo. Os ~< Lcl'ifícios, qtte a. Na.ção fez com a 

Diz Cl?-<: a Ccn_ try.l ~ómo~t.c Dlll dt~ns ;llll_l_l)=' 

1 

Ccnti·nl o;3tào .so.ndo <tg-or't:t compensados com 
deu dc(tc2t e, dop01s de otnras coost<Üll'<M)ucs os seus s<.duo.;; . Acha, port<tnto, quo se deve 
nesse sentido, affirma que olla tem so~npee n.pl)lic<H' parte du,:;tod ~aldos com a.s esti-adas 
du.do i:ialdo, com exccpç~t"to <ic dous exeL'I: i<~io.'-', (los Est<td.os, po1•quo i:->so é. unm medid<~ ,justa 
desde 1858, Si.tldos Clllü chegaram ~ogrwdo e o producto do um estud.o scrio. 
disse o iUustro I'Cla.tol' em U:JOO, a. sete mil J.ú Hm tupico do pa.rccor dauo sohre a. 
c tantos contos, confonrw us q nadl'os ap1·c- omcnda. pelo SI'. Fr;:wclsco Sú., no senti !lo 
sentados no rcla.torio deste anno o em todos do pt·ov<.tl; (JHC S. Ex., que accusa os De
os apresent<Ltlos até lw.je. pnta(tos 1lue <qH·csentu.rrfrn ;L emenda de 1'<1.~ 

A primeir~~ qucstào, p:n·i.a,nto, nc.-d,:t zororn-no com um espirlto I'egional, tmn 
discus~ão e a seguinte: S<.LlJcr (1u:ll o sal<lu <Ü~ tí..tJniJcm este cspil'ito. Aílirnm que a me· 
-Centmlno e.xercicio vigeni;n e fJUal o s;.ddo dida contida n:.L enwmla nã.o tr·iumphou, por·· 
provavel no exercício futuro. que f<Lzom pat·to lhL Commissão de Ot·ç<tmcnto 

A Commissão tle Orç:nnenl;o ma.ndu11 appll- tr'cs minoit·us c um pa.ttlista. 
cardo sa.Ldo do cxorcício de 1001. nol;tl bt~m ,);i, tlcixon denwn:~tt'<LLlo: 1°, flltC a Contr·al 
a Cn.maT'a, a quan iiia.; do 2.5UO:UUU* c a (br;í. um s:Lldo :-:;t.qJui'Í.ul' a seis mil contos nos 
emen(la m•tnduu a.pplic;w do::; ~a,l(lus dn l!J01 doud exoreieio::i; :!-'', quo o relator diJ. Com
e de 1002 a quantl;.t lle li.OUO:OIJOS, :í. con- mis~ftu n<Vl tem ra.zã.o, &ornando para, lm:;o 
strucçã.o de diver:-:;as obr:.Ls. dil. SUi.L argumoublfjÜo o ::nld.u do !DUO ; 3", 

Esr,:l, port;u.nl;o,.J'úra. da. r1uc.-;t:'i.o o sa.l1lo do fllln <L::i ohl'<LS de 11ue <L emenda. ·tl'<ti.a :-;il.o m·-
1900. ~a cifl'a com qucjoga con:::t;uHotJWIHu guntu~l c íwlispnnsavcis, n 4", que o::; saldos 
em seu p:Lrecer o Hlustt·c l'üla.í;ol' (~ u ~;tltlu d<L Cnntt·a.L não tlovem f3er· .-;ó eurn clliL des
de 1900.Este fui de ~.fiUO e I.;Lnl,u.~ (! l)ttl;o.~ u tH:nd.idcm porque ella fui construída. como 
não C8tú. aiJsolLli.Mnenl;o cnt qtll~s l;[o. 1worlnetu fl,> imposto nacional. 

O ::;a.ldo annu;d d:1 Corür·:.d, ne~tcs ulf,imu~ lia. um uutr·o ponto sobre o qual ouviu · 
annos, tem ~ido snpel'ior ;~ ;?. 6\fi:OUO:), do alguma~ objceçõcs c é o que se rerm·e ao§ 1° 
que dá prova o prop!'io I·elai;ul' du pó.Ll'0(;üi' d:t. emcnd<.L, qne xe diz eonsign:w um<~ me-

- ~m deba1;c. dida l!wxnqui vel,isto ~~. ;L umonda que manda 
Acha exr1ui::;iGo quo huja, s;ddo p:tt':t. o lll'o- quo o c:uver·n<J applü1uc rnens;tlmcnto em 

jecto 1la, Cornrnisxi'io o não llaja. l'at·a .. ~ua, eada urna cüts u.-·;~t·:tdcLS a, duudcci.ma pa.l'tc 
emcn(l<t rpw.ndo, pelos pt'OIH'iol:l cc.tl<·n!us du tbs verb;~:=> vot:~d : t~ para. elhts ; onue está u, 
relator, o s•dtlo :-;er·;í 1111111;o s11pol'iot· ;i vurl1a inexequibilid<tdo ·~ 
que aquella emend: ~ consigua. ::;i wtomat• a verb:~ lUOnor quo é üc GOO:OOO$ 

Chama a attonção (b Cas<L pa.r-a o <!.S:,:ulo p<u·a a. Estea,da do Fm•J•o Conde d'gu a. <lav
em que s~ aclta o no1·1;o <la. Repnblic•t, IJIIO dccima. parto ú ponco mai~ <le 40:000$, ou 
bem merece fiwores dos pcHlOl'll.':l pul!lico:> . · ,;ojam 42: 1 100.~ , c q11c tr·aba.lho se pode ftLzcr. 

E' bi.L::>t;wtc la.~ tima.vel o esta.do em <1110 ::;o eom es:q quantla, 1nensalrnnr1tf! ·~ 
acham rnuii;os localklado::; ne::::-J;L lHU'f;c · da, A ohjllC<::\.o nào proeodc: nínguern obriga. o 
Republica. Uovut'llü lo~o <lUO clle iiivul' nccc::;sidn.tlc 

Dopuis do oulit'aa com!idcraç~Õ\~B , o or<~UOI' d1j :..t<:Lst; I, J' quanti:.~ avult<~tlt,~. na <tcquisi~:ào do 
djz quo o producto do al'l'endanwn to da;:; Jll ;~t ol'ial pa.ra, iHida.r as oln·as, a ützor '-" 
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l 0
· de janeiro ; pocler<~ f~zd-o em I" tle m;tio, 

qww!lo tem já. um :-Jaldf) de 180 cünlos do~ 
q_ua tro mczcs an tccodentcs e corn essa. tptan
tl<t podor<."L f,,,zer facc:1o tr·aballw. 

Essa mocli.dn. vem just:unen t,c corta!' .a 
objec~:ão de que não Ho conhece o Si1lclo de 1002 
e, pM isso, nflo se pó(le manda.r appl.kar 
dcs(le j;~; fique, porém, ~abcndo a Camara. 
que n<.L Estrada. de FclTo Central, lO dias 
depois do lindo o Inc:.-;, j:t ~o sabe qual a 
receita., qu;Li a. llespeza, e, pó1·tanto, qual o 
saldo existente. · ·· · 

Si o Govceno deixar dccm·t·<H' :i.lgm1s mcws 
C depois VCl'ifÍt:aL' qno nào Jm salclos, SILS!JCII~ 
derü as obras. · • 

Mas tal nilo se d<n·;t, por·que tem uma lmsü 
segm•;L rgw pr·ova que ::;e púdo al;tcnder ;i, 
con~t1·uc<.,~àu tle~scs ram;tes L\ prolongamentos. 

A hor<t csttt dad<.L o <t sua. mi.~s'iio qtmsi 
cJncluida.. · 

. Crú que pt·ovou quo t.t emenda. tnm toda, 
ra.zã.o de sct·, c, como a Can1al'êt viu, ~ü foz 
ol.Jra. com os dados apl'esontttdos pelo propl'ío 
rchttor do Orçamento, o as conclusões a que 
cllCgou são conclusõ;•s logica.s, tieaLltts das 
lH'<.lllli::S<t·:; pol' S. Ex. cstaiJL·leci<la::;. . 

Cumpriu o seu dcvol', (~ esprm.t qnc a. Cu.
mara. sailxt CLLllliH'il' o ~mt, votantlo pela. 
cmend<t aprusont'ada. (.Muito bem.; mHilo úem. 
O oradú·r d ctrmpn:mrmlwlo.) 

Fie~L a discu .. :si'í.o allia.cÜL pela hora. 
l1 aSs<t-~e t.í. hül'<t do::;tinalb <LO expntiiente. 

Do Ft•aneisea Amolia de Son~a Concoiçào, 
oll'orcc(HJdo doellmentos p;tra ju:3tifica[' um 
pcdiclo de pensão que faz a.o Congresso Na· 
ciomd .. -A' Clnnm1s;:;lió de Pensõi:J:'l c Contas. 

V<.te a. itnprimit· o scguiute 

l'lWJ I•:C'l'O • 

N. 1()7 H -- l~H)l 

l!}nwnrla do Serwtlo ao p1·oj('do n. I 67 A, 
deste amw, que aulori-'"a o Uodm· E:.t·ec?tlivo 
a pro1·ogar por um. rtn110 (\ licença conce
llúla a :Ma11oel .Jóu'JUÍ JII. Ferreira, porteiro 
dlt e:r::tt:nr.:ta Inspccloría Ueral de Eskadas 
dtJ Ferro 

A' Commi:-:;~·ã.o de Pot ic:i)os n Poderes foi 
p:·esc11te a cm::11da do ~ênad.o ii proposiç~no 
da C<.trnara dos Deputados que <mtol'iza o 
Pouee Execut.i vo . ú. coneeder <L Ma.nool .loa
qnirn Ferreir•;L, porteiro da cxtiric(;a. Inspe
ctol'ÜL Ger'<Ll de· J<:stl'<Lda.s de FoLTo, proroga.t,:à.o 
por um <WIJO (h lieonça. com veneirnentos. 
' A Comnü~são, mLlla to11do a oppoe à rcro~ 

ricla nmentl<L, 6 do pa.reccn· quo seja ellu. 
adoptautt. 

~:'ala. tla,s Cutunüssi:íes, 21 de uovembro 
de 1\101.-RsperiditTo, presidnnto.-.ir-roxe/las 
G·al·o{io, rclu,tor.- 1'a·oares rle Llfl'(t. ~ 'P1·in:. 
r.lade. lr:et. 

() Sa·. Curlos de Novues (/" F:mend1t do Srmado ao prujer:to n. 101 A, ele; 
secretario) pt'o<!od.o a lei.tltl'it rlo ::!e'guin Lo 1901, da Ultmara dos Deputados 

Telegt'alllma : 
Cioyaz, ::!0 Je nuvollll)l'n clt: J!JOl - .J1t11tu. 

a.tHtra.dor.L ;tptll'OU hoje 7:: ;Luthcntku.::; . elei
ção 20 üo outubro vag-;~, Xavi.m· do Atmdda, 
obtendo scguint.J I'ds-ult.ado. -- Dr .,:Urbano 
Gouveia, D.4::l7 voto:>; Dr. ~of.lil~"tiàoFLrmry, 
4~i voto::! o outro::; menos vut~uuo . .;. - Rocha 
Lima, presidonte.- AttzJcrlino, socrotario.
.A' Conunis::>ão tlo Petiçt:ios c Potlcres. 

Reqncrimontus : 
lJo Antonio Roclta & Contp., ::!Ltc.cos~ot'l::; de 

A. F. do Oliveira. & Comp., pedindo soj<L o 
Gover·no hahiliktdo com o Ct'oJJto pt•nciso 
pu.l'a. o pa.ga.mcnto a r1 ue foi condcmnaci<L <.t 
Fazenda. Nacional.-- A' Conunü:JsD',o de Ot•ç;t
lllCnto. 

Vo .foHti tvlal'i:t Fm·naiHio~~ Cat•roil'a., pc
dinuo unm modilicaçfi.Q om um prujocto q11o 
oll'nroceu osttt in~ i;i,;Hkfío b:t. lwa.t·ir~. RofJ u 
l:if;ulo de- H:utc :) do Ca11tl;io c C<.~!'é. -A' 
Commissào ele Ot·çamontu. 

Cnmnrn Vol. VJI 

"\o al' :;. l. '' Ondo Rl' Jê:-<~oncudida com 
vt'neinwnl,o~-diga-::;c--Conce<lida eom oh.lo
tmr.lo. 

Senado Fedur·al, 1:2 do noveml;ro de IUOI. 
Ji'nm cisco de A.~sis Jlosa c 8itva, pro~idonl;o.
Joahim d'O. Calunda, )o HOcrcta.t•io.-A/bm·to 
JoúJ Grmçal·ve.o;, 2" ~càoi;a.f'io.-.llenl'ique da 
8-ilt:a Coulinlw,H0 ~oercü~J·io.-l"l~nnino Pires 
Ji'eiTeira, ·~ervinúo de '1'" 

l'rojccto n. 1fi7 A, _de 1901, da Camant dos 
Depui((dos, que JWOJ'Oga pm· u·m anno a li
omra concedida a1llanod Joaq?.tim Fen~ei·ra, 
porlei1·o da ,;;;:·'tine/a lú~pector;·,t Geral de Es
!rwlas de FeiTO. 

O Congr·csso Nacional rcsol v c: 
Al'l; 1.° Flea. o Poder Execnl;ivo aul;orizadó 

a prorogn.r por um a.nno a. Uconç~a concedida. 
com venc.irnonr;o,.;, pttl'U. t,r:.LI,ar de sua Haudn, 
alVIa.noel .loa.uuim l•'errcira, porl;oiro da ox
l,inei;;L Inspuel.ol'ia. Gorai de Esl;radas de F'er
r.·q, ~tddid.o <i. Seet•ol;u.I'ia de Esi;:Mlo da. lndns
j;ritt, Via~~fio c Obms Publica~. · 

5-i 
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Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 477:121$620, ouro , supplemcni;ar á vorha 
contrario. n. 35 do art. 28 da. lei n. 746, de 29 de de

Camara d.o .;; lleputados, 18 de sci;cmbro de 
IDOl.-Um·los Va~ de ilfello, prc:::idcnte.
Ca?·los A'cgusto Valente de Novaes, l " ·sccl'cta.
rio.-Ltlü Antonio Fer1·eit a Guo. lbe1·to, 4° 
secretario. servindo d.c .'2. o 

zembro de l 900 ; 
1:1. discu:3são do pl\)jecto n. 139 A, de 19:)1, 

estabelecendo quo as ebpas dos officiae.s do 
exet'cito e da armada nliflca. serão int'criorcs 
~ 1$400, qualquer qne ~..Jj :t a guarnição a 
que pertençam, salvo as excepções da lei ; 

to· discus::>ão do projccto n. 202 A, do 1901, 
O Sr·. Presidente- ~ã.o ha.vcndo autorizando o Governo él, despender até ·á 

oradurca insr.riptos c nenhum Sr. Deputado quantia de 50:000$ para auxiliar as despez:1s 
querendo us:11' da. P<thwra, dcclar<1 quo mar- de instctlln.ção 0 os trn.balhos do congresso 
ca.rú a ordem do dia para a sessão diurna de Agricola ; · · 
amn.nhK, hoje á n.oute. _ _ Continun.ção dn.discus.~ão unica ·do . projecto 
~A oc!,'d~m ~Odlt.L para a scssaodoamanha. n. 105 _ B, do 1901, com parecersohreas 
e a s~o u~nte · . , . . emendas o1ferccidas na. 2a discussão do pro~ 

Pr1mmr<t parte (ate 2 1/2 horas ou antes): jccto n. 105 A (do Senado), que croa no Dis· 
Vot<tr;i'ío tlo 1)arcccr n. 67, d.e l UO 1, reco- tricto Fodecal mais ·um ufficio de registro do 

nhecCJido Deputado pelo 2° distrlcto do Per- hypotltecas, com a dosiglHL(Ião de terceiro ; 
mtmbuco o cidadão . Jo.:i(•. do Medeiros o AI" ·2:1. discussão do projccto n. 62 A, dB 1001, 
buq u erq nc ; alterando a classe J3·, n. l, du.s Tarifas di.LS 

Votação do projccto n . 255, de I 901 , Alfandega.s ; 
autorizando o Poder Executivo a abril' ao Discussão unicn. do projecto n. 204 A,_ do 
Ministerio da Guerra o credrto de 73Ci:424$, 1901 ( J.o Senado), concedendo um anno de 
supplementt.u <i verba JOa. - -EtG.pa.s- do licença, com ordenado, ao . Dr. Zacharias do 
art. 15 da lei n. 746, de 29 de dezembro de Rego Monbirci , juiz do Tribunal Civil e Cri-
1900 (2a discussão); mina!, para tratamento de .sua saude onde 
· . Continuação da 2• discussão do projocto lhe convier ; 
n. 247, de HJOI, fix :tmlo a despeza do Minis- Discn::;são unica do peojrdo n. 183, do 
teriu da Ind.ustria, Viação e OlJI'<tS Public<LS 1901, autorizando o Poder Executivo a con· 
}lu.ra o exercício de 1902 ; ~ ceder um anno do liccnç:a,, com o respectivo 

2a. discussão do projocto n. 26:3 A, de 1901, ordenado, ::trJ 2° o.;;criptnr<Ll'io ua Alfa.ndegu. 
com }):trocor sobre cmend<LS o1Tercciuas paru. de Ma.náos .En1~as Ferreira Valle ; 
2a. discus . .;ã.o do pi'ojecto n. 203, U.e . .;tc anno, Discus3ã.o unica do projecto n. 190, do 
quo fixa it dospeza do Ministcrio dn. Guerra 1901, amorizando o governo a conceder ao 
p<.tr:t o exercício de 1002 ; machinista uc 2a classe da Esr.rttua de Fcl'ro 

Scgu11da p~tr~o ({Ls 2 :1/2 horas ou a11te~) : Central do BL'azil Achilles Arna.ud Coutinho 
Discussão unica uo projocto n. 121 A, de um annu de licença,, com ordenado, pa.ra 

1901, com parccor sobre as omond:~s ofl'crn- tra.tal' de sua saudo onde lhe convier; 
ciuas nn. ~ia di~cussã.o do peojectio 11. 121, Discus;-;·ão nnica uo projeciio n. JG!), •ln 
dosticanno, que aui;oriz;t o Poder· Exccu t,ivo HlOl, autorizando o Pod.er gxocuiiivo <t con· 
a abrir· u.o Minisl.erio da .Jus :.iça e Ncg~ocios ceder um a.nnu tlo licença., com o ortlenado 
Inl.oriores o credito de lOD:OUO$, ~npph~JllOII- <L quo tiver dieoit'J, ao bacharel Manoel 
ta.r ao n. 14; d.o ar L 2° d.a lei n. 746, de 29 Ignacio C;~rvalho do MonuonÇit, juiz ~cedo-
do d.ozombt·o de 1 901l ; na.l no E81iu.do do Pa.r·a.nú. ; 

Discn~:-:ã.o · 'unicn. do proj~cto n. 133 C, Discussão unie<1 do projeci;o n. 71, de 1901, 
de 19:11, com purecor sobre as emendas of:.. auiioriza.ndo o f~residen bc da H.epllblicá a 
fet·cci(hs lia ::~a dbcu;-.;:>ã.o d.o projee ~o n. 133 A, concccler a Antonio d.e Sanl~tL CccilüL Junior, 
deste armo, que a.nt;oríza o Pod.or Exncnt l.vo tid do thesotu•eit'O da Delegacia, Fiscal do 
a <1brie ao Minbtedo clu. .Ju:':iiiiç:n. o Negocio .~ ·rlto.-wuro Federal no Estadv de Mina.s Gc
Intcriol'e~ o credito do 11 :200~ , supplemen ti1r r:.Les, um a.nno do licença para trat<w de sua 
:i. verba 9"' do a.r&. 2° da. lni n. 746, de 2 .) ele :-;awlo onde lhe convier ; 
d.ezembro de. 1900; Discussã.o unica do pro,iccto n. 241, de 

2"' cliscussilo elo ]H'ojecb n . 253, de HlOr !9()1, imtorizanuo o Govcl'no a conceder 
a.ut.oriz:Ln<io o Poclot•. Bxocuti ViJ iL a,bl'ie a.:J nm anno <Le licença., com todo o ordenado, 
Minist,nl'io dn. Fa.zonda o.-; cÍ'Otlitus ext l'a.ordi- .~o pl'epn.r:ulor efl'ectivo da cadeira de ope
Jiarios de. 2:0768445, oneo, c 2.!154. : G00$3:~2 , ra.çiJcs o a.ppa.rclltos da Faculd.a.!lo de Me
pa.pnl, pat•a. : l.i; ~on l1~r i.Lo pa.g<Lmontu de di v i- diein<L tio Rio de Ja.noiro, Dl'. HcnritiUtl , d.e 
da.:-: do oxrwcieios !i11tlo~ ; Tolc1lo llodswol'iih; , 

~"discussão do ]n·o;jceto 11. ;~07, tlo IDO I, l>hleuss:'i.o unic:1 do ]H'o,jecto n. 184, de 
· :~.ut; IJl' i'l.a.nuu o Pt>1hw J•:xoentivu :t. alwi1· 1901, autot•izaudo o Po(let• 11:xocui;ivo a. con:. 
a.o Millisi;•~J·iu d;~ l•'<LZ.eiHhL u ermlit;u de ccdm· dons anno;; tlo licenç~a. , de Meordo 
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como disposto no §2°do <.l.rt.l 0 do · r(\gn- 2" discussãocloprojecto n. 222. de 1901 -
lamento publicado na ordem do dia Ji. 405, determinando que o:'l officiaes do exercito, 
Je 17 de janeiro de l8G6, ao ca.pitã.o do corpo _<).rrnD.da c cbsscs anncxa:'l, refol'tnados ou que 
de engenheiros Alfcmlo Soares do N<Lsci- se venln.m a, rofornl<W de accortlo com os de
monto, para trat;w de som intere.'.lscs ; cr0tos ns. 103 A, tio :30 de dezembro P.e 1889, 

Nova dbcussão do projccto n. 102 B, de e W3 A, do 30 do janeit·o de 1890, volúntarüt 
1001, redacç.ão pa.r<t nova discussão do pro- .ou c:)mpulsoriamonte, toem dirciGo ás vanta.
jccto que aut oriza o Poder Executivo~ a con- gens exa,radas no alvará de lG d0 dozcmln·o 
ceder dons annos de licença, com soldo sim.:. do 1700, e resolução dE: 20 de dezembro 
ples, ao capHão do éo<>po de e.~tado-maiol' do de 180 l; 
exercito Pedro Botelho da Cunha, para tra- P. discussão do projocto li . 146 A, de 1901, 
tar de ncgocios de seu inte.re.sse dentro do instituindo regt'<.tS para o e.:;tab31Mimento de 
}Jaiz -(emenda dos tacada do projccto n. 10.2, em prezas de armazons _gemes, d.otcrmiüa.nd'' 
de 1901) ; os d-ireitos e a3 obrigaÇões dessas emprezas; 

Discussão unica do pl'ojcc·to. n. 187, de P di~cussão do projecto n. 142 A, de 1901, 
1901, elevando de 60$ à 109$ a p ensã.o mcn- r corganiza.ndo o corpo de engenheiros na
sal do alferes honorarb do exc1·cito Antonio .vae:3 e fixando o lJessoal do re3pectivo qua
Paes d.e Sá Barreto; clro ortlinario (com parecero.,; llas Commis-

3a discussã.o do projccto n. 180, ele I 901, sõ.es de Marinha, e Guerrt\ e 01•çamcnto); 
creando varios cargos na · Repc.trtição Geral 2" discussão do projccto n. 256, de 1901, 
dos Correio.3 e marc11ndo-lhes os rei.>pectivos ctntot·iz::J,ndo o Poder Executivo a a.briP :w 
venci.mcnto> ; - Ministerio da. Fazenda. o credito cxtraol'di-

2a discussão do projocb n. 174, de 1901, nario de 47:229,P09, p::tra d,tr execução ás 
mandaQdo que o Governo d,a Rcpublica. in- scntonça. c; do Supremo Tribunal Federal, quo 
demníze, com a quantia. de 70:000$, l1 Victor C)nfirmaram as do juiz so~cionu.l da Pal'a
Meil•olles do Lim11, pelas despJzas que fez hyba, condemnando a Fazenda. Nadonal . ~t 
com a pintura, monta.gern o cu:;teio do P<.t- restituir a Paiva Vttlentc & Comp., Lemos 
norama do Doscobrhncnto do Bra,zil (com Moreira & Monte o Santos Gomes & Comp., 
substitutivo d~t Commi-;são ue Orçamento ao negociantes naquelle Estado, o que llcma:is 
pro,jccto n. 26l, do 1900); pagaram por direitos d~ kerozene importa.tlo 

211 d.iscussã.o do projcc:to n. l 06 A, de 190 I, em 1897, com a.:-> rcspcctiva.s cu.~d.as; 
autorizando o Governo a. ttbl'ir ao Ministerio 3n. di.~cuasiio do projocto n. 203, de 1901, 
ua, Justiça o Negucio~ Intcriot·es o credito autorizando o Potl:3r Executivo a abrir <tO · . 
nocess<wio pa.L'a pagttlll\'ln to do premio do M inisterio da Fazenda. o crodito de 21 ::i4G$45f:>, · 
viagem, de que tr·a.ta o ar-t. ;~2l <lo Codigo pn.ra p<~gar a A. Avoniet• & Comp. o a. Cor
do l~usino, confüeido <L Pe<l.L·o Dc:nostltcnes r·êD, C!mves & Pinto, de accordo com a•sen
Racho; tença. judichtria qun manJou l'cstituir-lhes o 

111 lliscu:;:;ão 1lo projncto n. 150 A, de l00l, qun de ma,is pagu.1•am tL Alfandoga ucsta 
instituiwlo um rogistrú d<.l.::l opm·aç~õos do\ Capita.l; 
cambio; · Discussã.o unic ~t da emcn1la elo Senado ao 

Di..-cus~ão unica do pro,jcdo n .18G,do 1901, p1•ojccto n. 45 B, de 1001, qul' :.wi;orih<L o 
c.,t;t~bolo<lOIHll) que :w cngnnlwiro Ari::~tit.les Potlcr Executivo·~ abt•ir :w Minist.m·jo d1\ 
thLlvão <lo Quoil•oz, <tlloseiHu.do no c:1rg-o de Guot·ra o credito qnc fôt> necCSS(Ll'io pa.r·;.t pa.
dit•edóe <li1 Secl'ei;(Ll'Ía do Ministerio dtt Agt'i· gal' a gl'a.t ificac,:Ko de exorcicio <L qnc teom · 
cull.m'a, Conunercio o Obras Puhlic<ts, ;'com- direito Camillo Jo.::ê Mont.eil·o <los Sa ~d;os o 
pote, desde a aposenf;aflorht, o ordenado do .Jmtq_uim Gonçalves d<L CosttL, contra.-mcstt·o 
cngoJJhoiro-fiscal do 2a cl<Lsse, correspondente c ma,ndaclor <ht o:dinch otncinn uc corrcei-
l1 25 annos ele serviço; . l'iJ elo A1·scnal de Gucl'ra da Capítial Federal; . 

Discussão unica, do pl'ojecto n.l48,do 1001, 3•~ di:;cus3ã0do pt•ojecto n. 127, do 19;)1, ·· 
autorizando o Governo a mandn.r contar ao dispondo s:1bPe a contagem d<t antiguidade · 
capitão de fragata l1'rancisco Carlton a ttn- do pos ~o dos ofllci:.Les do exercito, a que He 
tignidado.da dniia da promoção ártucHo po.-:t;u rcfe1·em os aets. l0 c 2° d<:t lat n. 330, de !J 
em 26 'de aheil (lo 18UO; de deicmbl'O de 1805; 

2a discussão do projecto n. 218, do 1901, 3"' discussã.o do projccto n. 264, de _lQOJ, 
í1lltoriz<indo o Poder Executivo as abril· ao autodzan1lo o GO\'Ol'no a pror·ogar o pt·azJ
Ministerio da. Marinl~:,L ocredE o tlc 6:121$701, concedido (L Socicdallc Montepio Gu:·al de 
::;npplomcntar á. vcl'ba 8" do n.rL 8" da lei Economia do: Scrvi,lot'C\-: do K.;iiitdo para in
n. 746, de 2D thHlewmlJro de 1 ~)00, ]nra pn.- elcmniztu• nu Thesoul'o Fcdor:tl d:t quant,ia de 
gn.mcot.o dn solüos fJ.HC competem ao.; offi- e1ue lho ü dcvedol'a., atú que es~a. ins~Huição 
CÍ<LOS l;ran .~J'Cl·idOS })<Ll'iL O IJU(),tfl'O d;L l'CSCI'Vit , 1'0.!.\"lllal'i:r,c Stl;J, SÍ I.II :!ç:ií,o, ]lutlCfl(l:J J~lOSJJlO 1'0~ 
dopoi;-:; lb :tnnulladas as re~pectivas 1·oFor- Jov:d-;,L do pa.g:.tmont;o tl;t iutpol'l;;tucia em 
mas. - qnu Jh~oLL <tlt:i.ml;ad<~ no a.nno de LtiU9; 
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:y•. disett s~~io do pro.ir~do 11. 1:1·2, de 1\JO\, l' m1m· E :-wt~ Htivo :1. eonn~del.' ao ü ll ~l'ltlleit·o 
a. utoriz;~ndo o PotleJ' Exec:u tivo a aiP·ie ao .Jo;vlUÍIIl If11 ot J:a<~dLLt', l't!spnil,;ulo::> th direi
Min'istol'io da, M:v·inlt;t, o el'ed.U.o tlc lUO:(HJIJ$, tos ; ld!Jtl í.l'itlo~, :•, <:Ottslit'ttc<}:i/J , uso o goso tle 
::;nppleJtl<~nt:.te :~oo a.t·t. i-i", 11. ~ l -- Ob1·as- um:1. !':sl.r·;ttb do l'u1To IJ'IU, Jl iLI ' Lindo tle Mu.
da. lei. n. 74G, üo ::2~1 de <le:wmlJro de 1noo ; 11:í.us, siga. o rumo ~;tn·;ll\lo not•l,<·., e na.:-> eoll· 

~!." tliseus~;·w d.o projocto n. l ~H, <lo 1001, di~:u l~s <Lfte t:sL;t.l.ioinet~. 

~i~~;Í~~~;~~~~~~ .. ~ F~->t~~~~~~;t~xc~lc:~t;~J<{to<\; ~ti~:;~~nil~ nt11;~ ~- ;<\'~ltt:~-~; ~~~ se~sào ;i,~. :; hon~ e ·w mi-
nario de I: 1:3.:?8 p:u·a pagamon l,o <~ ,Ji voe.-:;us 
optlt':t.rios <la. Ca.s : ~ ti;L Mocth ; 

:;:• disc1tssã,o do peojcdo n. ;~: )2 A, de HJOO, 
;~utorizando o Po<lOJ' Exoeut•vo <J, i J·a.nsfur
m:u ,,,s l", ~"· o :}• tur·rnas da Silb-llii·nctut'i:t. 
do::; Co LTO i o~ em l'\ ~~" e :-3• S f \ C r,~ijpg ll:t llit'O
doritt Gor-ai, p:c!':s:wtlo os chores do tuem:t•'l :L 

cltefos do secção, desdo que pl'ü(\Dt~ltitlll :.ts 
eondi<,:i.ips rogul;tmcn1,al'cs, e J.ando <iuti·;u:! 
!H' O v j do 11 cia.s ; 

(Nocturmt) 

:3a discussão do pt·ojueto 11. Jn:3, de IDO!, Presidencía du S1•• Saly;·o ])ias ( .:~" Víee--
mttl'e<tnrlo os caso:-; c a. fúema. U<L rúvisüo das p 1·cs i. rlr:nle) 
·condernnaçõcs ; 

1 a discus.-;:"Lo do PI'O,ÍCc/;1) 1), 182 :\, <te I!JOl 
dispeu :;:LJulo a F:t;,cntl<.t Muuir.:íp:.tl de: :vleau
ta.t· o lJag:,,Jnen t.o do :,;nJlo liaS eaus:•s ern 
<filO l01· u,ul;or·a. ou rt:~, P< ~ J'<11lte a. ;jusi;iça 11)-

. eal do Dl:-:ll.l'icto Federal, o d:i, ou l;!'as JH'tJVl
ckneía!-;, cum Olllt~llU<t 1la, ComrnL--:~Tt.o ; · 

:-.!" discnssü.o do pt•ujedo 11.~7 I, tl'~ I UIJ I, a.u
t;orizaJHio o l'odm· Ex~eui;ivo a. ~thl'il' ao Mi
lliSterinda F;tZtliJda'l eJ·cuii;o nx i; r·ant·di!J<J.I'io 
~~1'. l!):~!(ii~2111J Jl<ll'ó~ C:lllllfll'ÍI! ;~ BGid~CII(:.;!, do 
,JilJZ l'iec c~ iuii<LI dt:sl.a. Capi t, :J.!, quo collrlmntlOit 
•~ Fa;~,n11d:~ Nadona.l a r·esti!.ltit' :J, J{<nnlt<HWC 
& Cõ~lllJl., llr~:.!O'~illltt<~ :.\ tlm;l :t ]H':L(,~ ;L, :t irnprll'
l.allei :L qut~ tln llliti!'l paga.J ':tlll < ~ (JJJlO d Íl'dl.u . ..; 
1lo ÍllljJ<IJ'I.a<i~o d1~ sal illqHiJ ' I,ad'l Olll 18!J7 ; 

IJiS<!IIXS:.io II!Jit~a. do ]n · ujt~• : l.o J i .~G7, tlo J~)I)IJ, 
autol'iY.:t.JI()(I o l'od<JJ' l • :xt ~ell Li Vu <L t:IJIIeOcl\W 

;\ ':-; x llf)l 'a'l da nni t o re:..;pollÜIJlll , ·~ f ~ ll alll:MI:t, 
o8 SJ'.-l. Sa. tyt·o !lias, S:i Pnixol,11, Lnb· .. uo
rnin .!.!; tl t~ :-:, .J ust ~ i':IIZt l hio • .Jrl'il.u ua.yo~o. Bndo 
Filllo .Julio dt~ Jvlullo, H.:t.y mtifl do i\limnd:~. , 
l~odt· i'~tlC ''\ Uot·ia,, Sca. b1·: ~, 'P:m\:.l Guima t·áo~, 
Alvos J·i;t,J'IJosa, U:tlttirJO Lrn·nt•J, .Jo . .;r\ Mon
jardim, H.:t,ld ll:t,J'l'UZII, i\L\'us do Brltu, Vi
ri :d .o Mit~<::l.l'Citlta.s, .J 11i1n Lu i:r,, l•:speritli<'w, 
Arblbnl'to Fei'J':tZ, Ant., .ni'' Za.dtari:ts , llolli'Í
rllll~ Sallo . ..;, L<.umtl'l;inc, UtJSt:l.vo llodoy, rY!o
l'Oir: ~ da Silvi.L, liuniingll í'S 1lo Oa.~lro, l>1110 
Huenu, Valois <I n Castro , Lui:r, Piw., Caja<l(), 
C:tl'l ox Ci.l.\'alua nti, Angolo Pinhoit·o, Atu·n
H:Lilt) B:tl'lHJ:-l:t , vo~rnsianu tl e Allmq.tr.l'(lllf;, 
Ca.s.;i :ll)<J · <lu Ní.t'\eÍ!ll<.'I1Lo o Diogo b'ul't1111;1 
(:lti). 

11111:1. !'UilSiiO dtJ J..;;;,l)() di:t.I' JfrS, ;~ <:.mí,:u• de lJ 1JÍX:t.lll rfu UO!rlp •,!'OlJI ~ I', üiJJn Cói,IIS:t paf'l;iei
idll'il tlt\ 1:-\\IK, ao· nx-tllliJli'IJg,Ldo d;t E.~tJ·:td:~. p:t1b. , os Sr:-;. V:tt, dn 1\Iello, · UrlJ:wu S;trtGIH, 
de ,..,.,.,.o CoJdrul dt~ I 'Ol'll<lllliHu :o Lttiz. AI'- C:ll'!ll ~-\ de Nov:u::-1, A11gdo · Ndi;u, f,ga.piLo 
J'!IIL"" l•'t •J'l't!il'a; 1los S;tnto:.;, L11iz lln:dbtll'l;o, ttaxiJi.,J tb C11nlla, 

l.li-;t:Jt.~ . ..;iwl!liÍI!:t.du Jll'lliw:tu n. :~.Sii, de I!Jill, . lo~~~ lloil.uux, J>nd1'" ChnJ'IlltJIJf,, H.odi·iglfe,.; 
:oo\lli>:oo\l,if.lllii v o do ~1 \ 110\,,[u itt> pl't>jedu n. :-i77, l<'ül'llil.!Hie:-; , Cllt·bt.inlJ Crti Z, ~Ol'~Íu Su.huya,, 
dco l!lfll, ch C:.tlll:t!'a do::; Oq)lrf,;tdu~ , tplü J'<!OI'· Aug tJ sl;o Sevel'o, Jlut't!ira. U.1d ~ , Soi~t ·ns Nl!iva, 
g:tuiz:t u qua.dt·o do::\ m;te hilli s l. ; ~s tlu. V a.o~ Litna. FW10 , Ma,l;tqULts liont;:d.vos, Mol'l'Ít'\1, 
(;~ddil.ivo dcsl,:.tc<trlo n:t :;a diSt' liS:-> <\o do Jll'O- Al\·n:-::, Coi'IlOlill da Fon soe:.t, J;; Jpidio tlo 
jod.u . li. ;:7 t\, de I UIHIJ. -Vide pt·u,jcetus [<' í ~ llelt'Ct lo, All'om;n C!o:;(;;J,, .Jos1': DUiLI' ÍiU, 

n::;. P:H, do IHP0, d.o :-:lunt~. do, e :l7 F, do I!JIHJ, I~p<tiJiinon,J:Ls Ul'<J.l:ind.o, J.t'l':I.IJCisr!o i-:lodl'Ü, 
d:t Ca.mar·;1 1lus l>oput,;tdu.-:; ; Feli :c I laspal', Mal'eolíno Motll':l,, Dionysiu 

;'!,a disells . ..;;'i,o do pt•u_j<:do 11. ;~GS, de I UOI, Cor·qu r~ it':l,, Colso dos H.eis, Sallll>il.Ín Ful'l'UZ, 
n.lltuJ 'ÍZi.l.lldu o J>odm· Exe~.:utivu a. :i.IJJ'ÍJ' :Lu Augu~:l;o d1~ Va.suonc1~1Ios, Mar·l;inlw CaJJipu:-:, 
MinbLm·io d:t F:tZUIHh o <:r-udii;o exi.J'<Lul·di- J>en:ir:.L do:') fl:LIJtos, J\llt'Cli ano rlo:-: Santos, 
MLl'ÍO da. :·lOlnma. rttlü IICCf~ s:->ad : ~ fi'l 1· JliLT':t t·es- .]ua.lj}lÍill Ht·eves, ·ttaugcl. P<:sl·,n.na, Estovã') 
titui_r a :Joi~o do ;\<lllin~ Fonsc:cil. o l ·~u.ns< : ::tl Lo.bu,_llrlcl'ullso Alvim, !\! o ni.CÜ I'O da .• Silvoi~·;~, 
Irm:ws & Ltmrp., JJl!g<.JC t:tn1;cs Jill H.t ~ clf<~, J·.s- M:t.y t'llll\. , i\r t.lillt' Tor·J•os, JVLI.nold J•ulgi ~ ru:to, 
ia.do de Per·na.mhuen, :i. hll)JOI' l:w eia. fllH : tl n ~o.~· twiJ·:t .JnnirJI', Lillllolplto C;.wi;:J.IIo, i\1i· 
mais pa.gal'<LIIl ;i. All':.tnd< :ga. d:t'Jlldh eíd:ult! , Ja.lld:i. Aznrndo , UliVt\i1·a, 1\J'a.;.ta., l{IIIIIJII de 
P'll' Íll!jltll'l,i L<,~ :í,~~d,~l-\oJ•oL:<.mll, de :tc:eol'd" <'.11111 i\ndJ·:tda., l'<tlliÍJ!Il C:t.l'lo:.;, Cin t·.itt:tl.o 1\J·a.g-a., 
u. ~<HJI;en<,~n. do SilJ>l 'U'JJIO 'l'J·iiJIIIJ:tl F1 :duml; .\ll'l't!du l·: llia:-:, AztJV<:diJ l\-T:u·qlfm:, Anto11io 

lli~eu:-s5.u llliÍ<:<L (da. <~ltlt•. n<h do :--;<•tw.do) a.o Cint.t· :L , Hl•.t' II\1 \IH\gildo Üt\ MnJ•;u::..: , Tuix.t:it·a. 
}H'uj<:ct.o n. 50 ;\ 1 du I~HJI, tjiiO auliul·jz:J, () J>r:.md::~'J 7 Uvidio AIH·:wl;c;-;, l\1:~ . nod ;\lvcB, 
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X:wim• df) Valle, .Joií_;, C:-~.nd ido, 1\ictr'l-:;:tl 1 ~>~
cohar, Fr:::t.Jl. (~i:-):•> Muuea, o Pinto d :~ H.,)elr:t. 

E Rem C:J,USil. .'S St'.<;, ca:í'lo~ Ma.l'cnllino · 
Alh11qum·rluo Ser·r\jo •. r;a.ht'iol ~aJgado , Ar ·~ 
tlmt· Lemos, Hn~arrrl:Ut ·L~ ()livoiJ.'' ;I,, Antonio 
I~;J,,;I;os,, rndio do Ht·n:l.if, Sm·zcd.dlo COl'l'l~a., 
l·m·,Jetlw. \TnüJ'Õ.O, Cnnha. M::t.rtin~, ;\nizio do 
~ htüth .lo::t.q.ui rn P il'OS,- R:~ymu ndo i\ etlnc·, 
l'hn~11ar, Accruly, Virgi tio Bt·ígid o; Noguni.l'a. 
~c:cwl_y, Tt~om;~;t, C:w:dc ; ~nti, .JoU.o Lop<!S, 
J.q•:Lnci-:co S:í., Fr·ednl'ico Hor•g(\S, Gonqa.lo 
?,o•.tl;o, ! t;i~>y d~~ So11;,;r,, T:w:trns rlo Ly r:J., 
lt'LIH1:ule, C:wnllo d<\ !Jolla.nd:t., Silv:1 Ma.dz, 
l<:I'IHir·io Coui.inlto, Cel~o dt\ Souza., Tt•ixcie:t 
elo S:i., Oomes <ln .Mll.ttos, Joil.o Videa., Pe
rr•il•a, dn Lyl'n., f •:sntcr·~tldino Bandeira, l•:s
ta.c:ir> CoinJ.iJra, Ped r.·o Por-n:r.JUhur:o, Araujn 
( h'>o~, Arroxnllas G:tl vã.o, .Jovini:~no tlc Ca.l'
v :dho,Sylvio Jtornnro , F;1.nsiio Cartlrmo , Cas
tt•o H.obcllo, Neiva,, Augusto Fr·a,tH;n., Milton, 
Tosta, Manoel. Cantano, Eugenio Tom·inlw, 
Vnrgne de Ahrnu, Ada.lbeeto Ouint<LrTic ls, 
Augusto de Pr·citas, H.odrigucs Lima., Tolon
tino do::; Sa.nt.os, Eduardo J{:l.mos, J>a.r·;wlws 
Montcn.egro, Pinltciro .Junior, .To.~t\ M:trcol
Jino, linrodi<L un S:i., Irincu Macha.clo, Hem roi
quo Ln.grlen, Nol$on do Vaseoneellos, Os(~: Lr 
Uorloy, St~ Feeiro, Hunos Franco Jrrnio1·, An
tonino Fiallw, Deoclcciano rle . S~uz:t, Nilo 
Por;a.nlla, Lourenço H;tptista., SiLV<L Cast.1·o, 
Custo<lio Coelho, Pot·oir';l. Lima., .Julio <los 
S:tntOf.:, M:~rtins Toixeil'a, Olivnit•a Figur.i
rcdu, Thoopllilo Ott.oni, Ft·attc:hco Veig·;~, 
.los(í Bonifa.cio, Montoir·o rlo HatTo~, !'unido 
Fillto, Hue no tlo P:dva., i\llh:tlo Pinl.11, C:Lt'· 
noiro do t~.o;erl!l<l, Pr•:trll:i::;e'l :-;;dk.;, J.ocJlll'l 
Fi I !to, L:t.JIHllttt im• •(;oclul'r·orlo, I .:~rtd ttlplto dn 
j\'J:l.~i1llti'i.t l~, C:UI11S Otl.uni, Jo:drmrdo flilllO!ll.ul, 
Olngnr·io l'vlal:iol, lto )()Jplro l':ti:.;:J.D, I 1ildllll 

Jtnwnde, Ftll'llantlo Jlrosl;us, CtHI.a •• lu11iot·, 
A<lolplto (lot'do, H.IJdolpltu Mil'il.lllla, .Jo:tqttim 
A I vat·o, J<;d rnuudo d :t Fumm<:a,, Hnn<!dict.o dn 
1-iou~a., l.in<lolplto :-;rlt'f':t., AL(:tw:t"r· Uuint:Lrii .. s, 
LILJnorrlm Li n.~, Paula. Jt:nnos, Fr·:ul<:i:-:eo '('u
l<ml.ino, Hat.•hoi:!:t Lirna., ~oat·n~ üos :-;antq::;, 
(-lllt'mltn<• llasslochot•, Francisco Alnnc:tslit'O, 
Vidot·ino Monteiro, Rivad.a,vüt Cot·ré<t, Al
fr·odll V<trnlla. n Campos Cat·tiot•. · 

O Sir. P.residen•;e-ltespondet•am 
:í. clw.maüa :J6 Se..:. IJoputa.dos. Nu'' lvt snsslLo 
A ot•dmn do di:t p<tr-a. amanha é a seguinte; 
. P1•irnoiea. partn (até ;i.s 2 1/2 on antos): 
VOt<tÇ~i.í.o do paenecr n: 07, do lDOl, I'CCO· 

nhnnenüu Derlltt:Lilo pnlo 2° rlif:ltricliu de Pcl'
na.m bucu o citl:Mlii.o J osú r lo Med.oir.·os e A 1-
brHpu~rf(IIC; 

Vota<,:ti.o do pr·ojncLo n. 25:1, do 1001, auto· 
J'i;,ando o Porlor J<:x<~ctrtlvo <t abt'Íl' ao Millis
i.cl'i.o da. (l IICI'I'il, O e l'Oilifio elo n(j :-'1:!4$ , :<li p· 
plornont;;.tl' ;\. vnrha. 10"-·-· K(;a.pa::;- --·llo :u·t. JG 

da. lei 11. 7,1G, do ~!) do rlot.omln·o do 1900 (2P.. 
disCII 'iS[o) ; 
Coq~tinü<tr;ft.o rh ~?,i 11 i :-: cussão rlo projeci.o 

n: 21'~, de 1901, fixa.nclo a despcza tio' Mi
lll~ tt ~I'IO 1i:1 lnrl1r stri :L, Via.c;ão c Obro.s Pu
lJJJe;J, ."~ pa,rr~ o exerci cio do l DIJ2· 

2:• (liscussi'í.o do pt·ojedo n. 263 A, rlc 1001, 
eorn. parecer soiJJ.'e orncnda.s om~r·ecid<ts para 
2a drsr:1rssfl.o do pro;jndo n. 2[33, dosto a.nno, 
flllC fixa, a dospuza do Mirüstorio rla Gnfll'l'fl. 
pant o cxor·dcio <Lc 19()2 ; 

Scg un(h p~.u·t r~ (<l s ~ I /2 un a.ntes) : 
Dis<:ll,;s:to ltrüc:t rJo lWojocto n. ·l2l A, <le 

HJO I, eom pa.r ocnt.' s:1bl'O as omnndas oll'nre
cidas na. :+• discnss:"í.~' <loprojncto n. F~l , 
<leste anno, quo antortz:t o PodcJ• E:wcntir<> 
a.a.b r•_it' a.o Minist;n~·io ela. .Jn:;.\t.il}:l. c. Negocios 
lrttcrturos o cre<lrto <lo. 100:000$, snvple
nwnta.c a.o n. H do arL 2" d:tloi n. 7-10, do 
:·~n dt'\ dozombt•o de 1000; 

Ui.~c uss:i.o unica do proj<~cto n. 1:-m c, de 
I DOl, com J1:r.rceer so[n'!l a.s (llllOJHb~~ oil'm•o
cillas ní.L ;)" discussi'i.o .rio projocto n . 1:~::l A, 
dc .~to anno, qnc autortzít o J>cHlm· Exoc11t;ivu 
:t ahr.it· a.o Mini~tnrio da, _Justiça. o Nogocios 
Int.et·toJ'<lS o e t·(~l[rto do li :2011$, supplnmonta.t• 
;í, vel'lJ:t !JIL do art.. ~" d:~ loi n. 7'líi, dn 2(1 <lo 
doznmln.·u lo l!JOO; · 

2"' tlisl:ll..:~ilo rio pr·ojr~cl,o 11. ~~G:l, de IUOI, 
<wtol'lzandt) o Podm· I<:xncrd;i voa :dJt'ÍI' ao l\H
His l.cll'io rJa. Fa:t.nnü : ~ os ct•ndil;os <lXl.t'.I.Ol'din:~
l'ioi! 110 .2:ô71i.) 1Í 1Irí, Olll'lt, n 2. !);j I::JOO,t:rr~. piL· 

po!, p:tt•:r, at.t.nrtdnr• n.o pag-a.rnr~nl;o d<l dividaf.l 
do <~xnt·eico.ios flnclos; · 

2" <_I i :-;c ~ ll.~ :~ iw ti o pi·o,ir\do n. '.!G7, tln (!)() 1, 
arrl,ot·tza.lldtJ u Putl<ll' l•:xncul.i \'o a. il.ht•it• 
ao ~I i 11 i:;l;r ~r· i o da. l•'aZI\!Irb o <~r·t~tli l;o rln 
·117: J·~t:-:.n:!IJ, oiiJ'<i, ;;;ttppl<nnorrLat' :i. \'IWha. 
11. ::;,do :u·l;. 7!1) da. ld n. 71G, rln ~\1 do <lo
i',Otll h 1'0 dt \ I ~H H I; 

1:• di~~:-:; :"10 do rwujndo n. 1::0 A, do IDO!, 
t\ -; l,:tlií!ltH:nlld() ljiiO as el.;~p;l~ do:-1 o!Heia.Pf.: do 
<~xor·e it;o o d ; ~ at'lltad :L nun<~ ; ~ ~nt•:lo inl'm·iol'O."l 
•~ I$100, qn:dqtlm' ClllO snja. :~ glla.l'llÍc;:"i.o q11o 
JHH'i.<~lt<,m.rll, s:tlvo as oxeopc,:(io.~ tln !oi; 

I'' <l_iscus~[n <lo pl'oject.o n. 202 A, un HJOI, 
:t,ntot·Iz:wd.u . o Governo :L rlcspcndor attí Ct 
C(lta.ntia: elo 5fi:OQ08 pn.m anx.ilhtr as despo
zu.s rlc .IIIStallu.ç::w o os l;raballws do (;ongros
so Agl'leola; 

Uontin~u.c,:ã.o da. <liseussTí.o unic::t. <lo pro,jo
cto n. IO;J B, dn IDUl, com parocor sobeo a.s 
?mcnrlaH oll'or:ocirln.s na, 2"' discu:;:;ã.o do pro
,)e~~to . n ~ lO~ A ( do Son<itlo ), q ttc ct'O::t.. no 
Dis1,rwto I• cdcra.l mais um ofTicio do l'O· 
gi::;t.rc~ dn hypothccn.s, com a designacfi.·o ele 
LO!'Clnr"O; 

2•• di:~<: IIS~ão elo projneto n. r.:2 A, dn HJOI, 
i.tHur:~ndo a. ela.sxn 1", n. J, rias Tat·il\ts rla.s 
AI f'a.ndeg·:~~; 

IJi~enssã.o nnic:t <lo pr'ojocl;o n. ~201 A, do 
HJOL (do Nnnado ), conee<lenllo \lffi a.nuo rln 
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licnnça., com ordonaílo, :w f>P. Z;wharias 
do l{.cgo 1\fontüjpo,. juiz do Trjbllna.l_ CivU e 
Cdmina.l, para. tra.tar de suu. sa.ndo ondo lhe 
convier; 

Discussão unica do projecto n. 18:3, de 1901, 
autorizu.nU.o o Poder Executivo a, conco(tcr 
um anno de licença., com o respectivo ordo· 
nado, au 2° cscripturario da, Alfa.ndoga de 
Manáos Enc!n.s Ferreira. Valle; 

Discu';são unica, do peojccto n. l OO,do 1 9:n, 
n.ut:)]'izando o Governo a conceder ao ma
chinista, do 2a classe da. Estrada, do Ferro 
Central do Brazil, Achillcs Arnaud Coutinho 
um anno llC licença, com ordenado, pa.ra tra
ta.l' do sua. sawlc onde lho convier; 

Discussão nnic:a. do projccto n. 169, do 
1901, a.utorimndo o Podnr Executivo a con
ceder u.m anno de licença, com o ordenado a 
que tiver direito,ao bacharel Ma.nocl Igna.do 
Citrvalllo (lo Mendonça, juiz seccional do Es
tado do Paramt; 

Discu::;~ão unica. do p1•ojecto n. 71, de 1901, 
autorizando o Presidente da Rcpublica. <1 con
ceder a An tonio de Santa Cecilia Junior, tini 
do tltosout'eiro da Delegacia. Fü:ca.l do Thc
SOlll'O Federal do Estado de Minas Gerao~. 
um a.nn-o de licençn, para tratàr de sua saudo 
oJHlo lhe convier·; 

Discus,;;ã.o unica. do proj3cto n. 2H,de 1901, 
autoriza.ndo o Governo a conccdct' um a.nno 
de 1iconçn,, com todo o ordüna.do, ao p-~.·epa
l'a.dOr cfl'eetivo da ca.dotrn, do up3r:..çõos e 
a.ppn.relho::; da Fa.culd<tdc do .Motlieina do 
ltio de .JanciL·o, IJJ'. Ilcnl'if1uo do Tolodo 
Dotlswul'th; 

Discus~ão unic;~ <lu pro,iedu n. IH,1, do 
HJOI, aui~IH·izando o Porlt•r Exec11tivu a eon
cedol' dous annos de li<:enc:~a, dB <L<~e<mlo 
eom o d isp :)s~o no t=:: ~" <lo at>r.. 1 '' do L'llglll:t
montn pul1lic<td.o il:t ol'dorn do <lh n. 4!J3, 
do 17 dn j:tnniro de ltl:iti, ao cnplti'to do 
Cot•p;) de l!:ngcnhoiro:; Alft·cdo So:tr·e:-:: do 
Na~eiment.o, pill'<J, l.l'<d.at• tlo sou~ inLet·esi;flS; 

Nuva. di:-:crr:-::-::fio do prujocl~u n. 10.2 B, de 
WO I , ro<hte<,:i'w p:tr<.L nu v a d hw tt':lsão do pru
joc to quo t:tut.udza o Pudm· Executivo a eon
cmlcr dous n.nnu::: de licença,, con1 soldo sim
pios, ao capitãu du Cl)l'P<> de e~tauo-maior do 
eX<!rcito Pedt·o Botelho da. Cunha, pa.l'a. tr:t
i;u.l' de n egocio::; do seu intürns~c dontro .d.o. 
pi1iz (emenda deshcad:.t do peujecto n. 102, 
do 1901); 

Discus::;ão nnica de> pe0jccto n. 187; do 
1901, elevando de 60$ a 100$ a. ponsã.o mcn
sttl do alferes honora.rio do exercito Antonio 
Paus do StL Barreto ; 

;{" <li:::cu:-::-:ãu do prujncto n. 189, elo 1001. 
cJ•candu ViLrlus ca.tgo:-: niL Repa.ri; i~~ão Gem.l 
dos Corr'üios o Ina.l'eando-llm-; o~:: respoctivus 
vencinHm lioi: ; 

2" discnssã.o (lo projoc\o n. 17·1, (ln 1001 , 
m;~ndando qnn o (Jovernu da. RupalJlica. i11-

' . ; . . . i. l "'o ~· rJ()-'' "t' t r <lnl11111ZC, com a. qua.n ;Ia CC 1 . :U :ji, a. 'IC Oz· 
i\1cirellosde Litm~ pelas dnspeza~· qíln re_ 
com :~ pini.nl'a., monhgem c custeio do Pa. 
nor <1m<t do Descobr im ento do Bl'azH (com 
subs titutivo <h Cornmissão de Orç:1mento ao 
pro,jecto n. 261, de 1900) ; 
2'~ discus3ão do projecto n. lOG A, do 1901, 

u.utol'iz::tntlo o Governo a a.IH·il· a.o Ministerio. 
d<.t Justiça o Ncgocíos Interiores o ct•cdito 
neccss:trio para. paga.monto do premio dn 
via.g0.m, de que trata o art. 221 do Codigo 
(lo Ensino, con fl~rido a Pcdeo Demosthones 
Rache; 

1a discussão do projnct.o n. 150 A, d.<1, 1001, 
tnst itnin(lo um l' l\gis!;rO d<ts operações de 
c;unbio ; 

Discu::;são unicn. do projr cf.o n. 186, de 
1001, osl;::tb:!lccendo que ao · engonheit·o 
Ari::>titlcs Gal vão .de Queiroz, aposentado no 
cargo de direc t;or da. Socl'e Laria, do Minis
tcr·io da AgricuU;ura, Coíümoreio o O.bras 
Publicas, compete, desde a a.posen!iadorw., o 
ordenado (le engenheiro-tisca.l de 211. classe, 
correspondente a 25 annos do serviço ; 

Dii:;cussão unica do projodo n . 118, de 
1901, a.ntol'izando o Govorno a ma.nrla1• con-
1iat· ao ca.pitü.o de fm.gatit Fra.ncisco Cal'lton 
a antiguidade da data da proinoção ;lc1nollo 
posto em 26 ele abril de 1800 ; 

2o. di~:cuRsão do pt•ojecf.o n. 218, de HlOJ, . 
autorizando o Poder Executivo a abrir a.o 
Minist<!l'ÍO daMarinlut o ct•cdito do G:l2l$70l 
snpplmncn1;rn• à verba sa do art. 8° da lei 
n. 746, de 29· de dezembro do 1900, para 
pngamcnto do solclos qul3 compntom aos 
ofiiei<ws t,mnsf'orido~ para. o quadro da. 
l'()SeJ·va. dopoi!'l elo annullaÜu.s as re~pectivas 
t'l}l'ot'lll:ts ;· 

:!,n. di:-;cussfí.o do pt•ojceto n. 222, de 1901, 
(lülilll'mirmndo quo us oHicia.e~ do cxoreito, 
at·m;~d a. o classes a.nncxas, :co formados ou 
quo sn vr.nh <.~m a rclbrma.l' de accordo com 
os doct·eto~ ni;. lOR A, do 30 do dezcmbeo / 
do lHBU, n 193 A, de 30 do janeiro de 1890, 
votun t.a.l'ia ou cumpulsori·a.rnenr.e, toem di· 
oito <i.s vantagens exaradas no alvará de 16 

de dezembro de 1700, c resolução do 20 de 
dezen1bro do 1801 ; 

P discussão do projccto n. 146 A, de 1901, 
imti tuindo reg-ras pa.ra o estabeleci monto de 
emprczas do arrriazGns gera.es, determinando 
OS dirDitos O as obrigaçõe:~ dessas orilprezas ;_ 

Ia· discussão do projecto n. 142 A, de 1901, 
rcorg-aniz[J.ndo o cqppo de engenheiros na
vaos c fixi.Lndo o pessoal do respeci;ivo 
qua.dt"o ordinario (com pareceres das Com
missõo::; do l\1<winha o Guel'ra o Orçi.tmcnto), 

2a (lixcus . .;;io do pl.'ojeeto n. 25G, do 1001; 
aut.ori~ando o Poder Exncul.ivo n abrir <w 
Mini:.:l;urio da Fazonda o crcclito ext.raordi
na.r·io <lo 4.7 :220$709 para. da.r execnç~ã.o ás 
snntenqas do Snpremo Tribnnal Fmlut'i.~l, c1ue 
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í~onfil'm::tr:un as do juiz socdona.l da. Para.
hyk, condcmnan1lo a Fa.zon1b Nacional a. 
rosti.t.uir a Paivu. X:<-tlcnto & Comp., Lemos 
Moreira & Monte e Santos Gome::: & Comp., 
negociantes naqueHc Estad.o, o que de mais 
pagarn.m por llil'f~itos de kcrozeno importa
do em 1896 c .1897,. c.om as respectivas 
custas; 

3n. discussão do projccto n. 208, elo 1901, 
autorizando o Poder Execui;ivo a abrir ao 
Ministerio da Fn.zcn<la o ci·euito de 21 :34G$456 
para pagar <t A. A vcnicr & Gomp. c a Corrêa 
Chaves & Pinto, de accordo coma. s~ntcnça 
.jurliciaria que mandou· restituir-lhos o quo 
de mais pagaram_ ê1, Al.Candega dost [.t Capital; 
. Discussão unica da emenda do Senado ao 
projccto n. 45 B, de 1901, c1ne autoriza o 
Poder Executivo a- abrir ao Ministerio da 
Guerra o credito quo fôr necessario para. pa
gal' agra.tificação de exercício a quo toem 
direito Ca.millo José Monteiro dos Santos o 
·Joaquim Gonçalves da Costa, contra.-mestre 
c mandador da. oxtincta officina de correeiro 
do Arsena.l de Guerra da Capital Federal ; 

3a. discussão do projecto n. 127; de 1901, 
dispondo sobre a contagem da antignida.de 
do posto dos officia.es do exe·rcito, a . que · se 
rererem os ~rts. 1 o e 2° da. lei n. 350,. de 9 
do dezembro de 1895 ; . · 

sa. discussão do projccto n. 204, do 
1900, autorizando o Governo a prorogar o 
prazo concedido ;t Sociedade Montepio Ge
ra.l de Economia dos Servidoi•cs do Estado 
para, indemniztn• ao, Thesouro Fcder;tl da. 
quantia de que lllo é devedora, até que essa. 
instituição regularize sua situa.çü.o, pouendo 
mesmo reloval-a do pagamento du impor· 
tancia om que ficou· alcançada. no anno de 
189f); 

3a discussão do projccto n. 13.2, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a. abrir ao 
Ministel'io da. Marinha o credito de 100:000$, 
supplementa.r ao <trt. 8°, n. 24-0bras-da, 
lei n. 746, de 21) de dezembro de 1900; 

2a di!SCil:3xão do projccto n . 131, do l90J, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda. o credito extra.ordi
narió de 1:132$ pa.ra pagamento a dlversos 
operarias da. Casa da Moeda. ; · 

3:..discussão do projecto n. 232 A, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a. tra.nfor
mar as ta., 2a o 3a. turmas da. sub-directoria 
dos Correios em ta., 2a. e 3a secç!ücs na Dire
ctoria Geral, passando os chefes de turmas 
a chefe.~ do secção, de ;de quo p1•eoncham a.s 
contliçiios regulamontat•os, o dando outras 
}li'OVidoncias ; · 

:J•1 d is<~u ;sào llo pl'ojnc l;o n . lfi:J, tlo l 901 , 
lna. r•ca.nilo o:; Ci~sus o a. l'!'n•ntit ' da. t·ovi~i'í.o d:u; 
condmwia.ç~õcs; " 

.l'L discuss:"lo do pl'ojoeto n .. 1.x2 A, 1lo I!JOl, 
dtsponsandó n, Faz.cnrh M11nwtp:.tl do a<lean-

tal' o lXLgamont.o do sello nas causas em que 
l'ôr autorn. on r(\, peranto a. jnstiçiL loc:.tl do 
Distdcto Federal, o dá mltras providencias, 
com ememla da. Commissão; . 

2" discu3são do projecto n. 271, ·ae 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio dá. Fazenda o credito extraordi
mtrio de 19:261$200 para cumprir a sentença 
do juiz seccional dest<.L Capit al, que condcm
nou a Fa.zonda Nacional a. restituir a Rorn
bauel' & Comp., negoci:tntcs nesta pra.çn., a 
importa.ncia que (lo mais pa.gara.m como di
reitos de irnportãção do sal · importad·o em 
1807; -

Discussã-o nnica do projecl;o n. 267, · du 
1900, autorizando o Poder Executivo a con
ceder · uma. pensão de l$50J di;trios, a cpntar 
de· abril de 1898, ao ox-cmpt;egado da Es;. 
trada de Ferro Central de Pernambuco, Luiz 
A1I'on::;o . Ferreira ; . 

· Discus.:;ão unica. do projecto n. · 286, do 
1901, substitutivo do . Senado a.o projcctu 
n. 3"17, de HJOO, da. Cúnara. dos Deputados; 
que reorganiza. o quadro dos maehini::~tas 
na.vaes (additivo destaca.do na 3a discussão 
do projecto n. 37 A, de 1900.- Vide pro~ 
jectos n. 18<!, de 1898, do Senado, c 37 F, de 
1900, da. Cam<11•a. dos Deputados) ; 

2'' discussão do projc:;to n. 258, de . 1901 ~ 
autorizando o Poder Executivo i.\ abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraol'di
nario ua somma qae necessario fôt• parare~ 
stituir a Joã.o do Aquino Fonseca e l•'onseca 
Irmã.os & Comp., nPgocia,ntcs no Rociíe, 
Es~ado dÇ3 Pernambuco, a impurtn.ncia c1uo 
ue mais paga.ra.m ct Alfandcga, da.cpwllt\ ci
dade, por importação de korozone, dn ac
cordo com a :-;cntcnça do Supremo Tribunal 
Federal; 

Discussão unica. (da cmonrla elo Senado) ao 
pl'ojecto n. 50 A,do l!JO 1, cpw antot•iz:t o Po
dor Executivo a conceder ao ongenhoiro .Jua.
cluim Uuct B:wellal', I'espoititdos Of; dil·eitoi-1 
adquiriclos, a constr•ucçiio, uso o go:-::o ele uma 
estrada. do ferro quo, partindo de ManiLos, 
siga o rumo gcrêLl !lo n0rte, o nas condições 
quo cstaholecc. 

155a SESSÃO El\1 22 DE NOVEMBRO DE 1901 

P1·esiclencia dos Srs. Saty1·o Dias (2° Vice· 
Presidente); Luiz Gualbm·to (4° Secretario) e 
Saty1·o Dias (2° Vice~Presidente) 

Ao meio-dia proccuo-sc á cha.m:tda, <t quo 
L'ospondmn ofl St'd. S:1tyro Dia.s, Carlos de 
Novans, Angelo Noto, Aga.pito dos Santos, 
Lniz lluallJod.o, GalH•iol Salgado, Artltlll' Le~ 
IllOH, J[o~annah do Oliveit'êL, Sor·zodollo Cot•
r(\a; lJr·ba.IJ'> santos, Lttiz llornin;,-nos, .José 
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EuzelJio, Cunha Martins, .Toã.o Ga.yos ·,, Vir
gílio Bf'igido, Nogucif'<~ Aecioly, Tlwmaz Ca
valcanti, Francisco Sá, Sergio Saboya .. Gon
çalo Souto, Trindade, C<1millo de Hollanda, 
Silva MaPiz, Bricio Filho, .Julio de Mello, 
Pedeo Pe1·nambuco, Rayrnunclo do Mit•anda, 
Fausto Cardoso, Scabr<1, Augusto França, 
Milton, Tos1.a, Folix Gaspar, Manoel Caetano, 
Alves B<1rbosa, Adalbm'to Guima.r~it• ,: , Para
nhos Montenegro, Galdino Loror.o, Pinheiro 
Junior, José Monjardirn, .José Ma.rcellino, 
Deocleciano de Souza, Lourenço Ba.ptist<L, 
Alves de Brito; Silva CastJ•o, Cu:';i;odio Coe
lho, Pcreir<1 Lim:!., M:trtins Teixeira, Theo
phi.lo Ottoni,Viriato Ma.scarnnluts, .João Luiz, 
Monteiro de Barros, Penirlo Filho, Esperi
dião, Bueno do Paiva, All'l'edo Pinto, Car
neiro de Rezende, Fra.nc~isco Salles, Ada.l
berto Ferraz, Leonol Filho, Antonio Zacha
rias, llenriqt~e Salles, M<1yrink, Eduardo Pi
mentel, Lamartinc, Gusta.vo Godoy, Domin
gncs de Ca.stro, Dino Bueno, ·valoix do C:~s
tro, Costa. Junior, Adolpho Gordo, Teixeira 
Brandão, Lindolpho Sena, Carlos Cavalcanti, 
Paula Ramos, Frn.ncisco Tolentino, Soares 
dos Santos, Victorino l\Jonteiro, Amoliano 
dos Santos, Vespa.siano de Albmpwrquc, C:is
siat~o do Nascimento o Diogo Fol'tuna .. 

. A ln·e-se :t sessão. 

São successivamcnf;n lid:Ls c sem doltttte 
approvadas as actas t.ln. sessã.o diurna de 21 
do corl'ente, e n. <la. rminião noctm•n;t do 
mt:smo dia 21. 

o s.--. J11>resid.ente <l :•claJ'll. quo se 
acham :-~obro a, mesa, dnr·a.n~i;e cineo sessões 
diurnas afim !lo recobrw em<HJda~,o Ol'çamon
to .da Fazenda, o o Orçampnto rio Exterior 
tlur·a.nto tt·os so~sõos diurnas. 

PH.l~mm.A PARTE D.Y ORDEM DO DlA 

O S1•. :t•resident.e--Niio havendo 
numoro Jega.l p:wn. se procedm· :ts votaç~ões 
das mateein.s indicadas na ordom do dia, 
pass<1-se :.t materia em discussã.o. 

g• annnnciada a continw~çil.o da. 2a dis
cussão do projecto n. 247, do HJOl, fix<1ndo a 
.despeza. do Ministerio da Industrb, Viação 
e Obras Public<1s parit o oxcrcicio do 1902. 

O Sr. P1•esidente-Tmn a. palavra. 
o Sr. Luiz Do mingues. 

O Sr. Luiz Dona.ingues diz que 
a. Con::~tituição do Impcrio jü, snp]mnha e 
sup})ÕO n. Constitui<,:ã.o . da Ropublie:t li mitos 
ontro o Piauhy c o l'vli.Ll'itnhào. Si o.;;sos li
mites niio srw puramente torritoria.e;.;, 1"\nga
llíi.ra.m-sc~ as Constituições, prtl'(lttt•. ningunm 

)}OÚCl'<i ver a.lli mni;,: do que um povo, tal :1 
comnmnhão rlc afrcetos em que vivem piau,.._ 
hyenscs c rnaranhcnse'l c tal a corclialida.do 
em que se confundem. 

Aga,sallm o Piauhy o mara.nhonse como 
irmão; acolho o Maranhio o piauhyonse som. 
distincçã.o de seus filho~. Na histoeia dos 
dous Estados, c;tda um tem· a dcsvanecel·o a 
g·lol'i ~L de muitos filhos do outro . . 

Nós, os do Maranhi"io, diz o o1·ador, muito 
nos desvanecemos do acolher na. no:;sa ma
gistr;ttnra. c no nosso funcciona.lismo publico 
nnütos do.:; nossos ienüíos piauliycnses; c aqui 
rncsmo n:t Ca,ma.J'a. nma e<tdeira da rcprescn
Íi:1Çã.o maritnhense é occnpadae ltomadn. pelo 
Sr. José Euzobio, cujo nome pcçó licença 
p<1ra declinar, pelo muito quo üos lisonjoüt 
sua. companhia. -

E quem d.o tal forl;unn. se ucsvancco, pôde 
snr siqncr suspeitado de a.nimosidadn contra. 
o Pianhy? E suspeitado llc lhe querer recusar 
um porto~ E logo o Ma.ra.nhão, (!UO ligou 
pela cst1·ada, de fcn·o upica que possuon. 
margem do Itapicmú á m ii.rgcm do Pa.l'na
hyha, approximando assim os dous rios como 
que para m{lis approximar os dous Estados? 

Nada. de n.pprohonsão, portanto, dos piau
hyenses,· quo n. a.ppl'chensão scri<.~ injustiça c 
até ingt·atidão, e em peitos tão nobres a.s
sontam mal esses sentimentos. 

O Maranhão já.Iné1is se oppoz n que o PiaH_
hy tivesse, como ollr~, .um porto. 

Ao contrario, ninguem pede com mais em
penho quo se' lhc rcconhcç~a csso dil'cito, c o 
ora.do1' applaude de todo corn.ção o seu dis
tincto collega Sr. Gayoso pelo n.rdor cõm 
<1ue o r.cchma .. · A divergencia. que ora. se 
app11renta,· ·entro a.~ duas rep1•esentaçõos _não 
vem de animosida.LlC quo OSSO HCU clist.incto 
<1migo at.tl'ibuiu a mar~nhonso, sinã.o <lo uma, 
inaüver·tencii1, como S. Ex._ mosmo dis~.o 
com a loaldado que tanto o ennobr·ece,n:t I'O· 
<lu.cção da enícnda d~" sua lmncada, aceres
centa.ndo-se il <lcsignaçã.o d1) porto dos Ga
Jneit·os a affirmação de que csi;n. ilhn. perLon
cia ao Pi:mlty. 

Con1prelwndo a Ca.m<1ra qun sô mesmo 
por itutdvel'teneia podia sm' fuit:t o;;sa a.ffir
maçã.o, pol'quo a proprin. lei do Piauhy_vo
tadu. o an no passado i;mn como q uesta.o :t 
elucidar o dominio dessr~ ilha. 

Depois, só mesmo por inadveri;oncia podi<1 
a emenda prntnnder I'esolvor em uma Jci do 
orçamento uma. qúosi;ão de limites, indu
zindo a Camu.ra. a fa.zer o reconhecimento 
de limites entre os dous Estados, nn. votação 
de uma verlxt p<H' <t a IJ:i.V(!ga.ção tlo um 
dellos. 

E o orador .-tflsiste nlsso, pow1ue a honot'lt· 
bilid<~'lt! di! tão disi;inct~'l eollcga8 repelle 
que algtwm lhP8 vos:-;a, attl'ilmir ~egundo 
pPns<.Lnwnto na, J'nd<wçií.o dns:-;;1 I!ITICn<la. 
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Póde ter razões a bancada. pia.uhyense pat•a E' realmente um brazileiro illustre, porém 
contestar ao Maranhão o dominío não só illustre par< ~ ser admirado e nunca para ser 
dessa ilha, como o de tod <.~s do grande delta. temido, salvo como general, ma':l acredita o 
do Parnahyba. Pôde ter, mas o que o o1'ador orador que o Pia-qhy não irá confiar ao 
~ffirma. é que não póde ser essa razão o valor do sua espada a decisão desse pleito. 
mappa que o muito illustre Sr. Gayoso ex- Nem tão pouco a má vontade do com
hibtu, porque, si a côr dada aos mappas pela me rei o do Maranhão. Si somos os primeiros 
competencia que cada. um se attribua creasse a offerecer-lhe um porto, como servimo~ á 
(lireito contra os outeos, não ha.via l'>•tado má vontado do commercio ~ E má vontade 
.que pudesse dizer sua qualquer porçã,o de , porque? 
seu torritorio, emquanto o outl'o pudesse dar O contrabando não entrou tambcm na 
côr á sua carta. nossa impugnação sinão como uma possibi-
. Tambem não pôde ser a lei estadual que lida.de, e essa pódc porventura contcsta,r a 
deu por contestado todo o delta, porque o Camar;1, fl·anqueando-se uma ilha quasi de
mesmo legislador pod~a contestar, com a serta á carga e descarga !los vapores '? Si 
mesma liberdade, o domínio até alli da ilha nos portos do continente, sabemos nós to.dos 
Rasa. como é difficil evitai-o, imagine a Camara 

E cuida o orador que é por isso que não se na ilha dos Ca.jueiros, perdida no delta. do 
alarma a bancada cearense, quando uma buél. Parnahyba! 
porção de territorio, que reputa seu, tambem Os nobro:J Deputados impugnam o porto da · 
é contestada por essa lei. Exacto é que a Tutoy<:t, porql!e enidam que é o da villa -
bancada cearense pôde- mm'ece:r;> a con Lesta- desse rtume, qu;tndo é o do l'io, quando é a 
ção, porque, permitta ella dizer, aquella barra do rio, que é l)l'Ocisamentc o que Mau
troca das ãuas bellas comarcas Independeu- choz . .chama- o pm·to da Ttdoya. 
cia e Príncipe Imperial pela Amarração Conclue pedindo uma vez por· todas á il~ 
póde justificar a. compensação que o Piauhy lustre hancada. do Piauhy que lhe não attri
pleiteia (mesmo porque não falta. quem bua sentimentos de animosidade. Tem essa 
affi.rme que a Amarraç~o .já pertencia. ao bancada a glorin. do contar em seu seio um 
Piauhy antes da troca). piauhyenso muito querido, como o illustre 

Mas o Maranl~ão ! Sr. Gayoso, dos mu.mnhenses e desta Ca-
Sabe o oradoP que apenag ~L Ilha Gran(le mara. 

· (lgura em alguns mappas cumo contestada, Não ~e alarmou o Sr. Anizio de Abreu, 
mas tarnbem sabe que olla foi arrendada. pela com todo o ardor do seu t~mperamento, e 

. Camara do Brejo, no Maranhão, sem contesta,· por isso não se inquietem os domais seus 
ção de ninguem, ha bastantes annus. Um distinctos collegas, que~, si t~ causa do Piauhy 

. jornal do Piauhy, quo teve o prazer de let', · corrosse perigo, ellu com o seu natural ardor 
dá como contestada. ta miJem a ilha da 'f r in- já teria currido á tribuna. 

, ~ado c a das Bati1tas.Nã.o Cl'ê que o jornalista Não se .inquietem, pot'qtte o illustro chofe 
_tenha razão, mas a.ffiemit á Camara que tãu ela lJOlitica do Maranhão,si póde ser su~peito, 

depressa prove o Pia.ulty o seu direito sobre é de muita a1Teição ao Piauhy o aos piau-
(3llas que logo o reconhecer(t o Maranhãu e hyenses. . . 
sendo preciso o dofondnrá com ardor como si Será mesmo ingt'atidão negar o Piauhy 
fosse seu. esse sentimento ao Senadol' Benedicto Leite. 

ó quo se não póUe é peocessar osso inquo• Vê o oPu.dot• com prazer que os seus il-
-çito aqui na Camara. e muito menos na. dis- lustres coUega.s fazem, em particuh~r. a,{) 
cussão de uma verba qe orç;.~,rnento. digno Senador intoir-<t ;justiça. e por isso con-

E por isso mesmo a razão da opposição, ctuir~ pedindo que He não arreceie~ do Ma
que a bancada do Maranhão . mantem á ranlmo em geral, porqu~ ? Maranh:~w nunca 
emenda. da. doPiauhy, é outra e vem aser a será uma a.rneaça. aos d1re1tos de mng~em; 
jnconveniencia de fazer o porto em uma a? c.ontrano, sara. sefl?.pre uma g_arantia aos 
ilha quasi deserta, de preferencia. ao cón- direitos de todos. (.Mutto bem, mutto bem.) 
tinente. 

A obra de Mouchez, citada. pelo seu dis
tincto colloga, r•epresenta.nte do Piauhy, 
enaltece toda a entradit do do da Tutoya, 
que é o que elle chama. porto da Tu toya. o 
não só o porto dos Cajueiros. 

Não inspirou a emenda da. bancada ma.ra
nhense o · temor do illustt·o Sonado1• Piros 

. Ferreil'a, como ouviu. llizor o nol.ll'o Dopu
. tado p(3lo Piauhy. 

Camar11, Vol. VII 

O S1·. Francisco Sá diz que tn.n
to o penhoraram as demonstrações de be
nevolencia com que o trabalho do relator 
do orçamento em debate foi acolhido pelos 
nobre1; Deputado, que intervieram nesta 
dü;cussão, qno sente o dever <lo apressar a 
sua. t'03posta. corn um tc~;tmnunlto de reco
nltneimnnt.o <L tã.o ctLpliivnnto gent.ileza.. 

li' i.~L-o-ha. om ht·ove~ pu.l<wt:'iLs, porqun lhe ú 
gra'1;L, roconhc<.:tH' quo o1u lluu conjun l.o u 
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projocto nã.o soffreu impugnação, salvo pe- Quem qnr.r que se approxime de S. Ex· 
quenas divergcncias de dotu.lhe o ponto se- e nilo so Kinta. dominado pelos primores do 
cundario. seu trato, pela finura do espirito o p1•in· 

Iniciou o debato o seu distincto amigo, pa.lmente pela tenacidade que o torna. uma. 
Deputado por Minas, o Sr. Theophilo força parlamentar, verdadeiramente irresis
Ottoni, .. que tem tido occasião de prestar tivel, quem quer que destoasse dessa. a.dmi
inestimaveis serviç~os proftsslonaes ;t Estrada ração, constituiria uma excepçã.o singula.· 
de Ferro Ccntra.l, S. Ex. deteve-se na rissirna. 
exposição do destino desta via-ferrea c na Infelizmente para o orador, obrigado 
questão irrefragavcl da necessidade de a tantas vezes a contl'ariar· os sentimentos do 
p1•olongar. proprio coráção c a formular a sua opinião 

Neste r,onto o nobre Deputatlo na.da mais contraria <i. iniciativa amparada por nomes 
fez que prestar o seu concurso precioso l1 que se impõem a todo o seu respeito, . infe· 
iniciativa da Commissão do Orçamento; lizmente, é obrigado, quando essas medidas 
sómentc em dous pontos S. Ex. ma.nif'estou se impõem à sua attenção a. estudai-a na. sua. 
um quasi dissentimento do parecce. O fôrma e no sen merecimento. . 
primeiro relativo ü. quantidade do movi- Si putl.csse a.valial-as pelo valor da sua 
menta de terras quo u.ffirmou ser do primeiro as.;;ign<.ttura todas as emendas do nobre 
tl'echo drL linha. a prolonga.r-se. Esse mo- Deputado pela Bahia teriam invariavel
vimento consta de esclarecimentos quo mente o seu voto e o seu cotJcm•so. 
foram fornecidos ao rel<1.tor peht estrada. A Commis:3ã.o teve, porém, de obedecer · 
De certo escapou ao nobro Deputado que aos antecedentes do assumpto. 
esse orçamento comprehendia trJda ohr·a a A subvenção era concedida a osto serviço 
fazer-se, dcUa. nã.o estava excluída a parte em virtude de contracto que expirou a. 31 de 
executada. Dahi, ac1·editar-se exaggcrada a dezembro de 1897. 
avaliação que effectivamente não é. Nos anno.;; subsequcntes mais uma vez a 

Em outro ponto S. Ex. se propôz a de- Commis:-;ão do Orçament >. se pronunciou 
.monstrar os recursos de que dispõe a zon:t contra o restabelecimento de tal despeza. 
em que está actualmontc parada <~ estradu.. Parecia que :-;e devia esperar o resultado da 
Estamos de accordo. E quando se referiu á experiencia, 
escassez desses recursos foi somente quanto Por ora. o que se está verificando é que a 
á influencia que podesseru tel' no desenvol- navegação continua a fazer-se som a subvon-
vimento do tt·;tfego. \~ão. 

Cooperação não menos valiosa foi a do Em seu discurso o nobre Deputado affir-
nobro Deputado Sr. Het·odia. de Sá. s. Ex. mou, com grande fundn.mento, a expansão 
que lJ <.t muitos annos propugna. pelo molho- quo tem tido o commorcio dos Estados inte
ru.mentu do serviço das aguas dosta capit;al rd~ados . por este serviço de vapores. 
honrou com u sou assentimento 0 pal'ecor Essa_ i1I'gumcmto dá razão pi1t•a acreditai' 
tl:~ Cummissã.o 11110 con.~ignou p:tr<L :~ ini- qtw esse serviç~o ,j:i tom no trafego olemen
elac:ão dessas obras od r·octH'so.-; do quo o t;os <lo vida. 
Tli :·sonro podol'ia d.ispor. Bom su.he quo os te::: FoJ•arn estes antocodentos ·que determina-
serviços precisavam de rocur;:;r,s do maio1• ra.rn o p:wocor da. Uom1nissã.v. 
vulto, mas temos do eomoçar- po1· parte:-; a A Cam:~ra, Jlorém, om sua sabedoria re-
realiz:~ç:lu dn obms tlc col'la impor·taneia. solvel'á. como julgai' mais convoniont.o. 

Por um illustro Dcpu~atlo pelo Piauhy foi 
O tcrcoiro Dcputu.tlo quo interveiu no a.vc nta.da. uma qut;Jstão, que hoje foi -tambom 

debate foi o illustre rept•esentantc da. Bahia, tratada por um illustt·e representante do 
cujo no~e fica dito p~la referenei~ que faz á Estado do Maranhão. Ti·atando-se do · uma 
populartpatl.e ~dqmr1da pelo esforço CO!fi questão de limites entec do1,1s Estados, en
que S. Ex. defen_d~ todtts as causas que vao tende quo a Camara não deve nella se imis· 
procu~ar o prestigiO ~~la. sua p::üa '~r a, do seu < cuir e limita-se a dar informações sobre a. 
valo~ 1ntel~cctua~. E cxcusado dizer que so _emenda. Duas pJ.:opostas foram formuladas, 
refere ao Sr. Nmva · determinando escalas dos vapores do Lloyd 

O nobre deputado declarou desde o prin- em Tutoya, uma detorminando o porto de 
cipio do seu discurso o fim que o trazi;~ á Cajueiros, no Piauhy, o outr.~ designando o 
tribuna- a emenda. r elativa á subvent,~ão porto da Tutoya, no Maranhão. Os paren
aos :-;erviços que estiveram-a cargo da Com- thcsis explicativos dos dizeres das emendas 
panhia Bahiana. lltn pareceram do certa gravidade, pois que 

Afigurou-se ao distincto collega que o podia.m p:·ovoca.r um prununciamento inop
parecer contrario á ornondtt l'CSIJ.ltava da. portuno da C:unar<L e assirn tem explicação 
diminuta. sympathia da parte do rola1;or. o.::>nbstUi1üivo quo apresentou, não indicando 
N' uma. í'eia injusti~~a do nobre deputado. vorúo algum. Será pat·a. o orador muito agri.\-
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davel que as duas illu~tro., ll:1Tlet.uLts l'osol- sobro pt'olongamcntod de csk•~das de fereo do 
vam a quostTí,o anüsto:-nrnonto.. · norte e detorminanrlo que seja,In applicadas 

C~th3-Lile ag<n•a t•ospondor ao il.lnstre Depu- nestes prolonga.mcnt.os verba,:~ tiradas dos 
tarlo Sr. Honl'iqne Lagden. 8. ·Ex:., em tur- s;Hdos d;.~ Contrai. Mostra. que oste.1 s:.tldos 
mos geraes, so manifestou de accordo com o jéí. estão dei;oeminado,~ e que o nobre Dcpu
par~cer· em dob;~te, porém, provocou obser- tado não fez bons c;Llculo:;. 
vaçoc::l ta,es quo o orador se sem tit'üt mal S<dienb quo não !oi movido p:w intuitos 
comsig~ mesmo si não desse a resposta, a de bairrismo. Limitét-sc a estas cxplicaçêíes, 
quom tao ilda.lgarncnte t1·atou o rcl:.ttor do para, em occasião opportuna trazcl-às mais
proJecto. S. Ex. não tevo razã:o quando desenvolvidas, si nece3Si.Lrio fôr, porque, o 
.Julgou que o orador_ cst<.'t em ineoherencia, que<~ verdade<} quo todos estes c<.~lculos que 
dan<lo parcc<.n: di!ferente do que dCJl o anno se pretendem sobre a Central são illusorios 
Rassado rülativamentc á emenda qne fixa as c nullos o sú con teibuem pa.m pt'oJudica.r. 
1?-ltas_ge er~1pregados da Ccmtr~~l par<t .a gra-1 (M1úto bem; mtúlo úem. O orwlm· d cwn-
tlficaç~ao -trm~ensal. . prirn.entado.) _ 

O oi•u.dor 1e o parocce quo. !leu no anno Comparecem mais os SL's. Carlos Mae-
passado, julgando a disposição. (le ca,ractcr cellino, Albuquer·quo Sm•ejo. Sá Peixoto, An
pormanente. tonio Bastos, Indio do Brazil, Guedélha 

P.or ultimo, cumpre o dever de responder Mourão, Anizio do Abreu, Joac1uim Pires, 
ao 1Hustt'e DeputadJ por Santa Ca.tharina, .João Lope3, Frederfco Borges, Eloy de Souza, 
que, neste atmo, como nos antm·iol'OS, uis- grmirio Cout.inho, Cel3o do Souza, Teixeira 
cutindo o orçamonto da Industria, ofl'ereccu de Sá., Pm•eira, de Lyt·a, João Vieira, Esme
á Camara mai...; uma revelação dt~ sua bri- raldino Bandcir·a, Araujo Góes, Arroxellas 
lhante intclllgenci<t c da sua cxtraordinaria Galvão, Rodrigue.~ Dorüt, Sylvío Romero, 
crtpacidade de trabalho. D0sta vm o nJbro Cast.ro Rcbcllo, Neiva, Eugenio Tourinho, 
Deputado se absteve de fa.zm· um cxt~mc P<mb. Guimarães, Vergne de Abreu, Rodrí
pormenor das diiH~L·cnte.:~ disposições do or- gues Lima, Tolentino dos Santos, Eduardo 
çamento, muitas das fJUaos mereceram o seu Ramo:'l, Henrique Lagdcn, Nelson do Va.scon~ 
honroso assentimento. ccllos, Osca:· Godoy, Augusto de Vasconccl-

Tratando, porém, da parte que se reí'ot•c á. los, Raul Bat•roso, Sri. Fl'dro, Barros Franco 
viação forrca, dous pontos mm•cceram ob- Junior, Antonino Fialho, .Julio Sttntos, Oli
servaçõcs do S. Ex.-que estranhou, pr·i· voira. Bragit, Francis~o Veiga, Artlmr Toe
meiramente, a omonda do orador mandando res, Olcgario Maciel, Rodolr:iho. P<tixão, 
rosbtbelecet• no orçarnonto a ga.rantia üo Pa.dn;L Rnzondo, Miranda Azevedo, l?er- · 
juros concedida. ás ostradas de Cerro da Bu,hüt na.ndo Prest.es. Mot•eira 1la, Silva, Luiz Piza., 
a S. Francisco, Rccifo a S. Fmncisco o Rn- Caja.do, 1 leueúictu de Souz~t. Alencar Guima;.. 
cito ao Limooiro. ri'tl~S, BaeiJosa Lima, Angolo Pinheiro, Gor-

l~ITec:,ivamcnte, essas g<wa.ntias quo os- mano Hussloelter, Ft-..~ncisco Alcncastro, 
tavam incltwts n:t propostu. llo Governo, Riva.davh Currêa n Alfredo Val'olla. 
tinlt:tm sid11 eliminadas do pt'ojoeto; purém, Deixam do comp:trecm• com ca.u::;a J:larti
p,Jstol'iormentc, foi inl"orrnado pt.~los S!'.':l. Mi- cipa1l:t os St·.':l. Va,;, do Mello, Gastã.o da. 
nistros da Fazenda e di1 Indnstrh dr' quo a Cunlm, .José Boitoux, Peclt·o Chm•mont., H.o· 
opora.ção lia:-; .K.;tt•ada.s do Fm•ro. OllCitJni- clr·iguos Feronanrlos, Cht'i!:ltino Ct•uz., Augusto 
nhadn. c.mw se achavrt, o não est;:~tl\lo ter- Severo, Ti~VtLrcs de Lyra,, Pereim Reis, 
min:tda, tol'ia dn dotorminat· mais t:tt•do a Soat•es Noiva, Lima Filho, Ma.laquia::~ Gon
necos~idadc de inclui r 113 - orç<.tHHmto d.a çal vos, Moreit'iJ, Alves, Cornelio dtL Fonseca, 
l<'azcníla a importu.ncia corresponrlente ás Elpidio ·F'iguoi t•cdo, Alfonso Custa, José nu
garantia:-; d~ juros da.quella que daqui por tu•tc, Epaminondas Gru.cindo, F1·ancisco 
deante fordm resgatadas. Do sorte que oc- Sodré, Augusto de Freitas, Ma.rcolino Moura, 
corre o seguinte : uma de::;tas teria as suas Dionysio Cerqueir·a, Celso dos Reis, Sampaio 
garantias ele juros incluídas no orçamento FcPraz, Mn.Ptinho Campos, Pereira dos San
dn. Industria,, e outr·a teria. a sm1 mesma tos, Alll'eliano dos S<tntos, Joaquim Breves, 
gal'antia incluída no orçamento da Fazenda. RangeL Pestana, Estevão Lobo, Ildefonso 

Esta despcza tem do ser foit.<L porque, em Alvirn, Mont,oiro da Silveira, Manoel Fui
virtude da lei que autoriza o l'osgatc, essa gcncio, Noguc1rn; .Jnnior, Líndolpho Caetano, 
impo1•ta.ncia tom de ser· incorporada á Caixa Olivoirn Brag.L, Bueno do Andcada, Paulino 
do Resgato. Rc.:;pondondo n. um aparte do Crtrlos, Cincinato Braga., Alf't•eüo Bll!s, 
Sr. Pa.ula Ramo::::, o or<ttlor diz quo quant.) á Azevudo Mai'qlw.4, Antonio Cint!'a, I-Ierme
estt•ad<1 do Limooir-o é um catl:J especial. negildo do Mot•;ws, üvidio Abrantf~s. Manoel 
Tormina dizendo quo o illustre Dcputa.do ·ÍIOL' Alvos, Xrtvitw <lo V:Llln, .Joi\o Ca.ntlillo, La
S~tnt.a. Ç:ttlla,l'ina não tm.n l'<w.ão de fic<11' nwnlHJ. LiiiR, Ma.t•ça.l E~cob:tl', l?l'i.tncisco 
magoado conLo i.HU'OCOl' rolu,l;ivo ú. cmnndn. Mom·a e Pillíio lf<L ltoclta .• 
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E sem causa. os .Srs. i.l :~.ymnndo /n•r.hur, 
Thomaz Accioly, Uome.'l de .\lattos, Estacio 
Coimbra., Joviniano de Ca r ,•allto, llel'cdia de 
Sá, !J•ineu I\Iaclmdo, !\'ilo Pe.çallh::t, .Jo.>ó Bo
n ifacio. Lumunniot• Gotloli•odo, L 1ndulpho de 
Mn.g;dhãos, CD.l'los ottoni, Rodol}lhO Ml
:ramla., .Joaquim Alvaro, J•idmnnrlo tln. J7on
sec.'l. e Campo~ Ca.i•t ie r. 

· O Sr. Scahra (pelct ordem.) --Sr . 
Pl~csidonte. prdi a pahVl'a. pcht ordem. p:.1.m 
fazer á Ca.mn.ra divcr~os rcq uerin)J, ntos, 
s endo o primcit·o pot' pn,r te da. Commí ~s.'io 
d o Codigo Civ i L 

Devo dizer ·que esta Commis;;ão Hã.o pódc 
desempenha e-se de · sn <l tarcf<t 1m üpoca 
1m~rcarla. pcht Ca.mara. e prccis~. de um;t pro
rogação por nmis :30 düts. 

Depois, como morn bro ela. Com missão de 
Legislação o Jusr.i~~'t. fui incumbido do porlh• 
a pl'orogação da ses.-;ão. Este reqnal·i ntento 
acha-~o sob1•o a mes:<. 

Ora,-pr ccisando a Connnissão de Legislação 
e Justiça de pedir a prorogação du. sessão, <~ 
Commissão deve ter o direüo de vigiar para. 
que essas discussões não se prolonguem in
detm•minadamcm tc e eis porque venho con
sult:'l' á Casa si coneelle o CLJcorr:Lmento da. 
dtscussiio do p l'Ojccto do orçamento da. Viação. 

O Sr. Dricio F ilho - P eço a 
palavra pela ortlt•.m , 

O Sr. Presidente - Attotulnroi 
opportuna.montn ;to .Pediuu •lo nubm Dcp u
iaelo. 

Vno-so vo tar o roqunrimcntJ :qwnsontarlo 
p olo S1•. Deputado polu. Bahitt, rorttuwom!o 
cnctwJ•amrmlo <lt~ lll'ojccto n .. ':'.-I7 , tlo 1\JO L. 

O @a• , I:Jt·h~lo l <'llho - i'nln. Ol'

dnm. 

O ~~·. Pr<~8ldente - Nii.o posso 
d;Ll' !1. p ai::\;Vl'l\ SÍO(to olopois Ue l'llHt>lvi <b ól 
vota.~<ãu rlo l'OI[llfll'iment.o do noi.Jr•<1 Tlopn
tttdo. 

O SR. Bmcio Fn.no- O meu J'nqucn·imonto, 
está. formnl<\do; V. Ex . proced:L !:O mo en
t ender. 

O 8r. P r esi den te - A Ct~mara 
sabe quo não costumo proceder como en
tendo, mas cumpro o quo a lei ma.nda fazer . 
(Apoiado; muito bem . ) 

Consultadi~ a C:ml!.m:t, (\ approva.do o re
querimento do encer_~·mnon to do Sr. Scabr<L. 

Thl:L1, o Sl'. Sn:tl.n·,~ . pediu <\ prbh1 vr;1 Jltlla. 
ordem c r equereu ·o e nccrr:tmento Ja. (liS
cus,ão do Ot•t·amon i.o thL lndustria, usau<lo do 
urn:1. di~>posiç.c1o l'Ogimc-nt:d. V. l;;x . suhmct
r.eu ;1, vvt.uc; o roquc d mento c declarou qnP 
h proceder (L v o l.i.\ÇÍÍ." dcs;-o Jll'ojecto . 

M:1~, Sr . Pt·c;,;iucu i.c, rm Ol'UCrn d ü dia h a 
tun ptn•ccm· ro•·ouhccendo o Si· . \\lcdeiros n 
Alllu•lllCrqnc· DepttL.ado pelo 2• districto dn 
Pcrna.mlJUco, matol'ia urgen t.P. n I}He elovn 
ser- votada em 1• lugm'. ( ApoiadoR . ) 

P o:•gunto a V. J;:x. s i vao in iciar a vota
çfio do projccto ele Orç:Lrnc n to; como acah:~. 
rlc nnnn nciar, ou si, confol'tne deter mina o 
Regi111e nto. vac Sttbmetter em primcil'o 
log:U' o pal'cccr r<'icon hc~end.o o Sr . Medcil'os 
e Alblt<J.UC!'I[UC. -" 

g ttgora dovo dccl:u•;tr a. V. Ex . que pedi 
;_~ p!da.vt•a, :üntla ha pouco, jnsta.mcnte para 
reclamat' no:>Se son~itlo, porque a disposi~,:io 
du Regimento é clrLra, po,;iti,va. c. teJ'mi
n:J.nto; nã.o pódQ Silll't•er (l na,s intel'probções. 
( Apoin,J os . ) 

O Sr. Prcsi<lent.e- Par<\ mostr;\r 
n. V. Ex . qnc não faço o qtw ontcndo, vou 
ati;on<lcr <t ~ua t•nclam:v;ão, ].)orquc o pal'C\
cet• ó m:.>t.eri a. urgenr.o c a. vot<J.çiio 1lu or
çamento l>el'Ü. prolongado o cewtamentc ptl~
sar ;í. da 1~ ltor:L o a;:;sim ·poderia tiC<Ir prc·
jmliC<\tlo O pM'CCCl' . 

E' :1nnuncia.eh r~ vobv;ã:tJ do p<H'nccr n . C.7, 
<ln !001, l'tlcunhccendo TJopuhdo pelo 2° <li<'· 
tdct,o de Pnrn<tn'lbnco o c icla.d1i.o .Josú de Mo· 
tldl'O~ n /l.lbnquot'(Jnc. 

O S r. Pre ooide nte - Nn. fórma. elo 
Rl•g llaün to ,; pctrecer nã.o t,nm d h~nus~ão,por 
~er un<ltlinw . 

&'io :;u~cn>xiv:mwnl,p pusf.a~ a. VIJtos n 
appt·o vada .. -> :t::! ~c!guin t.P.~ nonclusiíe~ 1ln p;~
l't:C"I' n . ti7, lln 1!101: 

«lo Qnt~ scj; ~ approY:tila. -:L c~ l 1 •.í,:rw lWOC!1· 
elie!;~ nu dia 8 do I)Utnln•o do etJI'l 'ü JJ te anuo, 
no 2·' dbt1·ido Plnhoi';•l (lr.l'}~ . .;i;alln cl r P m•
naml<nco. 

2• Qur scj:L L't~oohecülo o proelama.dH 
Doptn~tll u o cidnrlã.o .lo~(\ dr• MnllP.ir••s P. Al
huquorquP». 

O S a· . Pre .;, i dente -Proclamo Depu· 
tado pelo 2• districi;o do Estado do Per
nambuco o Sr: José de Medlli t'<>S o Albuquer
que. 

São successivamnntc sem deba.te upprova- · 
dus Ml J'odações. 1\naos dos lJrojcctos ns . 
2013 C (OI'çamcn l;o do Interior) e 265 C, ele 
l!JO I, p;u•a. sm•nn1 emvia.dos ;to .Semuln. 

1.;' annunciacla n. dil-lcns.ião do projndo 
O Sr. D a•ic io I<'ilbo (pela ordem) 

.- Sr. Pro.~idcnto, o nohro Deputado pel:t 
n. ~02, 1ln !!lO! , rn·or'O,!.(il.nllo a~ :;e,:,~rws a liü o 
flin. 10 de t! czrJml)ro. 
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O St•. :Brie~o I<'ilho ..:...... l:'cçu a pa
ln.vra. 

O Sr. Pr.·(~Si<.lente-Tcm t1 palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Seabra (peta m·dem)-Des!le 
que o nobt•e Deputado por Pet'nambueo pe
tliu <t palavra sobre ·cs:lf' pJ•ojecto, V. Ex. 
devo :proceder á voia.Çã.o do .Or~.arnento da. 
Vhtção em primeiro logar, o da.r dopois a 
].mlana. ao nobre Deputaclo. Si sJ interrom
pe o orador quando está na t ribuna., quando 
ha. nuJn ero para se p :·occdor ás votações, 
com mais força de l'az."í.o· ,;(l deve dar pt;efe
rcncia a estas, quando o orador aiu(la/niio 
inictou o seu discurso. Requeiro, port::~mo, 
a V. Ex. quo, na fór·ma d0 Regimento, 
faça. as votações em primeiro logar . 

O Sr, Bricio Filho - Peço a pa.-
llwra pch\ ordem. · 

O 81~. Presidente-V. Ex. tem a 
palavra sobre o p1'ojecto em discussão. 

o Sr. Bricio F ilh.o - A minha pri
meira declaração, ao onccür a diséussão.des
tc projocto, é o reconhecimento do acerto 
com que V. Ex . resolveu o incidente que se 
originou no momento e1n que a matcria foi 
submcttida á considcrn.ção d:J. Cas.1 . 

O Stt. PRRSIJmNTE-Havendu nmneeo pal'a 
;~s votaçõm, poço ao nohrc DeputJ.ilo que in-· 
tenompa o seu discmso . 

O Sr.. Brucro Fn.no-A interrui11;~o de um 
discurso depende da vont.ad.e <Lo ora!l.or. 
(Apoi<!dns ~ w7o repoi{ldos) . 

O l:i tt. l'Au l.A lLntos --Apobuo. 

O Stç. 13H.JCJo Fn.ua~Apoiwl o , diz u nouJ"e 
IJtJptttado o Sr. P•1ula. Ramos, q uri ~ um dos 
melhores intol'[)rotttdore> do nosso Regimen
to. Ningnmn ob!'iga a inton omper urn llis· 
eul'So, uão hn. nenhtuna disposição regimcn
t!tl que me f• >rco t\ cortal' a· oraçt'ío e eu 
~in to diza t· ~" V. Ex . nã o podcl' n.ccede r ao 
convite, feito nostc momento, llorqua.n to 
estou discutindo materia. ut•gcn te e que., pelo 
Regimento, não pódc ser preterida.. E li.tço 
isto sem qne, <le modo algum, CJ.Ueira. de3con· 
sidera.r a. V. Ex. 

Não duvida.rei e m acccdcr ao pedido quan
do e;:;tiver na t ribuna., desde <1110 nã o se trate 
de umt~o ·matcl'ia. pot' sua. mtturoza urgente , 
como ó o projecto de pl'oroga<;:ão, tão l_tt•goh
te que Ttãu l>ass;.~ pel<t Commi:!.,;;\o, que niio 
t em ptlb!icaçã.o pr elimina J· no Dim·io do Con
fJI·es.~o e que, lego que é apresenta.do, ó sub
mottido t~ consideração da Ca.ma.ra. 

b:', pois, com o maior pezar que me sinú' 
tut·çado a contiumtr o meu discurso, nlto pa· 
den1lo attendel' ao pedido do V. gx. 

0 SR.. PRESIDENTE - Peço ao nolm:l Do
puta.do que reconsidere <1o sua. re>luluçtio. 
Kão ha exemplo, nost<J. Casa., do Pr·eshlonte 
lledii" a um orador pa1•a. int~rrompcr· o seu 
discm•so e cllo l'ocusar.se a acced1•r a oste 
pedido da. Mesa, que é feito por fioí'órencia.·. 
porque a :Mesa , convidando o Deputado a irt
terrompor o seu tliscurso, não faz m :J.is quo 
obeU.ecíJr a uma exige11cia regiméntal. 

O Sa. llatcro Fu,Úo - Devo díwr a. 
V. Ex . quo não ha. exemplo; m~.sta. Casa, dá. 
Mc>a pedir ~o Deputado para. interromper o 
sl:'u di~curso em materia de natureza ur
gente. 

O Sn.. PREsiDENTE- Devo reiter<ú' :.W 
nobre Deputado o pedido quejà fiz.~ 

0 SR, BR.ICIO F ILHO - Nestas COlld içÕCI! 
não me arrancam da tdbuna. 

0 SR. PRESIDENTE- V. Ex:., prOCC<tcndo 
por esttJ. fórm(l., eolloca-se fôra. du. ordem. 

0 SR. flRIClO FILHO -V. Ex. rosolvol'OÍ, 
como euteucier, sinto-me amparado pot• 
um direito, acho ·-que a ínt et•rupção do unt 
di~urw,feitt\ por un1 orador, pa.ra. se pt•oca• 
der ás votações, é ·uma defel'encia. elo mcs· 
mo . 

Não lia artigo no Regi monto quo a isto ma 
obrigue. Estou prompr.o a acender ao po<lido 
de V. Ex:. , quando se tratar de um pt•o,jcctó 
que não sajn. consiucrado mato!'ia nrgonte; 
agora, port~m. la.nionto dizer a V. E:<. que 
sinto profundamente não poder a.ttendor a.o 
prdido que a Mes<~o fo:m(lla. V. Ex:. não 
(Jócle citar art igo a lgum do Rcgimonto, 'lue. 
me compilla. a deixa1· a tribuna.. 

Sinto âechwar quo estou dentro d<~o ordem, 
(lentro da lei, dentro do direito, em too;, a 
su~ plenitude. • 

O Su. SmA:BR,-.- Pela onlcm. 
VozEs - Nii.o se pó:l.c interrom}JOl' o 

orador. 

O Sa . SJ~A.BRA.- As voiações foram ini~ 
ciad<IS, não p6dom ser' intel'rompida.s. 

O Stt . P m;smENTB - Ronovo ao nobre 
Deputado o pedido da ~lesa pura. interrom
P3r o seu <lhcurao, afim de se proceder ás 
votações . Acha-se sobre a me8a ma teria. 
ut·gente e a. intcrrnp~.ã.o quo :i. Mesa. pede aó 
n:Jbre Deputado é para a vottl.c;ão do Orça
mento, Inateria mail:! urgent e do qno qual· 
(p1e1· outra. (AJloiados.) A Mc"'1 está pro• 
cnrt~omlo cumpri!· o· seu il.evct', não pôde 
deixat' de procedm·, nesi;;J. emct•gnnci:L, pela 
ft>rma. por que estfi fazenuo. Pela 3"' vez 
ronovo ao nobt•c Dcpllt.3.do o pedido quo :fiz. 
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O SR. Hlttcro F!J.Ho- Sr. Presidente, 
desde que V. !~x . me mostro uma di~po· 
sição l'e)!'imnnt:tl fJHO 11\e uhl'ÍI-\UG a inter
romper o men di~~~Hl'.'>u, indcpon!lcntcmcnte 
de minha. vunt111lo .. . 

O SR. Pin:sw~;M't·:-A :Mo"''l. não intimou: 
pediu a.o nobt·c Dcpnt.1.oo que interrompes~e 
o seu discurso, de a.ccol'llo com todos os pre
cedentes deste~. Casa. 

dos Orça.montos, sa tornou o principal J'~s · 
pon;;a.vül p:~lo «trazo, pela mot•osida.tl.o <los 
tra.b .. thos legisJ.;1t ivos. .. 

A Caroctr(t, Se. P1·esidente, c0nsidcrada de 
modo gcrl'l, nii:o tem culp<t do r etardamento 
ilcsscs tr<tbalhr.s. 

Ta1nbcm não pó(le 801' censurada a. Com
missão de Orç-.amcn_to que, som esses elemen
tos nP.co~~:J.l'i0.3 c indispensaNeis, não p:Jdh~ 
a.tirM' ao no.sso exa.mc, á nossa a.nalyse. a.o 

O SR.. Bn.rc1o F'l LIIO- Então, c! um peilitl.o debate, pro,joctos .· que não fossem calcados 
que a Mos<\ .faz c qne cu posso · deferir ou em dados olflcitles, em elcmento8 fornecidos 
não 1 pelo Exccuti vo. 

Pois ·bem; vou f:1zor o que é po~sivel; rc- Sr. P1•esidente, qual a cOIHCCJ.uencia. disto~ 
sumirei o men discut•.:;o, lallaroi pouco para E' qne t()mo~ tido neccssiua rie de pr or ogar 
mo~trar que costumo attondor, sempre que os u.osso ; tt•abalhos, noce$~üla.de impr esciQ-

. posso. divel, indeclimwel. 
· Venho dbcntil·, um<\ vez qac a ultim~\ pro- /\i nua mais, St·. Pre:-;ir.lente, em consequon
rogaÇ.ão motivon no :-:o·narlo um di~cm·w cia tlc.>se atrazo, deiise atropello, o qm: tem 
contm ;\ Ca.mara. · t\contecido ~ 

· .. Attontlonuo ao Jli!rlitl <> rln V. Ex. que cl:t- As leis 01'\<\monta.rias não toem sirlo suiii-
mmcnto dccla.ruu l{liO nãu :<e tl';tta"V"a de cientemente 1U.>cutida.s, excol>!:âo foita do 
uma in timação, :tttl>.ndcndü :i. gentileza com Or<;.amonto da Receita, onde um numero r o
que V· Ex., St•. Ot• . S:üyt'<J IJi M;, t em som- guiar de oradores se pronunciou sobre ·a ma-

. pro procedido, von I'o>urnil· minh:1 oração, teria. Exc·epçlb feita da Receita, alguns dos 
d.ocla1•an1lo i.\. Cam:u·a. t.[lmn.~ os m:Jt.ivos que outros orç:ctmc{lius toem sido encerrados, me
me induzir:.tm :t m•:tr, no momento em que diante requerimento, 0 que iom impt!dido 
ii proposb a prorog-:.tç,ilo rh\s no~sa.~ sessões, uma ana.lysc conveniente do muitos dos 

, ntrí o din. LO do PI'uximo moz · a.s.~umpto~ contidos nos orcamonto·s . 
· Sr. Pre~identc, q ua.ndo foi discu~ida., no 

. Senado, :\ }Worog-J.Çã.o }JaSsada,".levantoit-so a A vontade de encerrar é tal quo não ha 
. . voz Yibr;l.nte o eloqncntc do digno rcprc- muitos dias V. l~x. C a Cama.ra. VOI'ificara.m 

senta.ote do Mat•a.nhão, o Se. Gomes de um t"ácto iníei'cssa.nto. 
· Castro, cl'iticttndo a. morosidade dos tr:~ba- · Rc<tuercu-so o encerramento do Ort;-~troento 

· . lhos deste ramo do Poder Lcgisl:\tivo. do Exterior, pa.ra. que os tr abalhos pudessem 
Devo dizor :t V. Ex. que aquellas-'pr\lavra.8 continuat' com rn<1.is celerirlaue, quando o 

.. devem. t.m· pro(luzi(lo mllih impre.ssão m• encorrarncnto era; desncc3ssa.riU, preseindi
Gam1)ra o no paiz, nâo só pelo a:;;surnpt.o a' vcl, inutit, desde que aquelles. quo a.ind<t 
quo se referiam, como pela au!>odrlade cstlwam inscriptos para faJlar, oram justa.
da.quelle que as dicton. mente mombt•os da. maioria, rcnre~onta!lo:; 

s·. Ex. }lOdel'iu. tct· razão na,g censura3 que pelos SI'il. P:IU![t .Guimarlcs, Tosta C' Cas
irrogou, :>i a. culpa fosse devida ti. in- siano do Nascimento. 
~rwi:~. de nossa p;u•tc ; m<tS ~ sabido quo 
assim não a.cóntoccu . 
- O vcrd(l.dcil•o culpu.do do :\t t~\ZO em que 
·se acham as nos;ms ll'is c p·l'incipalmootc a.s 
leis :munas, sem as rtu<J.cs o Poder Executivo 
não pôde marchar, como li para desejar, o 
verdadeiro culpado é o Governo quo man
dou tarde ao Congresw as t<tl.J(Jllas, tornc
cendo coro grande rctar<lamcnto os elementos 

· indispensaveis p~na ;t Com missão de Ot'Çil· 
· monto poder encaminhar- a confecção do seu 
tral)a\ho. 

As tabelln.s c o.,; relatorios vieram gua.ndo 
a. primcit'a prorogaçã.o jü. ia om meio, de 
mi::Jdo quo dentro do pm•iodo do qua.tro mezes 
não foi possível ;i. C:unat·a iniciat· as dis
cussões das loif; OI'çamnnt:tl'ia~ . · 

Ora, St•. Presidente, fúi pot• crmsoq_ucncia 
o Govorno da ltnpublie:t qne, l't!f.:ll'II<Lil<tO os 
.documento~ i llllll'l·sci nd i n~is 11a.t·a :t conleci;üo 

O Sn.. SJ>A.DRA dá. um aparte . 

O Sr:. BRICIO F ILHO- Nã.o lta.via. nenhum 
·membro da. opposi<;.ão inscripto. Tot'Jla.va-flc 
tlcsnecessario o rpqucrimento de encerra
mento, nms tl'atou-se- ~('o fa.zet'. 

O Sit. S~>AHRA d~'L um <~pm·te . 

0 SR, BRICIO Fn,uo - Lançou-se 
úc um rccur;;o dispensavcr. . · 

mão 

Q SJt. CASSJANO. llO NASCIMENTO- Ü que 
csi.;l om discus&i.o não é o encerramento, ú a 
prorogl\çií.o . 

O SR. BRICW I"n.uo- E,-tou dando os mo
tivos da. proroga~ã.o; c V. Ex. ó quem a,ssim 
menos póde f<\llar, porque na discussão dn 
et•cdit.o· p~u·a o pagamento lL Procopio José 
dos Rni~ fez o 2• c;\pitulo (l;t concentração, 
c bem longo. (lli~o.) 
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Ú SR. CASSIANO DO NASCIMENTO ciâ um 
aparte. 

OS&. Bmcro FlLIIO - Usou de UlU direito, 

PRO.TECTO 

N. 292-1901 

e V. Ex. ~<\he quinto o aprecio e consi- PI'M'oga no'IJamente a actual sess,io leg islativa 
dera. até o dia tO de dezembro do co?'!'ente 

0 SR. CASSIANo Do NASc:JMENTo- E' re
ciproco. 

0 SR. BRICIO FILHO -Estou ju.~tamente 
mostrando que o retarrlamento com que os 
orçamentos foram apí•esentados, retarda
mento tão grande que exigiu o encerra
mento apressado de suas discussões, é a 
razão principal das prorogações requeridas. 

Sr. Presidente, prometti não me demorar 
na tribuna e Quero ser correcto para. com 
V. E:x:. Nem de outro modo poderht proce
der, attendendo á delicadeza com qne v. Ex., 
Sr. Dr. Satyro Dii1s, acabu. de proceder, 
delicadeza que não é mais do que a l'cpr·o
!lucção da delicadeza com que tem procedido 
de outras vezes. 

Devo dizer a V. Ex. quo a ma teria sobre 
que acabei dé debater é vasta, vastis.3il11a e, si 
eu quize.sse, poderia demorar-me aqui na 
tribuna at6 o fim da sessão, porque nada no 
Regimento me impede de o fazer. 

Mas, Sr. Pl'esidente, como declarei a 
V. Ex. que seria breve, ·eu, que .rBconheço 
que estou na tribuna com inteiro direito e 
que sempre docilmente me submetto á lei, 
mas que reclamo pcbs minhas prm·ogativas 
até os ultimas limites, até as ultim<~s eonse
quencias, eu, quo sou impetuoso. c que não 
recúo deante da ameaça, da prepotencia de 
quem quer que se apresente, sou doeil ás 
solicitações delicadas.· 

E' por isso que,ombora certo de que posso, 
si quizer, occupar o resto da sessão d(} hoje, 
sabendo até onde vã.o as gamntins que a lei 
me confere, capacitado ele quo não me po1lo 
se1' casõada a p:.~.l<lvra, sento-me, Sr. J::lrosi
dente, convencido de que cumpri com o meu 
deve r de Do pu ta do. ( Apoiados . .Muito uem ; 
muito bem.) 

Em seguida, é oncel'rad~~ a discus.'3ii:o. 
Posto ·a votos, é approva.do o seguinte 

anno 

O Congeesw Nacioml t•esolvc : 
Artígv unico. E' novame nte proroga.tla. a. 

actua1 sessão legislativa. até o dia lO de 
dezembro do corrente anno. 

S()la das sessões, 22 de novembro de 1901. 
-J. J. Seabra, presidonte. - F . 'l'olentino.
Luiz Do mingues .-A~·thur L emos.-Frederico 
Bol·ges,-Alfi·edo Pinto. 

E' o projecto envi<>do ao Senado. 

O S1.•. President-e-Antes da vo
taçiio lltts emtmdas ao orçamento da Via.~o. 
é meu dever fazer vot ar o projocto n. 2;)5, 
de 1901, quo abre ao Ministerío d<t Guerra o 
credito de 736:424$,supplemcnt <tr â verba LO"' 
- Etapas-do art. 15 da lei n . 746, dõ 29 
de dezembro de 1900. 

Em seguida, é posto . a votos e approvado 
em 2a discuss1Lo, o seguinto ar tigo unico do 

PIWJECTO 

N. 255- 1901 

O Congresso Nacional resolve : 
Artioo unico. Fica. o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministorio da. Guerr<t o 
credito de 735:424~, supplemenbr á. v crb<t 
JOa-Etapas-llo art. 15 da lei. n . 746, de 29 
de dezembro de 1900; fazendo as necessarias 
oporações e revogadas as disposições em 
contrario. 

O Sr. Cassiano do Nasei
lnento (pela o,·dem) reqnot' c obtêm dis
pensa do interstlcio para quo o projocto ctue 
acaba de ser vohdo entre na proxim<\ ordem 
do dia. · 

E' annunciada a. vot.'\çoã.o do projocto na
mel'o 247, de 1901, fixando a llcspezu. do Mt· 
nistel'io da lndustria, Viação e Obras Pabli 
ca~. para o. cxercicio do 1902 (2a discussão) . 
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São successivamentc postos a votos c a.pprovados em2a. discussão, salvo as em~ndas' 
os seguintes a1·tig0s do 

l'ROJECTO 

N. 247 - 1~101 

Art. 1. o O Presidente tia RepubliC'.a ê autorizado a dispendet• pelo 'MinisteriQ da. In
dustria, Viação e Obras Pu1Jlicas, a. 1mportancia de 1(36.306:293$762, papel e 8.890:209$978, 
ouro, com os serviços designados nas seguintes verbas: 

1. o Séeretarià ele Estado ( augmentada de 
1:000$ para pagamento de telegrain-
mas exteriorPs otficiaes) ............. . 

2. 0 Estatistica (reduzida a 180:000$ a verba. 
destinacla a.o recenseam-ento de 1 900) •. 

3. o Correios (reduzidas as seguintes ver
bas: Vencimentos c gratifica,ções fixa
dos aos agentes, ajud<mtes c tltcsourei
ros no tcrritorio da. Republi.cí.t a 
1.600:000$; Aos condnctol'es, esta.fotas 
e empregado~ das lanchas, cscaleres o 
correeiros, a 1.100:000$ ; AjuJ.a.s de 
custo e passagens a ~~0:000$ ; Combusti
vel e outros oujectos necessarios ao 
l:lorviço elas bnchas e cscaleres e suu. 
conservação no Dist1•icto Fedeml e em 
diversos Estaelos a 60:000$; Publicações 
postaes, aununcios, editaes e relato
rio.;; diversos a 40:000$ ; Despozas 
miudas e de prompto lJagamento a 
70:000$ ; Eventun.es a 40:000$ ; accres
centadas as seguintes verbas : Ins f;al
lação e custeio de seis succnrsoos do 
Cor1•eio na Capitr~l da.~ Rcpublica, 
custo e conservação dos vehicnlos, 
<trreios, animaes, etc., 109:200$; Ma
terial par<~ o transporte da~ mu.las 11a 
Capital Fe<loml, em carros aproprüt
dos, 33:600$: Telegrammas oxtcrlo~·es, 
600$000) ....•..•.•.............. ,.; .... 

4. 0 Telegraphos (incluindo-se nit Yúl'b<t 
- Pessoal ua Administl'ação Geral, dous 

2°8 oscripturarios, 7:0008, em virtude 
do reguln.mcnto approva<1o pelo de
creto n. 4.05:l, . de 24 <lo junho do 
1901 ; na verba Pessoal das linhas, 
elevado o numero de ongenltoiros-chefes 
de distr-icto a 17, 153:000$, suppri
midos dous ajudantes, reduzido o~ nu
mero de feitores a 78, 168:480$, o 
numero de guardas do la eln.sse v, 
140,252: OOO:j;, o numero de gum·<lits 
de 2a classe a 335, 482:400$; na vm·bit 
Pessoal da.& estações, re<luzido o nu
mero de tdegl'aphistas de la cla,sso a. 
75, :360:000$, de telegmphistas de :::• 
classe a 292, 876: 000$, de telegra
phistas ele 4a classe a 260, 528:000$, 

CONSIGNAÇÕES PAPEL 

294:620$000 

332:592$500 

10.330:582$300 

OURO 

112: 000$01)') 
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SESSÃO EM 22 DE NOVEMBRO DE 1901 441 

de ostatetas tlo to. elasso a fB, 
113:400$, incluindo-se 20 tclogrí1phis
tas l'egiona.cs, 28:800$, tudo de <H~
eol'do com o citado regulamento de 
2-1 de junho de 1001 ; rmluzlda <~ 
verba Transporto de pessoal <t 
50:000$; no escriptorio da. 2o. divisão, 
substituído o \mgenhclro-ajudanto pelo 
sub-chefe d<t secçào technica, 9:000$ 
(art. :)39 do regulamento) ; reduzido 
no pessoal do almoxarifhdo o nu
mcr.> de 2°s escripturarios a um, 
a:800$ ' (art. 358 do regulamento) ; 
organizado o quadro dó pessoal d<t 
3l dtVisão, do accorllo com a.rt. 37:-} 
llo regulamento e olevatla a verba. 
respectiva a ~32:000.~000) ............ . 

5.0 Auxilios ;i. agricultura (r•euuzida. <1 
verba. Conclusão do mtt~·o do Janlim 
Botanico "· 8:000$000) ...........•.• 

6.0 .Agasalho e transporte de imnügra.n-
tes espontaneos~ ................... . 

7." Subvenções ás companhias de n<LVu
gação (c.tugmentada de 24:000$ pal\L o 
:-:orviço do rebocagem rlos portos dn 
Sergipe c suppl'imida. a verba do 
:36:000$ para subvenção a, '1'/w Royat 
11fail Steam Packe! Company) .. ....... . 

8. 0 G<tl'<l,ntia de jul'os (supprimida.s as 
verbas «Recife ao Limoeiro» :i50:000$, 
Recife <to S. Fl'ancisco,. 571:404$444, 
B<~hia. ao S. Franciscn, 059:000:pOO) .. 

9, 0 Estrada, de Ferro Central do Brazil 
(nc:t 4"' divisão insct·cvendo-se a. verba. 
Acquisiçao ele material 1·odonte e de 

· tmcçâo, sem <t discl'iminn.çã.o <la pro
posta., I . 880: 000$; rednzindo-se a. verba 
Obras novas, melhorttmentos na:.; 
ofllcinas, etc. a 450:000$; n<L 5·~ di
visã,o1 rcduzl<ltt <t VCI'Üi:L para 12 ma
chinistas de lastro, de 3o. cla:'lse, !) 12 
foguistas<~ 55:GGO$; reduzida a verb;~, 
Gratificaç?~o de 25 u/o iWH cmpregi.tdo~ 
destacados paea. log;uc.; i ns,üu brcs i.t 

lO O : 000~000) ...................... .. 
lO. EstradêL do Ferro P<mlo All'unso .... . 
11. Obri1s fodoracs nos l•};t<~dod : 

A-Porto de Pol'nambuco : 
Pe .. ~soal, ................................ . 
Material. ...........•... .....••.•........• 

B-Ba.rra e Porto do lUo Grande tlo Sul: 
Pesso :.~l .........•....................... 
Material. .........•....................... 

C-Porto drfSanfia Catll:.trina: 

Pessoal ....•....•..................•.... 
1\latorial. ..................... .-....•..... 

Cnmara Vol. VII 

CONSIGNAÇÕI~S 

22() ; 7 52$50f I 
150:000~000 

3(:\9:272$000 
417:970$000 

85:Gl5~000 
75:150$000 

7, L135; :320$000 

Íl2;500$000 

-l !):5: 335$901) 

:_L 718:563$630 

~ l . ;~1)8; Rô8;:i"?.70 
11 (:j :750$:.500 

OURO 

307:586$122 ' 

. Bl5$000 

. ' .... ' .... ~ 

7. 984:035$190 
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D---Po1:to da Parahyba: _ 
Pes3oal (let n. 652, t\e 23 de novembro 
_ de 1899) ......•.•.......•.•.....•.•.• 
Material (idem, idem) ........ ~ ......... . 

E-Porto do Natal: 
. Pessoal e material (lei n. 740, de 29 de de-

zembro de 1900) .................... . 
F-Açude do Quixadá : 

Pessoal c material (lei n. 746, de 2~) de de-
zembro d·e 1900) ......•.... -......... . 
G-Porto do Mara11hão : 

Subvenção á Companhia Geral de Melhor<.t
mento do Maranhão .••............... 

12. Obrn.s Publicas' na Capital Fcder<tl: 
In· divisão (reduzidas as .verbas-expediente· 

e o necessario para o serviço-a 6:400$; 
1•eparos de proprios naciona.cs a, 
15: 000$; aluguel do appa.rolho.s, tolo
phon icos a 2: 000$000) .••..•.......••• 

·2a divisão (rcctificada, na proposta,, a 
- diaria dos feitores da conservação do 

florestas, quo é 5$, sem alteração da 
verba respectiva; reduzida a verba de 
,jardineiros a 8: 100$; substituindo-se na, 
rubrica « Reparação e mclhora,mcntos 
da rêde de distf'ii.Juição » 120 tra,ba.
lhadores, 153:300.~ por 100 trabalha
dores, a 4$, 146:000$; rectifi.cado na 
rnbdca « Aferição de hydr·omctt·os » 
o erro typogr·aphico em virtude do 
qual r,stlio indicado . .; !:íO officiaos em 
voz lle f>; rcduzid<t a vorh;t « Prosc
guimcnto (_li~ rêde do dist;ribuiçã.o )) de 
:-;01):000$ a. 250:000$; climin:~<la. a, 
ver b<t de 1!11 : 000$ pa1·a. tL ligaçã() do 
ro:;ervatm·io do Podrégullw ao üo 
n1orro <la Vinv;1) •.•••••...•. , .•••.•• 

3•\ divisão (co!'rigindo-so Íla rubrica « Pos
so;Ll 1l;t propost<t» a· dosignaç·.[o « con
tador gm·al » por «contluctot• goml »; 
:tceroscont;Lnuo-sc á vol'ha « Consm·
vaçã.o d<LS can:dizaç~õos )) 12 gua.rda.s, 
lf>::~üO$, ;í. vnt•IJu. <( Manancia,os e ílo-

. ~·o~t~ts » lO gwu·das, !~:7211.~000) ••••• 
4•t rlJVJS<W (Oimts novas)., .•••••••••.•••• 
5•\ divisf\.o (corrigindo-seu. dhtri<t uo flCl'-:

vontc osta!'ot:.t !l1J escriptorio ccnt;ru.l 
qne <i i3$, acCl'.1Sctmt~Lndo-sc a.o posso;_~l 
da e:~taçiio do Caj11 um guanla do 
armazem, diu.riu. de 5$, l :825$, rc
ctificu.da a somnm tla vcrln.t « Pesso;tl >~ 
da via, r;ernutnonte,qnc é 1 19:272$500) 

13 Exgotto da Capi.Gal F<'deral .......... . 
14 Illuminaç'fío publica da Capital Federal 
15 Fiscalização .........................• 
16 Observatorio Astronomico . ......... . . 
17 Repartições o logarcs cxtinctos ....... . 
18 Bvontuaos ...........•........... .- ... . 

CONSIGNAÇÕES 

1 t 6: 759$500 
,_ 105: 242$000 

100:000$000 

99:G00$000 

150:000$000 

27>8: l 03~000 

1~7:402$500 
~:jo: OOO:tiOOO 

503: 70:)$000 
, ........... 
........... 
. .. ······· 
·········· . .. ······· 
·········· 

PAPEL OURO 

1.896:36'1$000 

2.062 054$000 
4.524 595$000 

578 288~G62 481:213$662 
499 110. 000 3:600$000 

81 600$000 
86 560$000 

lOO 000$000 
-------

______ __.. 

66.305:293$762 8,890:209$978 
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Art. 2. 0 E' o Poder Executivo autoriz<L'o a. applicar, da renda liquida produzida pela 
Estrada de Ferro Cent1•a.l do Bl'í1Zil no exercício de 1901, até a quantia de 2.500:000$, 
na construcção do prolongamento dc:t linha do ccntl>o, de Silva Xavier a Curvello e na 
conclusão do alarganiento da bitola do ramaL de S. PaULo, sendo 1.500:000$ na primeira 
obra c 1.000:000$ na segunda. 

§ l. o O respectivo credito podeeá ser aberto desde o começo do exe;•cicio, por conta, 
do saldo a liquidar. , . 

. § 2. o A execução das obras será subordinada <i Dieectoria d<~ Estrada de Ferro Central, 
que fica autorizada a a(lmittir opessoal necessí1rio para aquelle fim. · 

Art. 3. o Ficam mantidas as uutorizaçõe:s concedidas ao Poder· Executivo pelo art. 22, 
ns. XVIII, XIX, )ÇX, XX.II, XXV da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

E' annunciada a . votação dn.s emenda,sj O Sr. Fausto Oardoso- (Pela 
offerccidas em 2n. discussão ao projecto n. 247, · ordem) Sr. P1•esidente, permit ja a Cama r a 
de 1901,- fixando a despeza do Ministcrio da que eu lembre que est:1 ·cmoilda b.. 2 fui 
Indust.r~a, Viação e Obras Publicas para o apre;;;cnta.da ·por mim. 
exercício de 1902. · Trn.ta-so de uma emenda refoemn.ndo o 

Em st~guida, é posta a votod 0 approvada n. serviço de Estatística, i::;to é, tra,nsfel'indo o 
seguinte emenda soh n. 1, do s1•• Sergio serviço, que se fâz (t noite, pa.rn. de dia,, na 
Sn.boya : hora. uo expediente da Secretaria. 

«Accrescontc-s~ onde convier: 
Para. fardamentos de cort•eios de mimi3-

tros, em, vez de 200$; dig-;~-so-300$000 .« 
E' anuunciada a votação da seguinte 

emenda, sob n. 2, do Sr. Fausto Car
doso: 

«Onde convier: 
Como medida do caracter tearisit9rio, om

q ua.nto não for reformaua, a Dit·cctorii.t Go
rD.l de E~tatistica, de modo a pro~mchcr o;.; 
fins n. quo é destinada., serão executados m~s 
horas ordinttrias do expediente: da ropa.rti
ç?í.o 03 trabalhos do reccnsea.mcn!;o o rogis
tl'o civil, sendo em tal rnh;ter empregado 
o p3ssoal. c!fcctivo c adflido, aprovcit:tntio-se 
as respectivas aptidões: 

a) ao dircctor <la I'opartição, som augmcn
to ele vantagcn:~ além dos vencimentos ela 
t.abolla, competirá. a ftscD.liza~:ã.o dos alltHli· 
dos serviços; · 

h) o rcconsoamcnto c o rogistl'Q ei vil se
rã.o disJ;inctamcnto dir•igido~ llClml chcl'cs do 
secção da repartiçã.o; 

c) <tos oíliclaes, 1°8 ou 2°s, a.ma.nuooscs ou 
collabora.doros compete a rogenci;1 do tur
mas, tendo os do gradua(~ão inlerior a 
1 o official direito á gr<1tit1cação monsal de 
100$, além dus vencimento.) mn.rcados na 
tal.Jella; 

d) o corpo de auxiliares snr<l. organizado 
com pessoal estranho á rop;wLiçã.o, obser
vando-se rigorosumoni;o as condições üo ido
neidado e augment<~ndo-se ou diminuindo·sc 
o rospccliivo numero, de conformidade com 
as necessidade~ do serviço. _ 

Onde se lê: -Recenseamento <Jc 1900-
pa.ra. a.s dcspcitts do serviço com J>essoal e 
mat.orial-180:000$, loi<~·se- 1.00:000$000.» 

Isto realiza uma, economia de 80 contos de 
réis. 

A Commissão acceitou a minha emenda 
sobro a transfcrencia (lo serviço, ma.s nã,r, 
dá opinião solJrJ a oJonomia, do;-; 80 contos. 

:B,<tlla . na 1": parte da, emendí1, mas na.da 
diz no tocante ao serviço do roconseamento 
do 1900 cuj<.~. verba. do pessoal é de 180 contos 
o eu rm.ndo que se diga I 00 contos. 

Pergunto : a verba. do 180 contos tem que 
ficar á. mercê da dit•cctorin. (b repartição de 
Estati~tica, quando o meu ponsD.monto em 
fazer css<t tuJ.nsl'crcncia foi justamente o dD. 
economia. de 80 contos~ · . 

Si fLli" a.ssir · , poc,:o a rctil'a.da da mnenda, 
poi~ isso em naúu. adoa.nt<.~., 11orquo não ha. 
raüi.o unicamente nn. mud:m«}a do serviço. 

O Hm principal. 13 justa,m('ntt' a C'conomi:.t 
do:-: 80 contos c sobre esse ponto é que :t 
Commi::lsi(o .ontendell nnd<t (Ü3vc•r diz<.'r. 

Do 11110 servirá. :L C:tli\M'<t :tccoitm· a.la·pad.e 
rlct omend;t, si nlla, niio realiza a economia 
cont.id:L n:~ ~" pn.t·t;c o dnix:t t't mol'cê da, di
rrctc:>ria, ossa rJtmntia. '?~i ussim ti, rPtiro tt 
minh;L omenrht, pul'fJUO <'lla naria vir<.t pt·e
enchol', · 

O Slt. ·PAUI .. A. H.AJ\IOS-(Pelr.'- onlem.) Peço 
a palavra.. 

0 SR •. FAUSTO CAIWÓso - Não lut, pois, 
motivo para accoita,r-so só ala parte, por isso 
que cssa.·economia. de 80 contos em voz uo 
entrar para o Thesour·o, tlcaeá. n'1 rcpart,içã.o . 
de Estatística, o que nada significa. 

o· §r. Paula Ramos (pclct 01·dem) 
Dcante ua explicação (!UC hontcm doi are
speito da emenda, acredito que a c:.tmu.ra 
ost<.Lrá convoncida que a pl'imei L'a P<trtc trata 
de . ma.tf'ria; p~t·mu.nont(} rogula.mQnta,l.', do 
ma.t;ori.(l. de cxpouicnt;o, mamlando qnc o SCL'-



Câmara dos Deputados - Impresso em 21/05/2015 1022- Página 13 de 24 

viço (1ue se faz á. noite 1)asse a sm· Í'eito de' fa.wl-o porque o lH'oprío representante de 
dia. Mas ainda que assim nã.o fosse, a ccono- Sceg[pc pôde requerer a retirada, de accordo 
min. constante da segunda pa,rte da emenda é com as praxeil d;:L Camara, desde os tempos 
impossível porque o ::;erviço effcctivo não se tempestuosos de 1897, quando ellaestava di· 
póde fazer com o pe~soal ordinario. Vê n. vidida, em duas mctrtdes, em lucta encar
Camara que no prünciro caso é matel'ia re- niça,da, quanto rnais hoje que a. peleja não é 
guhtmentar e no segundo caso é impossivel_a tão forte. A Camctl'a não pôde negar o pc· 
repartição fazer o serviço com o pessoal dido do nobre Deputado. 
etrectívo. · Consultada a CamaJ'.a., é concedida a. reti.., 

O Sr. Francisco de .Sã- (pela 
o1·dem) A observação que ac<~ba de' fazer o 
nobre Deputado por Santa Catharina eu só 
tenho que responder que não estou longe de 
concordar quanto ;í. primeira :parte; mas a 
Commissão não podia deixar de dar parecer 
sobre ella, uma vez que lhe foi submettida. 

Quanto á rcducção da verba, parece que 
üão as~iste rázão ao nobre Deputado. O go
verno mandou pedir 150: 000$; a commissão 
elevou a 180, porque verificou a impossibi
lidade de fazer todo o serviço sem a admissão 
de auxiliares. O no1Jro Deputado rcconhe
cea essa necessida(lc. 

() S1•. Fausto Cardoso-Peço <.t 
puhvra pela ordem. 

O Sr. Presidente-O nobre Depu
tado já fallou uma vez pela: ordem. 

O !!§r. · Fausto Cardoso-=E' para 
pedi!· a retirada de minha emenda porque o 
director da Estatística recebe trcs ordenauos, 
de noite ha luz e de dia não ha. Eu retiro a 
emenda porque não q~ro prejudicar os pe
<lUehos c favorecer os graudes. 

O S1·. Presidente-Vou :mbmdtel' 
a. votos <t emenda. n. ~. 

4.) @1•. ll1•ieio J:i'ilb.o -l'e1;.o <t pa,· 
l:wra pela. ordem. 

O Sr·. Presidente-Tem a. palavra 
o nobre Dcpuiauo. 

O Sr. Dricio Filho - O noíH'C 
Ucput<tdo acaba de pedir a rotirad<t de sua 
cmond<:t o a Camara vao pronunciar-se sobro 
esse peditlo e não sobre a emenda como V. 
Ex. annunciou. 

V. Ex. comprehehda uma. cous::t: o nobre 
Deputado pediu a pa.lavr<.t })ara encaminhar 
a votação, outros Deputados fizeram o mesmo 
e o modo pelo quill a votaç~ã.o foi onc<tmi
nhad<t fez reconhecer ao autor que devia. 
rctír<tr a sua cmontla. Si S. Ex. não o pn
desse fazer, cu, que estou na trHmna, poderia. 
formular o poditlo com o consentimento de 
S. Ex. Em todo o caso, não hn. necessidade de 

rada pcd ida pelo Sr. Fausto Cardoso. 
Posta a voto.:~, é rejeitada a emenda sob 

n. 3. 
E' annuoeiada a vot<tQão da seguinte emenda . 

solJ n. 4, do Sr. João Gayoso e outro; • 
«Ao n:3 do art. lo (Correios)-accrescente

se na sub-consignação «UtensiUo»: podendo 
destinar~se até 30:DOO$ P.ara estabelecer-se o 
fechamento de valores e malas pelo systema 
do enipJ'egado Alfredo Marques de Souza ; 
sem elevação de verba. » . 

O Sr. Bricio Filho' (pe~a 01~detn)
Sr. Presidente, penso que V .Ex. se equivocou 
quando declarou que o pi.wecel' desta emenda 
é contrario. Penso que o parecer é favora· 
vel, não só pela leitura a que acabo de pro
ceder, como pelo aparte do ·proprio senhor 
relator, que me estü. dizendo que o parecer é 
favoravel. 

O SR. Pm~siDBNTE-0 nobre Deputado tem 
razão, acabo do vcrificn.r que o parecer é 
favoravel. 

0 SR. BRICIO FILHO-Desde quo tenho ra · 
zão, sento-me. (Riso.) 

Posta a . votos, é approvn.d.a a referida 
emonda sob o n. 4. 

Po~tn. a votos, é approvadél:' a seguinto 
emenda sob o n. 5, do Sr. Henrique Lag(lnn: 

Ae.cl'C~centc~se onde convier : 
«Fica mantida tL autorizac:ão coucod ida no 

n. V !f do art. 2.2 da lei H. 652, de 23 <lo no
vembt·o do 1800.» 

Si"io succos·ü vameríte po!:lt~Ls a voto:-; e ro
jcit:~das, as cmeudas sob ns. o, 7, 8e D, 

São succcssivamentc postas a votos c ap· 
provacb.:~ as seguintes emendas : 

Dos..grs. Bricio Filho o outros sob,o n. 10: 
Seja mantiua. a uif.?posição n. 4 dó art. 22 

da loi n. 746, de 29 de dezembro de H)QO, 
até <is palavras- no Estado de Pernambuco 
(inclusive). 
' Dos Srs. Lindolpho Serra e outros soh o 
n. ll :. 

«Fica o Governo autorizado a dcspimdcl' a 
quantia de l 00:000$ pu,ra continun.r a con
strucçã.o da; linhtt tolegraphica de Cuyabá a. 
Corumbá.» 

Dos Sr.;;. José Monjar1lim c ontrog, sor.~ o 
n. 12: 
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<<Fie<~ o Govemo antorlzauo a despender a 
quantia. de40:000$ p;wa, a con~tr·ucçTI.o de 
um ramal tolegl'aphico entre a cidado do 
Porto do Cachoeie:.t r~c Sa.nt<t Leopol(lini'Í. e :t 
villa. Affonso Cla.ud1o, no _gsta.do do l~spil'ito 
S<tnto. >> 

Do Sr. Carlos Oi;iioni, sob o n. 12: 
Ao art. 1°. n. 4 accre;:;ccnl;c-so: 

«li'imt o Governo autol'izado a despender 
até CO:OOO$ com o prolongamento da linha 
telcgraphica de Oell·as até Pu.ranaguá e con
strucçã.o do l'amal partindo tambcm de. Oeiras 
p;uu as cid<ttles de -Va.tençn., Picos e Jaicós.>) 

Post<t <L votos, é approvada a seguinto 
omontla, soh n. 20, dos flt'R. Galclino Loreto o 
out.ros: 

«Fica o Governo autoeizado a. de~pondel' «Accl'esc.entc-se onde convier: 
30:000$ cmn o prolonga.mento da. linha tele· (Telegt>aphos) 40:000$ para o ramal do 
graphica da. ci<lade (fo ~tauiea a S<Lnt' Ann<~ .rtapemírim a Rio Novo e Alfeocto Chave~. o~' 
de Ferros e Guaranháes.>> l~stado do Espírito StLnto.» · · 

Dos Sl'S. Jovinütno de C;uvalho c outros, 
sob o n. 14: 
· Accrescente-se onde convier: 
«Fica o Governo autorizado a prolongai' a 

linha. telegraphica da, estação do Buquim á. 
. cidade de Simfio Dias, passando p0lt~ Villn, 
de CtLmpos e cidade Llo Lag:Lrto, no Eshdo 
de Ser·gí pc. » 

Do Sr. Silva ~viariz o outeos, sob o n. 15: 
«Fica o Governo autorizado a ma.ndar pro

longar a linha tolegraphica de Lavras .. no 
Estado do Ccarú.,. a. Súuzn., Estado di.t Pa.m
hyba, passa.ndo pela cidade <le Cajazoims e 
ViW~ ele S •. Joã() do Souza .. » 

Do Sr. ).!ilton, soh o. il. 16~ 
Acci'escente-se ondo convier: 
«Fica o Poder ExocuÚvo autorizado~ pro

longar a linha teleg1'aphica de Peripc1'y á 
cidacle de It<Lmaraty, no Est;tdtl do Piauhy .» 

Do Sr. Agapito dos S~Lnto):\, sob n. 17: 
Ao art. l-0 , n. 4 accresconte-se: 
«Fica o governo antorizadn a despender até 

a quantiu de 40:000$, com J. cunstl'uc<}ão de 
um ramal telegra.})hico que ligue tts cidndes 
de San~'Anna e Acarahú it (lc ~oln•H.l, no .Es-· 
tado do Cea.rá. » 

Do Sl'. Hosannah <lo Oliveira. e <iclliros, 
sob n. 18: 

Onde convier: 
«Pica O GOVOl'l10 autorizado a. csl;;tbolocer 

ramaes da linha tclcge;tphíca i;errestre para 
as cidades de Maracanã, Marapn,nim, Odi
velas, Vigia e S. Miguel do Guamá, todas no 
Estado do Par<i..» 

Posta a. votos, é app1•ovada a seguinte 
omenda, sob n. 19, dos Srs. Raymundo Ar
thur c outros, 

~<Ao § 4° do art. 1 o a.ccrescento-~o: 

Construcçlio de linhas : Augmentada de 
60:000$ para o prolongamento da linha de 
Ooiras até Paranagmi. e construcçã.o do ra
m<~l. partindo tambom do Ooiras parn as .ci
dades de Valença., Picos c .fa.icós.» 

E' igualmcnt;c a.pprova.do o seguinte sub
stitutivo da Commis~.o; 

E' igualmente a.pprovado o seguinte sub· 
stitutivo da Commissão: 

«Fica o Governo autorizado a despender · 
até 40:0ll0$ com a construcçiio do ra·mal 
telegra.phico de Hapemirim a Rio Novo c 
Alfredo Chaves, no Estado do Espírito Santo.» 

Po.3tll. a. votos, é approvacla a seguinte 
emenda ,sob n. 21, do Sr. Pauta Ramos: 

Art. 1°, n. 4 (Telograplüca) : 
~<.Na rubi•ica--Novas línhas--accrescento-se: 
E comtl'ucçiio da linha p~tra Campos Novos, 

passando por Corytibano::\, em Sn.nta Catha
rin<l, 30:000$000.» . 

E' igua.lmcnto a.pprova(lo o geguintn sub
stitutivo . da Co_mmissão: 

«Pica o GJvel'no autorizauo a dospondm· 
até 20:000$ com a construcçiio tl<1 linha. te
lcgr<1phica para Campos Novo::;, pa~:::a.mlQ 
por Corytibanos, 0111 Santu, Ca thal'ina. » 

E' considerada pl'c.imlicada i.\ omon<li~ sob 
n. 22, 110ta a.pprovação do soguinto sub
;:;titutivo da Counuis.~ão á Or11ondn sob n. :t2 : 

«Flcn.o Governo autoriZitdo a Inandtt[' coll .~
tenit· a linh:L tclegt•aphica, llllll I iguo ~~ cithtdo 
do S. BonmUc to, rw Cout•;.i,, ao punto mais 
COllVOilLOniin Ü<L l'êciO gul'itl.» 

Ji~' considcra.dtt pt·u,juclic:ttla a. omonda sou 
11. 23, pela. approva.çã.o do :<nguintn Stlbsti
tutivo da ColllliÜKsão: 

«Fica nmntida a autorização con::ltante du 
n. XXVII do <trt. 22 d:t lei n. 74G, d~ 20 do 
dezembro do 1900.» 

E' çonsiderada. prejudicada. a emenda 
sob n. 24, pela. 11pprovação do seguinte sub
stitutivo da Comri:l.i;;são: 

«Onde se diz: :10 tra.brtlhadores, 27:000lt000; 
diga-se trabalhadores, 27:000,tOOO.>) · 

Po.sta :J, votos, é l'ojoitada. a. omouda sob 
n. 25. 

O Sr .. ~nt.onino Fi:llbo (pela 
ordem)-Sr. Prosidente, parece-me que est~~ 
omenda n'fi.o tom pa.veccr eont.rario da Cont-
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rniss:io, po1•quanto n~i.a. n.pnn:ts diz q1w a. , -}~odanto, _a. emc1~~a. manda rcpr.i.iJ• 0 que 
em(•nda. é desneef~ssa.ria.. e~l.a, no peo.J'~cto. s1 n. Ci~ma.ra votal' osta 

O Sr-t. Pt~ESIDE~TB-A onwn1la j;1 fui re- mnenda., 1ic:1rá. nu. lei uma dispo~ição em 
joitada. duplicata. , 

0. SR._ ANTONINO_ FIALilO-E 011 requeil'O 
vet'lficaçn.o de votaçao, observando á. Ca.mara 
que a omünda _n_ão . é dosiwco .. ~sai•ia, poeque 
pode _um auxiliO para, a inst;~llaçào c ma.
nutenç.lo de um museu pm·manente de a,crl'i-

O ~r. _Sea~?ra. ( pel?; ordent) - O 
q~o fo1 pe~1do f.Jl venfica~~ao de votação ; 
nao lla ra.za.o d.e haver m ais :pedido de pa.la
V1'D. pela. ordem. E' só o que tinha. a dizer. 

cult;ura c industria. pastoril. "' 
A_ Com~1issão diz quo esta d~spos-içã.o já O SJ.•. P resident,e _:... A omonda 

ngt,<L consignada no § 18 do art. 22 do, lei tem pareccl' contrario da Commh;sã.o. 
n. 74G, mas nstn paragra.pho nã,o so refere VacH:c pl'ocotlot' . ...-~ vol'ificação dê1 votação,. 
n. esta au l.orização, t~ a.pcnas em íitvor de Foi t'l:J·cua.tla. a. mmmJa. I)OP 63 votod conti'," 
tl'ansportes g1·a.tui~os cm <\strad<~s dn ferro. 57. "' 

Porb:tnioo, a nmnnda, pcd indo um auxilio 
})al'<.t a. in~!.allil.<{Ü.O c n a.nulnnçã.o J.o mu~eu E' annuneütd:t a vota.ção da S('fruinto 
<~e ~gt·lenl1;urn., torna mais ela.ra osh _dispo. ·emenda. soh o n. 2G dos Srs. Fránci~co "'sod.ré 
SIÇ<to c vem dnsmn,nchn.r um r. tluivoco d~~ o outros: 
Com missão. 

O Sr. I-l1•icio J.i'iiho (pela onlem) 
-Des(le_ que o nobro representante d_o Rio 
de Janmro acaba de pedir a vm·ificíloçào da 
votação. quero, antes d[L CamaPa vol'ifica.t' o 
resultado, chLr o- socrninte cscla.reciménto: a 
Commissãodiz que a"'emenda. é dcsnoccss:wia.; 
mas, qua.ntlo diz quo a emenda é dmmccossa-

,.ria, ni'io ci:t u~ 1mrecer bem contra.eio, por
quo cllu. pode .Julgal-a desncccssa.r-ia, por ex
emplo, po_Io facto d~ materln da omondn j<'t 

_ esb~ contida no pro.Jecto, ~em que \-leja con
triWW. nos runda.men&os da emenda, ;t ma. teria 
quo olla. contém. 

~ot• i~so é que digo a. V. -'Ex. que, qua.ndo 
mmt<.LS vczos se diz que uma. corta n1odidu. é 
dcsnecc?SaL•ia., nã.o s~ quct' dizcl' que se é 
contrarw a essa mccltda.; pódc-so considCl'iW 
dc .-mcccssaria, por'quc a providcnc ia jrt est<'L 
du.ua., sem que so :soj:1 inl'enso ao:-; run,la
mcntos da matoria tlo que trn.t~t a nmcndu. · 
(l por" isso que o parocer nã.u (\tão eon1;ra.l'io' 
(\ Jlc~r issu t}UO. o contl·aJ·,:o ;dli pôde sm· lJOll~ 
agmtado. (Riso.) 

O Sr. Dari"OS F1•nnco ... Jnuioi" 
(peta õnlem)-SL'. Presidente, 8i eu ontendi 
n ementia, ou, antes, . .;;i o pal'fcer da Com
missão é con r.ral'io, (l poPq ue a c i i;açã.o não é 
verdadeira. 

O pa.ra.grapho a que se roforc a. Commis
são diz respeito a tr~LD8pOt'tos o não ú. ma
nutcnl,:ã.o do museu de agricultuP:t. 

«0 11dc convi c. r : 
Fica. o Governo n.utot'iZtl.<lo a. Jc..;pendcr a 

c1uantin. do 50:000$ com a acq_ulsiçã.o de se
montas c planta.s, para. serem distl'ilmidas 
poios agricultores, no intuito de promovm• 
novas culturas uGeis c melhorar as exis
tentes.» 

Tem parecer favoravel da Commis;:são. 

O Sr. i~arros I1'.raneo .Iunior 
- St•. Pl'esidentc, chamo a attençã.o dn. 
Ca.mar<.~ p<tl'a· esta emenda e para a. subse
quente, âs qmtcs a. Commissã.o apresentou 
substitutivo. 

A emendo. n. 26 con.'iignu. a verba do 50:000$ 
(Lê.) · 

A emenda n. 27 consignn. a mesma. 
quantin.. · 

São dnas vct•tlatlniPas miso~'ias quo a. a.bn.n
don:uh hwüut•a. 11a.don:ü solicita do Cuu
grcsso. 

Amb;Ls a.s otutmda.s a. Con1mb;sfi.o ontotHltm 
(lllü devia, tnutl.itlt~i.LI'. 

Lemln•u aoH noln·e::l Dopuf;n.dos IJilO dous do
P<Lrt:LmCHWs dos J1:st:.l.dos U11ldos dtL Amorica 
dcspondcrarn centenas de milhares dedotlm·s, 
qno equivalem a. milhares de cantos, com a 
acquisição c distribulçãa de scment':ls. E a 
Republica Argentina, q_qe, pelo auxilio dado 
á. in~ustl'i:L pa~to!'ii, em menos de lO an!10S, 
elevou a sua producção pastoril a um grão 
tal de perfeiçã.o, qüe nã.o encontra similar 
em outra.s na.ções. • 

E' preci:-Jo, pois, que o Brazil dê 'mostrJ.s 
tln quo não(\ indifferente á sorte do suas in
dustrias, consignttndo um pccllwno auxilio. 

Estu. é quo é a verdade; do maneira quo, 
ü a C:tmara rejeitar a emenda, turna.-so irn
po;:ssivcl o cstabcloclrncni;o do museu. Este 
cscla.Pocimcnto é que en qucl'ia dal'. 

. O Sr. I~uJnartino (pela ordem.)
O t!!h•. I.,raneiseo Sá (rJela o1·tlem.) Per;o a V. E:c, Sl'. Pi.'csidentc, c1u~ com;u\to 

-_SI'. Pl'CSid~mte, o I>rojecto nlitui.t)lll o á. Casa. sobre si coosen,tc qne a. r.moncla. n .. 26, 
Hnwo :t11 .\'ilio qno j;t lta na In i. hnm como a d0 n . 27 t(mlw.m prcf(;rcncia 
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na votação aos re~pc>cl.ivos subst;itui.ivos la. 
Commissão. 

Consultada a Cama.ra, (l concedilla a pr<J
ferencia pedida. 

Posta a votos, é approvada a. referida 
emenda sob n. 26. 

Posta em seguida a votos a modificação 
da Commissão, ê rejeitada.. -

E' annunciada a votaç·ão da seguinte 
emenda sob n. 27, dos Srs. Francisco Sod1•<j 
e outros;· 

«Accrescento-sc onde convier: 
Fica o Poder Executivo autorizado a dcs

pendm• até a quantia de 50:000i; com o paga
mento de pa~sa.gens o seguro~-- do.3 a.nimaes 
das raças cavallar, bovina; suiu to lanigera, 
l'eprciductoroes, destinados a esta bolecimentos 
agrícolas ou pastol'is. As requisições para. 
importação desses anima.es sr-rão. 1<5itas diPe
ctamento ao Govr-rno, quo terr~ m 1.ito em 
vista a disteibuição mais eqnimtiva. l)OSsivel 
pelos Estados.» 

O Sr. Germano 1-Iasf!iltlocher 
pela ordem)- Sr. Presidente, a emenda que 
deve ser votada pede 50:000$ para passagens 
e seguros dos animaes das raças oovma., 
cavalla.r, suina c lanigera. 

Acho que é uma despeza inutil.quo o or
çamento consigna, visto como os creadores 
que importam a.nimaes, o ordinil.riamonte 
são de excessivo va.lor, nã.o é pela. simples 
despeza do t1•ansporte do seguro que o dei
xam do fazer. (Apartes e p1·otestos.) 

Eu nã.o e.;pero demovcr quem quer que 
seja do voto que prer,onde dal' a esta. emenda; 
mas aproveito a occa.sii1o para manifes
tar por esta fó1•ma a opiniào que tenho de 
que só servo par:t prejudicar o· pu.tz esaa 
indobita intervenção do Governo na .~licia
tiva particular, que deve fazer por st/e não 
ficar nesta eterna depondoncia do favor do 
Governo. Até hojo a indu:stri;t pastoril do 
meu Estado é independente de favores uo Go
verno. ( Apa1·tes tJ protestos vehementes.) 

Eu_não discut') o assunipto,.limito-mo .a 
fazer o meu protesto. 

Despendam como quer o Sr. Barros Franco 
. Junior 300:000$ para a propaganda do café ; 

amanhã peçam a quantia quo.pr·ccisam para 
fazer r•apadura ou o que quizerom ; vivam 
disso. 

Eu deixo, porém, lavrado aqui o meu pt>tl
tes~q, declarando quo voto coutra. 

Posb a votos, (l approvacla ·· a seguinte 
ernend Á solJ n. 28, do St•. Ba.r·ros Franco Jtt
nior: 

«A ver1Ja destinada á. propaganda do café 
fica elevada a l.OUO:OOO$ {mil contos de 
réis).» · · 

E' igualmente approvado o seguinte suhsti~ 
tutivo da Commi::;são: 

«Fica. o Governo autorizado a despender 
até 300:000$ com a. propaganda do:-; peodu• 
ctos agrícolas· c mineraos do Braz i L nos. 
paizes cstrangei eos. » 

E' annunciada a vot:l.çii,o da. emenda sob 
n. 29, dos Srs. Francisco Soclré e outros: 

«Accroscentc-se ondo convier: 
«Fica. o Porlor Executivo autorizado a des

pendee att"\ <t qwmtia de 50:000$ como esta
belecimento, nos consulados e legações do 
Brazil, de pequenos muz~m: mincralogicos, 
convenientemente catalogados e acompa
nhados de diccionarios goographicos rclàti
vos ao mesmo tl/lsump~o, afim de serem 
consultados p n· aquellcs quo se interc;jscm 
pelas industrias cxtractivas miucracs do 
nos.::o paiz. >> 

O Sr. Augusto França (pela m·~ 
dem)-A Meda deixou de submcttor tl votação· 
a sub-emenda da Commissão e isto ~~ indis- · 
pensavel porque a lavoura do Brazil não é 
só a do cati~. (Apoiados; apm-·tes.) 

Por con.~eguinte e;ta providencia não deve 
se limitar só ao cate o deve se e.~tcndor tam
bom a todos os productos da la vouea do Bra
zil, que tambem deverão ser aquinhoados 
cümo a. do café, p:)rque no norte, além do 
c<1ft!, temos o assucar, o Ci1C<to e o fumo. 

Peço, pois, a V. Ex. _quo suhmettu. ;t vota
(,lão <~ suiJ-emenda,. 

O Su.. PH.ESIDI~N'l'g-Dm'o decla.rar a V. Ex. 
quo a cmcnd<1 a que se refere, j(L foi votada 
pela C amara. 

Posta a votos,é rejeitada v. referida emenda 
soh n. 29. 

Posta a votos, é approvada a. seguinte 
emenda sob n. :-30, dos Srs. Francisco Sodré 
c outros. 

« accresceute-sc onde convier: 
Fica. o Puder Executivo autorizad,o a ad-

heriJ á. convenção- interna,cional de Berna 
pal'·< a. defesa etlicaz da viticultur<t. » 

Ji' a.nnunciadaa votação dascguinteemenda. 
sol n. 31, dos Sr:::. Francisco Sodeé o outros. 

Üd Srs. votem como ontendm•onL <(Na vol'IJa auxílios á. <1gricultura inclua-se: 
.?osta 1 v.oto.s, ê <~pprovELda. 11 l'orol'iua Pa.ra. a manutenção tlo campo do demons-

·emenua :-;.ubn. 27. trn.Ção o cxpoeioucins aJmini:::tr:4tlo pela 
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S. N. U.u. Agricultura, n:.t üz.onrb dr. Sa.nta Pcoeorlendo-.-;o ;L vcrificrt~·ão, rcconltoec-so 
Monica- 36:000$000. terem V\iÜt.do ~~ {'a. vot• 4:1 S1'S. Deputn.dos e 

CO!l t.ra. 77. A üll13ULl<~ foi l'cjei t;Ld<t. 
O Sr. Ant,onino Fialh.o (pelu o~·

dem)-Se. P!·osülentc, a emenda n. :il e a 
que se vae seguir na votação, de n. 32- pe
dem uns pequenos auxilios <1 N<v:lio, dc::;ti
nado:> {t manutenç~âo do campos de demons: 
tração c a.o ensino technico da a.g1·ieultm·a,. 

Senhol'es, <tté agora., depois do proelamaü<~ 
a Ropublica, nunca se ~ratou da agricultuL'<l 
e muito menos se tom tl'a.tatlo do on:;ino to-

· sino technico e neste momento em que o re
lato!' da Commis:;âo de Via~~üo,com t fw bnllas 
palavr;~s. no.~ enco1·aja a fhzcr alguma cousü . 

. em heno!icio d:1 indusliria, o humilde ot·adur, 
prestigiado, por outros . disGinctos collega.::;; 
aprc:>entou estas duas emendas que se refe
rem ao ensino tochnico da agricultura, clw.
mo a att.cnçn.o da, Ca.rnara. para estas mi
galhas, que pedimo l-ás, porque t\ mui to 
pouco em rolaç:iio ao quo podo o nohro l'O

latol'. 
E' rejeitaria a emenda. 

O Sr. Pa·esident,e-0 Sr. Deputado 
Antonino l;iiallto rnquol' vceifica.ção (h vo
tação. 

Procedendo-se ~ vol'lfica.çã.o, reconhece-se 
ter sido a emonJ.a, sob n. 31 rüjeita.ua pot' 70 
votos contra 57. 

Post.t~ a votos, 1: rnjeií.ada a. munwla sob 
n. :12. 

O Sa•. •J.,osta (pela ordem)- St'. Pt•osi
dentc, o Congresso d~J Agrienltnra l'esolvcu, 
por llJHtnim:d:.LLlc, indicàt'. ao paiz. a. necc::;sí
da<le <in descnvotvirne.nto uo ensinu agl'ic .ta. 
no Bt•azil, o tambem por unanimidarlc res·Jl
vou solicita.r· 1los pdrlcwe:-~ publicus, csr.:L
u mws o ft~rlcrao~ o sou concnr.~o pal':t o d.us-. 
l~~tvolvimP.nto !lcssü ensino. 

Esta. omonria nã.!J r'~ sinilo a i.t·<ulucçíio das 
concln~õo:.; do Congt•us.->o Agl'icola. ; f\ll v i m 
perlü· u.o Congres~o Nacional o a11xili_o da 
União para o tloscnvolviment.o de um:t as~o
ciar;.ão omlo :->o m;tuda a agr·icultm·a. 

ORDEM DO DiA 

_ E' <t.lttlnnciruta a discuss;to uníca üo pro
.]Gcto n. 12! A, de 1\J)l, com pa.rocer sobre 
as onw.n(hts orr.wncidas na. 3a discussão do 
pi-ojecto n. 121, do.sto :.tnno, que autoriza. o 
Pudor l~X~(~utivo a. a.beit• ao · Minis !;erio da, 
.Tustir;a <1 Negocios lni;eriores e credito elo 
100:0008, :mpplornent<~r a.o n. 14 do art. ~.o 
<h lei n. 7-16, de 29 de dezcmbt·o do 1900. 

O Sr . . Presidente- Tem a pa.la
vra o SI'. Co:;ta .Tunior. 

· 4) S•·· Costa .,lunhn· diz que, si 
l'os:'lc neecs;:;éll'io prov<~.r ~~ me~ ol'icntação !la 
oppo . .;;içito contra. o Govet·no, ba,sta.rüt ler as 
emenda::; que so ach;un em debate. O cre
dito tlo cpw trata. o pl'ojecto tem sido protcl
la.do dul'antc tres lungos mczcs, servindo-se 
tlelle os opposicionistas para thzcr tl•omorHlas 
acciJSaçücs a.o Governo. 

Dizi<wl os opposicionistas pt•incipa.lmnntn 
qno o CJ'CdHo nã.ri üL',L nccessa.l'io e, no em
tanto, a.prnscmtam emendas augmentantlo o 
Cl'cdito. lsto é serio '~ Absolutamente não. 

E' clr,ploravcl, muito deploPavol mesmo 
ter-se de fttzm· tacs ob.~ervaçõcs. Um do.~ 
autores do umtt uas emenda::~. homem de ta
lento incuntcsta vol o vantajÓscunentc conllo
cido em seu 1~:-;tcLdo c 110 paiz, niio tinha o 
direito elo apr•escntn.r uma. emenJ.n. detoemi.
na.11do que de um cr·otlito pa1·a a policia, seja 
tiralla. nma. quanthL pü.ra auxilbr a Li••a. 
Beazilcit·a Contr<b a Tubcrculo:->c. o oríLdor 
mostra-se a<lmlra.do, l)Ol'(lUC 08 a.utores da 
rmentht s ·. o dignos de r~onsldol'açã.o. 

O S1•. BI·i(~io Filho (~ quo !'oi cohm·cntc, 
porctuo m ;Lndun :í, Mesa. uma dirníuuíntlo o 
ct·cdito. Est.o IWucerliinento (\ quo osl.ti tlt\ 
accOt'.lo COIJ1 a atJ;itwle u.sstLmíila pnla oppo
si<,\ã.O. 
A~ outras emendas não ddvern sel' toma

das <L :-;el'io. 0 Srt. ÜEH.MANO I-!ASSLOCJJIMt- fsso fero 1t 
autonomi<~ dos Estados. Salienta. n. eurrecç:io <b opposiçã.o pau

listn,, nã.o se rctil'ando do recinto, nem pra-
0 Sa.. TosTA- Não í'Ol'O ta,l a aul;oao- tic<Lnclo outros trucs, inl'olizmentc praticados 

mia. dos E~t.ado:,~, como não ferin nos Estado; na. Cu.rmtt·a. 
Unidos. 'I' - · t t, d t Nos E~t.a.dos Unidos donde eopiélmos 0 ermJn:.t pl'o os ,an o con ra a protellação 
nosso estawto fumlalueutal, a. União, bem dos orçamoDtos. 
como os I<~stados, concorrem })ill'<.~ esso ser-
viço. Sr. Presidente, ou cumpt·i 0 meu de- O S~·· ·'\raloi~ de Cnstt"O (') _ .. 
ver em nome do Coflgf'essu de Agl'ienltm·a ; St·. P!'CsHlonte, houve uma. t~poca}· momo
compete agor<L quo 0 c011grcs:-:o Nacional ravol. em nossa Patrin. om quo :1.s or;trn.:3, 0 
reso.Jva, el'!l.sua. alta. :-;a.hndoria. o f\O\) a.· :;ua. Í ---.--
l'BSponsablhda.de. j (·'lEste discurso não foi t•cviato· pelo or~do1·. 
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principalmente as lcttl'as sagr;:vhts, tiveram 
o seu periorlo do ftorcscirnont·>; esttt terra 
teve occasião de mai~ uma vez onvit' da 
elev<tda tribuna onde resurnbrttm ·r~ paz, a 
concorJ.ia, a dontrinn, do amor e da cari
dade ... 

·---·---
Si eu não tivesse <t convicção tle quo, real

mente, os distinctos representantes da. oppo~ 
sição são homens dignns de todo o aca.ta.
mento,qtmsiqno seria lcvn.rlo <-~-acr·euit(J,r quA 
o p::msa.mento da,rpteUes llUA. apre1entaram. 
emendas a este projecb, foi a de caçoat• 

. d com este p:dz. . 
O SR. GERMANO lfA.sswcmm.-Não a,pom o. o Gove1·no ped.o um credito de 100:000~ 
O SR. VALOIS DE CASTRO- ... o verbo po- e apresentam-se en:~onilas e l c v a. n do-o a. 

tente desse vulto da or·atol'ia que se chamou 130:000$, quando, em questões desta, .natu
frei Fra.ncisco de Monte Alverne, ontlmsias- reza., o Governo e o unico competente pm•a 
mando com a sua palavra poderosa o com- taxar a fflHmtia necessaria para o serviço! 
pacto auditorio que, embevecido, pre~dia-se â Sr. Presidente, om ncnltum paiz civili
magia de sua palavra; a popu_laçao desta. zado do mundo se levanta. ·ia uméL opposição 
Capital não foi a unica a a.dnnrae a gran- contra credi'to desta natur0za ! 
deza desse-genio. Em S. ~aulo mais de Ul'!la Quando a.repressã.o m >ru.l pótle falta..r ê · 
vez fez-se ouvir essa gloria da nos~;t Patrv1, . preciso que a repressão physica se levanto 
acudinuo ás suas celebres « c?nclnsoes ». tuuo e 6 attenllendo á necessidade desta repres.~;ão 
quanto naqueUa t~rra ha.v1a de mats no- physica, principctlnwntc em uma Cidade: 
tavel nas sciencias e nas lettras. como esta de população tão hetcrogenea e-

Pois bem, mais tarde este gigante da tri· cosmopolita, que o Governo pediu este cre-. 
buna sa.o·rada. foi ferido pela mão da ad versi- dito. 
dade · e~a preciso que ellc tives~e a consa,- Sei q_ue aqui tem se lev;mtado muitas ob7· 
arttcã'o da verdadeira grandeza na,s provações je.~oões contra este pedido do Governo e uma·. 
do martyrio as glorias, os louvores, os in- <las que sfí,o lembradas a todos os momentos; 
censos queimados em honra do seu nome. e q~10 eu. agora destaco, . é que esta ve_rb~. 

Feriu-lhe 0 raio rlo infortunio e este cúao scra desviada do seu_ destm~, para SCl'VIr a,. 
predestinado sendo chamado mais tardo pclo compra c á subvençao da Imprensa desta. 
chefe da naçã.o v:tra üe novo occupar a tl'i· Capital. . . 
buna saarada disso: «Esta foi o thoatro das Ah l Sr. P.l'csruent.e, <:i prcci::Jo de_ uma vez: 
minhas"' glorias; I?as hoje é para mim ·um p~ra ~em~wc ~cabarmo~ c?Il? o~_te I_U~O vos? dê· 
pensamento suustro. A::,,omclho-mo ao acr~Llu,ar mo., em toda;s asmsmu.tçoes c<\.lu
Ossian no tumulo de Morvan, sem luz e mmosa~ que se levantam d;t~ pedras d!lrw1. 
compl~tamente alheio a mim mesmo». p:w:t vrr trazel-as ao Parlamento Nacwnal. 

d. d t· I d , . d l'. · Eu aclto que os ltomons que teom respon-
Par? mn ~.o no ave o,ra 01 ,s~gra ?'r n,?1 sal)ilida~lc política não se podem nivelar com 

agora. A tubuna ~arLLm~nt.Lr. qne., 11.~s •0 o primeiro deso.!cupado da rua, e que se jul
momento occupo~ ~u,t~~o t~? ~??antie~c.,,~t_? guo <Lutorizado a levantar as insinuações in
se, achar~ e1~ .Jo~? .ts p.~lx,~e~ P0!~tiCa.s~ convenion m~, contt•a o Qoverno do seu pai:~., 
<piando t~o VJOl~l~"ts 1:' ~~cc.,stvos, .. .ao . os e i.Ünda mais, a offensa não se dirige ao Go
ataque:~ d.t. oppos.Iç~o, contra o poder ~ubl1co ver•no, pa.ssa pela ca.mara e vae fel'Ír a. um 
do meu ~a1z, ~.er:1a ~guit~n;ent~-~ara 1!11rn. ~~ podm· respeitavel que ê a imprensa. :a im
p~~s~mento Slllrstr~, Sl!1'10 1ota a, mturça) prensa será aqui todos os. dias tratada <le 
mtld.~ de .qu~ n.qm . estou ,cur~P1.1!'1 tlo m~ vonal recebrmdo dinheiro destrilmido pela 
devo.I ~a.trwt~c~!. ontuwtlo _na, def~sa. de ?m" verba ~ec1•eta da policia, o isto sem protestv. 
n~e4.td.t I!e~es:~ 1pt ao funcc.I~nam~,~to ~~c:_~ mal Não passará. sem a minha conte$taçãt>. 
tl.t !l.dmmrstta.ç.w da polwm desta <> 1 ande o SR. BRrcro Frwo-A accusaÇão não foi 
Capital:_ . . . comprehendida, nã,o accusamos a imprensa, 

A pmxao e uma pessuna consolltmra, cada accusamos os entrelinhados. ( H a out?·os 
vez me convenço dest~~ verdade .e a prová. apat·tes .) 
a. Ca.mara teve occas1ao de .verrfica.t• pelo o SR. VALOIS DE CASTRo-Sr. Presidente, 
drscurso do meu nobre am1go, represon- mais de um or•g-ão respcitavel de publici
tan te de S. Paulo, quundo S. Ex· an<Lly~ou da,rlo tem rlefendido a politica do Governo 
u!ll~ por uma a~ ~mendas np:r:esontac~as pela (apartes) o ê om dnfesa. dess .. ~ impt'ensa. quo 
dtstmcta oppos1çao ao credtto podido. pelo ou venho protestar, coni;I•u. somellw.nte in-
Governo. sinuaeão. 

Realmente quem estud:~ com animo dcs:- UM.Slt. DgPlJ'l'AJH)-A tlofosa 1ln V. 1~x. 
prevenido essas emendas não pódc deixai' de é inutil, pOI'IlUO n;l.o ltn a.cnusn.<,:àn ;i, im-
reconhecer qufi.o cxa.gger<tda, (1uão upaixo- prom1:t. · 
nada vae nesta c.asa, ás vozes a mu.nia tle se OU'l'IW Sn. Dgi'IJ'I'Ailo-A itccusac,:ã.IJ t\ iLtl 
fazer ppposiçã.o systemo1t.ica a tudo, mesmo Governo de Ült' ga.st<' o din\lnirn 11uH t~nt.t'tl· 
tÚ'l meclidas que se inspir<im no hem publico, Hnllf!,doR, 

Cnm~rv, VIl til 
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0 Su .. V,\LOJ"l DB CASTRO--V. Ex. H:tiJC\ que: 0 Sr. Cas!õ!ian.o do Nasci 
oP<rãos d:t maior impol·i;:l,lwia dc:fendnm o JU«~nto- P(\ÇO n. palavra pni:L ordm11. 
G1.~01·no c não lkHlo!H JWz:u· sol11•e c::;ta lm-
prens<.t... (:) St•. I~ residente- Tem n. pa-

UM SR. DEPI_1 TADo-V. Ex. ~~ que osi;<i, lo- la.v1'a o nobt•c Depuütdo. 
van<lo a qucs~:í.o p:tl'\1 esse ponto. (lla outros 
apartes.) · 

0 Sn.. VALOIS DE CASTRO-Sr. Presidente, 
:tcho que ~L opposiç·ão comp~tia Vif' dizer 
com provas inecusa:veis, inconcus~a,s que o 
-Governo est:L ga.sl;u,ndo dinheiro na tmpecnsa. 
(apartes). · 

Sr. Presidente, leml,ro-me ile quo um 
gl'a.nde pal'l:nn<mt.a.e ingte.z., not.avel pol.o 
seu :unor ú. .. p:ttria,pcla, sua. rlodicaçã,o ao 
cngranuccimcnto du seu 1míz; cujo nome 
ficou para. snmp1·c immoJ•t:tlizado, nTi.o só
mente pela. fecundirl;ulc d;~ su•1 vi<la, de c::;
tad ista, corno pela manei t•;t t1•agiea, por rgw 
morreu, fulnünado por uma ap Jplcxia no 
seio üo Parlamento, qua,ndo S[) lhe a.nnnn
ciou que u. sua pa.tria a.cab:.tv[~ de soe uimi
nuiua com a concln~ã,o do tratatlo de Vct·
siiilles de I i83. 

Lcmbro·m(\, digü, que cssocsta.di::;ta.,~loria 
do p::u•Iamonto ing-l•3z, teve mai~ de urna vez 
de ütllar corn ccrtft paixno c,Jntea [l/luellos 
C!llO irnpngna.vam mcl\idas UOSh n:Li;ure:t.a,, 
t,endente::> a d;n• <i ciú•tdc de Londt·es, um.a 
policia qun j)itSSiJ. por rnodolo no m1rndo ci
vilh:arlo. 

As:->im pcns;wa o g'!'a.ncle Pltt, tt.tl Cl':t a 
pt·nocc:upaçã.o do not:tvel c3kulista Lol.'ll Cha
ta.m. 

QmLntlo em 11111 paiz civilizaJo ha um ho· 
morn publico. rJes1.a olev:ll;~~o que est;ranha. 
quo xc posi:\a lcva.nta,J• tplaliplOl' ditncul<l;ttlo 
a um vouído do Govol'llo <l'tan<Lo s:.l te;ti.a 
do policiamento de uma gr·ando Capital, no 
Parlamonto Br•;tzilciro, sn vê liLZ.Ol' to1ln :t 
xm·tn de tLcensa.çi'íes, :\t.í.l'ibuindo-:-;c fin:-~ in· 
f:o.mfl"ls~avois ao llonwno, no 1tos .. ino Clllfl tlu
vor·:t du.r• :l Vl\riJa. lJOilido.t (apaJ"Ics). 

El';~ p1•oposito. meu ni(o tom;tJ' a pala.VJ':t 
aqui ne1t:1 C;l~ê\ dur·:wto <L Pl'l1sonte :-;c,:;s:'Lo; 
011 <pwbr·ci HSLe pL·opositl) unict\.mcnte. no 
intuito de ;-;m·vir ú. caus:L da. ot·dcm, á tt-an
quillirJadc publica, à g:tr·~wti<t dos cidadãos, 
:porque u.!inaJ de cont.\s toua~ e.~tas granclcs 
cousa.:.; UCJ:lCnllcm .:.Le unw. 1Joa. policia., e JXLl'<.l, 
esta nós não podemos rog.~tear aqui o::; sup· 
primentos de que o Uovcr·r1o tiver ncec.~si
clad<', pl'incipa.lmnntt\ (l\l:t!1llo es~c <lovnmo 
nos iospir<t :t mnis allsoJul.a, a. Jn[LÍS completa 
confiança. (lllnilo bem,; muito bem. O onulo1· 
c c,onpl·únenlatlo). 

O Sr. I.»re~-Síden.to- Contin(ut a 
discussi.i.o. Tmn a JHI:tYTit u Sr· • .T111io do 
Mello. 

O Sr•. Cassiano do Nasci
nlen.t.o (pela ol"dem) (·)-Se. Presidente, 
respeito c acato muito :~s deliberações de 
V. Ex. ; creio que na ordem tb inscripção 
ca.l>eriu. a mim o terceiro logar pa.r·a fallar a 
favol', ou a.ntos, porq_uo era. o t0rceiro 
inscripto. 

Vejo quo v. Ex:, passando por cima. do 
mou r.orne, ac:~b:t do dae a palavra ao hon· 
rado t·cpt·oset1t<th1;o do Pr.rnn.mbuco. 

Eu ,j;"t l.inha sentido quo os mr.us honrados 
a,mig<ts, Deputados por- PCt'ntl.mbnco, c mem
brJ~ <l<L opposição no ;!,a Cu.sa, se lcmbrat·am 
ta.rdia.mcnto de appellae para. uma, dispo3i
ç:lio tlo Regimento, que mn.núu. que f~tllc um. 
orauor peó c outro contra. 

Pergunto n.gora si me ca.ho a vez do 
fallat·, qu;wdo não se s:Lbü si vou me pi•onuu
ciar eontt•.'. ou pró o crodito 1 Pódo-se pa.s:;a.r 
l_)Ol' cima. do Regimento, d:1ndo-~c a pu.lavra 
ao insel'ipi;o em quarto log<tl', com prete
rição do meu nome ? 

O SJt. Hmcw FILuo-Pela. ordem. 
0 Sn,. CASSIANO DO NASCiliWN'l'O - Ainda. 

n"io conclui, nY;o HC n.prcssc o meu honrado 
amigo. 

Acho quo o meu diroito foi violado c a.ct'O· 
dito q uc V: Ex. o fez nn. molhol' intenç"ã.o de 
con1bnir bom os tt•a.haUtos desta. Cn.:;il; por
tanto, só resta cur·vm·-rne ú. rcsoluçã.o, quo
r·cnrlo apenas que tique assentado !JUe o 
mesmo dit·eito a::;siste não só ilquclles que na. 
tn díscussiio dl)i;i,e pt•ojecto falla.ram oito c 
duz vezes .~eguíduu1ontc con~t·a o crodito n 
censurado o Governo, como a. nó::: onf;r·o.~. 
sm1do quo nllc)S não se lombr·am,nã.o tivoram 
nosst~ oeea,;íii,rt L;Ll u.t•dor p:ir essa. clispo~içào 
t•ogínwni,;d c quo sü agol'n., a estas horas 
uduanbrlas, se lomlwa$sorn de reclamar pelo 
cum:r>r·imonto ucsl)). di:;l)O.>içã.o. 

O Srt. Gt..LDINO LORE'l'O-Cctdn. um rocla.mlt 
O S(}U UÍL'Oito. 

0 SR. CASSIAl':O DO NASCIMENTo-Nias · não 
o rocl ·.ma.eu.m em tompo. 

Emfim, todo o tempo· é tempo, o devo 
ttiznr c1uc (l üfi~<1. uma parGida politicrt quo 
me vae intores;;ando. 

Tlmlw gr·ande omponho de dotar o govm•no 
1b ltopui.Jiic:t com os orçameni;os. 

A pr-otnla(}i-i.o dos tr.Lballto.; chegou ;~o sou 
aug-e c.<l;u anno. 

( ' ) J!;ste disctu.,~o n:io foi revislo pelo orador. 
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Agora. dig-o aos meus honrarlos collogas 
))Ol' Porn:unbuco, quo :-;abern quanto prr~so, 
quanto acato a repr·r~snn l,açfw desse glorioso 
Esbdo ..• 

0 SR. Eswm.ALDINO BANDEIRA-E sabe 
qmmto é acatado. 

0 SR. 0ASSIANO DO NASCiliiEN'l'O- ..• quo 
com o mesmo ardor com que SS. EEx. se 
ompenham ptn'<.~ protollar os tl'abalhos desta 
Casa, do modo a cvit<n' que o Govm·no 
fique dotado das leis de meios. (Protestos; 
apartes.) 

Empregarei maior esforco, mà.ior tru.
bt1lho, o assngúro a·V. Ex. ciue, no uso do 
meu direito, hei dn conseguir o me11 objcctivo 
e :l.Ssogut•o mais q uc o crodito lm do. sc~r v -
t;ulo mais dias mcmos dias, assim como o Go
VfH'no ha (lü i;ee og~ meios de quo carece~ 
(Muito bem, muito bem. O orador é cumpri-
mentado.) · 

O Sr. Pt"esidente- Devo, em 

O St'. Presidente-A praxe con• 
stantomon J;e scgnitla pela Mesa, tem sido esta;' 
ainda ha pnuc.1 os nohrr.s ·Deputados lem.
bl'aram a disposição do al't. 77 do Regimento, -
quo manda .. que os Deputados fallem alter.; . 
nad<~mente, um pró, outro contra; nestas_ 
condiçõe.~ a Me::>a só . pócle conscmtir que o 
nobre Deputado L'alle pela segunda vez o de·· 
pois de outro. ter f;.üla9o a favor. 

O Sr .. Germano Has~locher 
(pela ordem)-Pt.tra cort;.tr o incidente, re
queiro a V. Ex. que consulte á Casa se con ... <~·. 
sente a prorogaçã.o da sc . .;sã.o por.mai;-; uma. < 
hora para termos o prazer de ouvir o nobre.· 
Depul;ado concluir' as sw1.s observações sobre 
tão. urgente projecto. 

O Sr. Presidente-Si o nobre Depu· 
tado se conforrna com a deci,;ão (ltl, Mesa ,não. 
submettet'ei á con.~ideração da Casa o rcquc
rimen to do St•. Germano H<.~sslocher. 

rcspost<1 ao honrado Deputado pulo Rio O ~ih•. ..Julio de Mello (peln or
Grandc do Sul, docli:trar qun deixei do dar- dem)-Sr. Presidente, a Me:m tem estabelo
lho a p:Llavra em tcrccieu logt.n', conforme cido uma. certa, pt',~xe qus não era, e,;;tabele
sc achava inscrlpto, pot>quo houve reclama- cida nod annos [~IHcriores. Assim é quo quando' 
ção nos termos do art. · 177 do Regimento. se trata de projedos que teem uma só dis~ 

Si, por(}JTI, o nobre Depubdo vae fallar cussão o orador só pôde falhe uma hor<.t de 
conte<~ o projccto, manterei a, prcfcrcncia I c;tda vez. Isto já tem sido _decidido por 
para S. Ex. V. Ex.; apenas fuJlei meia hora e·portanto 
-0 SR. BRICIO Fn.no-Pcla ordem. era justo que V. Ex. mc_concedesso concluir 

o meu discurso amanha, compromcttendo-
0 Sn. PRESIDENTE-·Dal'ei a palavra depois m 1 eu a f<ülar só moia hora. 

que o nobre Deputado pl!lo Rio Grande lwu- Entretanto, si v. Ex. mantém a sua do-
ver resolvido. cisão, não me opporei a que se.iu. votado o 

O Sn. CAs.~IANO no NASCIMENTO -Poderia requerimento do Sr. Germano I-Iasslochor. 
fall<tr, mas isto seria violentar o meu direito, Posto a votos, o r·oquerimcn to do Sr. Gor
e não quero ttssim fazer <1 cústa de tal preço, mana Hal:!slochcr, pedindo uma hora de pro
submettcn<lo-mo, e o::~ nobres Deputados vc- rogaçã·J da sessão para o Sr. Julio de Mello 
rão que a.nunlü1 os cr•oditos scl'ão encm·- concluir o seu discurso, (1 a.pprovu.do. 
rados. Foilia a verificaçfi.o da vow,ção, <L rnquerl-, 

O SR. Co~TA JuNIOR-Pois ou fatiaria .. mont'.) do Sr•. Gttldino Lo1•oto, reconhece-se 
que o mesmo requerimento foi approva.do 

O SR. PRESIDENTI~-Tcm, então,, a palavra por 117 vo1;os contra II. . 
o Sr. Julio de Mullo. · Ooncerlüln wma hora rle p1·m·ogaçi'to pw·a o 

O Sr . .Julio de J.\'.Iello faz exton
s.ts considerações sobr(~ o parecer em debate. 
(Avisado pelo Sr. P1·esidente de estar finda a 
hora, pede para continuar com a pataVi'r.t no 
dia seguinte). 

O ~bo. Pa•esidente-Do aecot·do eom 
o regimento, rosm•vMoi <~ palavt'<1 pa.t·<~ 
S. Ex., rna.s :-;or:L considcr•;.ulo corno f<tllando 
pola segunda vez. ~ 

O Srt . .Jur,r" 1m Ml~LLO-l'ordau, ~ó posso 
ser considorarlo como faltando pela soguml<t 
vez si ou tivesse começado na hot•a, mas lta 
meitt hor•a. apenas, e V. Ex. vô que estou 
éom o discurso partiuo, · 

S1·. Jutio rlc !lfello conclui·;· o seu disc~wso, 6 
dada a palaVJ'a a S. Ex. 

O Sr .• Julio d>A Mello (conti
nwtndo) conclue o sou discurso, justificando 
o seu voto contr:tl'io ás emendas offerecidas 
ao pt·ojer'tp que ahre ao Ministm·io da Justiça 
o ct•ndito du 100:000$ para <t vcrlm Hocreta 
tla pu !ir\ ia. 

O !!h•. Cnas in no <lo Na sei· . 
Jneuto (pw·a Hllllt explica(:tTo pes.~oal) devo. 
a. diversos cullcgas dost.t et~s·~ uma explica· 
ção tlo seu proced_imonto, u.lüLs tlicl;<1do pcllos 
mais altos ensinu,mcntos do dovor civico o 
republicano, 
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Recorda que. dur·antc duas sesscies, tr·ouxe l Rcpul,lica. a pronosição desta Camara auto
à Camara. conhecimento~ do que se pas~ara I rizando o Gover·~1o <L confirmar no pr·imeiro 
com a forma~·ão daquillo que se chamou- JlOSto de ofl1d:d do exercito o::; alt'm·es ara
Concenlraçao Republícar~a-c bom assim :Sobeo dwulos que tivm'em ohtiuo approvações ple-
o modo por que ~!lu, vem a dosappart~cm'. n:Ls tle _que ti·atn. o a,rt. 95 do ltegulamonto 

Prometteu onta~ eHct:ever mais tarJ.e uma quo. hmxon com o decreto n. 2.RHl, de 18 do 
pagma da nossa lnstol'l:'l. p:tt•lamentar, que alml de lS!J~,--Inteira<la.. 
se intitularia-De como se fez o reconheci- Do :Ministerio da Fazend.a., do hoje, onvi-
mento de poderes no anno de lDOO. ando <L seg-uinte 

V:trios collegas teem in1lagaüo i!o ol'auor · 
))orque, até hoje, ainda se n:w desolH'igou 
deste compromisso. 

E' esta a explicaçho que rl:t teihuna. deve a 
Cl'!ses honrados collegas. 

O procedimento do or<tdor tem uma. jw.;ti
fi.cativa muito legitima. 

Quando tomou da pala.vm lHllluella 1!poca, 
ainda não tinlnuno~ nenhuma das leis a.nn ua.s 
em discussão, o o Ol'ador, provocatlo inci
dentemente para o debato, ,tinha consciencia. 
de que o tempo qnc lhe I'oubava, não el'a 
necessario para. o desempenho primordial de 
suas occupações. 

Vieram depLJis á tola d<i' di:Scussão os urç:1-
mentos, e o orador entendeu quo devia guar-

. dar aquella ulthmt pagina historicn qúe ti
nha de escrever peranto n Camara para a 
occasião em quo com tal pl'Occdimento não 
lezasse os alt.o::: intcreHHCfl tla Pa.tria. Eis, 
pois, 11 sua expllcação. 

Desbravado, pot•ém, que :-;cja o ca.minho, o 
or:tdor vit·:i, oscrever e~ta. pagin<t pot·ante u 
Cam.ara. 

F!ca, portanto, assim explicado o seu pro
cednnento nos poucos momentos quo oc
cupou a tribuna, mesmo porque entende quo 
as explicações pe::;:-;oacs :-;'fí.o, por suh IH1t.nt•cza, 
r•estl'Jctas e limit:ul:ts, com•indo que sejam 
dadas em poucos minutus, ao contr<~rio do 
que aqui abusivamente se tem feii;o, (J!htito 
bem. ; muito bem .. ) 

O St". Gertnano Ilasslocher 
(J!!_tra wna co:plicaçr7o pessoal). declar:L que 
nao usou do um al'dil, como se pretendeu 
ver n~ seu procc::;l imento, requerendo <L pro
rogaçao dü. sessu,o; Ina~ empregou um re
curso parlamentar, em virtude dn disposie?í.o 
expressa do Regimento. ' 

O Sr. Presidente- K.;goi;a.du. a. 
hora da prorog:v.~ão,p:t,RRa-se :í. hom dt'lstil)ada 
ao cxpodien te. 

OS~. Ang·elo Neto (2o Se<:l·tJir~
'i"to., srn-vznrlo de .1°) }Woci•do :í. lnii;ul':t, do ~n
gmntt~ 

I•;X I 1 l~DH:NTE 

l\IENSAGgl\1 

Srs. Membros do Congresso Nacional -
O descnvolviment.o das rendas internas no 
conentc exercício determinou, como era. na
tur:~.l, o a.ugm_ento rla dcspeza com as por
ceptagens deyulas aos c~llectol'es pela respe
ctiva cohranç·a, c assun como a rect~ita. 
daquella provenicncia ·excedeu a previsão 
ot't,:ttnlcnt.aria., tombem proporcionalmente 
a cnnsigna<;ão de :-lSti:HOO$, com que foi dotad~ 
a. verba 17" do nrt. 28 da lei n. 746, de 2G 
do dezemlwo de 1900, ficou a.quem da neces
sid:~lo de acudir :i,s despezas com a arrec:t
daç·c:t.O d:~s l'ondas da União nos Estados. 

E' as~im, que, segundo declara a Directoria. 
de Gont:1.bilidatle elo Thesouro Federal em 
representaç,fw de 12 de ao-osto ultimo estava 
reduzido a. 209$~El5, em 3"'1 de junho a~tcrior, 
o saldo da. mcncwnada verba a ser distrilmido 
o, no em tanto, jrí. existiam despezas da.quclla 
natu~~oz:t, na somm~ de 11:!'>14.$128, ainda a 
classificar-se por falr.a de credito. 

Sundo da maior conveniencia. attender-so 
quanto a1:t;es ao supprimento ela mencionada 
ver·b11,. afun de evitar que seja pt·e,jwlicada 
11 rocetta. da. RepuiJlica, cabo-me solicitar-vos 
a. ncec:-:saria autoriza(,,ã.o p:'Ll~<L'abrii• ao Minis
!·urio da F~zcnda o Ct'elito de 311:304$74:~, 
JmyoJ'I;anclil. e11t que. foi Ol'Gada a de~peza a 
olleotu:tt·-se até o Jim do exercício de lrJOL 
c?m a arrcnadac,\ã.o das rondas 1la União nos 
h:-;t:tdos. 

Capital Federal, 20 d.c novombl'o dn l!JOJ. 
-.M. FmTaz de Campcs Salleg.--A' Commis-
si'to de Ort;,amento. · 

Requeriment.os : 
De .Jo~é ~nrroit·~· do~ Santos, pedindo paga

n~on.t.o tla, t~deumtz:t.ç~o :1 que se julga com 
dll·mto.-A ComiUJssao do Orç\atnento. 
. Do Dr . .João Pedro da Veiga. Filho, pedindü 

pag:~mor~t() a quo:.;o julga .com direito, nn. 
conlormHla .• le dos art:>. 3;) e 36 do Codi(J'o tln 
gnsino.-A' Cummi:)sã.o do Or•;~:l.mento."" 

Fica.snht•o :L Mesa. atCl ull.mioJ• dolihm•n..;\ií,o, 
O Stl)!;llilll.t\ .,_ 

I'[W.IEC'I'O 

Oflicio~: 1 l CungPesso Naeional rcsol v o: 
:Do Sr. lo Seei·ci;ario do Senado, dn hoje, F~ea. concedido ao 13overno o credito extra.-

eommuni.citndo quo o Senado adoptou o nessa o~·tünario de 3:::!(~11~,pa.ra pagamento dos vrm .. 
dat<~~ env~ou <:IJ ~ancçã,o du SL\ Prcsütento <l<t ctmon.to~ do ca.p1tn,o-tonen.te Rodolpll.o l~:.m\.otl 
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Fontes, cuja reforma foi annullttd\1 por de
creto de 8 d0 out;ubt·o deste anno, passandu 
par<~ o quadro da, I'I)SüL'Va. 

Saladas sessões, 22 de novembro de 1901. 
-noclrigues Doria. 

Fot~am à.pres3ntadas na sessã.o de 22 lle no· 
vembrci, ao pt'ojoeto n. 280, de 1901, iix<wdo 
a, despeza do Ministerio de~ Fazend.a, as se
guinte::; 

BMBNDAS 

Accrescoute,sé onde con vior: 
Art. Fiel]; o Governo autorizado a Iova.l' 

a áedito do collector da.s rendas rcdoracs ct<:t 
cidade de -Queluz, Estado de Minas Gcracs, 
Jo~é Au.!!nsto Moreit'<t de Mendonça., a impol'· 
tanéia de 2:7!:10$520 que lhe foi dcbitatlct, 
pt•ovenionte de estampilhasdc sollo adhesivo 
o de impostos de consumo,roubadas por meio 
de arrombamento (lo editicio em que func
cionava a. cullectoria, como ficou provado 
polo inquerito c pl'onunci<t dos criminosos. 

Saht das sessões, do novembro rle 1!101. 
-Gnslão da Cunlta. 

Onde convier, accrescen te-se: 

Art. Fica o Governo a,utorizatlo a entt''~l' 
em accoedo com as emprezas nacionaes de 
1ninoração de ouro Cllte .já este,jam om· explo· 
ração c tenl1am pelo menos empregado 
500:000$, par;1 o fim de obtPr uma. qua.r-ta. 
parte do our·o extr'cthido, confol'me contracto 
celebrado mediant .J auxilio quo pl'ostar, do 
modo que ju.lgar mais conveniente (~il refe
l'iidas empr0ZiJ.S. 

§ l. o Nt>S contractos colebr;~dui:\, o Clovnrno 
potlcl'á. ser coproprictal'io fli.1s rorer·idas em
pt·czas c exer·cerü sobro . el'Las a liscalizaçüo 
{lo modo que julgar mais con:vcuientc. 

§ 2. 0 O Govemo om son rclatol'io inl'ol'
mará ~w Congresso sobr·o o.~ auxilios _presta
·tlos ás cmprezas a que for·cm con.toridas c 
·cópia dos cmtractos celebrados e annual
rnen:te intlicm·<l a quantida.do de oüro rceo- _ 
lliidá aGJ Thesouro c produzida pela;) minas. 

Sala das sessões, 22 do novembro de l!JO•. 
~ser.zedello Cm·l"êa. 

O Sr. Presidente- Amanhã Im
verá sessão nocturna.. 

A ordem do dia, pa.ra, :~ sessão tliut·ntt é u. 
seguinto : 

Conl.illltal,~i·~o tla vui;ar.;'tio tla.s cmeudits ofl'o~ 
. 1·ocidas :w IH'ojncl.o n. .~'17, tlc !DO l, fixando 
u. dos}lOZlt do Ministcr•io da Inrlusl;1·ia, Via,ção 
e Obt·as PublicltS pat•a. o exor·eicio de ID02 ; 
·(22 d iscus~à.o); 

Discus.~ão unica tlo projccf;o 11. 121 A. do 
1901, com parecer sobre as enten(las oll'erc

•ci<.las na 3a discussão do projcc to n. 121, 

deste anno. que autoriza---o poder Exel-utiv~ 
a abrir ao Ministerio da Justiçé~ e Negucios 
Interiores o credito de 100:000$. supplemen-
t ~r ao n. 14 do art .. 2° da lei n. 7'W, de 29 . . 
de dezenibro .rle HJOO ; . · 

Di.,;ciissão do p ojocto n. 2:15, de 1901, áu
t.oi'izando o Poder Executivo a abl'ir' ao Mi
nisterio da Guürra. o ceedito de 7311:424$; 
supplemeni;al' .<'L verba lüa-Etapas-du art.lf> 
da iei n . 7 4G, de 29 de dezembro de 1900; 

~~a discussão do projecto n. 263 A, do \901 ·, 
compt~recer >;obre emendas offerccidas pa.i•a 
2"' díscussã.o uo projccto ll. 26:3; deste anno; 
quo fixa a despci<L do Ministerio da Guerra 
para o oxercicio de 1902 ; 

Discussão unica do prejecto n, t::m C·,. de 
LOOI, 'eom parecer sobro emendas ofi'ereCld~s · .. · 
na :{a discu.)são do pl'o,íecto n. 13:~ A, deste 
:trmo, c1uc a.11tm·iza o Poder Executivo ·a 
<tlJrir ao Ministel'io da, .Justiça e Negocios Jn'
terioros o credito .de 11 :200~.;, snpplementar' 
á verba g:\ do art. 2" da lei n. 74G, do 29 do 
dozernbt·o ue 1900 ; . ' 

~2a dHeussão do prujecto n. 253, de 1901, 
;mtorizanrlo o Porlor Executivo a abrir ao 
Minisf;0rio da Fttzunda. os creditos extraor
dinarios de 2:676$:143, oul'o, o 2.954:500$:~32, 
papel , para a.ttender ao pctgamento de divi
da.s de exereidos ündos ; 

2" discussfio do peojecto n. 2137, de WOI, 
auGorizanrlo o Poder Executivo a i1hl'ir ao Mi
nistorio da l~azendn. o er·edito de 477:121$6~0,----
0UL'o, supplomont:tL' <l vet•ba. n. 35 do art. 28 
da lei n. 746, de :-2u de dezcmbr·o do 1900; 

1"' discussão do pt•ojecto n. 1:19 A, de 1901~ 
ustaiJeleconclo que as et:1pas dos ofliches do 
exol'eito o da arnu1.dct nunca ·serão inferiores 
a 1:)400, qun.lqu·er que seja a. guarnição a que 
llet·tonç:a.m, s;dvo as o:wepções da lei ; 

I" discussi'i.u do projccto n. 202 A. do 1901, 
a.utof'izitndo o Gover·nu a despender até a 
quantitt de 50:0UO:i; par·n. anxili:tt' as despt'Jza.s: 
dc i nsi;,~Uaçào o os tmballws do Congresso 
Agricola ; . 

Continuaç{to da,d.iscussfí.o unica, do projccto 
It. ~05 B, de H.JOI, com parecer sobro as . 
emendas ofl'eeccidas na 2a. discussão do pro- .-.. 
,iccto 11. 105 A (do Senado). que Cl'etL no Dis~ .. : 
tl'icto Fednral nui~ um oflic'IO de registro ele · · 
hypothecas, com a designação de terceiro;. 

~" discusflfio do projecto n. 62 A, de · 1901, 
altet·antlo <t clas:;e 1", n. l, d<ts Tarifas das 
Alfandegas; -- · 

Discussão unicct do projocto n. 204 A, ~o 
1901 (do Sonatlu), concedendo um anno d~ .• 
licónça., com ortlenado, a.o Dr . .7.acharias. do . 
Rego Montoiro, juiz do Tl'ibunal Civil o Cri.::;_: , 
mina.!, para tratar de smL s<tttde ondc.lhe'/ 
conviut'; '···· 

Discu:;;são unica do pt·ojecto n. 183, .de 1901, ~ 
antodza.ntlo o Podor Executivo a coneêder i 
u1n u.nno lle l~conça., com o respectivo orde; ) 
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nado, ao 2° escripturario da, Alfandcg_L de 
Manü,os Enéas Fcrr-Dira Valle ; 

Díscus;:;i'i.o unica. do projocto n. 19}, de 1001, 
autorizanuo o Govcmo a conceder ao ma
chinista de 2" classe da Estrada de Ferro 
Central do Braúl, Achiilos Al'naud Coutinho 
um anno de licença., com oedenado, p:1ra. 
tratar do sua saurle onde lhe convier ; 

Discussão unica do projectp n.169, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
mn anno de 'licença, com o ordenado a que 
tiver direito, ao bacharel l\ofanoe1 Ignacio 
Carvalho do Mendonça, juiz seccional do 
Estado (lo Paraná ; 

Díseus-;ão unic<L do vrojccto n. 71, de 1901, 
autorizando o Presiucnte da Republic:;~, a 
conceder a Antonio de Santa. Ceeitia .Junior, 
fiel do thosoureiro da Delegacia Fiscal do 
Thcsouro FedcraJ no Estado de Minas Gertws, 
um <.tnno dc.liconç<.t para tratar de Slli1 saude 
onde lhe convier. 

Discussão unica. do projecto n. 2.41, de 
1901, n.utorizando o Governo a. concmler um 
anno de licença, com todo o ordenado, ao 
preparador efl'cctivo da cadeira de opel'a
ções c apparelhos ua Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro D. Henrique de Toletlo 

. Dodsworth; 
Discus~ão unica do projecto n. 184, de 1901, 

autorizando o Poder Executivo a. conceder 
dous annos de liconç<~, de accordo com o dis
posto no § 2° tlo ar·t. I c do regu ];tmonto pu
blicado na ordom do dia n. 49:í, de 17 do 
janeiro de l8GG, ao Clll)itã.o do corpo deon
genheii'os Alf'redo Soares do Nascimento, 
para tratar de snus in tm·c~:,:cs; : 

Nova. discussão tlo lH'ojecJ;o n. 102 B, de 
1901, J•odaeç,ão para nova dis~ussito do pt'o
jocto que autOI'iza o Poder Executivo a con
ceder dous anil'OS do licença, com soldo 
simplüs, :w capitilo do corpo !le Esl.ado
Maiot• do J•;xcrciLo Pedro Bo1.ellto d:L Cunha., 
pu.ru. t1·atar do nogociul:; de in i;cr·o~sc, dentl'o 

. do paiz (OllWll<hL uestaca<la tlo pt•ujcct.o n. 102, 
de 1901); 

Discussiio unica do projecto n. 187, de 
1901, elevando do 60$ a 100$ a pensão men
sal do alf'eres honorario do cxet•cio Antonio 
Paes de Sá. B<lrreto ; 

3a. discussi'to do projecto n. 189, de 1901, 
creando varias cargos na Repartição Geral 
dos Correios e marcandu-lhe.J os respectivos 
vencimentos; 

2a discussão do projccto n. 174, de 1901, 
mandando que o Uovcrno da Republica in
demnize, com a quantia de 70:000$, a Victot• 
Meirelles de LimtL, pela.s tl8spczas que fez 
com a pintura, montagnm o custeio do P<t
norama do Dose o brimcn to do B1·azil (com 
substitutivo da Commis.;i'í.o do Orç~;11nonto ao 
projqcto n. 26l, uc 1900); 

2" discussfio do projccto n. IOGA, de 1901, 
autorizando o g·overno a abrir ao Ministe!'io 
da. .Jusl,iÇ<1 e Nogocios Intel'iorus o credito 
neccssa.rio p:m,~ pagamento do peemio .!Le 
viagem, do que tl'<tb o art. 221 d.o Codtgo 
do Ensino, conferido a Podeo Dcmosthencs 
Rache; 

1n. dtscussã.o elo projecto n. 150 A, de 1901, 
instituindo um registro das operações de 
cambio; 

Discuss?io unic:J. do projecto n. 186, de 
1901. estabelecendo quo ao engenheiro Aris
tides Galvão de Queiroz, a.posenta.do no 
cargo de cj.iroctor da Sccreta.rla do Ministe
rio da. -Agricultura, Commercio c Obras Pu
blicas, compete, desde a. n.poscntn.doria, o 
ordenado de engenheiro-fiscttl de 2"' clas~e. 
correspondente a 25 annos de serviç-o; 

Discussão unicadoprojecto n. 148, de WOI, 
n.utorizando o Govcmo a mandar contar ;~o 
ca.pitlio de fragata. Francisco Carlton a anti .. 
guidade da dtLta d<t promoção áquelle posto, . 
em 26 de abril de 1890 ; 

2"- discussão do }H'ojecto n. 218, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a. abrir ao 
Ministerio da. Marinha o credito de 6:121$701, 
supplcmcntar ;.'L verba sn. do art. 8° da lei 
n. 746, de 29 de dezembro ele 1900, pa.ra pt\
gamento de soldos que competem aos om
ciaea transferidos para o quadro da re
serva, depois de <Lnnulladas as respectiva::! 
reformas ; 

2~> discuss:to do· projocto n. 222, dn lüOl, 
dCltcl'minando q uc os officia.es do exercito, ar
mada e classes u.nncxa.s, r0formados ou quo 
S!' venham a reformar de accoruo com os 
deCJ·ctos ns. 108 A, do 30 de dezembro do 
1889, o W::l A, de ao de janeiro de 1890, vo
luntaria. c compulsoriamente, toem direito 
;ís v;mtagens exat'ttdas no alv~wn. do 16 do 
dczcm bro do 1700, c resolução do 20 do de
zembro de 1801 ; 

1n. di:::cussã.o do projecto n. UG A, <lc lOOI, 
instituindo regras para o estabelecimento do 
cmprczas de armazcns gcracs, determinando 
os direitos e as obrigações dessas cmprezas ; 

1 a discussão do projecto n. I 42 A, de 190 I, 
reorganizando a corpo de engenheiros na
vaes c fi:<ando o pessoal do re::~pectivo qua
dro ordinario ( com pareceres das Com
missões de Marinha e Guerra e de Orça
monto); 

2" diseu:'!:>ão do projc~to n. 256, de 190 I, 
autorizando o Poder Exercito a :_tbrÜ' ao Mi
nistorio da Fazenda o ct•edito ex:traordinario 
do 47 :22D$70U par'~ dar cxccuçã.o ás scn~ 
tenç>.iLS do Supt•emo Tl'ihuna.l Fcdcr~1l, que 
confirm<Ll'<LJB <~.s do juiz seccional da Para
hyba., condemnando a. Fn.zcnda. Nacional a 
restituir a Paiva. Va.lento & Comp .. Lemos 
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Moreira. & Monte c Santos Gomes & Comp., 
negociantes nn.qucllc E::;tado, o que de m :tis 
pagaram por dil'eitos de kerozene impoetado 
em 18~5 e 1897, com as respectivas cust:ts ; 

3a di::~cussão do projecb n. 203, ele 190 l, 
autorizando o Podet• Executivo a abriL' ao 
Ministcrio ela Fazenda o credito de 21:340$456 
pat·a pa,gar a A. Aveníer & Comp. e a Cor
rêa Ch<tves & Pinto, de accordo com a sen
tença judiciaria que mandou restituir-lhes o 
que de mais pagaram á Alfandega desta. Ca
pihl; 

Discussão unica da emenda do Senado ao 
projecto n. 45 B, de 1901, que autoriza o 
Poder ExectJtivo a abrir ao Ministorio da 
Gucna o credito que for nccessario pa.ra pa
gar a gratificação do oxercicio a quo tcJm 
direito Camillo José l\:Ionteieo dos Sa.ntoso 
Joaquim Gonçalves da Costa., cJntra-me.:;tre 
e mandador ela extincta officina de col'rocíro 
do Ar~onal de Guerra. da Capital Federal; 

ga discussão do projec~o n. 127, dQ 1901, 
dispondo sobre a contagem da antiguidade 
do posto do offici:ws do exercito, a que se 
refm·em os arts. lo e 2° da lei n. 350, de 9 
de dezcmbl'o de 1895 ; 

3a discussão do projocto n. 26!, de 1900, 
autorizando o Governo a p1·orogar ·o prazo 
concedido á Sociedade Montepio G:~ral de 
Economii1 dos Sm•vidoros do Estado pu·a in
demnizitr a•J Thosouro Fedcra.l d:t qua.ntia 
de que lhe é devedor;~, até que essa. insti
tuição regnlal'ize sua situação, podendo mes-· 
mo releval-a do pagamento da importanci<1 
em quo ficou alcançada no anno de .lt\99; 

3(\ discussão do projecto n. 1~2, de 1901, 
autorizando o POLlor Executivo a abrir ao 
Ministorio da Marinha o credito de 100:000$, 
supplcmentar ao art.. 8°, n. 24- Obras
da lei n. 7Mi, de 20 de dezembro de lO.JO; 

2a discus:-;ão do projccto n. 1~~1, de !001, 
autorizando o Poder Executivo a abriL· ao 
Mioistorio du. Fazenda o credito oxtr.rwrdi
mu·io de l: 132$ para pa.gamento a diversos 
operarias da Casa da Moeda; 

3a discus.,ão do pt·ojecto n. 232 A, de 1900, 
autorizando o Puder Executivo a transfor
mar as lo., 2a e 3a turmas <la Sub-Dire(!toria 
dos Correios em ta, 2a e a"' secções na Dirc
ctoria Geral, passando os chefes de tuemas 
a chefes de secção, desde que peJencharn as 
condições rognlamentarcs, o üando outras 
providencias; 

3a discus::;ão do projocto n. 103, do UXH, 
marcando os casos e a ftirma. d<~ revisão das 
condomnaçõc::;; 

ta discus.:;ão do projecto n. 182 A, de lDOl, 
dispensando <~ Fazenda Municipal do a.doa.n
t:~r o paga.mcnto do sé•llo nas ca.usa.s em que 
fôr autot'tl. OtL l'Ü, l.JCl'<.tJÜC <t just.iça loeal tlo 
Disf;l'icto Federal, c dtt ontr<~::; vroviduncias, 
com emenda lla Connni::;sã.o; 

.2a discu;;;;ã.o do í>roject.o n. 271, do 1901, 
autorizttndo o Poclce Executivo a abl'il' a.o 
l\lini..;tm·io da. Fazenda o crodit.o cxtraorclilu
l'io do 10:261$200 para. cumprir a sentença. 
do juiz S3ccional dcst.ll. Capitnl, quo eondcm
nou a Faz:mcb Nacional a rcsr,ituir a Rom
h;mer & Comp .• negociante.~ nesta praça, a 
importancia que de mrtis pagaram como di
l'0itos de impor~ação de sal importado em 
1897; . - -

Discússft.o unica do -projccto n. 2G7, de 
1900, autorizando o Poder Executivo à conce
der uma. p3nsào do 1$5(10 dia.rios, a contar de 
abril do l8D8, ao ex-empregado d<L Est.t·ada 
de Ferro Conkal de Pernambuco Luiz Afl'onso 
Fert•eit·a ; 

Di..,;cussão unica do projecto n. 286, d1~ 
WO l, suhstittlliivo do Senado ao projeeto 
n. 377, do 190:), tla. C:tm1.ra dos Deput;ulos, 
que reot•ganiza o quadt·o dos machini::;ta;":! na.
vacs (a.ddHiYo dc3taci1rlo na. :3"' di~cus::;ão do 
projccto n. :nA, de lDOO).- Vide pt·ojectos 
ns. 184, do 1HD8, do Scna.do, e :]7 F , de 1!)00, 
dtt Ccunn.ra elos Deputados. 

2adiscussãodo projocton. 258, de lDOl,au
tol'izando o Podot• Exccutivv a abrir· ao Minis
teria d<L Fttzenda. o credito extr'aori.linari•J 
da somma que n::lcos~al'ia fôr p~tra. restituir 
a João de Aquino Fonscc~ o Fonseca It·mão~ 
& Comp .. nogochLntos no Recife, E::;tu.do de 
Perna1nbuco, a imporl; wcia qne do mais 
pagaram li. Alfandega daquclla. cidade, por 
importação do· kel'ozene, do aceordo com a 
sentença do Silpremo Tribumtl Federal; 

Dbcussão unica. da cmend;~ do Senado ao 
peojecto n. 50 A, de WO L, que autoriz·.t o 
Poder Ex3ctltivo a conceder ao engenheiro 
JoarlllÍI11 Huc!; Ba.collar, respeitaüo.l os di
reitos adr11rirido::;, a con;;trucção, uso e gosu 
do uma. ostra.d<t de fort•o rtnn, pn.rt.inclo do 
~!anác.Js, sigtt o rnmo geral do Hol':;o, e nas 
CJOdiçõe.o; r1ue esí;ahcloco ; 

l"' lli~cussã.o do pl'ojecto n. fi A, de 1001, 
decla.ra.ndo abolida. a. a.ccumulação das ca
deiras de logica e de littor;~tum do Intornaf;o -
e do Extol'rmto do Gymnasio N:wional, sob a 
regoncia de um sô cathedratico, c manda 
pôr em concurso as cadeiru.s que vaga.rem 
em conseqnencia dessa disposição ; 

Discuss::;ão unica do projecto n. 242, do 
1893, elevando <L 100$ mensaes a pensão que 
percebe D. Cybelo !lo Mendonça. Souza Mon
teiro, viuva do t~n3n!;c honora.rio do ex
cr·ci to Hulcorlol'O A vclin J ele Souza . Mon
tu.iro; . 

Discus!-li'í.o unica do projoc!;o n: 167 13, de 
1001, emaad.<L tio Sooa.do ao pr·o,jncto n. lG7 A, 
d.c.~1;c ttnno, ctno autol'iza. o Poder Executivo 
a P['Ol'Og"<Ll' pol' um <LI1110 a. licença conceuida. 
a Ma.n.)el JotLrtuim Fet·rcit•a, pot•teiL'O da 
exi;ineL;t lnspeetori:L Uceal d.c K>tl-a.uas d:: 
Fm•ro; 
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3a discussã.o do pt•ojecto u. ll :3 ·A, de l DO l , 
autoeiz:1ndo o Govc!'l1o a <dn·iL· o ct'e(lito ~le 
Hi:OGO.') pa.ra. pagar a.•) bacharel Umbclino do 
Souza Marinho os seus ordcn;vlo~, como juiz 
de dieeito mn disponibilill3.de, docorridos elo 
22 do abril d.c 11'\04 i.~ ::n de dezembro Jc 
1900: 

(3:L 'uiscussio do projccto n. 1 n A, de 1 \) )\, 
l'edacção para :3a discussfi.o do }Wojccto 
ü. 17:~. deste anno, que autOl'iza o Po,:lct• 
Execul;ivo a abril· :w Ministerio 1l:1 Gucna o 
credito ext.r<Wl'uímwio de 68:195$18\Y, para 
execuçào da sentcnr;a, em u!tim:1 ínstancilL, 
que condemnou a l<'a.zcntla. Nacional a p<tg<tr 
ao tenente-coronel Pr·ocopio .José dos Rei.-;; 

A ordem do ttia. pa.r;~ a. ses;.;ão nocturna 
é a seguinte : · 
. ~!,a discussão do pro,jocto n. 63 A, tio _l !JI)l, 

eom parecer sobre emendas ofl'erecidas ·paPa, 
;.!," discuss.ão do 1n·ojccto n. 2(i:J, deste armo, 
quo fixa a despem do Ministerio d<t Cltwrr:~ 
para -o exercieio de W02. 

Levanta-se a sessii,o ;is 5 homs e lO mi
nuto:-: 1la tarde. 

156" SgSSÁO Eul 2:: DI~ NOVEMBRO DE \\){)j 

. Presidencia do Sr. Satyro Vias (2° Vice
presidente 

Ao meio-di<~ procede-se á cham~da, <L q_ue 
,:.·c~pondern o:; Srs. Sa tyro Dias,: Carlos de 
Novaos, Angelo Neto, Agapit.o. dos Santos, 
:Luiz Gualbcl'l.o, Ca.rlos Ma.rcollino, G:tbriol 
Salg:Ldo, Hosann<th do Olivc~il'a, Serzcdollo 
Corrêa, Urltano Santos, .José EuzciJio, C11nha 
Martins, .João G;J,yoso, Raymundo Arthur, 
Virgilio Brigido, Nogueira Accioly, Francis
eo Sá, Frederico Bor~e::;, Sergio Sa.boya, 
Gonçalo Souto, Eloy do Souza, Trindade, 
Silva Mariz, Br·icio Fllho, Julio do Mello, 
Arroxellas G;Llvão, Raymundo de Mit·u.nda,, 
R.oul'igues Doria, Sylvio Romcro, Faust;o 
Carduzo, Seu.bra, Noiva. Felix Gu.sprtr, Mu.
noel Ca.et:wo, Eugenio Tourinho, Vcrgne de 
Abreu, Alves Ba1·bosu., Adatberr.o Guirnarã.e:-~, 
Rollrigue;,; Lim<~. Paranhos Montcncgro, Pi
nheiro Junior, José MaJ·collino, 1-Ierodia. do 
Sá, Henrique La.gden, Deoclcciano de Sonza, 
Loul'onço Bítpti:;ta, Alves elo BrHo, Por·ciea 
Lima, Mal'tins Teixcil'a, Oliveira Figueiredo, 
Theophilo Ottoni, Viríato Mascarenlms,F'r<.w
cisco Veiga, .Toão Lulz, Montcir·o de Barros, 
Esperirllão, Bueno do Pai v a., Alfl•edo Pin l;o, 
Carneiro de Rczoncle, Fl':Lncisco Sa.llm;, Adal
berto Ferraz, Leonel Filho, Henrique SaU1~s, 
Ma.yrink, Artlmr Torre~. E1luardo Pimonl;ül, 

•Ologario Maciel, H.o1olpho Pttixão, Lmm~r-

tine, Pa.dtl:l. H.ezenclc, GtHt'tvo Godoy, For
tlõ\,n\lo Pr·estes, Dorning·uos (lo Ca,stl'o, Dino 
Buotw, Valoi:; d.e Ca.st;t·o, Cosi,:~ .Junior·, Adol
plw G1n·rlo, Luiz Piz<~, C:1jado, Teixeira 
Bt•an•l:To, C<t'los C;tvalcanti, Paulêt H.amos, 
Fl'a.neisco Tolen1,ino, Am·cliano B<:l.l'bosa, Ve;;
pasiano de AliHHlllet'fpLc c Cassi;~no do N<tx
eimenÇo. 

Abr0-Sll a sc:ssü:o. 
I~' J iJI<L e posta crn díseus~U.o <.L a da. 

O §r. Seabra (l)- S1·. Presidente, 
sinto·me con'ltt·a.ngirlo por ter de f<tzer· um:.~. 
reclama.çã.o sobr·e 11 act:L, por·c1 ue só o fi.tço 
oxcopeion<tlmonte, e, !'aço hoje, porque nost<~ 
minlt<t rücl;unrtç:'í.o va.e a det'esa do meu 
pl'ocedimeni;o, des.~c pr·ocedimento ClUC tem 
sido censurado po1' alguns ; ma~. espero, que 
sm·;). apptttwtido p0la Naçi'í.o, reconhocenJo 
que o nosso pl'imoit·o dever é dar ao Govet·no 
os meios de que c;troce p<tr:L que a H.epublica 
po.ssa cooUnuat· a sna m:~l·Gha l'ogular o 
sercma. 

Tenho rcquor·ido, ·:-:Je. Peesidentc, llosta. 
Casa o ennel'ramento d11s discussões c corl1ii-· 
nua roi u. fazer. (Apoiados.) 

. Dcsrle que <l. Camara, entcm.dou que a Com 4 

mh;sào de Justlça C'l:'a. :~<luclla a. quem com
petia peopor <L~ pmr·ogaçõo.~, u. Conimissã.o 
t;nnhem cntondmr, pelo seu Pl'esidcntc, quo 
devo tet· o 1lireito do re<Iuer•m· o enccrr·a.
meni;o das discussões p11ra. que <.~s sessões 
n:'i•J se pl'olonguem e nós pos~<Lmos a iJO de 
!l!~zcrnbt·o encet·r;u os Ot'Çítrncntos. 

A Commissã.o,· pois, por issc> mesmo, não 
deve fic,~r· itnpJtl ill t elo roq uercr u encm·
l'<Lmento tia discus:'lão dos orça.menl;os, do,;dc 
<1uc clla entenda. que os orçamento.; ostii,o 
úovirlamcnte discutülo3. 

Or<tva o.mm1 distincto amigo e honrarlo 
co lleg<.~, Deputatlo pot• Pernam 1JUéo, o S1·. 
Bricio F'illw, c sinto-me um tanto mais 
constrangitlo qua.nl;o é u. r:;egunda. voz (1ue 
tenho nccllssidu.dc de reclamu,r contra dis
cursos por S. Ex.. pulJUca.{lOi:l. 

A recl<~maç\f(,o ni'io ó contra S. Ex., porque 
rlçsdo já co !loco-o f'6ri1 da, q ncs tão ; f.lã.o estes 
mal v a dos tachygraphos, meus inimigo,'!, quo 
por· mais a.Ho quo f11lle não tomam os meus 
aparl;es. 

J;í. tive ocMsião, em sessão anteriol' de 
pc~lic ao meu honrado collcg:t por Pernam
buco ftJH' attendc.,se -aos apartes que doi, 
ctuando S. l•~x.. ol'a.va. · 

S. I•;x. aHir'mou-rne, ou alfirmo solJ a pa.
hvr<.t de S. Ex., qm~ c~scs a.pa.etes nU.o con
stavam da~ notas tu.chygraphica;,;, 

(i) Este discm·w n5.o foi NYisto pelo orador. 
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Depois, no discm\4o do dia. soguini;c, tlou-se 
uma omissiio muito maior, ;:Íbstivc-nto de 
rccla.rn:~r. Foi quu.ndo S; l•:x,, considcl'av:t-lllC 
pot·tador de u 111 recado da. opposição l);n'/1 o 
:::ir•. Rodt'iguu:; Alvos ; J'oi f[ U<Lrtdo S. Ex. 
ui~Be que CU queri:t provocar l.t opinião da 
opposiçã.o par;L ser o pl'imoir·o <L ltwai-<L ;w 
illustec Pr·osidcnto do l~statlo de S . . Paülo. 

No dia seguinte, o discurso dizi.à .. simples
monte: «I) Sr. Sen.bra d;L nm apal'to.» 

No entretanto St•. Pccsidcnte; en <lei-o 
bastante alto p<Ll':t que :1 CamcLr:L inteira 
ouvisse; o . S:·: t:Lchygrapho tir·ou,., p 1rém, 
n csct'üvcu :mnplo:;montc: «o Sr. Se..t.hea. 
dá. um aparto.» 

Do maneira q uc a proposição de f-i. Ex. 
ficou ·sern resposta 011 com urmt r<;sposLa r1uc 
ninguern conhece e Ilem S<.Lbn qu:.tl f(Ji. 

No· dia seguinte aclwi mais pr' tHlunto nilo 
fazer reclamação, tlcsJc I[ ue S. ]~:(. }mhli
cava sómente aquillo que cons~ava das noLas 
tachygrJ.phicas. 

Si const<tt!Sc, S. Ex. o ter· i;~ indu ido no 
SCll diSClll':iO, t ·· 

Como é um ap:.trte jttsbficativo do peo
codimento que tcnho ·tido ncs~~Canutl'a, 
ou ~ou obr·ig.ulo a reclamar hoje con tm· a 
o111issão desse ap:Lrto, niio omis~ão pl'opo:::i
tal, não omis:-;fw firme de S. fi::<, pol'ém, 
omissô.o occasio tad<L pel<L falta, rlc ,:; ~rs. t :.t.
chygr·a.pltos, que duixa.m do tomar os 
meus apar-tes, a.pnz:u· do eu rlal-os rn;ti;; 
de um;t, Vt~z o em vót. hast.ante a.lt:L. 

De manoira que ett rston nost·.~ ditliculch
tle: qtnndo do11 os ap:u·t-t\S orn Vc'lt. mais 
all.:t, O{ uobi'lH Deputudos snppõom qne 1'11 
Ot!tntl z;tng<t'fO, COIIlO SIICCO![OU 0111 lllll dia 
destes, eom um tios honi'<Ltlos Dopttl.arlcH por· 
Pm·nu.tlliJUcll, qnanclo clogianclo S. Ex. o 
Sr. S:thino lhrt•o:-;o o IJLo:ÜJ'ando quo tinlm 
c~onfianr.~:t em S. l~x., eu d1sse:- Ma.;, ent:i.o, 
por.tuo não llw tl:i. o cmrii l;o de !OO:IJIIO::{~
n S. Ex., por·quo cu !'aliei m1tis alto, jus
tamente para que o tachygr•;tpho me on-. 
vi-.;so, voltou se p :tt'J. 111i m e disso :-S. t•:x·. 
porque mo dá. <~sso n.p:~l'tc a:ssím? Par·oco· 
me que está. Zctngado- o· quando os meus 
<Lpar·t;es sã.o dados em vó~ b:.dx<1 nií.o con
s .;am uas not ., s ta.chygr·aphica,;, a.p:3na.s 
appa.rocendo no discurso do orarlor a nota: 
-o Sr. Sea.br·a d:.i.urn aparto. 

Accrcsoo <L cir•cumsl;<tnci;t de quo quando 
digo :-Se. ta.chygl'apho tnrnn o meu ap:w
i;c-é j11stamenr.u tlttando elln nio toma. E' 
uma atrociua.dc. 

A rcchmaç:'i.o que vou f;J,zer· hoje s6 a. 
íitc;:J, devo dizd-o, porqno o meu apal'l;o jus
tific:t o procetlimcnto qno tunllo tido ncst.n. 
C<trnara, tlo con l;r'<.LL'io nfí.o o L'u.r'ia. 

g não o f:tl'ia pol'que offlr·mo ·:í. C:Lsu. o (L 
V. Ex; rtue o apa.l'tc quo rlpi nfi.o eonsl;;~ das 
nota.s tachygra.plücu.s, o~11issií.o do' que o nobre 

Cnn1ara Vol. VII 

Dcp:ti;aclo pot· Pcr·n:.nnhtwo nfio é rcspons<.t-
vcl o sim o tn.chygt·a.pho. · · 

Mas. como (! necc ~s : trio CJ IH~ o a.pa.rto conste 
em í;u1Lo o 1;nmpo. poequo ti ,justificéttivo do 
num proceilimunto, f<.tço a pt·csente rcctifica· 
ç?~o. . 

O ltônrarh Deput1do por· Pnrn;~mhuco, 
tr-a.tott d:J jtist ifiea.r- o pr·occtlirneJJto d:t oppo
sição, areoditntlo d·t minori:t a rcspons:tbili· 
rlade da demr:wa dos orçamentos, responsabi· 
L idade quo, ::üiás, nunc<L ningucm lançou sob!'~ 
a o pp:>sic{ã.o e, então, pr·ocurn.mlo mostrar· 
(1ue cu, encerrando o .. ; or·çamentos, fazta-o, ás 
veze:::, de modo dcMtcccssario, dhse: « Reque
reu-se o enceeram':)nto do Orça.rncnto do Ex
tcrioe, para qnc os tealmlho::~ pudosi>em con
timiar com rnais cclorid:.ttle, qu:tndo o encer~ 
r·.~.mont.o era clesneccss:tr•io, prcsr.indivel, inu
til, desde tttW a.quclles que a.intla cstav:un 
insr.eipl;os pa1·a. ialar· ct•arn justamente mem
IJr·os d:.L ma.iori:t, repeesenl;ada pelos Srs. 
Paul;~ Guima.rãcs, To;:;t" c Ca,ssiano do Nasci
lnen l;o. » Ncst:L oeeasião é quo tlcí o meti 
ap;u·te contt·a euja omissão reclamo, por·quo 
elle pr·ov:L <.t ntinh:t isenção do espírito. O 
a.p:Lrte é o soguinto : « Si requeri u encerra
mento som attender a quem estava inséri
pl;o, som pr·ocut·ar s:.\ber si era. mcmbr·o 
da oprosit,~il.o ott da maior·ia, isto quer 
dize!' rpw no tllOIL c.;pir·il;o não pt·cdominam o 
rmrt.i1lari~mo uu outms quac.iqt :cr consideea
t.~üus qun nü.o so,i:Lm :~-; tlo sel'Viço puhlicn.» 

Poueo ilttpoi·La., pa,r : ~ lllim, t!UC estejam 
inscl'iptu~ IIIUI!lilr·os tla ma.iol'ia ou d:L rnino
J•i:t ; no IIICtl nn·t,on ~ tcn', aeho C.[ILO 0 .> OL'<)iL
mtml:ui4 Pstã.o discnl.itlo~ c usu elo um r·ccm•so 
t·c~giltli!!ll;:tl ; o, si a Cam:u·:.L entendo qtm ou 
<.~lm~o closst! r·ec~nrso, a C:wmr•:t. negue o en
ct~rJ.'amon t.o. 

Por·tanto, vê V. Ex. quo osl;o aparte 
must1·a a minlm isc:tr,:il.o dB espírito, musGI'a 
qu<l, HxaebtJtcnte tinundo ou procut·o ón
ourrar a discus.->ão, uho quu1·o saber• si tenho 
put· li.m impedir· que i.L opposic,:iio fallo, pot·
qtte mesmo qn<tndo h:t murnbros tla. maio
ri<.t inscriptos cu rJquoiro o oncer·ramento. 

E' S. J•;x. quem o conress:~., c bem He vê 
quo ost.c ttp:u·ce foi a min h:L tlefc~:~.. 

NfLo analyzarei o que S. Ex. considera 
in•.!l.il o tlesoocessario porque, ainda mesmo 
que so p t·ova>;se que esse~ <liscm•sos or:tm 
imlteis e tlosnocossarios, não soi porque ó 
nccos~al'io enccl'I'ar quandl) SS. EI~x. o::;tão 
inscl'iptos e nã.o encena e r1uando estãr> in ;cri
pt~ • -~ os membros da. maiol'ia. 

Ct•cio 11ue os murnbr·os tht m:.Liorb devem 
Lcl'. o.-; mesmos dieoitos quo os murnhr·os da 
minol'ia, t,odos olles, desde quo so inscrevem, 
teem o clil'oito clo J'a.ll<tt' na;-; opiniõos de 
n11:l s:i.o ULo respnit<LVois quanto ;i,s opiniões 
d us ont l'O~. 
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:,1:1~ . r•. 11 ;ú o tr·a.tu de tl ert'n•ler :t m:~íoria, I 0 Sr. lf~rieio J•'il Lto - Sr·. Pr·o· 
nem do acc us u· :t m inul'i:.l, m:tf; 11c nv•s tr:tr· ~ i rl<lt) IO, p i· ct,,Jndi:t pedir a p:tl:WJ'<L subrc a 
qun.l fo i o meu pt'<}Cccl irncntl). M',:l J>:t\' 3.· trat :tr :qw nas elo dons pnnt;a~ : !lu 
Pol't~nto , f;tço quc.>W.u li u ttp:.ll' tO pt.ll'CJUO um eug a.uo nD r o.mltaúu •la vo!;a,.,iio puhlica<lo 

ellc domon~k.t. ti minlr •t iscnç.iio üo cspidco, n:: Diario rl r1 Conrfi·esso, so lJ r·o o Ül'çanrcnt.•• 
quo . tlua.ndo snloo à t l'i btlln pa1':1 r~.quut'C'I.' o d. :~ Industria., c de u m t ·Jpioo rlo d iscnr~o do 
onccrr:tm cn to, sou d•Jillina.tlo ante,; pdo lnt :· Sr. Valuis de Castro. 
l'os;c pul•lico r1no polo int.er·essc par·t:id<wio. Ag<Jl'a a l'CCI:Lmul;ii•l que ac<tba do fa.zet· 

O mesmo :~.p :trtu e u ti'\'C occ<~~i:i.o tle J'C · o nol>rc Deputado pela. Ba hia., u Sr . Se:tbr(t, 
pctir mai~ um:. vez q uan•l:> 8. ~x. insistia. leva-1ne a ftlzm· com q ttc t t•os soj:~m os 
na mesma accusa.;iio. pontos sohr c us <Jli:WS r;cnho tio faltar. 

PrinCiJli<Ll'Oi a.eudindo ::'i. reclam"";.'í.o feiLa. 
polt> nohre Dnput;Ldo pela. 13:thia. ·Não figut•a ta.mb3:n llt' di;cut'S•J . 

Venho pe,lir a V. Ex. qiw 1\LP.,a. constu.t• tl r\ 
. <\Cb, que dei a.o hom·;~rlo l>cpu tad•J p or Pcr

Jl;tmbuco esses apar t(•s ~~que n~lltiS fui :~<]c-
1om do Daput.ad·> q uo tem pt•ocu r•ulo cncc l '· 
ra.r os ot·t;:a.mcn to>, P•Jrque ;1 of>Sc Ocpru;vlo 
tcu1 c.;t ,td•-' incnmbida a ta.t·PfJ., . t :tm hcm o,;
pi n h os a., tlc rctf uero;· as JWuro~a.~:õrM . 

Dev•> diZ~l' , conclnindo, qan c ;t a t' () t'umw. 
rcgimcnt~l feLn. com i nlui;o rlc n.pecss;tJ' os 
orçamentos foi infeliz. sü tnm leito dcnlurat· 
a. sua. tli:;cu;;são; os cinco dias n;~ :.l' r: o.~ 
t rcs di:1s mt 3·· que 05 urr.~arnontlJS Jl<:n.m 
sobro a mos~t s:í.o p:n·fd ta.nlcnt:J inutoh, 
quando o Dcptltallo pl)J.ia. C$l:.ll' ju~tilicand.J 
a~ Slla.S emendas. 

Fu i 11ma reforma illogic:t, poPqno "~ cmon
dmJ apcnsentat..las uclo.~ · Sr.~ . IJcpnl:i.Mios ~fio 
julgadas antes fJ uê o r·al:ttor uur;<t o~ mo
t il·o.> que os lc v;u ·am :t apt·c.~enl:i.tl·a.~ (ap fJÜt· 
dos) , · ~ ola lli v em rp.!(:, p:tl'a SJ !lJW:tmin h :~r <~ 
volao,:5.o, ;;ll i ll/'J·iugu íotlos os dias" Regi 
mento, d i,;cn til :do-~r, ~o b cH1.o IH·d·~:dn, as 
CHHlllllas . 

'l'<}l'Ci, no anno 1)111: Vcln, o.Ct'~:l.<iií •> 1lo p mlir 
,1. 1'0\'Ug:u,:ii.IJ do:.~l.;~ J·ot:Jl'IIJ:t ' illogit:i.t, tJOI'(!II() 
ll I f tiO Ú JIJgi" O IÍ <)\IH llS L'll l :ttO!'O~ r l ::<píllli i· 
VIIS Oll~::tl/ 1 1 illl4CS rir: d;tt• (I !'()li {rtl 'llt:UI', OS 
mt~t i1·us q uo lr:va t':un o:; 1:>r·~ . IJcpnta ... lus : ~ 
njiJ•, ·son L;u· uu Hmol;t-;. 

Te nho tli w . (1lfo<itr~ b~m ; muito bc."'' ·) 

O !o'tt·. U.o<lols•ho Ptti :41: i'to {se1·· 
vínrlo tlt: 2" 8ec,·etaria)- Pedi a l1~li1Vt':l 
}Jll.l 'i1 J:tzel· urna pr.rgunta a. V. gx . CO!ll l'll· 
la<lío u.u IH'ojecto su iJ~t. itutlvu de mot1tlllliu 
Uü8 funccionar·ios ci v.is du. U!lii.i.o. 

V. Ex. o] eve sn.har que este prt~jccb fu i 
fol'tnllli.L• ~o pot• wna. c:lrwnissio c::>pcl!i;d. <f!W 
exrste am1la. n:L CMn:1r<1 e. ent l't:l;:tnr.o, oll tJ 
fu i cnvütrl o ;L Comrnissi'io cl,l [•'azonrb. 

Eu ven ho pm·gunt.u· si :t COilt lnios:lo Ei· 
pocia.l enc;Iz·rog;ti!a de ot•ganizar o.> t<J Jll'O
jectu cxlst<) otr n:'i.o c c~tso cxistt. V. Ex. rh11':i. 
provirlondas afim riu <JUO a oll<t tí:·j: ~ ~u!J . 
mettido o prujccto <lu Sena.ütJ . 

11 Stt. l 'm;~nn::\'ri': - O ptojoct.o v:1e Slll' 
cuvi:ul•> :~ CIH!l ll lill.'!iio };~!lt:C i:t l <~ <p i•J :>ll t·u
fm·o V. K•( . 

H<L uma par te tio discnrso de S. J<:x., 
Sr. Prosi!lcntc. co1il CJllo na.tla tenho. S. 1\x. 
reivindicou p;~l'<L s i a funcç.ã.u do rnquorct· os 
cnccrv.mcn to>, <Lti;(ondcndo ao facto do ~OI' o 
pt•esirlcntn <la Commi,;sã.o de G(justitniç:to, 
Lo~i~ lõl.çií.•J c .Jnsciç<L, quo é Jus Larocoto ·~ 
Comuüs.são quo toJn l'C<lUOl'i<i.u <~.S pr·orog;.~. 
çüe.;; da~ ses;;Uü~ . 

O Srt. St>blll\.A - Nlin rc[vindiqnoi o tli· 
·J•cHo. V. E ;o;. c;:;~<i iUud idQ; ap:m:LS mostrei 
o direito que me as~isti:1., qmJ .. ~i obrigação,' do 
í'i.L~cl-o. 

O Stt. BRlcro Frr.no - Vem a. dar no JUe8-
mo; mas voa moll.iticar. 

S. I~x. a.cll:l. que t em o lií Níto tlc rcqtutl'Or 
o OilCCI'l':tme nw das discussões por· sot• o 
pN~ídenlc d ;t Co:nmi::~sTi.o 'lttc 1.cm p t·opost o 
as p l'Ul'ogaçlíell d;t su.-;são. 

Jo:' uma questão com quo n:tth tenho ; i~so 
é l:L cnl.rc o-; mcmhl-os rla. maior i<L; ct·~io que 
Ol! t:~ Se pnLlCII l d i viil ir· p :u'<L ClUO UL'<l.Uffi, Ol't\ 
out•··• W([ttl\i r·a. os onect·t•a.mon to~. rlc modo 
fJ llll tooio~ po;;sa.m pt•.::st.<u· tacs so1·viç.o; . Si 
h a t•ar.iícs tia. r'<\ 4nc o ntonopol io dos oncct•r.l
mrml os deva. c:•bet• :10 p1·osidcnto rla Com 
mis.~i\o. do! Consütuiçfl.o c Lr~gisla.<;ã.n, n:ul:1 
tenho Wlll ~:-;n . · 

Ü Sa. S~: .\ lli\A - Quiz jus tifiC:Lr <) Hli~U 
[H'oCe<lillleJI U>, sirHJllcomentc p;u·a. V. Kx. 
com)H'eh•~n,Jer •1uc não hu. monopolio, tlO)!•lo 
'liiC ha tlit·citv tlJ a pi'CSCJ!tm· UIU requct·i· 
montn . Pot'tlln to, n. intrig:~ não pega. ... 

O Slt. 1\l~tcxo Fn.no- V. l·~x . acha que h:1 
no 01~0 outl'a intont,:ii.o rl e minha parte 'I 

O S:t . S~<;,\JmA d;l um npa.rtc. 
O SR. Brtrcw Frwo - Ybl salJitL q ue estrt 

SÍI11lll<ls rlecla r:~,ç1i•J podo:·üL f:tzcr· com que o 
nobre D.lpu tr1tio se i ncomrno"la.~~o por tal 
:no<lo, a 11o i1 ~u do ,iulg<tr que cu seja et1po,r. de 
JH'll~l.lntlcn· cl[!~cobl'it· cinmcs ou rlt~sintelligcn
ci<Ls c: ntru o; membros !1:1 1na.iod:l. Lon;.;o drl 
mim ta.l iMa. 

Il:!ixanúu de la.do :1 TH'efet•cneia. para. o,; 
l! ncer·t~.JilOnto:•, t.r·;;t :u·ni ri o puni~) 1l.~ r·ee l: ~
ma.r;fi•J •lo nofwc IJuputa.du. H. J•:x. t,,Jrll ra.z'lU 
•Jil ,~tJI.lo se •l•ll.:i:m ,\() lplll o l$1.lll :\pa.rto oã.o 
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fosse pulJlicado ül corno S. Ex. o }l t '•}· 
nnncíon. 

Sou o primeiro;~ dar te~tl!mnnho !lo li1.c~o. 
1lcsde que ouvi um dos seus ;~partes. Ignomv;~ 
o assmnpl.o do sc!!undo. · 

Mas S. Ex. rricsmo a.~alJou de decla.l·ar·, 
ant;s de inieinda. a. scs.iàO, qmJ o scgnn1lo 
aparte nada mai; era do C[Uc a rept·oducç.'ío 
do primeircL 

.l<L vê V. Ex., Sr. Pre8iuente, qnc S. Ex. 
tom razão com relação <L publicação do seu 
apar·te, porque realmente ouvi S. Ex. tle
c.larar lJ.llC tinlla requerido o encerramento 
d;L discu,sio, esnnd.o in!'lel'ipto~ só membros 
d;L maiol'i<t, paréL demonstrar <J.Ite o fazia por 
pl'iileipio, pcn· dcscj<Lr apr·cs~at· os t.r;Lixtl hos 
e náo par.1 cunt1·aria.t• oH mcmln•os <.la mi
noria. Creio q uc é mais ou menos i~to. 

o SR. SEADLH-Qno nlio procurei saiJOl' 
qumn e8tarva imcripto ... 

O Sn. HrttClO F1wo-S. Ex. tem razi\o, e 
cu , co111 :1 !'e:~nquot.a. quo me caJ':tdcriza, de· 
claro q uc na~ notas t.achygmphic<ts ost.ã 
apen:J.s-0 Sr. So<dJro. thí um ap<n·to.-Eu 
notei isto, porque L'Calmr,nto S. Ex. tini~:~ 
d<~tlo o ap<trtc a q_uc se rllfel'iu. 

Mas, slmc u.ssiste o direito do J'azcr mo
dificaç,ões nas nula,: t<Wil ygJ·;qJlJic;~s qnanto 
ao meu discur.;o, não LllC ;t>sís:c o dirdto ilu 
tocar nos apartes de quet!l qum• '[IID sej:1. 
J•; :1té mcsrno hoje, !li\ Cillli<H'iL, antB.i !lu Si'. 
Sou.lJra declarar qnc ia fazet• :t J'cc[;·uwl.<;ãu, 
:~pproximei-mn de S. Ex. c li't. \'<ll' <JtHl u Hllll 
ap:~rte vinha claquollc llluclo, pm·que " t l.· 

chygt·apho o tinlm tolll<Lil.u JHH':tqtwlla ((h'llli~. 
Nes tas "lmrlk~cs, Sr·. l'!'u~idt•ntn, du~de 

C[ltO S. Ex, Juz IJTIO~ I.iLo do CJIItl o s~JII aparto 
sej:t incl11ido no 111nu d.i.,,tli'~'J, <Jt >lll ') '[IH; 
ier·oi Í lll111nllSil pPazm•, .~ct•ei o [H' i IIHJiro a. 
]lllblicrL[·U do IIOVO, ~Ílllp!e . .;lllllll LO COIIl I!~L:t 
;dtor·<tçiio - trazcndtl o <t[ml't.u I[IIU s. Ex. 
dou. 

0 S iL FAUSTO CAIWOSO- 0~ lca<lcrs lÍl'U
ci:mm fél.llar muito cl:t ro. 

O Sn. I3&tcro F rLI!O - St'. PPosidento, 
C[U<tndo o nobr·o Doptlt•l,do pclu I:l:Lhia fazia 
;L sua rcclamaçiio, 011vi o r3pr·csent<~.nto do 
niskicto FoJ.cral o Sr. HC!'Odia de S:i , di:wr 
qvc os hcltyg r:tplws t inham cosr,as l<~.t'gas. 
Desejarl:1 qnu S. J<:x., por um requinte de 
gcnti!Czi\, nos dissed:Jo om que scrHit.!o rruiz 
empregar esta oxp1·ess:Io-cost;1s 1:1I'ifltS. 

O Sito HlmEorA DE SA. - E~np:·cguei-<t no 
bo111 sentido, que não tlcsal.mn;J. a V. J<:x . 

O :::la . Bmcto FrLJJo-Acccito a cxplic:~ção 
cl:ula. por S. Ex. 

Deixa1l•) de ht1lo e., l.ll panto, V•>lt :tu ~c.~n n
uo motjvo 'lli C me LI'OUJW ;~ tl'tlmna., put• 
occasiii.o d:.~ discus.~iiu tl.<L :~ct;<L. · 

Di7. n ;1d:1. d a,ndo conta d<t votaç,ão h ontem 
re;J.JiZ[t•l:t, q nc, posb a vv!:u~. é up prova.da. a. 
seguint:1 r;mcntLt soh. n . 28, llo Sr·. lhl'l 'us 
Fra nco Junior: 

,, A verb:1 rlos t.inadu. :i pl'Opa.ganda. do ca lü 
fimt clcva.rla. <.~mil conLo~ ele rúis.» 

Diz a.ind;\ qnJ é igualmente a.ppl'ova,lo o 
.~cguinte sub:::ti t,uGivo (!;L Commissã.o : 

<<Fica o Gove1•no autorizado a despender 
até 300:000:!; com :t pl'opagan da dos produ
do~ ngri~ol~L;J c mincra.es do Brazil nos 
paizo~ ostrangeit•os. » 

Pcl:1 l'ó1'm:1 por que ostá organizada. ;1 no l.i· 
ci;~ da vot:Lção, se conclue que não sõ fol 
vot.atl;~ a c:ncnd;t do Sr. B;Lrro.> Franco 
.Janior como o substittltí vo ch Gommíssao . 
Entret:mto, nã.o foi i8to o r11w se den, 

Sempre que ha um substir.utivo d;t Com· 
missão em votação do· orç"J.morrt.o, V . l<::Oc. 
suhrnctt.e e111 primeiro loga.r (L consitlcrw ;fí.o 
d:~ Casa. n ~mcn1ln sub~ti t utiv<t da Com.
missão, ~alvo si •~lgmn repreSr\ntante da. 
Naç;\o, intcrcssil.do n<t passo.gem da. emenda, 
requer prcfcrencia p :1ra a. mesma c a C:~s :~ 
I'esolvc p~la. affirmativa. 

Ora, não lnuvc perlido a lgum do pr cfe
r cnc i;L com r ol<J.çiío n. esta cmcnrla; o 81' , 
Barros Jêra.nco Juniut', nutot' d;,; m edida , não 
IJctliu quo a Carnara desse prcfllrenc ia.. 

E111,i'ín V. Ex., segnn1lo as nor1n<18 gr.r·a.l· 
llllln1;c· St)g'IIÍfi'IS, ]10Z C!ll VOt:.tÇ'i\o a. ClllClllh 
substit111.iv:L cl:1 Colllllti:;sii.o, fica ndo, po1· con
~e'['wnc ia , pclljlltlic:vla <L e1ntmtl:1 pr•im i
Lív;t. 

E a ]H'op:~siL•J rec,, t·tl o :Ltti um incidc nt.o 
IJUI:OT'l'ido . 

o "'·'brc DepuL:I,,lo pr. la llalt i:t, o Sr· . Au~us-
1;o Ft·;~III,'=L,julg: trl•liJ t[ne 1;ial11~ pns.;u.clo a. emo11· 
<l:1 d11 St•,ll:ll'l'IIS l•' t·an':" .Junior, o n:'w o su bs t. i~ 
tiJ I; ivo da Cl.lll1lnis,;:'to, foz r•ocl ~ttíÍa(;iJ.o ncstn 
.~1111 !.ÍII<J, acliantlo q1tn a. emend;t su bsti
tuliy·a tinli<1 car•uctm· lllllÍs am jill}, n ~(o se t'C· 
foi' i< ~ cxelu.<i v:ll1l\)lttc :tu caf'ó. 

V. [•;:-;, decl:.Lt'OU lj UlJ nr\u Cl'i1 pl'eCÍ~IJ <! J'f)· 
quet'imrmto üc S . Ex., pot•quc I) quo a Ca· 
lll<U'<L t inll<t vob.Jo cr:J. o ~ubstítut ivo tlit 
C<.t!Hlll is~ão. 

Ora, co rno cst:í. aqu i rela.tailo, parceo que 
ah\m d:t emenda subst i tutiva, que i rnpot·ttt 
em 300 conto~l. foi votrcd:L a emenda do Sr. 
Bar1·os l~1·anco, quo importa. om mil cont0s, 
danuo-:;e :1ssim um ;wgme 1rto de l. 300 con
tos . 

Si a C.tmat':J. ti vesse resolvido por t;tl 
m;uwil'a, em ll:ttla. trwi;t a di Zrll'. Or·eio, pot'úm, 
qne a Vi.n•d:ulc 1los !';tetos não ú r·.s ta. 

A vel'dailo dos 1':1cto~ (J a so;;-u into : f!Ji 
vo&a,la ;t erno111ia suiJ.; t,itnti Y<L •l11. Gom rni~
~~.u . nu V;tliJI.' ,[,i :HJO eo1Ho.<, o fieoll JII'O,i ll 
diead;t a emund:t 1!11 :-:1•. H<tl ' I 'U~ 1-'r<~IWil .111-
niv!', 110 valut' 1lo lllil cuntiJS. 
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Liqui r!u.do os te ::egnllllo pontr.i ll\11: nH\ j V•Ji>ort l~i o ~nhst.i:r:tivo ~. es~:•. c~wnrla que, 
k~nxo :t tnb_un:l, p:•s,;o ::o _wrcei_l'O,. qu~l 'e IJlOJ' eun~o,-l t t n tr~ , fko u j)I CJ:dtcad ,t . ·-
t·olcre :.10 dt:>crvso pr·oJonr lo p.llo I llmil,l'll o s1~ l:lRJCio FrL!Io-Ent<1o tonho r az;w? 
l'Cpt·e .ontantn til; S. Par1lo o St·. Vtdois tl11 ) 

8 
· 1, .

1
, . - 11. ·ra. l'a.zfio 

C·ts ··ro 1 tt. ltlcS WE:\TE- !3tn 11 .ot . " • 
·" o'' cU;curso Ju ~- Ex. Psb '[) rihlit:lrlo mi, N:l.v li:tvonclo mlliS qncm peça 01 palav1•a., 
iritegTa , m«.s est:1 com a no1;;i. ele <iH C nã•.i fl•i dou . :t :~d:L po t· appl'ovarla. (Pmrsr.1) Estt 
revisto pelo ot·arJot·. a ppi·ovad:t. 

fJ IWK\I DO ÜL\ 
l»to consoh, Sr. Prc.;i,.Jcntc, vurquc l;a.Lvcz 

tião tenha sido bem a.p:.•.nil:1du pelo ~~· . ~tc r1o
gr..pho n trecho 11 no Jnoti "'' " p t·oscnttl re-
clama~ão . _ . ., _ w a.nnuneiada a cont imt .LÇ<'i.o tia discussã~ 

_Rc;dmcnto, nao rlcaJ' Ia bom aS ; J~,x. , nao unica do p1·oj 3cto n. 1.21 ,\, de 1001, com 
~o no !';Lractor de. Duput :.ulo, c~mo auHl•\ no p:u•cce1· oo).we as c monda..~ o!rerocida,s na. 3~ 
e<traqtm· de saccrll9tc, p1:on~mct at' a p lw:LSc !l i~cu~são d:) pro,jccto n . 121, deste a .. no, _q~~ 
que figura na oraç:.w do :s. l!:x · . . :tlltm·iza o l 'odrw Execu tivo <1 abrir ao MllllS· 
Q~N·o cret· que S. gx. ser:.i o pr uneu·o :•. I ter i o ria .l nsf.iç:i. ô Nogocios Intm·iot'C:> o ct·c

conlessa.r que llouvo ummtLl entcnd tdono d itJ tlü ! OO: OOO.~,snpplcmcntm· ao n. 14do 
m odo pelo qna~ o :;:tonO;{l'<lpho <q>anhou c;;t.;,~ ar t. ~o 1t;~ le i n. 74l; , de 20 de dczom ln·o 
}>::t.t·to do seu d 1~<:m·~o . 1lo 1000 ; 

Nc!la encontt-a.-s J •J seguintn: 
<(A h ! Sr . Pr<!,;idonte, ú p1·oc iso do mna 

HJZ pa ra 80mpro ac:tb :.trmos eom c~to máo 
YOSo de act·cdí t u·mu:; em t •>das as i l1sinu:~ 
•:<:ies cC~.Itm1niosa~ I[Ue >5G 1ovant:.tm tl<~.s pcdl'a.~ 
1l.;t rua p:u·:~ -vir h-:~zcl-as ; 1.0 P:t rb.mcnto 
.Nttcional. " 

Os~·. P••e,;idcnl.e---Tnm a. pal:tv t·a 
o tl l' , Pcreir;t d!: Lyra. 

('~ Sr. .i~ea•c ia·a de I~y••a 
Sr . l' rnshlentt!, f ul' t;:ldrJ a s:~hir da Camitra 
autc.~ qun eorllcn,;,;t~ a 2' p: ~t•l;c da ot·dem 
do dia, nir.o !llt) f., i r>•JiSi I'Ol ouvit• o honr ado 

St·. P t·csitlente. l'ü<llm,mt" ~ ·;nu!l han te lh >Jiilt.ad n prrt• t). rauh I[!!C justificou 0 }lht·asr ~ ucYc ter 5itlu ma l inturprdatl:t, j)Ot'· r. t•r.:<l i 1,.. dn 1 {J :I li 11 ,_.';'100 ;i, voJ•ba- I.Jil igcnei:~s 
l lliC nt\0 1; Cl'ÍYIJ I q rtü 11111 !Jupll&:trl" CI) IIIO polir : ht~H . l.<'li:Lr, jJ t>l ' t]lll , (lf!j!l, 0 t'I18UII11) UOS 
!':>. Lo:x .. tão C~l llü l'll< lo 11o k:d,r.t, <Jll ll rc:cuhl: delnl .n~. 11,"•' ' que :; . !~.'\. re li :t·iu-sc: it u111a 
''!!llllll'O :1tlenr:.üc> diJ tooln~ o~ J'nJH'C.'C!ll tances n111011,1:t 1111 ,, r:inl :L lruur:L 1Itl :tprnscnt.tu· 
ol:t ,'l:u;iúl, t.ondo :LÍ illl a a l'I'~Jllllli:! : lhil i •lacl o• tl rJ n. C!:> tt: ct·~" i 1,0 , om tm·mt>>< fl'lfl mo obrig11111 11. 
p:qml qtm repl'<ts:Jnt.a n:t I ~I'Oj. ,, , nii.o •i ct·ivnl l' i t• :i tl'i b urt<~ '": ·np:•l-a pot· u111 i nst~tuto, ou 
'l ll•' S. Jo:x. JhJS~<I ,ÍIIlg :u· en tn, \ 'l)f'll :t <l<' i i'O c :,;,~o qun não 11m Ira vi <~ insct'Í!HI! suiJt•c sumc
Ll'nult••. um que SL\ rl iz •JHh os I'O Jli'< 'SCI I Lau 4o.~ lhan l.<l m:U,I'I ' i:L, p:u·:L 1110st ra1· :Lo mon hon· 
•la :-f:v."·to são e: 1p:11.fl-~ d\J hll':l<Jt·•t• a~ in~illii<L · r .t•lu t:oll• •g<L ,11111, lr ul~,1 do 801• 11ll11L C tliOilda. 
c;õu; e:d umui o~sas th t' II:L p:tm a.ti1·ar :Lu l'ou- lll!lllus <li;.m:~ ol:l .~ct· io1l;1J0 dn P;u ·la.rn.mto 
).( t'<!SSu :\':Leional. HPpnbli<~ulo, a •J c•Jllt t·:~J· i u, é nma. ~m<~nda. 

.l lit.as .. ~~~t.as .cou'a~. S<!nl._u-nv;, :-;_,.. l' l'<~~i:· .:uj. • as,;umpto SI\ rcl'~m OXJ(Ilf.a rn~mto nttueUe 
oleu~o, et.: t_r.o ~~~- ~ ll;tc o noht o Dep~tt. trl~, p~I ,L •I n I[II C eo·ri ta. u erochto 0111 IJHI!S&a.u. 
liah ta o~t:L sa l. t ~ l mf.n !!0111 as nxpi!Cal"•rms que ~ . : 
old, c•11n t•olação :t•l IHJg:\nu com o seu :::1·. l'l'C>t r h.l l1 ~f\. ~trn d e no' 1l nve. <tnd;Lr 
<Lp:wte. I OI'J'ar l o 11\JS.' t: nng or:ro; -ou cu nlo SOL o q uo 

, . . .. . _ . , , . ,, . ,. . sc.i:• polic ia, on hoj~ ,ji elh 1\iio tom a.. :.tece-
. , O ~~l - ::;1 .. \ lllU. :-.l'II IIC.L nu. Z<lli,•ICl "otn pçtw <JlH.l en aprcmh no~ poucos couhncuuen-
\ · Ex . tos que pmlc ;ulrv ririr de ~ciencia.s poli-

() SJt. Biucw l•'n,11o- Ce t•to aind;.t 1lc que t.kas . 
V. Ex., St•. Presidente, <lal'á explicrtçiio c:.t lml Eu so[ , Sr. Pro.;hlílrli.e, que h <t umu policia. 
subJ•e a 'I'Olttçãu tlo Ot•ç:~rncnt'J da InrluRtt•i:t. gcnd, a quo tern de _yelar pelos <tct.llS do 

Qttanto ao honrado Doput:ulo por S. P<mlo, t odos os cid:Ldii.os irnpcdintlo- os do vioh.ll'· a 
r:o ntu que S. gx, vieá. tlizot· quo nl\o sor:t !oi . 
e:~paz {lü lançar ne; ~c r ecinto 1111llt phraso Ma,s, SBÍ ta.rnl1em (jUü ha as UÍVOl'Sl1S poli
daquella.S, cornJH'omcttcdor:.l dos crethtos do ci:ts espcciaes, :.uJJW!las quo não só tocrn 
Dcp ttr.a<io pll.uii;; r.;> e gl'UVI~mcn to on'cn ,;iVlL . obt'Íip_<:~O de ~C~1~ pela vida, pl'Oprietla<le () 

Jo:spr..ro <J riC S. Ex. flt llc, como o <: <.tS<> dotmc1lio tln cJdaola :~ , comtl p or SU<I sa.ndc. 
oxig,J. (Muao l1em, nmilo bem.) Policial' nã.o ó sómc,nte ter um cot·po 1l0 

sol<hllos bern <.LI' ma dos e l'ar,la.tlo~ pa t•a apt•o-
0 S1·. I --residente-O uobt•c Depu- ~ental-o ; n:ts ruvi..;ta."; não é só .a on te t c1· 

t nrlo tem intcinL r <\zã:o, a. pmpo::~i to dtL omen- ua.&a.lhões p ;u·a, sob pl'Ctoxto de mrLn tct• <\ 
tl<l do Sr. B1·icio Filho. O qnc "' Oa.m:~.ra. . ordem, })I'ovoca.r con!lictos, nom é ter um 
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corpo de agentes sccJ·etos, r1ue :possam,_ em I priedailc, .qun apt•cseotci unm. emcncla ele
dotorminat.l:1 o··ensiiio cngendr;u• conspmt- vand_o de 10:?00$ a vct•lJa pcdlrh :pal'a um 
ções; nã.o, Sr . Presiden te, polici<u•, sol;rctm!o :;,;~·vt\if) LfUC Jt.tlgo de gi·nnclc Ul'gcnom. 
noq lilizes ~epubliea.nos, . rlevc sor z~la~· p1r Compa!•oeem mais os Sr.~. Albuquerqu:; 
tudo que wteros_sc <L v1d:~, :t, propr·wLhde n Sr,rejo, Sá. PL!ixoto, Artbur Lemos, Amonio 
a. saude dos cid:tLlao~. . . B>1sto~. lntiio do Bl'azil, Luiz Domingues, 

Penso que maior· d.o Cllte o p~t·tgo do ass:~l r.o Gucdelh<.t J\fom·ão, :\nizio Lle Abreu, JoaquiiTl 
á vid !~ o ;i JH'OJlrieLh•dc, f?li7.~L•Jnt~ menos Pires, Thomaz Cavalcanti, João Lopes, Ca· 
freqncnr.es do quo sa podcna m.~•~ma.r em millo de Hotla.nda, l!:1'mirio Coutinho, Celso 
uma tel'ra. onde, tlo tJUO a. pollcta. meno>~ de Souza., Gomes do Mat'.ios, Pemira de Lym, 
se occupa (~ com o poltCJa.mento, lm o perigo Esmeraldino Banueir;t, Pt;dt•o Pel'na.mbuco, 
dessa. molesti<L t oyr ive l da tubct•cuto~~ que Ma.u,jo Góes, Ca;tr·o Robello, Augu$to Fr~ça, 
va.e todos d.í:ts, Ll:texor<tvülmnnt!l_. cortando .J.Iilton, Tosta, Pa.ula Guim:n·ã.es, Augusto 
<:>s vida~ e depa.npo1•n.ndo o~ organJ~mo3. _ Llü Freitas, Tolcntino dos Santos, F .• dmndo 

V.Ex. compt•olten_do, portanto, que ou na.o Ramos, Ma.nolino Moura, . Galdino LQreLo, 
llOdcria deixar do ostt•;mhal' o modo pelo José Monjardim, Henrique Lagden, Nelson 
qual S. b:x. ·Se referiu a. ost~ cmond:\, qua.~do de Vaieonccllos, Qs;!a.r Godoy, Sá Freire, 
não tenho da.dt? aq~li prov;1 do t~~~· proced tdo Augus to de V;~sconcellos, Ru.ul Barroso. 
com mono.~ cr1t.orw p;1ra que ~ · 11x. _venha HUJ'l'OS Franco Jnn ior, Antonino F ia lho, S.ilva. 
dizer que a merlitb niio ó dign:t t.l;t !'Wl'totladt! CastJ•o, CusLod.io Coelho, Julio Santos , E>te
rlo Parlamento . vão Lobo, Antonio Ztlcharia.s. MirL~nda Azc-

O Sn.. cosT,\ JuNron.-A policii.l sanital'Üt vedo. Mo1·cira. da Silva., Benedicto de Souza., 
!'í paga. por outra. Ycrba. . Lin1lolpho Sot'l'11, Alencar Guimarães, I3al'

bos•~ Lima., Soarr.~ dos Sa.ntos, Augclo Pi-
O Sn. PEREI!l.A. Dto LYI·tA-Diz em ap~1rte nhl'iro, Germano Hasslochcr, Fr a ncisco Alen-

o ill11stre ropre~ontan to tlc S . Paulo que a. cast.L"o, Rivarlavin Cnrrth, Al fmdo V;trGlla <l 
policia. sanit;tria. é paga. por outr<t, verba; Oíogo t~ot•tunt, . 

ou t•ospendcrei u. S · E:c que nc:mt vc~·ba Delxttm de cornp<U'L~cer com caii~a pat'fi · 
pódo-sc compr·oh~lldcr tudo <1u~nto s~ \cfcro cip:ula. os Srs. Váz de Mello, O;t~tito cl;t 
<í. polici<\ porque no Orçamento clla hg-ul'a Cunha, Jostl Boiteu ~. Pedro Chormont., Ro·· 
cnrno diligencias policin.cs e"- d í iY~o.:ncias pu- driguc~ Fot·nn.odes, Clt l'istillu Çt·u:t., Augusto 
llciaos. no meu en tender, nao .sao c~tu.~ quo Sovo1·n, Tavitt'f'."l cln Lym, Pm·clit·a. Rois, Soa
se fazem p OL' meiu de nlll corpo de ag-cn t.es •·c~ Nci v a, Lima. l>'ililo, ;1-1~ l:tqui:ts Oon-
socJ'C\os, 11 ue fogo á pu iJ I icid;Hle, que v ao · 1 1

-
1 

F 
escutar ao lado rio cad:t cillacl;lu pal'a. Yül' ç:dvcs, Mot'ei l'<L A vo~. Cvrnn lo i a ·ons(J(:tt , 

Elpid io Figueit·ctl o, AIT'on . .;o Costa, .Jo~ú 
si u.p:.mha. a meacla de qnalLlUCL' conspir<wão l>u:u·tc. l•;pa.minnuLhts Gracín•lo •. Joviniano cln 
ima17ina.ria, com quo vi.vc <\ sonhat• 0 Go- <J;tt•valho, F!'aor.i•!!o Sodn~ . llionysio Cm·· 
verzfo que tom cnc(lntr•ado nu sc.·io da po-

<lnoir·a., Celso drj::; Rei.'!, S<\111}l<tio Fcrm:t., 
pulaçã<;J tocla.; as r>t•ova~ •la lll :ll~ c~ntpleta }.-ta1•ti nl.Jo C;uu pus, P.Jt•oit·a. cios Silllitl~. ,\ u-
solidu.rmda.dc com o rogunen t•opubltc;~no. rolia.no do::! Santo~ •. Jo;tquim Breves, H;w

Eu, portanto, sem PI'etcnllor disetrt íl' 0 ~: e! !-'esta-na , (l ,le l'on~o Alvim, Munr.oiro .t:t 
credito, som ter uma. razão que Inc l t• \·<~sse Silvoir<t. Mano:'l Fulgoneio, No~ucir~~ .Tu nior, 
a. impu<>nar unm medida quo v:to sc:n• uttli· · . t 1 h . t OI' · !l B " 11 .. ,11. 1 , 1 . .i..ll luO p o l ao ,an,), ti'CH'<I rag:~. nono 
ZatlfL pu r aqn~ C q llO_ exm co a.c .. ,\ llleO ,c 0 do Andt'ada, Paul i11n. Carlos, Cincin:ttn 
cargo~~. ch:1o dopolt.cl~ c quo e a c~n~ulot·o 'at•il.ga, Ail'r·edo l•;liill, A:t.cvcdo Marques, An
nt~l m_,~Istra~o c.titer 1o;w o_PrLtdcnt~. , ~o que ·tonio Cintr•t, !-Iel'monegildo da ~Ivra.os, Ovi
nh~ J.adeu prov.t no cx_crCJci~ do c~rgo que din .1:bmntes, Manoel Alves, Xavier do Valle, 
estu. (!Jgnamcnte o~u.pand_~, 1 1 ~W~Imdo que .Joã.o C;1ndido. Lamcoha Lins, Marça.l Esco• 
s~ des:;em_nest~ Capital ~~~tu r nos C.Lnc se- !lar [•'rancisco MoUI·a o Pinto d<L Il.ocha. . 
l'lll.m wevltt\Vots com um unprndentn. • . , . 
. Eu não tinha interos,;o em protellar a rlis- ~ sem cau~<L os Srs ... Thomaz . Acc1~ly, 
oussã.o tl esto arcdit;O. Como j á havia. emend<1S TclXCLl'a. de SI~ •. João Vtcu·a, El:lt:l.Cló Comt~ 
apresentadas, oo&endi que uma outra emenda b~··~· Nilo Peça.n~a •• losé Ronifacio; Penjdq 
em nada o poderi<L prejudicar ; quo não ora. F1lho, _Lamoumcr Qod~fredo, La.ndt~lpllo 
por causa da minhtL emenda que o pt•ojecto Mn.gal ha.e~. Car·lo~ Ottom,. Rodolpho .MH'an
teria de ü· á. Commi~~o. porq110 outras j li. d;~,. .Jo<_1qu1m Al~ar•o, Edmundo da. _FonsM:t, 
haviam qnc do(.oL'lllitJa t•iam esta. ~~ ;~J·cha. Vwtor11to Monl.etro o C;1mpos Ca rt iet•. 

~~~~ i. portanto, pt!la comp1•ehensao !111 qnc 
policia nflo ê is~o qn<) temos, 'l\lO n:\o se pude 
chamar policiaclit uma .. · i"Cl'l'ot um que os ci
dadãos pi'ecist~lll cotlzar->m ll:tra Ula{ltt~r· 
-um corpo p:~.ra ~1\f.:tll'i~!l<(a. tlc sua. Vitla I"IIW•1· 

O S •·. P•~esiclent.e ~ Cont.illl'ta ;t 
cliscnssfw nnic;< <lo pro,jecto n . l2l A, do 
Hllll, t~'Jtn pa.ml'cr ·s,"lbt•o :t.~ enumd.as ·o[loro.
r.i!la.s n:~ :)& di:;;cm;s:'í.o tlo l}l'~jcctn n . \~1 . ·· 
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deste a.nno, ![llc autorin n !'oili)l' E:-:ecui,ivo 
a ;tiJrit· ao \linist.nrio tia. .fttsf:iç:L<') N1•godos 
lntHriore~ o cee1liLo d" JO:I:IHJO:< '"l'Pkmon
tat· ao Jt. 14 1lo art. ~~·· d[t li' in. 7-W, iln 2J 
d(l. dezembro ün I OU: 1 ; 

Tem a pllaVt'il. o Si', Ca~sia.no do Nasci-
mento. · 

O 81·. Cassiano do Nasci
JUent;c, -Se. Presidente, t;cndo <\ttingido 
o meu objcctivo, tlc.>i~to rl;t p:üa.vr•a o. I'C· 
qnl)jro a V. gx, qno consulte 5. cu,s:t si con
cf!d'ti o cncot·eanwuto 1h discussií:.J tlcstc 
Cl'<ltlit.O. 

O S1•, P..-esit:lentc- O 81·. Dopu
t:Hlo Cas>i;tno do N;L~cinwnt.o !'C}Jllnl' o <"n
C<ll'l' i\lllOLJtl.l tla di~cussão. 

Ott(lü ,;e (liz ·- 10:000.;- ]J:tl'(l. conccrt.o c 
tJon~:JL·r;t.,::ío do matnt·, a.J llue LtL:tnl .n-dig;t·~e 
-1 ~;1)110:1;000. 

Onde .'11] uiz-t r'CS tr'ipolMl {;os lle ln. i.clõcs
uiga·SC-(lll<Hl'O t l'ipolatHes de ba.telÕ\!~.)) 

O §r. i't.dalbe••toGuitnarães 
(pela o;·dcm)- Se . Prcsit.l.cnto, c>ta cmcnd:t 
tem pwccer f:wot•avel da Corrnnissüo c, por 
isto, c aintla porque é ncecs.;arin. ao ~crviço 
dn. Hosp:Jd:u'i:.t·do lmmigrantrs, naturalmente 
SCi'á. n.pprovn.da ;· entl'ctanto, di:t·sG nma. 
omisslo p:ct'a a. QUlLl poço a attenção do hon
l'a,Jo rl'l:tl.OL' .tio orç ~monto. 

As.;im 1\ l11W, acccit:J.ndu a Commis;i'io :t 
l.t)t'ceil'á. p:.~l'te tla cmonda, qun diz: « :\In vez 
tll~ tl'eS tripolauLes dn b: ttolõ u~-tlign.-sc qua-
1.t•u tt•ipo!antes de lmteliies,, não niZ a., ucvida 
all;cr:tçii.<Jn;t vorln, al iás, quando ucv ia. dizer 

Voa Sttl.Jmctter a votos o t•cq,uor·imrmto do em conaeq,ucnci::l da alteração fuita. na 
nobre Deputado. emenda- em vez dél .2:759$400- d iga-se 

Posto a votos, 6 :tppl'OV<ttlo o rcgucd111cnt.o 
do oncct•t•a.mcnw uo Sr. Casoiano do Nasci
IIWllto, 

3: 07ll,];200 . 
A acceit ttçliu da emenda alterando o nu

moeu !lo tl'ipJic111 tos import o. <1li.craçõos nu. 
cift·a, som <J.ugmciHO de despczn. porque este 

O Sl·. Drieio Fill1.0 (pela cmlem) :.wgmento, é ti r ado d"'s du<ts. partes da 
-Per;o a V. Ex. qnc mande prt,ccdcll' ã vc- cmentla . 1~' apenas pu.rll.que SCJ~ o.!wHt.?o o 
ritkt.r:ão· d;~ vobtç,k'io Inconvcmentu fJ.U C resu ltarEI SI nau iossc 

·' · feito o ncct·c~cimo p::lditlo que faço esta :Hl-
C) ~r-. t~t·esi<lcnle _vou m;tndar vcc·tcnciu., cspct·andu ttuo no. 3~ tlis~ussli.u o 

pt•occrlm· {L verific;tçiu da v0t;1ç;'w. noi.JrJ rcl[Ltor tom: tt•ü e m consülot'açã.o o meu 

Vol;:u•am a fitvor 10:> Srs. Dcpnt:ulos c 
contt·a ~::. J<:st.:.i appl'OvarlrJ o l'lllJ.llCl'imcnto e 
rmccr·r·;1da '' tli:;cns.~'lo unico. ilo p:u·ecel' sobro 
:1~ omendu.s D.O projc~to n. 121 A, de I 901. 

O Sa·. P.-esident.e - Vac-s3 pro
cetloJ' ;is vol.:u,:õus tias ma terias. 

pJt!itlo. 
O SR. FRA~cisco SA - PcrfJitamonto. 
Post.tt (L votos, (~ approvada a 

omcntlu sob n. 34. 
refer ida, 

g• annunclad•t a . vut;Lç·.ã.o rl:t - segu intq 
emenda, sob n. 25, llo Sr. Gucdelha Mout'ão. 

«Ao art .. 1°, n. (): 
Acc;•cscento-s J : Civi lização .dos intlios, 

:~%::;:·;5$ii1Jll-scn(lü 21J:J:IJU0$ .pa1•a o;se sm·
viço. >> 

E' ••nnunci<~tla. :• contt'nuat,:fiú da Yotnr;f.io 
d:ts emcn(L;ts ollercc idas <to prujr?c to n. ~,17, 
de J!J,)], 1b:ando n. tlc;p.•zu. do \linhot!rio da 
InduSti'Í<L, Via\;il.o e UIH'iL'> Pttulica~ pat':l. o 
oxet•Cicio 1Le !DO~ (2" tliscus~iio). O Sr. Guedelha l\loui·ào (Jlcl" 

Em seg11 ida é pos .a 11 votos o approv:t,la u o1·dem) requm• c obr.om :t l'Ctil•ada da · rcfll· 
s{';;ninto emenda., sob n. 3J, dos Srs. fran- rid<t (lmonrla. sub n. :35. 
çbco Sodrü c outro.l: Post.'l. á votos, t'1 rejeitado. a. seguinte 

«Onde COIH'ior : emenda, sob n. 36, dos t:lrs.' José Marcellino 
Pica o Gover·no autorizallu :~ cl> ntinuar a c outros: 

conceder í'l'<tnq_tüa post.:tl paro. a curTI151JOn- «Onde · convio t' : Subvon i(~O ti, companhia 
dencia, publica<,,õe., e - somenw~ di~iil'ibttiiias du n:wegaç:lo allcmK «li<tmburg Sudamcl·ikil.
p3l;L Socit:dado Nacional 1k Agricultura .» nischc DampisclliH'a lns ~s Gcsollscha.ft;» pua 

E' arlnunciad<t a vot<v;lío d<J. seguinte fazer duil.S Cdcahs mcn>aes no por t o !la Vi-. 
omenda, sob n. ::!1, do 8:·. Sa.tyl'v Dias: c~or•ia, 2LO:lll$'lDO. » 

« Fa<·.;lm·so <~. > sogtti n hs altcrat;Õt!S I ta Po~ta a. votos , é a pprovada a seguin te 
l'r •t·!Ja. '<IB,;tin;t:la. ;~ l!uspcdar i<l <lt! Immi- omcntl:1, sub IJ. 37, do Sr. P aul<l Rarn us : 
gr:uHc~: « Atldi i;ivo : · 

Otllltl ~o 1llz- !I:OIJII;S - p:mt "oJWt~t·to '' Con:,itiil 'llll Útil vig-or as tli~pos i çli t ~.~ eonti · 
Ctll.tl.itttl~•;:'w du e;í,t)~ d1.1 I:L'lu do lu:d, t -tlí ga.-~o Jtl:t~ .110~ !ti. I 11 1,1 ílu IU't . ~~ d a. ld n. 710' 
-lt:OIJII$1111!) , 1lo ~Z!J dtJ dt tt.tt!lliH'O tlo J\JUO; 
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E' igual111ent.o rtppr.wurla a seguinte moili
ficação da Comrois~5.o : 

« J<'íea o Pod.c:r Excc11tivo aiii.Ot'Í7.iL\lo a 
rcorg;wiz;u• 03 serviços de na.vogaçã.o q_ tH; 
toem es;;ado a c:l.l'go do Lloyd. Bt·azilcil•o, 
dL~tribuindo tLS r•c;.pccti vas sulJven,,õ~s nos 
limit~s do ct'Guito conügnado nesta Lei.» 

Postll. o. votos, ú appt•ovuda a seguinto pri· 
mcü·a parto d:L emenda sob n. 38, tbs S1·s. 
r'r;wcisco Sodr•ú c ottü·os, com o pa1·cce•· f'a· 
voravcl d:> Commis.>iio : 

« Accrcdccntc-sc on1lJ c.)nvü)t' o seguinte: 
No cJntt·:wj;J qno o P0!ler Exucutivo ct;le

uear com ;t cJnlpa.nhin. de navegação quo 
tum:•t• n. si o.J serviços actllaJmontn a. cargo 
do Lloy,L Hp:tzileiro, sm•ito tlirnínuidos os 
a.ctuuos prcç:>s úc tl'anspone·p:ll'a. o.; gencl'OS 
d~ peorlacç,ã,o na.ciom\l.>> 

E' considerada pr·cjuüicada a segunda pwtc 
d<t rcfot•idn. c1uenda. sob n. :18 pela a.pprova
ção do scgrlint.c srt!Jstitutivo da. CJmmissão : 

« Em vez dn - fic:J.ntlo a. comp:tnhi::t obeí
gada arc;crv<U', etc. - diga-se: ficttnrlo a 
companhia o!Jriga.il<1 a fornccct' vapot•o.> ex
traordlnariod, afim de transpoet.tl.r a~ mer·
Citdori;ts dos portos inte t•mellüu•ios, dc:.lic 
filiO :t l'Gflnlsíl}ão llw i;ollhit siii:J i\lit.a com·~ 
a.ntecotkncia tlo d 1z dia.s o o..J n;tvitJS ordina
l'ios 11il.o possa.in olfoJi,uat• o transpor oi~.» 

E' annttncladlt a votaçã.o dlt Si~gllinto 
!HilrJiltla, sob 11. :·i\), dos ~rs. .ruão Gayr!'lo o 
out;ros: 

«Ontlll convier: 
Art. FicrL o Gov1Jrno :wLol'iza.Llo a l'azcw 

.. cuntnmpl:u, ttu. o:;ca.lu. do Lluytl Bt•;túleieo, 
o srwviço tle tt·e.-; vhg-on~ mon~:ws ú. lmhia 
tl;h TntoyiL (no P'Jl'to tlu~ CajuGit·o~- doEs
tado do Pi:wliy J, potlondu p:~.t·a i.~.;o rlespcn
dot· a, qiHmt,ia. lll!CI~Sl:IJ'ÍiL.» 

O St• . • JoacJnint Pil•c!i! (pela or
dem)-St• . PJ•csiücn to, :1 bancaria tli•LUhyonso 
aprcson ~oll ao Orçarncuto da Via.c;áo a. 
cmflnurl sob n. 3J o :~ b:~.nca.1la. m:wa.nltcnsc 
lt sou n. 40, fixando a miJas o ponto em quo 
tlcveriam tocar os vrlpt.H'\l.; du Lloytl 13razi
lolro . 

A' primeira vistu., Sr. Prosluonte, parece 
não haver divcrgenciil. alguma entre ambas, 
p.lrém, a> denomln~Lçõe; «balüa. il.a Tutoía~ c 
«porto rb Tutoia.» sã.o importàntis~ima.s c 
não podmn nem devem ~Ol' eonl'undidas. 

O porto da Tutoia fica a sei~ lcgua~ rht foz 
rlo J'io Tu'.oia c ab.lolutamonte não pótlc ser
v il' de ancol'adouro aos nrwios do Llo)'d ou 
llWJ.csqucr outJ•o; de c:J.lla(lo idcntico. 

A l>ahi:1tla Tutoi:~. c.~t:l. sit u:1.àa no delta tio 
1·io P•1rnnhylx1 u é ponto lüigio.;o nus li
mi\es 1lu~ tlous ~~~ t;:~.dos ; 

A Comrni~~i'io e11tcndnnrlo c~ncilia.r os in
tct'e:>o;e;; rlils 1luas lR~t,c:tdrts ttpl'escn t.ot~ um 
8ubsti tnivo lliLll accoitatnos co m o peotes i.o 
d.o rn~Jtlifical-o n;t 3" •lis:ous~lio. l':1zílo por que 
ospm·o quo a Cam<Lm, :~iloptando '''praxe que 
tclll invariu.vclmooto seguido, o appt·ove. 

Tenho dito. 

O Sr. Lui.~ Dotnin,gu.es (pela o1·· 
dem)-S ,·. Presidente, é ostraniHl. 'l'el o quo 
acabo dJ ou vir ao nobre Deputado velo 
Piauhy. 
. O Stt. JoA QUIM Pnms-Não sei porque t 

O SR. LUIZ Dmnr-;<JuES- O il!ustrc Depn
bdo Se. Joiio Ortyoso dit·<i a V. Ex. a rar,ão 
d<~. minlta o :tranlwza. 

S1·. Prc.Ji!lontc, dua:~ cnundas liH•am a prJ
scntiLU<\B :L c onsirlero.~r.ão d<t Cam;u·t~ : a rla 
b~\ncad<L do Pi:.why, ni~m·lando o vapor tlo 
Lloyd tocl~r no portD dos Cajueiros, no Est<t 
do d.o Piauhy, o a Ja, b:tnca.da .do lvlaranhlio, 
indica•Hlo do pt·of"crünci:J. o llor&o da Tutoya., 
no l~stado elo MMmlltii.o. 

E' contcstau't a llosse lia ilha dos Cajuei
ros. Ambos se ,julgam com d ireito a ella. 
EnHlU<.Ulto que. portanto, a. bancada rlo Piau
hy pleHeia como seu um por'to li ti gio~o, a 
IJancu!la úo Maranhilo manda o vapor t :Jcal' 
no por~o de 'l'ütoy •,, .QUO umb:1s a~ b11ncada.3 
afiirmam ser tlo ~Iat·ariltão . 

Or<\, ~1'. Pr•esidontc, não podendo ser im
pugnada sou e8~o ponto lto viHl:t n. cmon(b 
tht batiC<tJa nut·anh~n~c. que, alüt.~. s ~tisfaz 
o lito rh$ du~1S, fJUJ é Ll<1L' u.o Phahy um 
pol'to, poço pt·efercnc:a pura. cll<t, potlcndo, 
si a rcdacção não é <t mu.i; convenien te, fa
zot·-:;u um a.cco1'Jo rpiC vigoeo em t crccit•;t 
disc u~oíio. 

O St• . • 1 oão Gnyoso (pala o1·dem) 
-~!'. Pcesitlcnte,oxplicocm lll' imciro logar as 
p;davt·us do nobre o.•.putatlo Dr. Luiz Dumin 
gtLOS,qu11núu disso a.o meu nu ltro collega do 
bancad~\ r1uo cu cxp!icu.ria u. S . l~x. o mo
tivo tla, su:t estt•ttnhOZ<I . 

O nolH'll Dcputadv Sr. Jouq 11 im f'i ecs pe
diu a prefcrenci(l. pn.r <L a sub-L;mcntla 1la 
C:Jmmissão e, realmente, p tLrucc-mc quo o 
illu . .;tr.! Deputado mat·anhcnse devia. estra
nha.r· este pe~ido. porque eu c S . ~x . tinha
mos combinu.llo h ontmn ... 

O Sa. JoAQUIM Pm~>S-J1as cu nio fLli so· 
lidaria . 

O SR. JoÃo GAYoso-Elt explicarei U.c
pois. 

Di~sc S. gx_, que s3 admim va do que il. 
hancatla. O.>tivcs~c em dnsacco t·du, o <L ~U<L 
estranheza ri just itlcn.vcl, porque S. Ex. 
8uppoz 'liiC cu ti ves :c l'ur•;::• ba;tr•n t.e P<ll'<t 
a t'l';Lstat• a. opiniã.o du 111011 nolJ i·o collega tlo 
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bancada, eou,;,.'l. qno ínfdizmentc não coll· 
segui. 

Rcalmonto, S. Ex. tinha moti,.,, pnra 
o~tranluu·. 

~·las~ corno clis~n o nobre Dtl!)Hi:vlo. e:d~
t.ern duas emenda~ súbr•c o.,ea L.t rJ.,, Lloytl 
na l1ahi.a 1ln TuC.oy:1, umeralas qtw rn·anr 
inviavci,, pol' issu qno ohl'i;iQ.\·~un a Ca
ma.m a. mitnlfest.:~r-se em {lm)s;.õr:~ tlo li· 
mítes num orçamento. Em ví~trt U.hto hou
ve a.twíct.o, discutimos n chcg;ünos a accol'
do, concord'<l.mlu em que seril\ approvarbt r\ 
cmontht do Mara11M.u, que dízb-p"rr.u rle 
TI.Üoya,pcrtcncentc :LI) l\litr<tllltfi.u, que rcal
]11flllte nlio h<1 U.uvilla qw~ llfl·tence u.o Ma· 
J·<tOhiio,pa.ra, 11lt :3~ UÍilCUSS:io, fil.Z:CI'lllOS 11nli.l 
cménd;L mais va.~ta, dizendo «11:1 hallia dt\ 
Tutoya, no por'ÚJ qne o Govcrnu julgas
se mais eunve.nien~e>>. 

:Si a. ca.sa não ncg<tssc o ;tceortlo, seria o 
pt•imeit•o :t rcrJnCt'ül' a. l'etirautt da. mnen
da. 

Ncst.:ts rmldi<;ões, poQO ac,s SI'~. DC)Jll
tados qnn façam ist,>,porque fazom em bene
ficio rea.l '11101' rio ~hLra.nhão quet· 1lo Pi
aully. 

O Sr. Dricio Filho (pela ordem) 
-Sr. Presülentu, nãu veuho luloym·, venlw 
cnc;~minhar [t vota.çiio o o f;trci lm·;tnllo em 
consirleraçio nl1o só as pon<lot•ar.,uc.~ foi ~a.~ pelo 
1lígno rcpresBnT,<tn tn do i1Iilranhl1o, como <>S 
J'ei><IS )JCio digno ropl·c:;unl,:lntc do Pi:why, 
!> Sl'. G:Lyosn. 

Ol'u., St·. Pt·osidnnt.e, um fac t.o ímporta.n· 
tissimo devemo~ :1pont:u tl~>iidc llHC l'anw::: 
votar c<! que uest<t quêstã.u a L:t~u:atla. do 
M:tl·anhfto cstil de pcl'!dtu' :tecordo, 110 p<1sso 
que n:c b:tncu.tb. do Piaul1y li:t ui vergcnciii.~. 

Isto quer dizet• que no ctHenLier dos UCJHL· 
bdog do Maranhão o dit•citu é tüo incontes
tavel que toclus e::tão de accol'lto, :.10 p:J:;so 
que dentro da. b:tncad<J. do Pia.uhy a quc::;t;'i.o 
não é tão lit]uida, ta.nt.o que nwmiH·o,; 
da mo~ ma. repr·es~ntação se ·d.i v i dum, so 
afastam. 

Nós ouvimos o illnst L'C rcpresent11nJ;c, o 
Sr. G:1yoso, dílclitrar qne qua.ndo tomou o 
compl'umisso com relação ao assumpto com 
o Sr. Deputado Luiz Domingucs, julgava 
que ~eu collcga Jo:tqnim Pire~ não poderia 
díscord:u•, pensaudo até que o seu cumpr·o· 
misso podesse arrastai' o~ ~cus companheiro' 
de bancada. 

Acabava., por1lm, uc vcriilcur que assim 
não acontecia. (Apm·le.< . ) 

Por outro hcdo, o Sr. Joaquim Pii'O> se 
mostt·ou lmngt<do por tm· sido !oito um cun· 
-venio sem audiencia de s. l~x. 

t<u1t.issimus serem tomados ,;;em andícncia. il<) 
pt·u prio if:nrlcr, <tt.GGnta <L pt'CS3< ~ com que é 
pt·ecüw unca,Ininlltt.l' cel1 t.i:t~ q ucstõc;-:;. 

A vi~t.a llisb, ou qnc vejo de um lado n 
bancada''" 'Ia1·a.r1hfiu ttnüia uu mesmo poii
S<Lmcnto c du ullteo la!lo a banc.t.rlu do Piauhy, 
rlivitJida; que vrüJ a. bancada do Maranhão 
collocar <L <[Uostão em termos amplos, isto é, 
qnorcnuo que a e.;;cala s~ja pela bahía tla 
Tutoy;t, ::~o }Ja:li\D que a do Pi:mhy se refere 
ao port<) ~''1bre o qual h::1. que,~tão, ha duvidas 
sobro a. pos::o, vota.rol pela emenda do Mara
nhão. 

Ainth outra consideração : o rBpresentanto 
do Piauhy re(juerelt a V. Ex. pret'crencia 
par:t ser vobdo n suiJstitntivu da Cummi~s~.o, 
ao pa~so f111P. o rept\osent:mte do Mal'anhiio 
rcquet·rm 11t'cfercncia pat·a a cmcnu:t d<tqnoll:t 
ktne:td<t. 

· P;uecc-rnc qne V. Ex. deve subrnotter (L 
c ;Jmidoraçãu lia Un.mara o l'e quorimento ila 
b:•ncada <lo Maranhão, po t'que o do r8pl'eserr· 
tanto do Pia.ully não \ém t•azã·.l do ser; si não 
w vutn,r il}n·c('cl'encia para. a omond11 da. 
bancada do Mitr<Lnhão, o qt~o acontncc rú (l 

o seguinte : V. Ex. fa r á votar o substi· 
&utivo da Commbsão, som depcndencia 1lc 
pcclí<lú al.!rum, porq11e é esttL emenilrL rpto 
e>t<~ nct ot·dem d:t votação. 

f)c accorclu com <l:l praxe.~ ol.J:iürvndas, 1lc;;dc 
que ha emenda e sub.titutivo 1b Commi>são, 
é vot<t~[o este em pritncít·o log;1r. 

Por con,;eq,wncia., o que V. l•:x. tem a fa.W\' 
6 con.>lllta,r ~ubre :L pT•efercncia. th bêLilCillLI 
do ~{--l'i1Ditão, pol'quo si. :L Ci\mar:L não quizrw 
dofori1• u requerimento, scr:'t tmt~.o vo ttLrh a 
omen<l<l 1!1, buncaua. piauhycmse. 

E1·arn estas as oon siderações q tte tinha a 
fq.zm·, hnll'ntam.lo r111C a ana,lyso da divor
gt>ncia cltt h:.1ncatla 1[,, Pi:why p<Jssa concot·rol' 
p;.Lra mol r~stai' os sens distincto.~ reprcso nta.n
tcs, o qnc nf(o cst<IVtt no mcn progr<lmm:\, 

O Sr. 11l.nizfo de A.breu- St'. 
Presiuonte, o hont•ado !'Cp l'csent,;wte do Per
nambuco perdeu uma boa 'occasião ue ·ficar 
c:l.l:ulo. 

O SR. BIUCIO FILHo-Na opinião de V. Ex. 
O Srt. ANlzro DF: ABRt~u-Ouvímos o modo 

por que V. Ex. emprestou tão cx t t•aordina
r i:ts proporr;õos a. um:t minimo. c insigní fi
c<Lntc; divergencia m:tis apparente do quo 
re:ol, no ~eio da bancada piauhycnsc .•• 

O Slt. Bnrc1o FIT.no-Com J•elação a. essa 
emenda .. 

·Peço que ~e nã.o inconunutle eonl 11 l';tdn , 
port1uu isto se d:i muito no~ [larl:tmour.o~. 
tendo-se vi~to mn~mo cmnprmw.~srJs i rnpot·-

0 S!L ANIZIO m: ABRlW - ••• C nã.o p01li:1 
hn.YOL' ulltl'<l intento lln S. Ex., sinã.o o rln, 
Jll;Ü~ UIII:L VOZ,tla.L' ()~lJ lln~j).Q i.t$ ~lia.,; l'<\l\lHH[tl,>i 
qu;d tlin.rln~ m•;d<ll'i<ts, 
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O St\. BRlClO FH,no-Não a,prJiado; nesse 
ponto a.imla estou 01U tlivergencia com V.Ex. 

, 0 Stt. ANIZLO l>E AllREU-Sr•. Presidente, o 
modo pot· q •.rc s~J lll'onuncinu na tribuna o 
meu distüwto 0ollog:.L d.e ba.nc;tda o Sr. João 
Ga.yus.J, \ 'a r·r·im do c.;pirito de quem quer quo 
rl~spt·evellida.ment.u q•wira. a,pt'eeiat' o as
snmpt 1, qu:tlt[lt:.lr ~.)mora de duYida. 

l\ u, Yo!'dadc e'is!.c entre S. Ex. e os no-
1Jrc3 Doptlt.:ttlo3 pelo ~1artl.nltã.o um pacto 
JHtra que s<~j:1 vo nd<~. a. emeutl:t apresen tada 
]} Jl<L bancada 1\li\l':\nhense, tomando ella o 
eornpromis;;o de entt•:w depois ern accordo 
CUII1Il'1SCO. 

·Porém. u lwnl"a•lu rcpt•csenf.:J.ntc elo meu 
E:; :atlu, o Sr. Dt·. Jo:1quim Pir·us nã.o est:.rv;·1 na 
c11~a fllli~n,lu foi cel >~Jrado este pac~o; e dl~sdc 
o momcn :;o em 'l'IC teve conheciml}nto delle, 
manil'e.stou o >~:JH desagt':11lo, dedu,r:•ndo 
prcfflrit·. 'liiC fJ,S:l votada de pt·orcrencia a 
emenda a.pec:'lent:vht pela Commiss<1o. 

Po~•tan~o. 81·. Presidente, enke os dignos 
rep!'C~entanGe~ du mmt 1~:-;tallo uão lm diver
goncí<l do idú"s; visamos o mesmo fim, a 
todos impulsionit o mesrno sentimnnto J.lD.· 
tl'iotico de bem 8ervir o Estado. 

Não exi.>te, ]KJI'"<Lnto, }Jl'Opr·iamcntc di ver
~·unci•1 rlll i:léas; \la. simplCi! rli vergcncü1 110 
modo tle con~Jguit•-so a ren.lizaçfín do mesruo 
IÍIII. 

O illu~i.l'c: lJl;p:ll.;tdo pulo Pi:~1•hy, :'!1· . . 'Joa
•lllim Pü•,:s, ent(!illlc LlUC sat i:'fiwia mnl!tot· 
;ws ini.er~,;>t:~ !lo no~su g~tado <L appt'O\'itÇilo 
•la ülllün<h ampla. aprescnta.1la pnlo mlat.or 
d.a Cuuunis;ii.o; entende o outru tli.,tinul;·.• col
lcga que ú prcl'et'ivcl a conciliaJ;iio 11o&lo 
•tue du,!Ji put.lemos consegui!' ~om attl'itos e 
sem mu.ioros omlK•l'<Ll.'OS o que, o;n dctinitiY<L, 
desejamos . 

Foi sirnplesnll!nl;o i :.;to f[lll: N!~ 11 <~11 . Nii.o 
CXÍ~te, COI!lO O il!u.,.i.l'l! l'OlJl'O:«'IIIoillllll dt: l'!~l'· 
JHLlllbuccr act·4 ~dita , 1lL-.:side1wi:•. ua ban<..·a.tL 
pÜLllhyl)ll:ifl, f[IIC l~ :'it:L Cllill}l:Lci.:L fllll t.ut'IIU 
I[C:l:<IL ÍUC\!1, llU i<i<• () ~~ JJ Íl[ iJ.J' Í11 llü. deJ'uZ.I, I[Ús 

interesses do seu I::,;L:\rlo. 
0 811. BLUCIO IITLHO- Bom avi~o.do antloi 

r)n, om tct• .ido :i tl'ibnn;t, porque dei logar 
a V •. J>:x. t.t'~LZI '. l' lu~ ~nhrf\ tito :impoJ't;mto 
'llH :~ti'io. 

Posto "· V<> t••·'· ú appt'<.l\':trlo o J'cquut' i
rnento do ::> r·. Lttíz Domtng~te.-; pedindo pl'e
foronci<t IHt Yot:tçio p:w:t a emenda .~oh o 
ll • . [O. 

O Ss.• . ..Joaquint Pir-es (pela Qr
<.tam) r equer veritl.cação lla votação. 

i<ei t.a a verificação, l'eronlwcc-so IJUt) vo
t(~t·am i1 l'WOl' d<l. pn.:t'<.li 'CilCÜl· !OU, e 1•1 
c.ontr:1 . 

IJ,\ILiJ.i':L Vul , V Jl 

·o St·. Pre!ilidente-Vae ser votad<~ 
ante$ da emenda. n. :.!9, a seguinte sob n. 40:. 

«Ontle convier: 
Ari;. Fica. o Governo au torizado a incluit• 

na~ viagens tlo Lloyd o purto da TutoyJ., no 
EstalliJ do Maranhão, na.~ mesmas condíçõe;; 
em que eram feita~ a~ via,geus a,o porto da 
AmM'ração . O Governo us<.ml de~t:L autol'i~ 
za(;ao logo que esteja. o mesmo porto. cal
locado n<J.S ~~ondiçõcs eJrigida.s J.:>!W<t essa n<L.
vegaç5.o, marcando, de accor·do com a com
p;Lnlti11, o a.nrioul'ailollro doR va.poros,. confo r: 
me 111ais convier ao i11teresse publico. e de 
manuira que ~eja•n igualmente set•vídos po~· 
es~:J. navegação os J.;stado8 do Mar<Lnhão c 
Piauhy.» 

Nào ~ubmetto á deliberação da Camal'a o 
rcqnel'imento llo Sr. Joaqtüm Pires p f.)rq ull 
lÍ CSCI.!Sado. 

Post:\ a votos, é. approvada a referida 
emenda .~ob n. 40, send.o conôidera.d:t pre
judicada <t de n. 39 e o subs~ itutivo dostw 
ofl'eeecido :pola CouHni~~lio. 

Pos1;a a votos, 6 a.ppro\'ada. :.~ sei(ui ntc 
emenda sob n. 11, !los ::>rs. NeiV<\ c outros: 

« Man~enha-se· <t verlJ<~. para. o serviço <la 
n<.~veg-a.ç1'i.o du, hoje ~ecç'ã,o <lo Lloyd, constante 
tlo~ ot·çamont.os aM lOiJO, o quo aLtendo <t 
n~~cuF.:~illado.~ dn f.1.01nn1ereto e Ülll llst eia..'J de 
dlve1·sus Estatlo.'. ,, 

Po~1.~t. ''· vo1;os, •i I'Oj~ttada :.t mnencl<~ i!<JU 
n, tl~. 

Posl.a. "· voto,;, , .. alJPI'OVt\lla tl. ~cguini,c 
Clllell<k\ ,,ulJ D. 'I:J, •l>JS ::i rS. Nllt(UCIL'!I, ;\!',· 
cíuly c out1·o~ : 

« Acct'e8eunte'~ll oude conviBr : 
llíc·• u GoVOl'llO anl.u1·izado a r e novat·, ~e11t 

ang1111JIII~o tio. rinsp,~za, o :~ ctual con trt~~to 
com a Colltflllllhía I'LJI'IialtliHJCil.lla de ilf:tvo· 
g-a.t.~:·w pa.1·:~ u stH'Vi'}" 4h! na.vugaçtLo cn tl1ü os 
pot·l.o~ 1lu Rllr:il'll IJ Ualnucim e o~ tlc lhJc i fe 
o Arnc:~jú. » 
Po.,t:~ :t voto~. ü u.pp1•ovada :t ~eguintrl 

emond:1 sob n. 44, dos St·s. José Euzoliio e 
outros : 

« Onde convier : 
At•t. Fica o Govcmo a.utol'iztt.do a con: 

t"l\tctJ.r de novo, nas condi~ões da lei n. 3:1 1 
d~ I! de d.czembro do 1S95, o serviço ·do 
navegaçao pot• ella estabelecido, devendo. 
porém, as v iagens começ a.r tios portos de 
Barãu de· Graja.hú e Flot•iano, e ser feito, 
em todos 08 po1•to~, ent.re os carregadores 
ratoio pt•opomional á qu •n ~idadc d ll c;\r
ga$ de cada um, de maneira a. evitar-se 
complohmente o monop•>lio da. praça cl og 
Ya.porus otl lnu·cu., u. ÜcTUl' de tlucm quct• tJUil 
~HJi:i.. ~J 
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E' i;:(lt:tlmeni;u appPovadn. :t SL•guin'te mo• li- O ~r,. Fl,ANCI~Co :SA 
fwar;ã'J d<.L Cornrni.s.úu: par·ocot·. 

«Senl :w;.:-ment.•.l rh ae~u:~.l ~ulwen•)i<.:»-o O :SJL H1ncJ" Fn.nn- V. l·:x. al'!r<t qne :t 
81ljlpdminrL~-o:e ;·t nlt'lm:t p:u·t,~ n c:iltlO<;aJ' tle mmli<b Ü1~ve sct' aüi:tdu. e ncss;, opin ião pótle 
-«!~ ~er I'cii•!, om to<lo; us p·Jr·t,o ;, ek., atr'~ lr:n-L:t' um:t i!lsinu:t<:iio :'r. C:tm«.l':t pal'it não 
ao Hm. I vot:n· :tgot·a a rrr<·di;l:t. Ent r·c~:o.nto devo cl i'zur 

E' :tnnltn<.:ia<1:t ,, vota~ fio ria. ~··gni nl,o em•m- aS· E~-..· quo :1 ~''"· •;::~rw~t:;. ~ilo 1:.\i•l.e i n! luiL' 
1l:L Soh n, 4G. dos bJ'S. J\l'l'.ilill' L<~lll u:-1 C on- rlo.t Jl1Uil 'I'OtO <til<J L _l,t\ Ulo t\d _,'L ll lllOJltf,t, 
tl'os: · 'l".alrtucr q11c seyt a rn tcrpret<v;a.o du. com· 

<<Onde co:wiór: Fíc:t o Govm·tro <~td:ol'iz:tr!o 
a pt·olou~;u· a, llll\'c·g:u~;~') da linll:t <lo ,\r:~
gua.r·y até ao Oy:>pod', m~Lii,.nte ;~ ~ubvcn
çii.o rJrW ,julgat• conveniente, de accord.o com 
a. Cunt}l:~nlth du !l.mazulM~. 

O~··- -""••l.hna• l.~•no"' (p11lll OI'· 
dem) - St•. Pi'O ;i,lonto, esta emcn1ht •~oncll
biu;t so~•rc a l'órm:1 de ~irnple.> ;wtorizaçiio, 
autJl'iz:t O ÜOVOl'llO a lJl'Olong<H' i\ lliWOg:t
çiJ.O d:1 linha de Aragual'y u.:é <w Oyapuck, 
mcdinn ~c a subvcnç,ã.o 'JUC julgae cunvcni· 
ente, tlc accort!o com <t CortJp:whia. Aumzo
n:~s. 

A ill ustrc Cornmis~ão de Ot•çamcnto cn
contt·ou nolla um duplo tim, visto HC coJÜOL' 
nclla um duplo intcro~.-;e: o iu l,cl'e·;se P<Jii
tico gne diz Jll<>ÍS respcil.<! ;, Uniit<J e o i<t· 
to:·es$o fiscal quo se ospecia!iz:J. 0111 r·•:l:u;ã.o 
:LO J•;~~:~dn •lo P:Lt':i. N1·~••l pont11 n:'11.1 nxi,;l,n 
dí'8i\CCOJ'd<J o eu oavi d11 pr• pr·io ~lini.,Lt·o ela. 
Vi.açã.o a, cu:r·~,h:wa(l~·~o du ~:H~IJu-!hanl;n acr!l'tu; 
:tpi'ni.LS :L COIHlliÍSS:'ro l'il!.t:tulml "011 \'('.IIÍI'ilLt•. 
r[u:: fo.;.>r: ;~di:.~d:L a pt'-JI·idur:ei:L t,]llll a l'llWII<l:L 
Ct)n~íg- JJa. · 

~la:.; l'tt pt:lr'" quu :tl.l,,~rll l ••ur l;, Jllt•:<trtn :t 
(•,sta, C~JH:--I.~di~I':LI.'i.IIJ d; l 1.11'111'.11'\ ll·d!l W'l, i\. lJIIU 

deve eürJ•t;:-:vtiJtdPl' :l U•li:·~~~ t: í1U1·H 1.-:1 a ~ ~Hn,.;.i 

th.H·it.l,~ [tu 1le ljllt~ iL t>lrlenda. , ·~ •'•l ll •~' ~ l,ida •'()IIHt 

~illlJ'h !$ :uttiJI'iza~·;·JH. li :tu 1t:1 \'un;t i li \' PJ' ~ 
;;t>l t\:1:.~ <:nLt'<J a illllsi,J'" C<~llllllis.,:'w" :L IH tl · 
eada pa.rat~n!o{o ~ig-11a Lal'ia da. t!liH~ndal no 
scrd.ic.l<.• do ~11:L a.ppi'O\':t<,,:'uJ. 

Era. o íJIIC Li11lt:L :1. tlizt~l'. 

llliS:Sii<J. 

Po~J;a, a vot.o:-1, é :\]_lpr·üvad:t a r cli.ll'ida 
emen•hL ~ob n. ·15-. 

E' :umund:ula :\ vo t:tç;ilo <l:t ~ogu i ntu 
cnwmla sob 11. 40 UI) :':'t' _ l"ranci~co S:l : 

«Aon. S·do:u·t.. l'' : 
.llm vez de 7.\Jt;:J:!Klií$ 11l l ouro, d i~<t-~c : -

\1.8()5: 33R~G::s; )ll:tn tidas as Yel'bas pal';t g:t
ranl.i:t de juro' das estradas de icrl'o U ecife 
(!O LitJ.Wei·ro, ReC1/e ao 8. FrancLr.:co c Bahia rt 
S. Francisco . :. 

O §r. Germano IIasslochcl" 
(Jlcla onlun) ·- /\ntos do vohr• <~'lta emcnd:t 
pilr·mittu. V. Kx. c:tnc ~oli c ite do illus tre rnl:.t
tor uma cxplic:~<;:w WIJl'C o c:tnc aqui ~ll diz. 

(T,ê)_ 
U qlltJ mo con,d;:t ú Qt!O :t I~S Ll'.:ttla tlu i<'OI'J'O 

dn Linwe!t·o n:"lo l.cnn g:u·auti~~ do ,jur os a :.t~~ 
oni.J'ól• de quo a') tiÍ M.: l':ll lit l'ur'tl ll l encarnpa.
(L~:-; . I .u~o., 111n pat·ou'~ de;:_-~JH ~cc ::;;)aJ·io Vl )til.t• 
o~L:t ver·IJ:.t p:tJ';t g:u•;tnl.ía~ tjliC nfto e.xi.-;\em. 

<:".) !!iia•. l~1·ic~io l•'ilho (JWI• ~ tmlt:m) -- · 
llrl~Í~<I d;~ p;LI:\VI'il, JHI'a IIS 'LI' d !!]]:t depois (li! O 
l;dlal' o illu.<l.r·" !'<il:d:,ll', pu t·quo Jli 'C•"·i w do$ 
••,;el:. t'PCÍIIJ!'.III.•.I~ ri<: :-;. Kx. p:t l'a l'ot'Jil UI:.tt' t~ 
HllniJa. t!HCJ~ .. d.à,,. 

411 ~··· I•'I·Hn•~i"''"' ~ia (l'el" or
.J,,m)-·11 B.>r~lat·nr;inu:nLn pr•d Hio (lolo llulll':.tclo 
mpr·o:s;;ni,:IJLt<: pelo IUn U r·:lllde du :-iitlo u t[UO 
v;tu Sei' poditlu ]Jodo no hr'tJ Dl']Hi t.rtdo p oH' Ptw
n : ~n.JI.Jttuo j:t loí ohdu !;unto clll:tnto ul': ~ m\ce.i· 
,;a.t•iu no tli~clll'SO que llull tmn ti v o a hotl!'it 

O Sr, 1~.rn uci;o.:(!O Si• ( twirt de PJ'ufi.Jr•it' nc~ta Gasa. · 
o:·dcm )- Sl'. l't·•:.Jiden l.e, cfl(_•cl,iv:tni!'nL<; o As 'l"ü.IJLia:i •la~ e.;tra.rl :t8 elo for1·o l'C ~gu ..._ 
pareet>l' Hào é c~ ntl'arío :i eul\;lHla ~.:n1io put' t:ula-;, :1 s:tber: do Hecil'e iL S. l•'t·unc :~co c; d:t 
uma eou~Hleraç<Lo úe opp Jt' tunrt!atlo. Balri:t i\ S. l•'t•attcL;cu, &cem ole~tino esp cc i-

Elle, por<;m, atllrma quo se trn.l:L tlc in- ficado na lei de oJ•ç,a ntcnto, cll ~ts toem de 
t.ct•CJssc p11blie-:> mtciomd. W •!lta.nt.o b:tsttt] O' ·c .•rrcr ao ~Cl'VI\:O do c>m prestnno lcvan· 
pa.m que a ColllM:t emnpt·chcnd:t LJIIO a tado pelo Governo pa l'a. 11a.gamen t o de res
Commis~[o nào póde !'a z<w quc~tflo !li.!. ap- g:"~:.e · 
pwvil.~~o Ottn•jc içãu tlc~r.u CIH<:n•h•: Q11;:,;• ;,o :1 K>tradu.olc Ferro do Kcci fo ao Li-

moeim ha e rtnivocu lht pctrtc do nobt·e Depu-
O !§r_ 'lla·icio I<'H ho (}leia onleiit)-- t:JCl!J. E-:r.a. l':; t:·:u.la. t inlta. g:u·a.ntia. rlu ,juros 

E;u iles~jal'ia q r.LC u illu:>Lro l'L'Iil\ot· par·:t rouu a r.ú :1 d:tw do are~nclauwüto c por· u m[l. clau
mclar•ccinwntu lilc Jízt:.<." : :t !inuz:r. fi<: t'ú- :sui1L ,[e~i.o cr•ut.\'.Jdo est:~ o,;r.r adit desistiu da. 
~ !'''"dc·l· :>i o p:r.r•ecr•l' é. tir.vor·:tvel ou ton- gaJ>o• ntia r[., j<Lr·os. Porta[! to, a. garanti;~. do 
tt·a.t·iu. I jtt\'uc' ~~ o lll'P<;.o rl•J ;u•r ent!:tmt:nlo. 
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o Sn. P A U L A 1tAM<l~-~·f~<J :tlllliado . 
O !:'lt. FttANcrscu SA' - J<;.;I,;L el:u-;umlntn 

espec ili<:,<.ulo no contl'ado . A CXJ:ll'OS~áo du 
t:<Jn l;t·a<!Lu ü <lstn: «eon:.o IJl'D<.•O do :ll'l'll ll<l:t
HIOn lo a oska.•.!a <le;isLe il;t $11 ~~ ;;at\Lnlia de 
j u.rus. » . 

Or·a, ;~ ld Jcéct·n1 ina <LHO io<i<IS as somnuw 
JH'odu7.iola.s pelo al' l'tmdJ m o nto c po•e•,•o do a.!'· 
rcn!lamnnto nã.o 11ódcm dcinr de S<a' somm:t 
pratlnzit.b JlOl' d lc c seriam incot'jlOI'<was á. 
caixa. olo rosga.tc . 

Eis o. motl v o po1·q uc o>sas g;•t'<tn L h~ <ln 
jllt'OS subsi8~cm, é para CJc.::or•J·er . ;Lo ~ervi<::o 
do Cffil1l'eS1,i mo lcva o!t;tdO pd<) liC>VCl'llO ['il.l'<l 
o r usga-to. 

O Sa~ . Br·ieio l"llho (pcl" odcm)
St·. l'ro ;iden~e. andei ~em <J.Vil•tdo em cspe
r<u• o~ osci<Lroeirocnt•)s do ill ustrc rci;Ltor, 
p~t·a. <lupois, <?ntão, usar <la_pal ;wr.L, no sen
tido d.e enc;tnunlrar <L votaçao. 

l•:u creio qn:J nã.o é preciso maí$ esebJ.•c
cimcnt o a.lgum, p orque a simples decl<tra<:iio 
do nobJ'C J>oputa<lo deve tct• conv encido á 
Camara. r1uc deve votat• con tt•;L a. emenda., 

S. l!:x . , apozat• do brillnnti.-;mo do ~e<t ·i~a
lcuto, u.pc~ttl' (lo seu m·i terio, do cui!l:.t<lo r.om 
que tr<tt<m 1la qucs~iio, com. ccr t.m.•t não 
lcvon a C<)tWic<;'ã.() ao ospir Ho d:·~ Cannra., 
par·a provaL' r1uc CS$<1. emenda deve SJl' 
app!'ovada. •. 

O Sr:, Dti':o Bur~Nn - Nan ••r•oiado. 
U S t~ . Hrt iCI•I J•'u.uo - -- ~~·. l' t'• !.~ Ío hHr l n , 

llll"n'.lo foi Joil,;l a one;wrp;to;:'io I! at·mnd:l.
lll<!HI.u da .. ~ c.~t l'a< l<L>; tle l'<!l'I'O, l'adu quu 1.:1nl.;.t. 
eelunJilll l<: va nto u <Wil~u 11aiz o t.:tiJI.a. ;1gi· 
t.;.r.,;ão l'c~z . •• 

o S1:. nrmMANu IIAssr.ncrnm - .. N:"" IP~>i;ul<J. 
Só f'cr. a. .~ il.a<,'ii" "'I t'lm d o OIIVÍ•l<JI' . 

o Slt.fll\ ICI ·> l•'t[,lll >-.,. iLI~Jiltot: i l llll i \ L IJ ljlli! 
('.,z CUJJI !}llO O'l J'opr,:SO\li :rn ' -~~ o f (I i'lH'II illll · 
buco so h.n•:tnt:.Lssent con~l'<l o . .;~: ~ OI>Ot•a.r;itn , 
fol dito que um dos onus <1:~ c•Hnp;whl:t til'· 
l'CIIdata. t•ia. ::~eri;~ a tliS}MllS<.L <ht gara ntia. 110 
jut•os dahi om dci!.n tc; onh·cta.nto, logo do
pois vem a. Comruis.;ão podi r o c;•,:<li tu pa.m. 
pagn.monto do juros á &;tra.da. <lc f eno du 
Limocit•o, uizi'.ndo quo a. ~omnta VilO pa t'lL a 
caixa. do l'csga. te. 

As.>im, a. companhia., altlm da~ v n.ntagcnH 
oxtt·<~ordina.ria.s, q.ue jJ. obteve, vae t or mais 
ost;r., i llso dous ou kcs mczos tlo poi .-; dtt dc
clara.çiio do que desistiria d:L g<H'<tntía., em 
vir tudo lk1 cxptm·a.~'ào 1lo co.ttl'actu. 

S t•. Pt·csidont<l, cu ch<lmo a a t.tcnçi'io da 
Casa. p:wa a. me:.lida r1110 VlLll S:ll' vol.nda, 
q ti P. é mai.~ gravo d r.> fJIH: p al'Cf1f!. 

Or•c,:u.nwnto u onou voto l'u.irom,vd tt onmwh, 
e tlci p<mp.w cl!;1 \: C<lll ven ient!l o p:.u·cce-m<; 
qn:J devo ~<.H' vut;Lo!.u. pela Cu.rrr~LL'it. 

() S tt. l:!UC!O F I LI!I) 1·: O!l'l'l lOS Srts . rh: I·U
TADO~ o];j,u <IIJ<Id CS. 

O Stt. St·:R?.I>DI·:r.r.o COiu(i:,\. - ALtunlla.-mc 
no que vou dizu , pot'•Iuc vou t;;;cl.u·occl' <t 
Ca.m<u"a. sobt•e o <t n o Jl<!IWI, embora possa. 
esta. L' em c rTo . 

St•. P rcsidcnta, pd•> arr•cnd:uncnto lico11 
C,>t.al)elccido, tle;w to! ola cncampa•;ão, fJUO SO• 
ri •t cmi i.tillo p::lo Govet·no lllll codo nu.~ 
mcl'0 de ti tnlo~. cuJr> ,jur J a Govcmo ~o obl'l· 
gt~rva. t~ pa.gü.r. 
· l'icou m;ús csl;Lbdecidu, ::S I'. Prosi<iun ~e. 
<pte entro a d lfl'crcn~;<l. 1h1 ~ornma. total Ja ga
rwU:t c ~~~scs t itulo:> sm·ia levado :1 con~u. do 
unt;t C<ti.~a p:u·u. c :Jn.;titui t• nm fllndo de ro~-
gato plll'il esses; mu.<>rno ~ i tulos. . . 

L~icou mal:> c~ta.!JotcCI<lo qun o~ JUI'OS do 
al'l'nn<lamcnto ou premio tio ar•rcmlmncnto 
seriam lúvados ta.rr:.ucm a os:::1 c.~i xa., a osso 
fundo do ros~u.to . · 

01·a, dalti, Sr . Pro:; i<lc ot:•, eomprcltcndo a 
C.llll<tra <I ncr:cssirl<1lhl tlo vot:L!·nws ;~s gr~ran~ 
Li<l~ inl<:gr;to~ . nã.•J com o tim 1lo pu.gar C$sa 
g-.\t'ttntia, 111 as p:tl':t '.loll;l,: pagttt·mo~ parte, 
ilc" m utliJ <lHO os .Jill'o,; 1Iu.s t.ttulo:; c O!$ 
s;Lltlos soj:t\ 11 l ovit l los ;w 1'11ndo llo ro.-gatc. 
<JIHlc pagal'cntns a vOL·h;L tlo;t inaolu. <l ga
l'<lnLi:t, lll:IS i~~ 1 n iu1 •i u p:1.gmncuto d:J.s 
~a 1':t 1l ~ias tio jm·us, pontue i:;so sod a_ um 
ahstu·,lo , '1110 nã <l su eOHllH·<:ht•H<Iu u nt<o se 
pu•l!l :mpp·H' quu •> Uuvet•no sc,j;~ ca.pa.z dtl 
il S.<i IH lll'll~l ~ lt.• t • . 

lo: I'>~ i~Lo u •t<.to t.inh:t ;t olil.•:l'. 
l'u;I.•L a. Vi!~o .; , •1 >~JI[H'ova•l<t ti t'ofcrio.b 

ctllellola. sul1 11. ·lli. 

() St•. B t•ic~lo l•'ilho (pdv. urdem) 
ro. (Uot• \'Ul' ÍIIe:t ~·iLu o lu vot;u):'to. 

. l' l\)<!CiiCili lo-~0 (~ Vtll'ÍiiCl~<;â.o, \' ()CIIll lll.'CC·SJ 
~m·cur vutadu a f<LVOl' I 05 Sr•:;. Uopu tado.; ·~ 
conLra :ti. 

()Sr . Nelvn (p<!la onlem) t•equcr n 
olJL(! m <l r·ctirada. 1ia.; cmonrlas sob ttS. 47 
c 4S. 

l'o ;t;t ;L votos, ó approvada a so~-:uirüo 
cJI\ I!IlLI<t sob n. 40, tlo Sr. Pcnülo Filho: 

«Accr cscunto-se omb eouvicr:. 
A ca<l tt 11111 ll o)Rn nl{enltciros rusidcutcs da 

Ccntl'al 11ca abonad<l a. diiLl'iiL de 6,'pÜ!J0.» 
W i~u;Lhucu t.o llppi'Ova.da a segr.tintll modi~ 

fica~·ão tb ('omrui.>s,'io: 

•::\ <JS i:ngouhci 1'"-~ f'('Bi<k ntns da E'tr•1•ia.lltl 
() ~~·. @aa·zec..lello Ool •t•ô u (pclv. l•'ct·r·o Ucotml du l.lt'a.zii sor[~ abon;tcL~ ·para 

or dem)-.. S1· . Prosidcnto, doi ua. Com missão tlu tlospcza.s de vbgom, a düni:J.. do 5$, que sor;t 
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tJ:tg<t lltndia.ni,G :d.ttlS l<t•.lu do l'uncr·ioll'l . .l'io Ütl· 
lllCtli:>tamclit..O SUptlt'ÍOl' .)> 

Posta a. votos, é <\ppl'•lYatl:i. a, St>guinte 
·.,monda soh n. 5n, do Sr. Tltco]J1tiio Otooni. c 
'u1ttrus: 

-~.Ao s 2° tio ;~.l't. 2<> accrescen tc-8e: 
. ~)evondo, para a construcçãü do prolonl:!·••
.lllcnto do Silva X:cvicr a Curvello, ser c1•eada 
üma divisão provísoria.>> 

E'tl'itd.t tk F'eJTu CeHI; l'al do lJt•;•.zil; devell-· 
do~~ nx t'ct::ç5.n das ou t,ra~ obms ser confi:td<t 
a q1tt:1n ulolhores van tagens oll'Cl'CCCt', mc
Jhnto <·oncutTenci:t pnblic<t «Si o üover·no 
r•oeonli1~c.w llllC nií.o con ,·ém f<lzor por !vlm í.
ni3tr:.tç\ào». 

;() l'iór-. P.anlu It.:unos (pela . ordem) . 
-Trata-se tle qucsti'io do gcandc importan · 
cía p<u\~ o nusS'J p;üz. A Cn.lllitl'D. voto(t 
iiüni,C:H a seguinte dí.>posic:ão do projccto do 

W ign:J.lmente ap}}rovad;.l, <~ ~cguinte mo- 01·çamonto da lndustl'ia c Vlit~·ão: 
llificaçiio d:t Commis.~iiO: <<1'~' o Porlcr Exe.)utivo antrwi~:ul o ;t n.pplica1· 

..:<que fica <t\lt~rizad:t a <ldmittü· o pcs ltJ<tl rla, l'cnda lirttlicla produziua. poli\ K;tra.da rln 
necessuio JXU':l es~o fim. >> Fcn·o Central do Brazil, no oxm·cicio de 

Posta avotos. 1j appt·ovw!a a seguínl;c IOOJ,até:tquanti:~do2.501J:OIJO$.paraaco ll 
umcnc!a ~ob n. 5!, tltl ·Sr. TllCophílo ot- strucção do JWolongi1lllento da linha do cen · 
toni: tro, 1lc Sil vn. X a vi o r a. Curvello c na conclu-

I 
siíu dv alargamento <1:1 hitol<> do ramal do 

«0 § l" do ;ut. 2" rcdijn.-se: S. Paulo. sendo 1.500:000$ llit primeít·a obr:t 
;:; 1.• u respectivo ct·edito ~cri alJCI'l,o no e 1 ,OOI.I:<JUO$ tm segunda.» 

<)Omeço do exercicio, por conta rio ~~tldo a . \. Camara acab:L do votar as é'menda8 
liquidai'.» ns, 50, 51 e 52, da.ndo l)['OViile ncias :~ l'C· 

Pu~ta ,~ Yoto~, ~\ t•cjt!i~a.da ;1, enteHd<~ tiolJ spcho tb execuçio llesse serviço. A C:unara. 
n . ::.2. ]JOi'tltnto. 1wntem rtífirmon q ue "Central d:~ 

um gra.mic w·.ldo, tão grande que a Commi.s
E' atH\lmchu.lco <I vvt:tção da ~eguintc em•m· ,;ãu de Oe•;aJnento manda applica r urna pl~ · 

•h sob n. 5~i, dos St•B. Fr:1ncisco Sodrrí e r.p1en:1 Jl<~rte deste ~;üclo, mt import:tn cb d.; 
ontws: <::. 2 .500:00DS, em !Jeneficiur <t Estr·aLh 1le Fer i' •• 

••Art. ~-· Subsl;iht:,t-:lc pol.o seguinte: Central do l:H·azil. 
j " p .• , , ·h. t ' . 1. ,·. 1. . . 1. r E' isto o que coJJSt a. do ]JJ.t'ecel' avrei>CII 
,, o ouo1 · '':x"'~ 11 no <lli ·~llz[),l. 0 a, u.pp t- t:tdo '[}~h illustr~ C· nn is·i\.o de 0 1•c,uncnt" 

n;w rla r endtL l!l]turla }lJ"Oduzrd:L pel:L l•;str:vb , ,,' .,' ,' lll , 
1 ~ · cr · ') • · ,' 

de VOlTO CenLI·~l tlo flrazílnos uxercicio,; tle n;~- ph::'13 quo se acha a Po' · ~7' colnm n.L 
l!Jül c 190" ·1tê 'L quantia de 6 000:001!~ P Jmet a. . , . 
na constr;~,~-:{0 ,L8 pr·ol;ngamen'tos 0 l'~: ~~tlan~o Oi'?: ~806 o Congr;sso, reconhceen~~o 
mae> das S'guint.l): cstru.das do t'Pro: <1 ~nua~ ao eutlC::I em que ~c achava o pa.1z, 

" ' " .' entendeu dever m andar snspctJdor todos os 
L500;00fl$ no prolongamcnt..) da E ;tra-~ serviços tlc const.ru·cção de estr adas de fer ro, 

da de Ferro Ccmral do Bl.'::L?.il, · at(, Cur- rnandvu ta.ml.ern suspeudet· a const ruc~'ão do 
vcllo; prolong:tmento ([a Estrada dCl F crl'O Central; 

I. UlJO:Wiü$ uo l'<li!Utl da l~stt~t<lu. de Forro lt•z m:tis, ent endeu flUO devia mandar a.rren· 
Central do PcenaJllbnco pctra Posquciru,; · d:w tod:ts as estradas per tencentes á Uniiio 

l.OOO:()()lJ$ no r;~ ma.! th~ Esl.rada Lle Ferro [Jat'~t salvar a. situação em que o paiz se 
de Pol'iu AlBg t·c a Ul'llg n:tyana, dG S . Ga- ach:wa o todas essas estradas foram arrenda-
brio! <.t Livrumcntl); das, excepto a Central. 

Gu:J:O(J(J$ no ram;;l tia II~Ü':Jdrt do Fut•ro O pr-odtlcto do arJ•ondnmunto de.Y:>:•s estr«-
Conde d'Eu, de Lagô:t Gt'<lntlc <L C:1.1upina das de ferro ni1o é ~~pplicado no henoficia"" 
Grande; monto 'da via•;ãu·fcrl'ea da, zona p.ot• ella~ 

LOOU:liLtü$, no r:tmal d<t Contt·:~l Ba.!Jia iltt•avossad<r, ma~, ~i é em ouro, ontt•a para o 
Railway, ll::lra Mumlo Novo;. ftlJHlo do gMantia, o, si ê em pCJ.pcl, entl'apara 

I .OOO:Oúü$, no alargamonto dil hitol<t do o l'undo Ul) re~gate, isto é , o pro,tuet•J clc;;ses 
ramal de S . Paulo. · a!'l'enllu.mcntos é upplicatlo em melhoral' a 

§ L" _ O rc,pcotivo crctlito poJoni "Cl' ~ituação fincmceira do ·paiz. Todo~ lucram c a 
ltberto llc ,tln o corrHJ<;o elo Gxct·cício. po~ )Jl'Ol.)t'i:J, Oontt·a lluct·a poriltll} a elcv<u;ão tla 
cont:.1 do su.lélo <1l ir1uidM', nüo dcve!l dO da;- i:Lxct C<tmhbl toru:t lllfJ llO.> d ispendioso o selt 
pender· mamalmentc em cada mna das olmts custeio . 
n tais ua tluodçeinm )JS.rte ü n. YC!'l.Kt l'·•:Ümu. _.>, Ü<LJlllll'il. U.Cal:Jn. Uc c~t<thclcc~r O pri n-
COII~igna•la . cipiiJ de llUC 6 neccs~ariu doscnvolvcl' a, 

§ 2.• .A ('.xccu~':ir:o d<tS oht·as do prolong«· dação J't;n·oCJ, do p;.dz e ~ó pmleni desflll \'Ol· 
mento da E~ü·nd:t de l";n•ro Central do Bra.· vel-a. (;um n, applicação dos sll.ltlos da centr:d; 
zil o alargamento (]a bitola. •.lo rama l !le do proprio rclu.tol'io da, oommissiío do Orça
:) . P<1ulu fital'<L i\ cargo dét 'lirccturiiJ, uv, rnenLo, com os lh~dos por oJl;.~ f1ll'llecidos jrí 
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•kmonstt•eí qne "-''~P. S<ILdo J &uper iol' r\ 
1.000:{100$ no exercício vigente c 1111e ~or1i .. 
]ofllo menos, igu::~ol no exel'Cicio futur" : ma..~ . 
<I <.~.dmi•tir <tue não ~tõjCl. , en tenho G.OOO: 000$ 
segnt·os pMa ~o iníciat• a,~ oio1'<1S das di.VlJr
S<I~ estrada:; d.o flra.zil. 

ongot~llaJ•i<\ . vim o so pl'olongue atú onde 
potl<\1' Wl' . 1 ~~ ~ovct·nos dos Est:ulos que pro
cno'(!lll ruttt·: .. ~ 1\,n tJs p:u>". furnout:Lr e dl!.>
'"lVol_ym· n1:lln.-; ;os suas c ;tr .. ~t\S de. ferro; 
co111 ,, pt•o:.ludu !lrt E~tra<lt do Ferro Ccntl'al," 
do Urazil não, pot'quc clla o que produz 
é pt\ l'i~ s i, flO l'<lUO nó.~ quo somos pob<·e~ 
tutHos apona.s essa 13-'>tr<.~.tla. que ê preciso 
m;~n tot· o desenvolver para nosso bem, paro. 
nos:;a glor·ia. (Muito IJ0m .) 

Nio me pa.reco justo qno os juros pt•otltt
zitluS pelo Cltpítal na.ciona.l ompeegado na.s 
c.~il·:td :ts que fot•am a.r romladas sirn mt pa.r;~ 
mt~lhorar a sitnação gtwal do paiz e quo os 
jUl'OS produzidOS p•~lo capital n:.~ciona,l cm-
.pr•ogado n:l. Central soja. aJJplic;J.do C);clusi· O Sr. F1·ancisco Sá (pelo. 
vamcnte em beneticiat• a zona por c.-;tacs· ordmn)-St·. Presirlentci, a necessidade de 
Lo·a.tla ;~.travil.<>~ad<~o, zóna que j(~ 6 bcncfieít\da. condtruirem-oo o.s ostradasdG fot•ro de que 
por uma. ta.riCa. mais modica._ quo as das ou- tr:ttôl a. emenda, nã.o pôde set· discutida.. A 
tt':\s estrailas . . hnportancia nella.s, o interesse quo ellas 1'1~-

Parcce-mc que o que se pede .á, Co,ma.t•a. é presentam, qner no ponto de vista racional, 
um principio dn equidu.d.c c que, cncchnLlo-sc quer sob o pon to de vi>ta. Jtacional, não 
:L l'er.onstL·ucc.'í.o da; nossn..~ estra.tlas. nào se ( soJl'o'<ll'<~rn. nem. ooftrem ne.3tc momento íl.. 
olhe sómente para a zona atravc..."Sada. pola mi 11ima contc.'lta('ãn. · 
Contrai ruas, tambem, pat•a os <li VOI'OO:> E~· llfas não SIJ t ·.Jil h:t em vist~\ acreditar na.. 
tad1>s que ostii.o so!Irendo extt'aordí-naria- ncccssidadu tlu um:\ obra, e destimtrmos p.l)ra .. 
mente em todas as sttas rola.ções commet·· a ~ua exoe111:iw I'CI!Ursos que não existem •. 
oiaos pot• falta de transpl.ll'te . o Sll. P,wr,A ILuws-Existcm. 

E.-ipero que a .Camal'a, comprellentlendo os . .. . . . 
altos interesses da Republica., não con- O S.tt. l~ItAf\' f;tsco ::;.\ - Sct'H~ Iliudit·. o·. 
Mn~rc sómente & sua. aGtenção na. zon;~ propt·t~ fim 11111!_ so tu~ha. om v1sta, sem\, .· 
:ttravossada . pela Central, 0 pra.tiquo un1 C•?m~ tt ~o oc<):I.'Hi.\0 1le dtzet· e~n )UOuparecet·.o 
aoto do equid<tde . Não peço cous::t n.lgumi• 1llstnuti!L' a n~~u,li ostl'ada~ í u,ttns clr. uma . 
p:wa o Estado que represento, que não tlgnm. chl,lllOm. . .. " 
n:1 emenda, mas, para. aque!Lcs cujas obt•as de l•.u ~~V!.! occa~J:to ti o tlemon.~tt.·:tr que n.lo . 
o.~t!'a.lla.s de for1•o fomm susponsa.s om lfl!Jo, püdomos conta r con~ ~aldo da. Esh•ada de 
como fo t•a.m a~ da. Conti•al o que ao se iniciar Ferr;J Ccntl'al :mpCt'lOl' a. dous mü conto:; • . 
uma ttLmbem sejam contempladas as outms . o SR. PAur.A ltA~ros-V. Ex. <l que disso.~ 

0 Slt . JOÃO LOPES-Di~ Utn aparte. llUe ~O 1Júde . 

O SR. P.WLA. RAMos- Ao noht•e Doputa,do 
pelo Coarti. d<uoei a. rcspost<\ que j;i dei ao ro
l1tto1· do parecer : pot• simples equivoco é 
(tue nfi.o figurn na omemla a. e~trada B:\turittl, 
Htus tomo o·corupromisso •lo, na 3a di$<iU:~~1io, 
caso a emenda passe r:~goro.. dar verba para 
cuntinuaçü.o olos sows tr<.~.b:•l hos. 

Era o q uo t inha. a dizm· e poço a. V. Ex . 
que consulte <L Casa. se concede votação no; 
miu:ü para a emenda. 

O Sr. Fausto Cardoso - Sl' . 
Pt•osidente, ninguem mais do que eu se in
torossa }>ela. vía~ão fcrrca dos out ros J·~'l tt~dos 
ria Ropu hlicn.. . 

E ou quo lllll'tenço n. um Estttdo, 81•. P ro
sülonte, onde ainda não ~ylvoú tuna loco
motiva., ctnero saber quéll ó .o i •ttera;sc p :ll' <l. 
so tirar a.'! riq uez.1.s _protluzitlas pela. Estru.tla 
do Fet•ro Cen~t·al , pu.ra f,,r.ot·em-so prolonga· 
mcntos do cstr<~IU! qno :ünth nã.o deram 
signal ele vida.. · 

Aqu i, Sr. Presidente, o qnc é prociso, é 
SOl'·so braziloiro; .o que 6 preciso é q•te t~ Es
trada de Fet•ro Cen tral do B1•itzil, quo é uma 
J.oia, ql~t} é \t)l).a. d<\S mt\i•H·es gloriM \lil, nQllS~ 

l) Stt . FttA.NC!SCo SA - Pódc-se conjo· · 
ctut·a.t· q1to n l~strada de Ferro Contra.! dt! , 
~t\hlo sup~1·iot· ; mas sobre uma con,jectm•a. 
não podomos asson"t.a.t· a. tlecrotaçiLu de ULUtl 
meditht. 

0 Srt. PAULA RA.~ros dá. UID aparte. 
O StL l~RA;-(CJSCO SA- Por t;mto, si sã:o es· 

ca~ .. ;o~ o.-; recnt'SJS de ([UO dispomos, seN~ uma 
impt•udoncia c~t;u•mos pulvm· i:~;cmdo esses ro
om':;<IS, pjl' uma. distríbuiQão 1a.l (!UC <\ 
nenhnma tl(l,-;sas cs'lorad:.1s aprovoita.rr~. 

0 SR.. PAULA RAMOS-Não a.poi:~do. 

n Stt. F~t.u.:ctsco SÃ-Votar esst\ emenda. •i 
pr•ovot··so que a.~ t•end~~ ila. Estl'alht de J.o'orro 
Ccn ~t·o.l podm•iLu sa.tisfil.zá ás obras do seu 
prolo n~a.m{}nto, ao ~eu custeio, deixando o 
sah!o dostina.do a outra~ ostrauas. 

Si a. Camaea vot.a.t· essa nutorização, o 
Governo nã.o terá. meio de roa.lizat• nenltnma· 
de=~ o hms. ( ,1poiados B cr.pm·tes.) · 

O Sl·· Galdlno L<weto (pala oJ·
dem)- Sr. Presit),,nte, ouvi com toda. a a,J;. 
tençTLO o lliscut•.;o do uobrc Députa.do pot• 
Si\ntí\ Ct\th~rin;~ o o~ di!lC\!r.'..O,~ du~ íllu.~tros 
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Dcput'L!l.os que o succr.dnram n;~ trif,nna; c 
nãn (){'.o~up:tria. IHlKLO !I!OI1lü1Ho :t õ1t.I,CII\':·o.o d:.l 
Ca.m:u•:1, si t ivcs><e i.itl" neer;sifw <lu ol.iS<J il1;i;· o 
Orr;:1mnnto <b Viaç:·w e Inrlti ~ll-í<L . Ni.I/J mn 
tcnrlo si•io :pos~i ve!, venho ,],rnon;t;·ar r.m 
poucaspa.lavms .. , 

u~r Stc Dt::PUI'AIJO- Nem lllOSillD nm 
pouca~ p.od.o Jhzer, t!f:puis ele r\nclll'l'U.d<~, a 
d iscussao , 

0 SR. PHESI:>t;;-;•m - Attonção ! Poço no 
nob;·o Uc!]Jilt:t<lo que re.>trinji1 o mais IJilC 
puder as suas obscr vu.ç:i><'S, porque a omcnda 
nilo c:ltil em discus.'lã.o . 

O Rct. GAt,nr:--;o Lon.wro - Rcstl'ingil•-mc 
hei ·; o b.ub-m<: d izer fJ IHl }Ja.l':~ j ustificu.r 
llSf;a emenda. nã.o v nn h o t ra?.olt" sinfw a. JK1· 
lavra do Governo ao pa.iz. 

O S1t. l~AUSTO CAJUJoso- A pal:l.Vt'a. do 
Gov.~rno nã.o vale nad<\ pa.m r.1im ; o que é 
pr·eeiso ó que <t g~trad<> de !'erro n?il> mot'l'a, 
como morl'tlram todas as outra:;. 

O SR. GALin:-;o Lon1-:-ro - ~:'lo me rCJfit•o 
:io :.tctn:ll Governo . 

0 S!t. FAt:S7'0 CARDOSO -Nem e.-; tt>. nem 
ouf~1·o <Jtmlquer valo nesb .. ~ CO ilS:J.S. Qumn 
i.om compcl.enciCL nc~tô.lo: -eousas ti :t G;w~:tr:t 
dos Dopu tados. • 

·O SR. GAr.mr-;o L<>RF.TO- Sr. Pl'osidcn
to, o no hrc Depu ta do IJOI' S:m ta. Catha
rina n.eaba de dcmon:;t.ru.r quo as l[tHJttlS 
de ar•·entlarncnto das ou h•as o,;tmcbs rlc 
fcl'ro do Bmzil siw appliC<Ida..-s •t fulHl:J do 
resgate c <t fundo do gal'antia . Esi!:t~ ~ uotas 
existem; não são fic~icias; t oda _gente s:tbc 
disto. : 

Pori.anto. me p:u·c c!n injn~to '1 110 o s:~ltlo 
ela. C<:ntr·:d se_j:\ a.pplicaolo ao d c.~cnvolv i
mcnto dcs1~ 1 cstra.cl:t, ao p:tss" que: us das ou
tra.~ não sej:1rn, scmullmn k mnntc applicrt
dos. 

O Sr:.. l"fALDTNo) LORP.'i'O-(Lf:.) 

<<."-inol:t n1a. i~. nuit'itS ·linha.~ . como n lJI'O· 
l•mgamonto da t::üudto\ :t do Sul elo Pot'II•Llll· 
f111 CO c o adu;d pl'UiiJ!l~arnnntu d;1 Ceu1:~· :t l 
do H;·:•zil ,ãu linh:ts abS•)lu f::.t lnc ~n to Ílll]lt'll· 
duetiv:•s, :ctr:~.vossa.nolo Z'•n a.H compl<:t [l.monto 
<:s l;oreis, o quo sú poderão ~erv!r· par·a a.u
f(lllf)llt<J.l' cad:t vez ma:is os defic ils <laquellas 
ostr:1da.s. 

A propri.~- - Estt•:id:l de Furro Central do 
B1~azil niio àcvo ser prolongn.rla. nas nos.-s:\S 
actu<~r:s ccn clic;õus financeira.~ - " 

Agora. JH'.I;'o a a.t.trm<;ito d:i Camar n })ILJ' :t. 
esta. phra.so : 

«Só o prolonga.mento da Ccn tl•a.l do l'ct•
uamuueo <Lt,é Pesqueira., por ·ora., c <L Ciln
dusão d;ts olmt~ da. rlc Porto · Alcgt-e a Uru
g uay;,oa eonstitnnm uh1·a.~ ft~elt~!'af\.s , vcrch
doiramcntc utois, dcnh·o toda.s a~ quo fazorn 
p:u·tc tios m nt1·actu_; ex.iston tes . » 

A c mcnrla p t•ovê :l con~trucçã.o da EsLracb 
tlo Fet•t·o de Porto Alegro a Urugu:tyiiOtL 
n rlo pl'olong-;~mcnto da Central de Per nam
buco, scrvi~os c~,:cls proeliLJnados ntnis polo 
Minist1·o d:1 F:1zcncla. .-ctual, qtmndo neg-a.va 
utilicladc ús outt'as c~tradas . 

Nu.o a c1uanuo se votam obr as de luxo, como 
ó o a iM•g-amonto da. bitoln da Estrada tlc 
PerTo de S. Paulo, que j<1 foi combatido aqui 
por urn i ll ! I~tt•;J Dtipnta.rlo pnr R. P:tnl n ... 

O SR . Dmc10 FH,no E OUTRos - Apoia do . 

O SR. GAT.DINO LmmTo- ... quo ~c pôde 
reciiS:Lr ll lll:.t Ycrh:~. }ml'a ohras de rcco
nhocirl:.t utiliJ ad.Cl, como nost:J. m atoria ó 
inl,;uspd tissinm <~ pa.l;wra. do Mini~~ro.(Muito 
bem ; mwto bem.) 

Posto <t votos. é r<~jl!itatlo o re~pl erimen tu 
<lo S1·. Paula Ramos, pcdin<lo vuta.t;ão no
ulinal p;u•a a cnwuda n , 53 . 

O SR. Vmta:-w JJI; Anr~r.:u--Niio ú. O ler. Eh·icio Filho (1wlt:1 ortl<Jm) 
O Sll . Prm>I l>F:N'l'l·:-l'•~<;o ao nohr,\ Depu- r <!rpt llt' verilielt~~'it> . 

ta.tlo qrw t·cs tl'inja <L' s11a., cuusidur·:tçücs . Procf)dentlo-~c :t nuv:~ vot<\<::ã.o, voritlctL·sn 
Vozl·:s-Votos. qlJI.! vutat·a,m a I\1\'Ul' 31 St·s. Jlcput.:dos o 

con Id-a, 104. A c monda é rc,ioit:tda, 
J>osf;a <t votos,(\ i•ejlli t:ul<J. a omerHia. solJ 

u. 54. 

O Stt. GAr.lnr-<n LoRI·:to - Peço nrn pouco 
de toleraneia pll,t'il. ler <Jnatt·o pht'ôlscs :tliCOa~ 
do :tdn:<l ~Hnisr.~·o <1:1 l•':1zenila, <Iu::tndo Mi
nistt·o da Viit~;"i:Lo. g• a.nnunei.:ula. " vota,ií.o tl:t scguinto 

O SR. FAus·ro ('ATmoso - Esso Minisl,;•o emc ni.l :1 ~oh n . S3, dn :,ir. llclll'i<iU<! Lii.g<len : 
vive a <lizm· que n:vla Kn d<:VC! f'az<• l'. <<0no1o conv ier: 

O sn. U,l r. t>r:-.:o Lc11:E-ro- nw;::t " no~•·c Sc l'iio nmitei<lo.lS 1~1~~e .; g 1·:üi~ do i;l:L e 
Deputado, voll.a <ttJS omprr.ga.dm; rla. J;:,trada. <lc Fc t•ro 

O Srt. F AUSTO CA IU >IJ;,/(J -- !~to rm .-;nl d11 Cnntral ol.n !lJ•azil rpm rcsiilircm no.~ slllHII.'· 
CóJ'. lJ i o~, q 11:uldo ve nh:nn ou volf.em cl<l .;m·v i<,<O . » 
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O Sr. Henrif"tne I~ngden (~1ela sendo cust.en.da. por um cr,)dito cxtl';J,Ordioa.-

onlcm) l'Cflliel' a, J'C ~i J·arla, dc.-;ta, om~nrla. rio voto11L0 pelo Congrcssn N:tcional para soc-
ConSJJlt:ula. a. can1:1r:J,, (· emwnd ida. :t.rn- corJ'nt• prqJu[a,,õ,,~ v iditnadas pr.l<t ~~·ccê'L . 

tirada 1~:tl ida. I·;~ te l'uí o funil:tm<mto llf!l.O (j ll;li n[o foi 
incluiua. n<t vcl'lJa. 

Ess.t olmo estava scntlo fcit:~ por outra 
verba. · 

Dizer: se quo cssa.-obJ·:~ é de in tcressc rc· 
«1'l' luÜPa E rlo n. 11, :ut. lo, dig:1-so - gional ó csqueccl' o sa.cl'ilicio r1uc é imposto 

<;12:000$000.» _ (t Naç5.o 11ela' cala.rnirl:Ldes publicas, porque 

Posta a voto,, é app1·ovad:~ tt ~cguint.c 
emenda soli 11. r><l, 1los l:'rs. T:1varos de Lyra 
o ou tr·os: 

W igualmente npprovada a seguintll mo 
dific:tção 1.1:1 Commbsão: «Reduzindo-se a 
2ll:040$000.» 

JÇ aunundada a vu~wiio da. seguinLll 
emcnrla sob n. 57, elo S1·. PauhL llamos: 

«Ar L lo, n. !I . (Obras fedeJ•aes no;; Es-
t:L<lo~); · 

Açu1lc !lo Quixa.d<l--Supprima-~e. yi~to não 
estar coni;omplada a VCI'b"L l]o 99:000$ na 
lei oit:~rla o neHl ter sido incluída na pl'O
postt~ tlo Governo.» 

O Sr. I-"aula Ramos (pela ordem) 
-Sr. Presi1lentc, na. lei de de.mczu. do Mi
llisr.t,!'io ela Via(:ão c Obms Publiêas do exer
cício corrente, n:io [•xisto vcrb·.1 a.lgnma pn.t•a 
os trabalhos do Açude rlo Quixadâ. 

A Commissão de Orçamento entendeu que 
rlev ia introduzi!' a verba de 9:1:600S c a 
i.llu~trc bancada cearense. não satisfeita com 
e~~:.t crcaçãu de de~pew, proiJUZ 299:1300$ e a. 
Comrnissão dou parecot• linoravcl. 

Creio quo a Rcpublica, que não póde fazer 
sacrificio para co1lstrucção do estradas de 
forl'o que interessam a todo o territorio da 
Rcpublica., ni1o p[)dc fazer o sacriiicio de con
ceder cs.m verba, quo G de iutcres;;c pura
Jncntc regionaL (Nao apoiados. Protesto rlf.l 

1pn(:ada cearense.) 
0 Sn. GfêRMANO HASSLOCT!l lt- 0 Ceai'iÍ. 

[ilJe ~c cosa com as li11has que tem. 
O Stt. l'AUTu'- ltAMOS ~ J•; nestas contli<;üc8 . 

espnro q no u. Cam:tru. aplJI'oYo a emcndt~ que 
aprosentei ao Or•ça.mento tl:~ Indu,;tria, ma n
!lando que essa dcspcz:t ficasse em IJ9:GOO$OOO. 

O St'. Francisco Sú...,.., O noln·c 
Deputado po:• Sant a Cath:wina não di~sc uma 
novidario, IJUando affirmou r1uo na lei cln de~
pcz·t para o m::r:rcicio cm•rcnte n:"io est:tva 
consignnd:t a vcr·ba pa.ra. u Açwl~ do QJÜ
xailiL . 

l!;ste f:~c/;o. tom Jlllla. explic•tr;iío muito na.
t.uml. 

0 S tt. PAur,A l~AMOS-M;l.~ V. Ji;x, [lillSt\ liUO 
existia. 

O S1c L'l~ANCi~co SA ~Não dt~so tal, po l'
r(Ua.Jlto o ;ulllo pa.wulo css;t oiJr;t csttoV<I 

o~sa oln•:1 YJ\r: llcnefici•tr u.quollc:; r1uo soJirem 
o nmrtyl'io .da sêíde, IJ isso se dti, com todos os 
rescrvatorios de agu<1, nos Est;vlo~. 

T1'ata.-sc, pois, de uma -providenc ia quo 
tom por fim ovrta.r muito maior dcspcza 4 
Nação. 

Po8ti a votos, 
emenda :sob n. 57. 

é rej tlitu.da: a referida 

Po~t:J. :1. votos, ,-, ;tpprrwntla n. sogninto 
emenda sob n. 58, dos Srs. N~gncir·a Accioly 
e outros: 

« N. 11 F-Açude do Quixatlá.: 
Eleve-se a verba a 29J:ü00$000. » 

O Sr. Ge~rnano I-lai>islochet• 
(pela ordem) rcquce vcrlllcaçilo el a vota. ~;;iio. 

Procedcndo-sJ á. vcrUicação, I'oconhecc-se 
ter sido a emenda approvada pur gg votos 
contr·a 16. 

W annunci:tda a votação da seguinte 
emenda soiJ n. 50, dos Srs. Trindade c 
outros: 

«Ao art.. n. IL lcti;ra D- Accrcsccntc-so 
100:000$ para t·cconstl'ucção da. ponte Sa· 
nltu.uã., no mesmo podo.~ 

O S.-. Tx•indade - Sr. Prcsirlr. ntc, 
a c Jncnda que vao ser votada cunl,ém uma 
mct!id~. dn ,iusl;içu. rtuo so i111põe ú a.ppro
vaçao d;t Cama1':l. dos. lloplttados . 

A ornentla propõn a vcrtm do um conto do 
réis p:u·a. <t reconstt•ttcção da ponte S:1· 
nhassú , no porto 1b capita l rln Para hy!Ja, 
HCl'vir;o de mani fes to bem publico d a.quello 
Es t<tdo quCl tenho a honrn. de representat•, o 
de inconte~tavcl vaniK~gom ao ~ou porto·. 

O porto da capil:al da. P:tro.hyba, Sr.~. Depu
tados , tem unm solução· do continuidade, 
<tue a isoltt 1lo ccul;l'o tlo E~ta.do; nossa so
luçao estti. eolloca:ln. <~lH nto de quo tNta. a. 
IJlncntla., pol<t l]Ultl ~o cummuniea. o intorior 
do E~taclo com ~~ su;t capit:.IL e quo se acha 
om c.;tarlo do min<t ti'io adcan tadaquc ameaça 
sou pl'oximo ilesa banmnto, tl'azentlo M pu· 
blico il·rcmcdiavol prc,jnizo c a.o p ot•to,rlamno 
de custo::;a r opa ração . 

Ul'gn, poH, atnllw.l' t iio gl'anac JJroju i7» 
publico, provcodo l1 União o pol'to l\ l':tra.
ll yl_m drJS.iC !Joneficio f!Jle é (lc S ll<l e~1:l usiv ~ 
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atteibuição ; porque á União tó ((IW compeLe 
todo o serviço dvs por- ~ o.;, no quu,l não pü:le 
dCixar de cornprehen~!nr-se ~· J•eeon3t.rucçã.o 
dessa puntc que, u.lên -__ d~ ser pl11ntu,d;J. no 
porto, as~enta. em h:- '<mos do rn;u·inha de 
que a ÜJtião aul(;t·e, (;Olll•i senhoria di<'é'Cht-, 
tt)tl:~s as vantu.gans de foros e l~udcmiõs. 

Em nome, pois, do Estado 1h Parethyba. 
peço ii· Camara a :~.pvrovação d:. cmend;c, 
cujct votação o;t<i, <tnllllnciada, ~orno ur;1a 
]H'OYidencm urgente :w bem publico da ho!
l;a.no c di\ Unifto.-

Si a lei ú igual p:wa. todos a Cam;ll'iltlos 
11ep1ttados não pú1lo negar semelhante b~ne
llcio ao li:sbdo da P:U'<thybrt, qn:l.n(IO h:t eon
CP.dido identicos :t outro~ gstados. E~pcro, 
pois, a approvação da emenda, com o que a 
Carnn.ra praticrtr:í. mn.is um acto 1!e jusGiç·n. 
rttlll o povo pa1•ahyb[tUO :tgradecer:í.. (Mui/o 
!Jem; mtâ!o bem.) 

Postn. votos, ~~ rejeit;tda. :L l'flf(H'irl<t emmHl;t 
sofln. 59. 

O Sr. Ta'indade (pela lll'dem) rer1ucr 
V< H'ifioaqã.o da v o ta•)'ío. ' 

[Jrocerlondo-so :l vm•ifle<t~-ão, roeonlieee-so 
tt~rom V<Hado a. favor 88 Bl'$. Deputados o 

eonh'<' 21. l~' a.pprova1l:t a l'Ofl'l'i<l:t emon!la 
~oh n . 59. 

Postu. a votos, (J m,jeiL<Llb :1. ~~111C!Hl:t sou 
11. co. 

1:'os!.a a votos (J approvadn. a. sc;;uintn 
emenda sob n. rn, dns 81·.~. M<~J'<~<d l•:scob:w 
u outros: 

« Accrescentc-so: itO linal do al'ti~o ::" o 
scgnintc<: «e <L dn n. 12 1lo :tl:t... ~-~ 1!:1 IPi 
n. C52, do 23 do dezembro uc lfHl!),,, 

Sã.<J succcs~ivarnentc postas a. voLu~ n J·n· 
jcitada:> a~ cmcnil;~s sol> n~. r.~, n;; o n l. 

W aunun~Jwht n vol;a1;ão cl<L .'{f•gninte 
emenda sob n. G~,, do i:! r•. ~oaJ•es <loR ~" nt.us; 

« Na Vfli•h;t 1:3~-Pcssonl prua. r'onsm·r:l(•iio 
das tlom%as-cm vt•.z ile l2:77o">~ p:u·a. t.l'a· 
baJbadorcs rht T'ijmm, cfiga-so:' 1 !): l!i~~">liO. 

l~~te angmcnto , que ~ 'IJlOnltS 1lc N:3878:',()0, 
j>í !oi in•:luid<J n rt proposkt do GIJVOmo o 
annu pu.ssa.do o so jm;tilimt c:dmllnon to eoll! 
a~ palavr·:.ts Oillpl'eg;tda.i pelo Sr. MiniRk<l 
da Via•)Í•J, no~ ~crts dou; ulimus rcht J•iu.,;, 
qua ndo "e occupa das !loecstas :~ cat•go tia 
lnspoctol'ia d>~s nhr:1~ Publicas lia Ca.l>ital 
Ferl(}t·al.» 

O Sa•. Soa1·es dos Sant-os (pela 
1Wrlem)-S1'. Presidente, pctli a :palavra. ape. 
nas para esclareeoJ• urn equivl!eo quo sa dá 
no paroce1• J~.nwl\) polr.\. Cvmmi~Bii;Q ~oliro (!. 

I_'HH!Ul\;1, fi, [)5,_ 

Na emenda não dedaro absolutamentt< 
qn:tl o lllllllCl',l d.c trab:tlll:~dores, nem t ão 
po 1Íco :mgmcn i.o <L tlial'ln. para. esses traba
llw.dm•()s ; o rpte ~:~,licnto é o augmento de 
vcriJ<.~. peç•o pM;t o trabalho de def'cza das 
(ht·cst:ls tl;~ Tijuc•t o augmento de ver ba 
apenas !le 8::)87$500. 

E8tll a ugmento f<t<,\O·O b:\scauo na. necessi
datlc ul'gontis;ima que ha de fazer e~se SOl'· 
viço com o maior numoro do t rabalh:t
doJ•es. 

Si o honrado rGlator 1l<J. Commissã.o ti
vosso JJOsto a ~ua attc~nç1io sobro esta emcmd:t 
wn·iu. rtuc olla ê jus i.a. 

Qninzc -t~·;tiJ;~llm.dot•cil con1 :1 1li:1ria. tl u 
3$500 elevam a ,·orll:t. a. 19 contos o tanto, 
conforme !Jl'lljJU!.. 

-Sr. Pl'C$ülentr., não me n.nüna outro sen
tirmmt<J, lH~ ltprcscnta,ã.o da. emenda, do qnc 
um sontimr.nto pul'amente ele inter·esse m~
cional. 

Com o!l'oi!;o, (jUom v :1.e ;i. floresta u11 
Tijnca lm de cncontra.t• cnc1·a.vadas alli 
propricd~Hlcs tle particnlal'es cujos habit tntes 
se düo ao luxo de cstabo!ecer alti na 
roa.rgom do,; l'io~, h<\nhdt•os, rios cstos cujas 
<Lgtras sã. o captadas em r c p~es:~s ]mrn. SOL' V it• 
aos litt!Jimntes do;to. capital. 

Aind;\ m:ti~. os alnLgtJs nnnti nlHllll nii:o sü 
pelo eól'l.c rle maduil·as ào con~Gr·ucÇ;ão, quo 
:).l!i. se 1hz ,;om (',·oqucnci:J., como tu.mu~IH 
pot• outt'o.~ como m•l~& í.':l.l'üi. 

Ainl![t il(l. dias -,:ivo occn.sião tlo lot' um 
l.n•ilh:~ute artig() no qual vcom den unciado~ 
os :dmso~ que s ·u} pP:üic(1 11o~ com l'ohção tis 
uo:<sa~ orehhln•~>. que~ ~iiu :w~u.ncttdu,s cl;tndn~
~Íilnll\mltn drtK flo,·t!c;l.as per·toncml t.o~ a o J•:s
tro<lo" vun•li •l"~ Jl:t. l•~ut·opa, ond o ni~o raru 
:th!a.n•;<l.lll p:•e•;us !':dlulo.;os como o tlo 800 li· 
i11·:~s r,nlo illlíL[ ha. pUIWO l;t•mpo foi VOtltlidu 
nm L<.>llil!'.~,; lllll 1lu' l\IJS~"~ nxompla1·os. 

!'oh llOIII, ít n,i,1! radll l.cohu elo a.cot' l!· 
~ounL:J. I' uut.t•uN colhiilv.i na, ob~twva<·àr, : nssc
~lll'fl :\. l:aut:u•a l[lltl ai! Hlu. lt:t bém pouco 
I.Oil!po, "''~~ lng-al' Jon;d nqun da. ftoJ·ostrt du. 
Ti,jur·a,, liJi onconl,mda. nma. cast rle sa.pé, 
tlcntt•u da qu:!.i li:ll'i:t e;eon<lidos oxcmplarn~ 
1!r. Hos;;ts . ot•chidnas em v;•, lo~ 8upcrior ~~ 
() ; fJ()II$000. 

l~to <JllCl' 1liwr qno o pessoal -encar J'()garlo 
1\a fisc:lliz:tc,:ií.o tl:t ihn·es1;a náo é ;;uffloiont(l 
nfio ~ú pal'a ;~ polici<L <laquolliiSl'egiões,como 
aitllla p:LI'<t con~orva~;ii.o e lirnpc;r, ct dos rios c 
out1·os 1:l'auu.liws . 
Pm•conseguiutc,eon~ignanrlo a vot'\J:1 do 19 

contos e ~anto, 11Üo tonlto em vis ta sinào dc
fend"r o intcr·esse naciom~l. 

A Cu.mara. (J sol)m•a na nas resoluçücs o devo 
rlizt;l' unica.mcnlc que nós, rlescuidantlo d a. 
consorv;~\~io da~ flore~l;;~s . nos de8cuida.mos 
'Lii,Dl~'~ll\ !l<~ Pl'OJ?l'Ü\ vida , llol'f)}.lll iJ ~<lbtdo_ 
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que a. rcgiã.o f!CJt·cs La.l influ.<?, n?lo pou.~o, ' 
Jl<.Lr:J. , hcnignida.ll~ do nosso ch ma,. . 

Em orttl'O topico do parecer diz (lê.) 
Parec.o-mc qnc-existo uma contra.dícção · 

erm'(l üS p:J.Lavt·as tio hom·a<lo rehLt.oe o lt 
t}monda clu. la.vr:t do propt•io l'Gia.t.or , solJ 
rl. 72, omle S . .l!:x. <li;r. ( lê) : 

O Rio Gr;;.odo ja po;;sue nm nodt;(O_ílorcsr.al 
e, oxtüti., pmles~cmo.~ .,el-os cst.t~.lJClecuios pelu 
menos ll i.I.S flo i·ost<Js tio ~;~tado. 

.fu lgo pot' esm modo t llr jns·t.iflcnllo o. 
lllillha. C!UO!llla . 

Posta. a, votos, 6 r ejoitttda a rcfcrh.ht 
emcnd:L sob n. 65. 

O St·. Soat•es dos Santos (pela 
ortlem) requer verificação d.•t vot.a.ç<'io. 

P t•ucedendo-sc ;i. vet•illcrtçlí.o, l'cconhcce-.'lc 
iut·em vot'ldo a. f.1.vor 1',4 St~. Depnt.ados.c 
(·ontm ;,r, , · 

O Sr. President.,e -A emend.;t 
s.>b n . fl5, foi :~.pprov:ul :1 por 64 votos cunkt 
5G . 

S;"í.o sucoossiva.mcnto pui!tr\.'l a votos o 
app;·ovadas, as seguinws cmcuclas : 

So b n. Uü, do S t•. F J'ancisco S:t: 
«Ao n. 12 do art. 1"- na :l" divisão (Con· 

survo.ção <la.s cana.liz~.õ,~s), da pl'OpoSta, di 
~n.-~": um n.manuen~o-em vez do um esct·o
v•mte (orçamento vigent.c, p;~g . 108) .» 

Roh n. 67, do Sr . Ft•ancisc:o &i. : 
«Ao n. 12 do art. 1." :LcCL'Cscen f;e-se : 
Um foi to I· da consm·v~u;ii:o do collectoec.~ 

o :tnlcria.s do agtms pluvill.C8 1:800$ como no 
or~~ameu1;o vigente, pag. 113 do ;~vulso) . 

Boh n. 68, do Sr. Hr3rodia "de: S:L : 

«Fica, o Govorno ;ttttorizado a abril' M 
Mini;tm•io d:t rndustt•i;~. Yiu.ç(LI) c Obt•u,:~ Pu
blic:~.s o ct•erli to do 600.000~ p t\l'a occorroe ás 
cl.ospcz:.1s com 1.1. revisão d1t rodo d~ onc:un1-
rncnto,; d.o a.l>n$tccimonto de agn11 du. Ca.pi•;a,J 
Fo•lC!'al, a<~tui~ir;ii.o de nuvos man;tnciu.us o 
outros ntolhoram<mtoK rnclanlltilos p1.1lo ui .:~· 
rno ,,ot·viço .» -

Posta a voto.~, ú l' ll.Í<l i t:td;t a enHHHl<t. ·sob 
.n. 09. . 

g• a.nnancia11:1 n. votaçü.o da S:1gHintc 
emenda sob n. 70, <lo Sr. P~.u~io ca.t•úo"~o : 

«Onde Se Ui :-PI.l.l'/1 :1 linhõl. r\UX•liitl' rl;LS 
co.nalir.açõos <los rios Xet•úm e Mant.icLuoit•:t, 
o~c. , rliga-so :-Pnt•a. a Sl!bsi;ituição da r<:• I e 
velha de nncan:o.monto ho bJ.it•ro.de Bota .. • 
fogo pOl' uma ontea nova cjnn ~:lÜl!aça me· 
lltOl' o ~erviçn d:L rli ~t.ri lllliçii.o de agtw. no 
mosmo IJ~il·I'O . ~ . 

O Sr. Irineu Ma«!bado (pela 
onlem) -Dc.>qja.va que o liDOl'il.llul'Cla.tor p m· 
sl;asse ú. Camar·;_, nm o~larccimento. 

.Diz S. Ex. em sott pa.re.cet· qne (til. ) 
!)~1ura Vol. VH 

O SR. P R"SWJ•:N'I'J'- PQ\:O ao n obt•e Depu
t:~.do quo rcstl'inja. as snas observações; 
porque a ltorn. está. m uito adcant ada.. 

O S1t. lREx;:u M.'o.CHADO - Son tão ohe
rliento :~ V. Ex. qno <\té vou eoncluir ·com 
esf.;\ simples phra.~c . . 

Niio po~so da. I' o m.t<H vot.o sinã.o dt<poi~ do 
ouvit• a. palavra a.utori7.a.rla (Je S. Ex. o, pm· 
is~o. <l•1~cjo aabcl' si rlcn sro das forças cln. 
v ct•b;t-Obra.s novas- Jlildem sor conclni<lu.s 
~~ o hl'a.s jrl. in ich•l<1s c, · ao mesmo 1;empo, 
iniciada.« m;\ is a.lgHrrtas onka.s ?-

Jnlga. S. Ex. que :t yer·b:~ ií surTiclonio ~ 

O Sr. Francisco Sá (pela ÕÍ·dcm) · 
H~ um ongano·d~ p •1l'tc tio nobre Deputado . 
Não Ho de>timt a ()SSM _ _sm·~·iços sômente ;t 
verba. que está nes te JlrOjecto, visto com() a 
Commisoã.o a ceei ta a. emenda. do nu bre Depu
brio Sr. Hercilia d.11 SC.. consignan;io :1 ..,·twhn. 
do GOO: OIJ0$000. 

O Sr. Fa•u,to. CaJ:"doso (1)(;/a 
m·dem) - Sr. Prcsitlentc, esb cmenrla. fol 
aprosont<l.(la. ])Ol' mim, loi apresentada. u anno 
}Ja,-:sa.do,set•à tl.Jll'C8CO tilda no anho que. vem, o 
n será em todos o~ annos quo 011 tiVOl' a honr:t 
dn occupa.t• nm<t cadoit·a neste Pat•la.mcmto . 

No a.uno passa.t.lo foi recusada, porque so 
rlizil.l. quo o ospil'im de opposíç.ão cúga mo 
irupollia. 

Tenho rlomonstra.llo positivamente quo 
tio q11e ~~) tr:tt<L no~ta. crnond<t ú disto : !ta 
nma vcrb<t or·~~~d;~ em 20 mil cun tos para 
f:~zet• o tJ•:~,halho <h canalizaçlirl rios rios 
Xlli'cm e Mant iqueira. ; no omtanto todos o:; 
annns se clii.o 25J J:OGO$}Jara o~Lo ~crviço . 

O (!UO a.coutoco ri quo esi:c suJ•vi<:o nã.o so 
I;J.z pot'<luo ~ô <lc pr~;soal toohnioo so paga.m 
U :t l~;l.lfiO$ , o i:;~u h11 [() :Ln nos, om uma. 
ostta.dtt que só tem W kilomct ros no va.lot' do 
l25:000:í; c:ula. um_ bto quer úizet· que nii.o 
lm e!;tt•adn. no Br•:1l'.il que t.onlm sahirlo tão 
Clt l'õL. 

I>:u :.~proson cni um !'equrlt' irnon to :i Camara 
pcdlnllo informações u.o Govemo neste scn-
ticlo. · . 

Acct·csce 1naiti t[U CJ u dirccto i- desse serviço_, 
<t (1 uom nii.o conheço c com quoru rJã.o tenho 
r·olaç(ios, o S t•. Magge:;si .nfi.o \ 'ae ao log;tr :c!a. 
obr·a., v ive a.qu i n;L <:idade e rl;Lqui não sa.h :3 . 
O SCil :~jutla.n~c, o Sr . Jacy Monl.eit•o, ú cm
pl'cg.~,, !"o rla So(de,brlo !\'a.nional rlfl i\gricul· 
tHJ'\1, () '"~mhorn vivo nr:st,n, cil:ladc. 

li') 
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O SR. ANTONINO FJAUio-- N5.o a.poi:tdo; 1 Slo snccessivamcnte postas a votos e 
não 6 ürnpN~~VJ,do t,a.l. :tjJ[H10Vi.t.d:.l.~, as scgui.ntcH en1en das: 

O SP.. FAu~1·o CAIHJnsn-0 SI'. Flore lL:t de Sob n. 7.J, ,] ,> Se. P:.w (:~ Ramo~: 
MÍl'iLlldiL l'ui CXOill:l':ufu do CiJ.I'!(O !JilC OC· «Art. Jo, n. ]ij (Fi~ealizaÇiL< ;) : 
cut>aVJ. P·'l' niio qncror co1n 2:í0:000$ Ützm· 
um ~erviço que estava OI'Ç:tuo orn 20 mil Sullstítua-sc «Estc:tda uo Ferro Corcovado 
contos. · e FctTO Canil do Itagnalty», pelo seguinte: 

O quo é f<tcto é que esta vel'lm ú gasta listrada de Ferro Corcovatlo c estatistic'l. 
inutilmente. O pPoprio J'ol:üor dc;;t.c orça· da vil1ç:i.o í'eáca.: 
monto me af[lt•mou que o ~et·viço ucaimt•i:t 
c:ste êtnno; no cmtantl) :üntla. tfão S<J ltca.bmt. 
P el:L marcha que segue só pôde ac,\bar em 
1 !!2:~. Venrlm•a.m-sc !'erros velhos IKWr~ con
tiuual' o';ta olJra c com cssCl Llin!tciro o dirc
ctot• do serviço comprou um c:~.rro por 

20:000$ para viajar c;n urwt estrada lll.\C sô 
tem lu kilomctl'OS. Ningncm pMo dizm· que 
falando <J.ssim, é f'azm· opposiçito, pot'cpw o 
homem qao \e1n procellido como cu não se 
move por opposição cega. Querem fêLWr 
economia.~ C<n·~em C3~n. verba, pon1no esta 
vceba. ~uma ~inocuL'<~; garanti) que se rc
cche no Thezou1·o o se distl'ilJue sem 
o menor llcneticio para o ~orviço pu!Jlico. 

Discuti isto o anno pa>wtlo c deixei caiJ~d· 
mente demonstrado; mas o anno passado as 
minh•~~ pc..lavras erc.rn l'ccJbida~ corno <ts de: 
um opposicionista cego . O propr-io Sr. MD.g
ges3í mo pt•ocut•ou p:~.r;J. dizer que csto anno 
se aca.lJU,va o scrvi~·o. Pois bom, o sm·viço 
c.>t:t no mesmo pd! 

Engen ~tO i Po-fisoal. ..•... 
Expcduwt?· ... ·.· .....•. 

Ferro Cart•il do H.agualty: 
Engcn lleiro-Jlsc;l.l. ..... . 
Expediente ............ . 

S:f>00$000 
50$000 

8:650$000 

3:600$00:) 
50~;nül) 

:1:650$000 

(do acconlo com a. clausuh Ili do doere ~o 
n. 3.570, de 23 ue janeiro uc 1 900) .» 

Sou n. 75, do Sr . Fr<tncisco S<t: 
" Ao a.rt. 3• accl'escen to-se: 
« ••• c a9 :1Utorízaçõos constantes do mesmo 

twt. 22 tln lei n. 746, de 1900, ns. IX., 
Xll, XIV, XXII, XXV e o art. :23 da mesma 
lei. » 

Sito considcrarhs pPejudicadas u.s omenJn.s 
sob ns, 76 e 77. 

Posta a, votos, ô rejeitada a emenda sob 0 S!t. FRA~C!SCo SA - Não apoi<.~!lo. Ha. ?S . 
poucos dia s fora.m lançados 22 ki!omctl'os n · · 
om trafego. Po~b a votos. é · appwvada i'. sogninl.c 

emenda sob n. ~o. dos Sr·s. Hermenegildo de 0 SR. FAUSTO CAlWOS0-0 anno passado, 
poP occo.siã.o uosta emenda, ou flissc-está. 
no> Annaes, suspend a a Cam<Lril a vot.a
c.ão, vá :10 lugat' e verá que n~to· h a. mais qu~ 
Hi kilometeo.;. Hoje concito uc·novo <L f'a,. 
lHa!'<> o nv;o u mc~mo convit•.J o \' Ct'il 11uc 
tu riu con t.í nú;t nu tnogmo. 

IJo modo !J.UO g;1st:tm"s este~ 250:000$ 
impl'oticna.mcnl.u. J•:stu anno :~iurla so lllllll' 
tlal•o9 . r-.:n minha consci8nci:L isto ,, uma 
sillü•!UI'a o IJ!l\:1 inunut·alldadc I)UtJ pl'(!Cisa
rnoH :walt:.tr. 

Sii.o SJ!f!ct·.~~iv;uncntc JlUS t<ts :t votos n re
jeitadas a J•ulel'i<lu cJncntla. sob u. 70 c ;L 
sob n. '71. 

l'osh a V<> to~. é apvrov;tlla. · ;t seguinte 
emonila ~oh n. 72, do Sr·. Ft•:tnci~co S[t: 

« Aon. 12 do ad. 1": 

l~m vez tlc. «4a di visito, Olw:ts nova~, (>c;;
~md c.n:tat.c l"ia,l l):J.!':.l. n, c:J.uitliz;tç~b <lo~ rhs 
Xcrém e Mantiqucil';t , etc. , 251J:OU0$•> como I 
n~t;~ na. pt·opost;l., diga.- se: dn tlivisiio. No v;ts 
can :~lizaçõcs, 250:000$1HJIJ. » 

, P~.~ta :t verto~ , é I'l\i'Ji I.:~< lu <l urnu111h~ solJ 
l) . d . 

Mora,cs c outro: · 
«Onde C'JOViCl~: 
Fica o G:JYOl'DO autoPízado a. p rorogar o 

JH',,Zu pQ.rn, conclusão tla~ obras dt~ J·:~tt•ada. 
do Fen·o Mogyana, 110 tt·r:clw !I n Ara gnat•y 
11 C;~t;Lii(,o, » . 

Posta a votos, ú l'(•joitatl;L a e mentla sob 
n.Hil. 

I~ ' con ~ill()[•ada prcjm •.. mda a· omtmtlit l'lí!b 
n. Hl, pci<L appr()vação do seguinte ~u iJ sLi 
tutiv<> ,[a Commissii.o: 

«Fic:1 o Govc!'no u.utorízado 11 prorog<tr 
por dous anno:; o pram 1h ooncils~ão <la. llS

trada de f'orl'o da Praça. da l~cpublica. á 
barra da. Guat•atib:t, ~em onus u.lgum.» 

Po,;t<.~ a votos, ú appeovada. a scgttin to 
emenda sob n. 82, dos St·s .. José Marcellino 
e outl'os: 

«Ontlo convie r : 

Ficam pr·orogatlos os prazo,~ const<l.ntes do 
<lecrcto n. fiG4, <lo 12 de julho do 1800, pot• 
m n anno, lJ<U'<~ il ot•g;tniz(lção o compld<J 
deson ~·ul vinH.·ntv tlo sor·vi(;o o p u r oHo a.q·· 
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nos pa.ra a concliFiio de todas. n.~ ohras, fi
c:tndo o Govorno auU)I'i~udo :t tl•a.ns{ct'ÍI.' 
para a I\strath dtl Fcrl'o Victo r· in. c Minas, a 
pu.dit· do por·to tl<~ Vidorill o a.t/\ igu:ü c:<
tensão; os f<wores de que goza. a do l'oçanha 
ao A1•axâ, quo os peruer:.i..» 

· Jt~' annuncia.da a. Yot:tçã.o da. - sllguinto 
emenda soh n. -83, dos Srs. .JosG Ma.rcellino 
c outros: ,. · 

«Onde convim•: 
Continua u. -rigor·•u· a disposição tlo «.!'1. .11, 

d;L lei n . 400, de lô de dczcmbl'O do 1897 .» 

O Sr . .Joé!Ó 1\•onjn;rdin,:. (pelt! 
ordem) ré11uer a retirada desta. emenda. 

Uonsultatla a Cama.ra, ú concctlit!a a reti-
rado pedida . · 

Posta ri. votos, t\ approv;tdo. a soguinte 
cmnnda sob n . 84, do St·. Francisco Sá: 

«Accroscontc-so ondo convim•: 
. Art. Fica o Presidente d i\ Ropublk..:\ auto
l'izado a abrir ao Ministerio d :1 lndusLria., 
Viaçã.o c OIH•as Publicas o credito de 60:000:i; 
para occorl'Ol' ás tlo~peza.s 1lu. roprt~Scn tação 
tios pt'OtluctoF.a br<tzilcil'os na. cxposiç>ii.o P;1n: 
Amcrican:1 de Burr.~lo.» 

g igualmente appt'OVadl\ o. ~cgttintc modi
tlca.;ão da Commissão: 

«A Commiss1Lo, pot•t;m, reduz o cr•odito a 
quat•enta contos de rêi~. » · 

E' annunciada a votação da seguinte 
omonda ~oh n. 8:í, tlo Sr .. HonriiJ.uo La
gdon: 

«Onrlu convlor : 
I~ici\m orn vigot·, no exercício do HJ02, as 

dispDsiç:õc,; o o ntida~ nc.s art s. 24 o 2:; tla lo i 
n. 74G, tio 2tl do tlczombt·o elo 1900.» 

O Sr. Ilcnri((Ue I.ogd·3n (pelrL 
onl~m)-Sr. Prc.;;illcntc, c.~t.u. mnonda., sub· 
Hcripta pot• mim, contem !luas t><u•tes tliq. 
tincta..~. uma j;~ existente no on;amcnto. 

AconloM, pot•c,m, quo o Sr. rcl:1tot• a.ccei
ton a prirncim uisposit;•ü.o dCS$0. cmcnlla c 
recusou :1. sogunúa. 

Mas ú preciso que cu note á Caso,, e esptwo 
que S. J!;x. o Sr•. relator scj<l o pr·imeiro a. 
auxiliar, porqftc ·essa uisposii,'ÍÍ.o teve o anno 
pa.ssa!lo a app1•ovaçã.o da Cam<~ra., embora 
nessa oeeo.sião ti v esse s. Ex. dõl.!lo parecer 
contrario, comtudo a Cama.ra appr-ovou por 
grande maior ia.. . -

Nestr1s condições, o não trazendo ·a. medida. 
nugmen to de dmlpeza, pet!O a S. Ex. e á. Ca~a. 
quo Clonsmf.a.m tzue a mlnh:t emmula Sl'j:~ vo-
t adõl. intngt•a.Jmentc. · 

O S•·· l~•·e~ident . .,..- SobJ•a esta 
emenda. n. Commi~ã.o pl'O tmncic:m-sc favo
J':we lmcn l;c <lU;Lil to '~" <~l't . ~~ I n con tra 
tlO 2G. -

Posto, :1 votos, é approvada a referida. 
emenda sob n. 85, com a. modificaçã.o da. 
Commis:lão. (Apartes· c p1·otestos dos Srs , 
Deputados. ) 

O §1•. Pa·esi(lente - Não podio, ser 
mais explicito n<t cxplica~'ão que dei :1 Ca
mara dos Deputados, a respeito do modo 1lc 
votar. 

Declarcí quo <lo Commissão ora favoravc1 
ao art. 24 o contrariõl. ao a.r t. 25. Foi nestas 
condições quo fiz a consulta. 

O !Sr. I:Iena•iquc Lagdcn (pela 
ordem)-Sr. Prestdonte, V. gx . não sUjeitou 
ít votação a minha cmonda pa.t•a que fosse 
votada integr:t.lmentc . 

. / 

O Sr . Pres idente-A emenda. <'Stá 
vota.d;~, o st) posSQ a.dmit:ir requcri m~nto 
pa1•a vorificat;ão ele votação . · 

O '"'r. Brfelo FHbo (pelr~ ordem)-
0 nobril Deputado pelo Di~tricto Federal, o 
sr·. Hcnl'Íf!UO L:lgden, requereu u. v. l!~. 
quo,cm vez do submetter á. votaçã.o a mncn· 
da com a. modiflcaçã.o da Com missão, sub· 
metteose a votos l~ omenda integralmente, 
caso a isso não se op1mzcs.;e o relator. 

Ora, o l'olator ficou -silencioso, o para 
con firmar ainda mais i~so cu digo quo,a.gora, . 
nos·ta. hot·a em quo fõl.llo, o l'ela.tot· rstá si- . 
loncioso o approYa es.:m idéa. 

V. g{, Hubmettou a emenda com ·a mocli· 
flcuçã.o da Commissã.o e muitos Deputadt>S 
votar<Lm pensando que votavam confor·mo o 
l'Oquel'imento do nobre Dopntn.do da Capital 
Federal. · 

Assim, pllnso que, a t i tulo do voJ•ifica
t;ão, V. l•:x. ]lfJdorá. submetter il votaçilo, tio 
<\CCO!'do com o poli ido foL·mula•lo l'Blo digno 
rr.pl'osonta.utc do Di;;tricto l•'ndeL·al. 

O Sr. Francisco Sã (pela m·dcm) 
- Sr. Pro;idonte, não me pponunciol sob t·o 
o assumpto, porque entendo quo isso não 
me cahi:t. 

Agora, pot•úm, llirci qu(l a emenda. tom 
duas partes : uma co:upleta.meotc dilfm·ente 
da outr:~. e pa.rcco-rnc q ue a. Gamara. as devo 
votar scpar·ad:unonte ; que a. Camai•a S!l 
deve pt·onnnciar sobre cada. uma dcs~<~.s pô1l'· 
te.~. do quo ou não f<tço quosiü.o . 

Po.~!;a ele novo ~~ votes, é a.ppt·ovalla a 
emenda rio 81·. Hnnriqun Lagden, s.:\lv;~ a 
mo(lllicl\i;ão proposta. polit. Co•ntni~;::i.o , 
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O Sl', I_,I;es1den-te~ Decla,t•a que a 
Gommiss1io se prormní!iou de modJ f:Lvora \"Cl 
á primt~ir'a JXtrte d;L emenda, o <Ir; mod.o i'.:)n
trario <1 segunda :pa.rte. 

E' O.llllllnciit!lit it YOb(;'i,o (in, mouiftcaç1r) 
da Commi~são. ·· 

O S.-. B1•icio Filho (pela m·âem) 
~Tenho :1 ponderal' a V. G:c que o (1ue tl 
Cornmissão propõe ú apen:1s <t rejeição do 
outro artigo: aliá.s é o pr<>prio rchLt~r quem 
acal.~n. de .dizer que não faz qae~t•lo d<t re
jeição !lo n.rtigo. 

O SR. PRESmEN"m-A Cn.mara decidil'á.. 
Pos&;t a votos,é :1ppt>ovarlu, ;~ referid<l. mo

difl.caç1í.o da Commiss:io, 

O Sr. Dt•icio Filho (pela m·dem) 
rcquor verificaç-ão da votaç;io. 

Precedendo-se á. vel'ítl.caçiio, raconllece-8e 
tere rn votado a 1itvot• da modificação da. 
Commissão 64 Srs. Deputado.; e contl'li 55. 

Sã.o succcssivn.mentc postas <>votos c re
jeitadas as llmcmLas sob n~. Sll c 87. 

E' o projecto assim emcndarl:J, <>IJ[JI'OV<L<iu 
om 3• discus8iio e enviado á Comtni.~~iiu de 
Orçamento p;u,, 1'e1ligil-o de a.c.:.ordo cum o 
vencitlo. 

o ·sr-. P•·e~idente - O Sr. Depu
ta.rlo Sealll'it, como rel<ttor da Commissão 
de .rustic;a, l'cqn"L'eu n:t scssiio de hontom urna, 
peol'ogaf:ão de :50 rlias para se ultitna.r8m os 
trabnJhos r1<1 Com missão do Cutlígo Civil. 

Entra em duvitlu. si ,Jovo .sulJmctl~m· i 
Cama1·a o.lse l'eq_uorimont'l, pur:1u~ a Cam:ua 
S<i póde lcgalmcnto funcr>ionar a';,) 8() rlcste 
mcz c niill s~li si pu,hJ eottct~rier pt'<m)· 
ga.çã.o para :~ Conunis~ilo 1lu Codigo func
cionar cxcuu<mdo at) pi'aZ•J do snn i'nncdon;L
mnn t, leg·al. 

PnP consr.gni11 te, C<lilSultu :i. Ca.m:!.l'a s .• bi'C 
u nspo~ie. 

O Sl". !!!ien.b1•a (pl!ta u!•t.lem)-S1•. Pl'O· 
sitlcntn, n, JUÍ:lS5.o 1lcsb Commi.-;>"ão não e$tlL 
depe ndente d:t t'Junião dtt C<tm:tra. 

Si :1 Commi>são c ntc:n,lcsse pe,lir, n1Lo 30, 
mas HO dias, si a Cama1•a O.l LIL;sse, a Com-. 
missão podoJ'ÜL tralmllta.t· dnl'anto as f,~ l'ias 
}larlament:lres, po1·quanto, é tmu Cummis
são o.>:pecii1l o o a~>nmpto de que se uccup;t 
é tão irn purtante. r1 ue a Camar;t julgou de-
ver rof<H'Lll<lt' o seu- Regimento. · 

Portanto a Commi~~ií.o do Codigo n11n eshi. 
adstricta aos tPi.L. b:.t.lhos parlamcntal'OS e ou 
já tivr. ocea.sifio de oxp!il'<.l.r i>to mesmo 
quando roquel'i a primoil•:t Ill'Ol'Og;L('ão qun 
cx:ce día ao pntzo d:1 ll\'vl'Og<tçJ,o do Coa
g r.•nsso, 

Pori~an~o. o c.'\so jci. <) jtllg~do pcl;i C;tmar·a .. 
ol ht Pi~tlc concBdcr pa\•a · a Comm issKo do 
Codigo um Pl';tzo m :1im· !lo que o marcctdo 
pat':l :t,; sua> ses_,õr.,. 

l\esr.as condiçÕ)~ insisto no meu r equer·i
mcnto: a Cmnmisdil:o pt•cci ~n. do m ais :~o 
diD,s para ultimar os sous trabaH10s, c ~i a 
Carm.ra estiver cnccl'l'a rla clla entregMú IHt 
soct'iltarL\ o ~ou t.rn.ballw. 

O §~. l"'aula Ramos .. ( ·) (;nelg 
m·rlvm) -Creio qull a. qncstiio ü p<ll'a.monte 
regimental, 

E' certo que pàl' intl.icação rlo Sr . Depu
tado Varelht nêJs abrimos uma cxcepção no 
Regimento para r1 Commis~ã.o cncarrcgarl;t 
do estudo do Codigo Civil, 1'azm1Llo um R egi
mento á. pa.t•to pelo qua l S() rege: est:t. Com
missã.o, 

Lançando mão rlcstc Regimento cncoirit·o 
no § 8" do art. L • o seguinte: 

«Ü p:orccet· ·sobro o p rojecto set·á aprcsim
tado á Camara no Pl'a.zo maximo de seis dias, 
c con \omplado na ordem dos trabalhos 
L,'J dias apó3 a sua rruhlic :tção, podendo a 
mosm;< cam;Lrn.. ú1cdeante rcpre·,cntagão da 
Com missão, pl'orugar c ss3s pr<tzos p olo tempo 
que julg-ar conYCn iente. » 

Ot•.t, o pt•azo p~did o p ela C nn missio de 
Justir,'a pa.l'a. os t t•aballws do Con gre.-;so v~c 
ató lO cln dozombro, isto 6, a. cont.11' de lwJfl; 
!7 tlia~; o prazo pa.rto :1 ap i'Csen tação do pr o
jcct r lo Coclígo é .do 30 die~s, a c,mtar Llc hoje , 
port:lntcJ, qtmn,lo a C;~mat';L j;i estivee ou~ 
cerra.rl éL. 

Enhogar, pois, o pPojecto a quem 1 
·O Sn .. SllAEI:A- A. sccrot<tr'Ü\ . 
O Stt. PAU!.A R.u ws-A' s~crotaria , não; 

ú ;i Ccww.ra, JlUl'C!UO o Regimento diz que 
L5 dia,; depois d:1 p ttblicação d o p:t rocor e!lo 
s :]t':i tlarlo par ei ordem . do dia , 

Mas, si daqui a 30 di:Ls é qno sel':Í. ap m :
~euta,lu u ptti'C) C[Jl' e a C:unara j<i cstivct' en
ccf'l'iLil;~ corno a .Mc.Ju. p odot•ti; ch t' pal'<t o1·dcm 
do dia o p!•ojecto "? 

H<L impos>ibilitbldc manifo>ta do pedido 
em fcwc tlu pPopr•io Reg-imento, acho, pot•
tanto, fJne n..rlndda leva1Hi~il<1 p :n· V.Ex., 
St•. Presitlcnto, t em to(!n. a procodencl :~ . 

Deve SOl' dado u pmzo até o !lia LO, 
porr1uo a. Camara c>ti re un ida.atê o u!a, 10. 
E liopois se cJnocLlcrá um novo pra.zo, ou 
só t lllllLPâ. um:1 dolilKll'<tçio qualguer tl.cmtr o 
do Regimento. (1lpm·tes.) 

O Sr. Presidente ~Attengi:Lo! 
K:chmcicl.;t como so ach:t a. questõ.o pelo~ 

discursos dns Srs. ~n;tb1·a u Pan l<t Ramo~, 
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•:onsulto {!, Ua.nt;u·a si eunc:eue a proeogai;lw 
uc pr•az:) l'C([llet'id<l [lC!O s.~'· Deputado 
ScalJt·a. 

. Foi concedida a prol'ugaçáo. 

0 Sl-- Dricio 1l<'ilbo (pcút ordem) 
-Votei a fu.vot· d:1 pl'orogrtção. Eotl'ct~Lnto , 
como desejo que sr.j:t1n tbüas as votaçõe.l,. 
havonuo numero lll;;<tl, reCJ.udt·o a V. Ex. 
que mande.. proccller ú. vct•ifiNt\~1\o d:.t vo-
tação. . · 

O Sr. Pa•esiclent.e--Va.e-se pl'occ
dcr <L vcl'iflca~:ão. 

Votat•am a f;Í.VOi' lOV ::>t·s. Ueputa.d.os e 
contra 12. Foi ooncedíd<t. (Pausa.) Conti
núo. a votação. V<te·S'J vot:u· o peojecto 
. n.l2l,delVOl. 

São succossivarnentc postas a votos e re
jeitadas as emendas otlilrecidas peh>8 St's. 
'rl'inuu !vl:tcltaclo, P_;t•eir.t de Lyt'a. e Tei
xeíea. de S;í. ao rcfericlo projocto n. 121, do 
)90[. 

Em. seguidtt, é ]JO~to :t voGo~, appl·~v<tdo 
nm 3" discmsão o envi_a(lll <i Co!llmi:>sao de 
ltcdacção,, o seguinte 

l'ROJI::C'l'O 

N. 121 -~· llJIJ! 

U Congt•cs~o Nacionu.lrc~ol v e : 
Ar•tigo unico . Fic<L u Potlcr Execatim au

turizadu iL abril' :w Ministm•itJ il;\ .Justi(•<t .c 
Negocias Interiores ~ ct·c,iito dê· lOO:f!OO$, 
Sllpplementa.r ao n. i4 do a !'C. 2° da lei 
11. 476, de 2U de dezombro dJ 1900 - Dilig•\11-
cias p;l liciaes ; f<tzendo as ntJcessaeilts upo · 
ra.çues c rnvog;Lda.s a~ disposiçÕt!S QIU con
tt';Lrío. 

O !§r•. Bricio Filho (p/Jla onlá,l.) 
requer vm·iftcuçfto da y,)tuç:'to. 

ProcGdondo-se á vm•ifica.ção, Pcconltoco-~n 
tcr·cm vo~atlo a favot· lUS Srs . Dcpum.dos, c 
contra, 12. 

O Sr. P.-esidente- Est~o Hndas 
as v o t,ações. 

N ão haven~.o mLtltt mai:! <~ tratar, v ou le-
Vi\ntar a ~e~'ão . • 

471 

tili !Ht solioíÍKiuo em occ~t~ião opportuna a p a
la. VI'" pela ot·ilem p<wa, apt•oveítando o 
tampo qne resta, vi,;to como a se~são come~ 
çou 25 nünu-tos dBi}OÍ--> do Jl1(Jio-dia ..• 

0 SR. PAUJ~·'· R.,ur"s- Não ha Ütl; não 
podia porque âs l2 I/ 4 não havendo numero 
não lm ~es.:ão. E' do Regime1lto •. 

0 SR. CA.SSIANO DO NASCIMSNTO - • • • Vir 
emão requere!' a V. Ex. que consulte á Casa 
si (!Oncotlo tlispsus:t dG impressão afim de s Ol' 
votada a r•edacção do credito que se ach<~ 
S~!bl'O a MCSiL. . 

GulllU "'Í'. Ex. declara ~stw ·suspensa u. se~
são, depois de,; tas palavra.> nad<t posso ro
queeer. 

O SR. PRE81JJENTE -· A ~ess1io n ão c~t<L · 
suspens~t . 

O SR.. CASSIAN:o DO RI.SCl~tllNTo .,-- En tão 
pos~o formular o I'equerhncoto . 

O S1~. PR.i':SID~;o;TE- Púde 1\.Jrmuhl.l· o, 
o S1t. OASSIANO Do NASCIMJC::-11'0 - Entã.o ·· 

repito: rcqueit'o a V. Ex. qne constllte ti. 
Carn:>ra subrc. si concedo dispens<t , do · in
torstiuio afim de se votar a redacça.o do cre
tlíLu 'i Lll} ~~ l/1, ~u lJ r e a Me~<t. 

f~ Sr. (Jaula Il.:unos (pei{J. Ot'de,•) 
--St'. Presidente, acredito que V. Ex. n"ito 

. pôde cstl1.l' de a.ccorde1 com o illuske Dopu
, t~~(l1> pelo· Rio Grande do Sul porque a dech,,-
~·açi\o que S. Ex. aca.ha de f<~ZCI' impori;:.b 
nn1~t censura~ a, V. ~x. 

O SR. P~tesLDBN1'E-N11o <\Cceilei t:omo tal. 
O Sn. PAULA RAMOs-Quer V. Ex:. a.cceit e 

o a não aecciGc como tal ha. uma causa su
pet•ior aos <J~Cl'ttpulos e ás suoceptib1lldados 
de V. E:c, quo é o Regimento. (Apoiados . ) 

O nolJL'e J)(Jputacio pelo Rio Gr<~. ndc do Sul 
nã.o pod1<~ dizet• que 1:;. Ex. allr itt ·~ ~essão ll.s 
l ~ horas o :6 lllinutoi. u nosso Rc>gimonto 
di!. quo a,.; segsõos conteç.arão ao mtdo·dia. o 
que, ~ i u.tó um qu<Lroo do hm·a dopais não 
ltuu ver na Casa um qm~rto de Deput~~dos, o 
"Prll~itlentll tleclar<1r<'~ ([UO não pódo ha.vor 
ses~ão. E' is~o que dizem os arts. 56 e 59 df) 
Regimento. 

Ü Stt. CASSIANO DO NASSIMEN'l'O-Fi z um 
requerimen to de ordem;~ si não tem fun!la.
mento, abro mão dello. 

O Hlt. PAULA l{AMOS- E eu viro <t t ribuna 
par<J. pro l':tr '[ue tiulla l'azão qm1.lldo pro· 

O Sr. <Jal9siauo <io ~:~!Scl-' t•l.,lo"l contl'<l. ,,s pal~WI'as do V. E:.::. 
m cnto - Pcr;1> it pala vra p.;Iu, Ol'uem . 

O S tL Pw~~HJEN'l'll -Tom ~~ palo.v t·~ o 
nobre Deputado. 

O Sr•, (Ja@t;!iano do N;~ulci
l:nento (pel<t onkm) - Sl', Pr<l~illullt.l: , lltl 

O Sr. Pre ... "idente - Não tenho 
const.rangl ii!Olli;o algttm üi ll conl'cc;~ar l).Lt<\l· 
que!' equívoco qnc comrnctt<~ nu, ilir•ecção 
dos t.Pah;llJJn~. E' e:mcto quo (lcclaroi quo a. 
BCs:!<\•J \l~Ca\':~ smpens;1. N(~o o (leYiu. Ül.~IH' 
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AíiNAES DA CAMA~A 
----------------------------------------------------~ 

. ]Jorfrnc ·t inh<~.mos aiml;~ ;L hum do oxpeclicnto. 
P<H'OCOtt -mc, porém, qtHJ JliH' uma ·qu!);;tão 
tlo cin~o minutos não t lcv i;~tnos lll'ctorir ;t vo
ia.çã.o d;t J'Cda.cçii.o tiO lltll pt·~jccto -illlp01'· 
tanto {aJloiados), 03p:~ci:'l.l nwntc qu<tn<lo não 
ha.via , nem ha Ol'MOl' i n~<:l'iplv no c>xpc
dicn~<l. Nc~_las eondiçõm, vou snhnJctter :.t 
votos o r0qncrilncnto tlu Se. JJopu~a1lo Cas
sian:~ do Na.;cimooto . 

Posto a. votos, 1í a.pp1·ov:~do o t'ilqum•imcnto 
do SI'. Cassi i~no do· N;tscimen i.o pedindo tlis
pons:l de imprcss.'\o tl:l l'Cthlcç(i,o lin ;~ltlo ,Pt'O· 

_jecto n. 12t, (Te 1001. 
Em scgnid:1; é s~m <l<:h:ttc • ~pp;·ova<la a 

r cllacç.W final do lll'ojcc'o n. 1 ~ 1 B, de 1001. 

O Sr. P odt-•o I~~~•·nn•n.buco 
(71~la onlem) requer verificaçii.o dü. vo tação. 

Procedendo-se á vot•ilic.\ção, reconhece-se 
t.crcm vota.rlo i\ f il.vor 71 St s. Depútatlos c 
contl·a. 13, t otal $4. Não Jl<• numero. 

O Sr. Presidente - Não lm nu
moro. 

J:i'ica a ,-ot.ação :t1lia.da. 
Pi>SS<I.-sc i llot;a cll•.>tinatht ao exp.nliontc . 

O Sa•. c~u·los de Novnos {i'' Se
<•rct.cu·io) dcch1ru. que não lm uxpodienl.c ~obre 
a MCi:i:t. 

(.)Sr. l•resld eute - Nitn h:.wonclo 
nonhum ol'<U.Iot· insct·i pto cJ nenhum Sr. Depu· 
t;LdO ll<lllO,ja.ndo USRI' da. !l<Ll:tH;~ . no OXllC· 
cliente, ''Ott lcvant;w •~ ~essãu . 

A ot•,hml tlo di:\ [)J.t '<L <L Hes>i~•l do s:.·gun(la· 
feil';~ , ;:.!;j 1.!0 C!Ul'l 'Olll>t: 1\ <L SLl ;,(LIÍ iltu: 

1" pal'to, <Lté ás:!. I(;, homs ou 1.1.11L~~ : 

Gou ~inu;~;<i.v 1h :!" di.•cnl!s:i.o tlo llJ'ojcdo 
n. !/W A, dn l!I{Jl, CUIII piU'OCOe sobt·u etllOH· 
d;~s ollet•ecitliw p;tt'll 2" dist:tt 'ls::io •lo projec&o 
n. 2W , <lesGo .auno. rruu ftx:L :t llos]Jcz:.~ elo 
Mini~hn·io 1h1 OUJl'l't~ p ill'il o exercício tlc 
!U02· 

DiScussão un ica. do projccto n. 204 A, do 
1!)01 (do Senado), concedendo um anno 'elo 
licença., com Ol'(lona.do, · ho Dt·. Z;wll<wías ct·o 
Rego Montob·o, ,julz do Tribunal Civil o Cl'i· 
minal, p:tra tru;at· de 8U<L saudo onde lhe 
convier; 

Discussão unioa elo pt•ojectt) n. 183, do 
HIOI, autoriz:tnd) o Pmlct· Executivo a eon
cedor mu .;tnno d~1 f i.Cútl!; a, com o ro~pccU v o 

,) ordenado, ao 2' osc ript· ll'iU'IO rh1 All';wdugt\ 
ele 1\!;t,náos l~nc1a.~ fOI'J'Oir::t Vall1•; 

Discussão unic" do pl'ojccto n. 1\JO, dtJ 
1001 , autot' iZ•Wllo o GoVfli'llO il <' l!llC(!!Ict• ao 
rnllchiuista. ele 2• chLs.;LI da l!:~tl'adüo de Ferro 
Cen·~1·a.l do 13ra~il Acltillos A1•nat1<l Coutinho, 

um anno de lieenç,a,, eom or.ton(l.<.lo , pa.t•a 
tt·atat· de sua. sandc ondn .Jitc convior; 

Discussão nnic:• tlJ prÕjecto n. I6V, do 
HlO l . autot•i·\antlo o Pudcr·J~xccutivo <\ con
cc•IOÍ' nm ;~.nno ú :1 licetu;:L, com o ot•dcn;~.•lo. 
a que tivCt' tlil'oit:>,. ao bach:l.!'C.l Man~~t 
IgrF•cio Carvalho de !v•CHdonça, Jutr. scccw
n:ll elo Estado do Pat·an~L; 

Discussão unica do projucto n. 71, de 1001, 
:ultor iz:t.ndo ·o P~·esidento du. Rc(lubfi<'~~ a. 
concctle r a Antonw de S<Lnta. Cec.ft<L Jumor, 
fl~l do thcsotn'cil·o d;t Delega.ei:t Fiscal tio 
Tltcsouro F"dCI'iLl no )!~st<tdo de Minas Gc
racs .. um a nn:> lle licença. p;tra. tr,l l;tu· do sua 
s: ~utle ontl.o the convier ; . · 

Discu&lão uni c·, do proj!Xlto n. 24 1, de 
WOI, a.utod.-...'lntlo o Govm·no a. conccdor nm 
u.nno de liccaça; com tod:J o ordcn:tdo, ao 
prC11ara.<lor cfl'octi I' o ([:.1 c:~dcil'a.- <to o~o.i·açõe.i 
o applrclllo~ ela. Faculdade do Mcd-tctnt~ do 
Rio de .Junciro DI'. Hcnt•iqtic de Tolodo Do-
dsworth · · · 

Discns,fio uillci do }Jt•,•jccb n . 1St, do · 
1901, aubri1.a.ntlo o Podet• Executivo <1.. con· 
ceder doas a.n nos do licen\a de accordo com 
o disposto no§ 2• do :u·t . . I • do regula.men to 
pnblkado n :.1 ordem do dw. n. 495, de 17 de 
j;~.ncit·o de 1866, <i!J c..1.pitão do C?I'[l~ do c n· 
gcnhciro:> Alft•mto Soa.rei d:> Nascuncn to, 
p:tr<~ t l'a.\<11' do seu~ i n tot•esl>Cl3 ; 

Discu ;s1o uniciL do pr11jccto n . 167 B, do 
!UOI, omcnú:id() Senad o ; ~o pr•oject.o n. W7_A, 
dos tu a.n11o, IJIIU a.utoriz; ~ o Podot• Exccu t1 vo 
a }>I'OI'O"lU' }>Ol' lllTI i\0!10 iL l iceOÇ.;J. COIICOIIida. 
a. hhnool Joaqnfm ~·m·rcit•:t, por toit·o dt\ cx
i.ind:L inspcctot·ia Gct·a.l do L<;st t·a.d:Ls úo 
Fet'I'O; 

2• 1m•·le (:l~ 2 1/ 2 lw t·;w ou ant\la) : 

Cuntinuu('J.o d:1 diSCU"-'<!30 ml iC<~ tio pro· 
j t:e~v n . 13:Í C, de 1!101, com p;troear sobt'C 
'cmcud<t.> offot'c)citl:ls na 3• di;o;cussi o tio p t·o
jcct.o n. 13:1· A, dc~ t.o anno, que autol'iza o 
l'odct· l~:ncutivo <L u.brit· uo Ministc,•io da. 
Ju.>tiça. e · Nogocios In tcriom3 o orodito do 
11 :20)$. snpplemmltat• ;í. vc1•b:1 9-' do ar t. 2'' 
dil. lei n. 746, de 29 do dozcmb'ro úc 1900 ; · 

S•discussão do projccto n. 255, dulOí,) l, 
autm:iz•wdo. o Pvdúl' Elccntivo a <tllrir 
ao Mirlistcr io dn. GtWl' l'll o credito do 736:424$, 
snpplemontar tL verba. 10•- l~bpt\S- do 
a.rt . 15 . du. loi n. 740, de 29 do dezembro 
de tOOO; .. 

C'-t•uti nll:v:rw th tli~cus.~ã.o mücn. do pro- · 
jaccu 11. 1!15 B, do ll)OI, com [lilt'COOr sobre 
tÍs umen(l!~s otrorcc idu.R ua 2 • dhcus~ã.o do 
prujecto n. 103 A (d .J Son•~• lu) , '/li O <:Pea 
no IJis~I'Íclu Fotlcr·nl m ais 11111 otnc u 1111 t'(l
gL~tro de hypotlwca;;, com ·~ d .. ~ i l(n:L•;iiu '" ' 
rJ•r·cr.il'o; 

~·· di::10ussão úo prujec~o o. 21i7, du !UtH, 
U.ttto1;izu.ndo o Poilm• Executivo ;t ab1•u• 
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:10 Minist.cl'ill tht Fawndtt o credito el e Discu.,~:io nn ic~i. do p1•ojou:,o n ;· 242,tle lRH5, 
177: 12 1$620, Ullt'o, su!Jp.lomcntar (t verba clcva.n!lo "100$ mcnsa.c.~ a pcn~io q11o per· 
n. 33, do <H'í; . 28 d<t lui n. 740, \lü 20 de de· ccbll O. Cybclc 1lc Mcnclon(:ct SouzaMontuiro, 
:r.cnibeo de 1000; viu v:t do tonontc honortü•io do cxorcito l:L·· 

1~ disottssâo do pt•njcct:J n. 15~1 A, de !001. lcodoro Avelino de Souz<~ MooteiN : · 
· insti~_uindo um r e:;istro da 'I gpcraçihs do 3• tli;;cu;;.,iin do pr:nj1•ct.•J n. 120, de LOO I, 

cambio; . . autot'izando o GoVQrno a abrir ao Mínistcl'io 
2• discns;~io do pt•ojecto n. 253, . ti c 1001, tlil. Guerra o credito cxtl'aordinat·io de 

;\ntot•iz:wtlo 0 Potlm• Excc11;in:>. a al>rit• ao 2:40!$800 para pagamen to ao m<l·rocha.l Jusó 
Mialsterio d<~. Fazenda os creditas exkaortli- tio Alrncid<\ & rr cto, em virtuolc do sen tença 
narios de 2:676$445, ouro, a2.9;H:fJ()0$332, do Su!}t'Omo 'l't•ibunal Feder al ; · 
p:t.pel , pat•a. at\cndor ao pagamento do ui vi- 2• diseu~são do projccto li. 207, ue 1901, 
da.s de oxet·cicjos firídos; cl'oan,Lo mais dous !oga.ro:'l de fieis do thc,,u· 

reit·o da. ltccclmdoria. da Capital Fedem.!, 
i" discu~o do pro~ecto •n. 202 A, de com os vencimentos dos e1xistcntes; 

.19~1 , autor•.~a.nuo ~ •. uover~u. a tlc~~~n.d?t: . Nova diSCI!,Ssâ.o do proj <!Cto n. _102 R; de 
a~. a quantia. do 5 : -~ p,na. auxtlr,ll as !901, ·rcdacçao pa.r·a. nova. discu~'>ll.O do pro· · 
tloJpczas de 1.nstall,\ç,IO c os trabalhos do JCCto quo antoriza o Poder· Executivo a. con· . 
Congresso Agrteoht i . ccclot• dlJuS a.nnos d ~ liccn~.a.. com soldo silli· .... 

Con tin u açiío da 1• discussão do projocto ples, ao capitão do Corpo dll Bs ta do Maior · 
n. 139 A, de 1901, e.;t:lpelocendo que as do Exercito -Pedro Bo~clllo da Cunha,' pi~.ra . 
c·~a pa.s dos . officiaoo do cxet·ci.to o at•mrula tt•a.ta. t' do negocies de seu intercs~e dcntr·o do . · · 
utinc:t ser.Io infcrio~.:.es ~ l$400, qna.lquor palz (cmend<t <lestacada.. do projecto n. 102, . 
que seja. a gua.rniça.o 't que portcn~;:tm, de 1001) ; · 
salvo as exeopçõcs da. le i ; Discussão unica.do pro,jccl>o n. 187, de l Q()I, 

2a discus~ão do pe-:~jecto n. u2 A, do 1901, elevando de 60.~. a HIO$ a ponsfi.o mnnsa.l 
a lterando a cl•t~se 1~ . n. 1, das Tal'i!'a.s uas do aH\3rcs honol'at·lo do exercito Antonio 
Alf,;odngas ; · Paes tlo Sá BatToto·; 

Sa. didoai!i!ão do pr.1jccto n. 180 , de lllOI, 2·' ttiocu.Hãodo projocto n. l06A, de HIO I , 
croanclo v;u·ius cargos ua Rer~<u·ti~1Lo Oot•a.l autorizando o Governo a <Lbrit· ao Ministcl'io 
do11 Con·clos o ma.rc<mdo·lhr;:; os respceti vos da .JI.lSti<,:<L o Negocias Intcrioro~ o e!'cdito 
·vencimootos ; . · nccu~<Ll'in pa.ea p :Lg_<tmont'J do premio de. 

· 2" dii!Cu~são do 11rojl."Cto n . 174, tlo 19:)[, v.iagnm, tlc quo LI':1ta. o :J.I't, 2.21 rlo Codigo 
lll<tlltlan!lo quo o 'Governo tia. JtcpuiJiica do I•:n!>ino, coníerido a Pedro Dcmosthcnes 
intlcmol:.w, com <\ r1u:tntht tle 70:000$, a Raclw ; · 
Victot• McirGllc.> de Lima, pelas t!cllp:~za.s 1111e DiSCtL'lSiio unica do pt•ojeeto n. l ~6. do 190 1, 
ft~Z com :t Jlintul'<~, monta.gom c custeio do c.'! t<tl.JeltHX:IHII) f[ttO a.o cn~Nnhc it·o Al'i~tidcs 
l'anoram<~. <..lo l.}csc:Jbl'imen Lo '<lu Br;~zil (co111 (:;.tl viio de Queiroz, <tpoll.:nta.do nu ·ca.J•go de 
sub~titutivo tl<~. Co1urn issi'ío do Ül 'IJillUUIÜlJ U? olin:cto1· tliL ::k:r:r·el.'ll' i<L tlfl .Min istol'io du. Ag ri
lll'~jccto 11. 2G I, tln 1\100) ; cultut•a, Conuncrcio c. OIJJ'a,:,; PuiJHcas, com• 

Ja tliseus.-;.'úl 1!0 lll'l.ljeclo n . 142 A, tlo l!lfl1, pow, lh.Jsllc ;1 a.]loJSCilt 'llloria., o OL'•Len:Jotlo de 
l'OOI'g<\lliZa.IJ(\0 O COI'lln tlO Cllg'lJIIhulJ•o:; . 11:\· llUI(CJI(LOÍl'O·fiSc:d de ;_>a Cl<ll:iSC1 C0!'1'6~]10ritJOJ1to 
v aos il tlxantlo o pessoal do re.~p()ctiro !JtHuh·o :~ :.!5 t\JJnos do sot•v i~'O; 
ot•dinu.t•in (com p:u•oocros tl.1 s CouJmHI:I:ios Discussão uni6a. do pi\Jjccto n. 1-ii', tlo I"JOI, · 
tlu M;uinha o Gttel'ra o Orçamento); o.uw.rizanilo <I Govet·no a mandar contar t'o 

3a dí~cus ;ã•J do projecto n. 132, do IUO I. ca.pit.iw de fragata Fl'<\ncisco C:u·Hon a anti- · 
. autoriza.tHlo o Podm• Executivo u. abril• ao ·guidad<J ela d;\ta úa promoção oíquolle posto 

Miniottn•ío tla. Mo.-inlm o crcclib do 100:000$, om 26 tlc ;;,bdl de l8'JO ; 
supplementar ao :trt. 8", n. 24- Obra~ -da ~· dbcu~.~ão do pr.Jjocto n. 218, de 1001, 
lel 11. 74C, de 29 do doz·.JmlJt·o do llllJP ; · autoriz<~nilo o POL1or l~xecutivo tt auril• ao Mi· . 

. 2• uiscussão do proj~ct.o n. l :l l, do l\101, oistorio ua Ma.rlnlm o Cfll(li t o de 6: 121~'70 1, . 
autorizando a Poder Executivo' a a1Jrtt• ao supplemcntar (L vot·bu. 8• do art . 8° da lei 
Miniitúl"ÍO du. Fa.:r.cnda. o Cl'cdito cxtra.OI'di- n. 746, de 2'J de dcloiUbl'O de 1900, p;u•a 
na. l'Í~ lill l : 132$ pªm pagamcnb a dive!'sos pag;tmonto tio i!ohlos quo competem aos om~ 
oporuíos da. Casa da Moeda.; ciuo~ tmnsf'el"hlos JIUL'a o quadl"o da. rc~er va. 

1" di~u::~:são do projot:to n .(i A, de W01,dc· depoil:! tlc <Ulnullath\S as Nspcctivas l'cflJrmas; 
clu.t•ando abo1id<t :1 u.ccnmulat;ão du,.., c:tdeil·a.~ 2• discussi'io do pr ojooto n . 222, de 1001, 
1lc logica. e de litter.a.tul':.t do Intur rmto do detcrutin:mdo <ruo os otliciacs do exercito, , 
·Oyuwal!in N':lt'inn:LI, sol.J õL regencla de um armad<\ e clas.~e~ anncxils, rMoqnndos ou· 
1) cu. lhctlt•a &ico,e manda.utlo.pôl' em concurso quo se venham a refol'mar de a.ccórdo com 
~~ Cil<loH·astluo vag-J.t'um em consoquoJlcia l o~ docrotos ns. 108 A, de 30 do.tlozombro ·da 
tlt-:;1.<.1 tlispo.sio;ao ; r8\19. c ]()3 A, de 30 tio janeiro de 1800, vo• 
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Iúntal'ia uu c·.onrpul~m·i<.LllHlHto , ·t~em o.li••cit.o i!• discusiLo d1.> lJI'ojocto ll. Iu:_;, d.c Wfl l , 
üs .vanwg-ens cx;mula.s. no ~I VtLr:t dú Hl do m<wcan(!o o> ú<l~os o êt Jôt'lllit d:1, reYh1io 1las 
dezembro tlt: 1700. n t'csol uçl'i.o de .'20 tlc <lc- eo nüc:muaçiir~ ; 
zcm!JI'O d.c I t;(i!; ·· .tn di.,cussiio do ]JI'u.icdo Jl, ~ ~-~A, Úll l!)U!, 

l" <.l is<>u:l:;ico do projccto n. J-lü A, do JO(J l, díspousantlo u Fa.zond<L Munidpa.l do <IÚca.u- · 
in~ti r.uintlu rcgr.1s p:.u·a o estu.b:Jlecimento cl_•~ I l:ar tl pag;unonto do scllo llll~ .,;J:_usas c_'lll qno 
cmpr<•za.s ele arn1:.1zcos gon•cs, do :;m·tm- lul' au tcn·" on re, ]lCI't1nto <I JUSttça !omü . <lo 
'na.ndo O> •lír·citos c ;os oln·i;:açlo dcs>as em- Uistr iciA.J Fcdet·a.l, o 1hL outt•as provulencJas, 
Jli'CZ..'LS ; . - coru emenda ela Commi:>s.'í.o ; - .· 

· 2a. d i~cus.:;lio do projecto n. );150, de 1001. ~~" tli~cussõ.o do projccto n. 2i l, tlll l!J() I , 
autorizando o Poder Exccutil•o a. abrir ao autol'iza.mlo o Poder Execütivo a abril• ao 

· Mioi~terio th\ Faze nua ü crcd i to cxtt•:toJ•di- Ministel'iu ria Fll7..onda. o credito odt•;u·olli· 
na l'io de 47:22f}.j;i09 p~u·; ~ tia. I' c·xecnção <1{ nario lic W:2ôl$20fJ para. cumpl'i l' n. saotcn · 
senten~·as do Supremo Tl'ib tma l Federal. quo (·;1. tlo jui;r, s·:ccional desta Ca.pi taJ , que cou-

. con_fi!•ma.mmll$ do juiz soccinnal da. Pa.l'a- úumuou a fazoud;L Na.ciom1l a r estituir <~ 
!Jyln.1, couth mnanclo <L F;•.;:cnd tL Nac:ional u. Romb;mer & Comp. , ucgocia.ntcs ucsf.•1 
restitui r a Paiva. Valmito & ·Comp ., Lc- pra.(.'a., u. impor tancia q ue do mab pagaram 
mos Moreira & Mont.c e Sant;ts Go mes & como direito; tle Íillportaç:.ão llo st~.l irnporta-
Comp., negociante.~ naquclle Estaclo. o qne cio lltll IS\Ji -;· . 
dcm<liS pagaram por r!it·eitos de l;:crozcnn f>iscus&'\o nnica. cio proj{Jcto n. 267 ,de IOUU, 
itilportatlo em 189G c JH\!7, com :1» f'I'Sflc:- :w tot·izando o Poder ~xCJcutivo n. concede t• 
•!tivas custas; urna pen,;âo de l ~OO cliarios, ll. contar de 

:3~ di~cus-.'ifJ do :p1•ojodo n . ~~():! , do 100 1, :dH'i l de !898, ao ex-empregado da Estrada 
a.utorizMtdo o Poder t:xocuj,ivo a. abt•ir õ.liJ dll Ferro Gcntt-.ll tlc Pcwnaml>nco Luiz A1fotWJ 
1'1'1-ini~tcrio tia. Fazcrhhc o credito ele 21 ::l46:!;45ti Fet'l'oil•a ; 
].n1ra pag;u· a A. Avenii.Jt' _ & uomp. 'o a Di~cu~.,-üo unic~L do lJrojecto u. 285,de!ln I, 
Corrêa Cl1avcs & PJmo. do . aceortlo e nu â substi tmivo do Suuadu tio p1·ojeuto n . 377. 
~e ntença j udicial'i;\ que mandqr.t l'I!Si ii;uir- tlc 1!!00, d<l. CttmltL'<I d o~ Deputados, quo l'e· 
lhcs o 9un_ de l l lil i ~ l~<lg.:l:·am :i :\ lfamlug:.t l <Jr.~:~_n i z<l o qua.d r''' ll_os r:tac_·ltirlist~s- n:.l~u- n:; 
de.;t;~ Gaptutl ; (a•Jdtttvo dP.i1.- Ll~:\do WL ._l• cltscussao elo pl't> · 

niscu;;;;ãu unica tlct l! l llt:llll.t tio ~CII i.l.ll o ao juel•i n. :l7 A, tlo 1\I{J:J). - - Vülo _ pro,j~cl.os 
]n·o,j~ct,J n. •J.) B. dlJ .1!10 1. IJIIC: <luL•H•iza. o·l't>- JH4, du u:ms, do Scm:vlo, e :,7 I?, do 1\.liJtl, 
Poder J~xccul.ivo a abl'ir :1o Min istet·io d:.1-. •hl C:tlllõ.ll':\ !.lo3 l.>cputa.dos; 
( _i llC:J'l':\ o credito CJ UC Ji:w nccessat·io p :tl'il pa.- :.!." c.li s~.:u:;,;ão do prnj()Cto n. ::!:Js, un· 10: 11 . 
;.:;11· a _gt·atificaçií.o de oxct•cicio :\quo tOO!ll <lut.ol'izautf ll o 'f>odm: l~xeeut.ivo a. abl'it· <>·1 
d il·eito Camillo Jose: .Montcir•o tloi ::>u.ntos o Mini~teri o tla Fazenda o Cl'eúito cxtntOt'<lin;i.
Joaquim Oom;a.l<Ycs tla Cosr.a., conkll:·me$tt·c r·io d<~ somm<l que neccssou·io fô1· para. rc~%i 
o manlia.d~ t· da cxtinct1 olTiciua uc _cot•t•o;•iro ·•;uir <t J oão 1to AcJuioo J?oJt<;oe:l c Fonscc 1 
do A t~senal de Guerra da Ca.pital Federal; l rmã.os & C•mlp., ncgocianlcs no Rccil'c, L•::;-

aa d iscussão do project.o n. J2i t!n 1!)()[ hu? do l'Cl'l1an~l.HlC~, <1 impul't:l.OCÍl\ <plC do 
tlispondo suhre a con l;tL~•crn tia. ant i .. 11 irlatlt; m:u.~ pag;u•;u~l <L ,\ lla.ncll)g(l,_ clart uc!l:L C!lia.rlc, 
do p :Jdto dos ofllcw1s d,1 mc:m••:ito a~ rtuo se [llll' llfl[>ut·~~~;•~~ du koro;.~I.JC, d~ a~e•Jt'tlo com 
rüfcr·ern os ar·t, . L • e 2'' tltL lui 11 .35 ~ !, do !) d ll 11 ~ ;mt.uJJ ~,,~ tlu ~Ulll'lliiiO I r· t hunal I·~Jdor·>~l; 
dezembro do ltiV:l; D!:;cussao ~lJICCJ. da emcnú<l rlo Sen:1t~ :1 a ·• 

.,,~ rl' , -7 l .. · L . ,,,4 l I r) ,. Pl' ll,JCc•u n. iJO A, de lálOl , •JUO 1j.ltton za ,1 
'' ._ tscu,;s,w c o P10JCC o 11. ""'J • <o ,IJJ, ['()(!Cl' E:<ccutivo a r.onccrlcL' :•o I~O"Oilb ,- , 

a u tom:_andtl o . G?vcr·no a. prot•og;u• o p t•az•.l Joaquim Huet, Ba.cellat' rcspC'itu.U.os "os t~·1 ',1 ~ -~ 
~~nocdt~o á. ~0~10.d_•1r~e, :\.Iontopt?.Yeral . 0.? tus a.dqull'illos, a. euns~1·uc~:ão: uso ~ :;os~t~j~, 
~-conon~~·~ d_o, 1~~1." 111, >r · - ~ •• d~ ,L~_._a.do P<Ll_i-1 JWHl. e~l.l'<tda; elo ferro que, p<L ·í.i ltlto de 1\f.'l.· 
wdemDJZll.r,<J.O. ILwmo I r,der,tl ~,t fJ_I.la.~lt_ll1 u:Los si,·a n rumo g<n··d tio nor:.r•. n 1n:-; , 1 -1• 
c!(l que I_he .c dever! •Jl'il, i!: '-équc o;;~a Jllsl;ttut<,:ao cl ic·.i'j/Js ~1110 ~~~!.ahelced·- ' · · · 

1 
·' 

rcgulartzc sua s ttuaç:to , vouen<lo mc~mo :" . . _,: , . :. ., _ , . 
- .relcval-•1 do p:~g<l lll!.!llól.l rJ;r, impot··tl~ llc i:t Cl l'll . • i ~~~cu~,.w d~J f~l.~.Jbd~ • n. -~~ -·A: .c~o.l.td l , 

qnn ficou cdc:\ru :ada. II•J :u1 tl11 ,1, l f.l\)!1· ',11:1 ~' '! 1::·1nd tJ •J 111i 1l.tJIU ,1 fl. ln!l 1.1 <.-tot!üo _>l " 
· · ' ,i. :t i(JI\':' vu·;~ Jlilg:<t' a,, I•:L•:lmJ·ul Uml•,lhll•• 

:_;• d isc !ls~ii.o do )H'-'.i~·:t u 11 . ;t:;'! .\.tln I~ Hio , du Sour.:t ~J ; u·ilt hn u~; .>;r!us ot•r iPn:tdlls, ('l llnll 
:ut&ot·i~u;mlo u Po lrn· I•;;H: .;u LiYn ·'· l, l'iU ISii w - ,j1Jiz • ~>' rlt t'•Jii.u Blll tl l ~ l •'flliiJ i l ida.d ,• . d l·•·t>t'· 
tnat· il.~ l\ 2" e>::' t.il r · r u:•~ d.•. kub-!Jil•ur:l,ll t'i.; l'icl.o; l!t! :!.'! .j., ·;JI,I'i l •l·: l:-\'.' 1 ~~ ::t •.lu •l..::•.t•t ll · 
do:; Col•t·cio::. :Jil l P\ :.!..~ t: :f• I".(H.! i,:ÕI:.'\ :ta. Uin~~ hi'IJ du HIO. ~ ; . 
c t!lda Got•:.t!, p:L~<tn.l•l u~ •·-hcL'•1:-l tlu tu nu:11i :!" t!i.,mlS<itv elo l)J'Ojud c n. Ji:1 A. '1lJ 
a chcftJ~ d!l sccc;íw, r!ostle q un Jll'et!ncha m a.~ I !!fJ I, rmlact;iio p<Lt'a. :;• d iscuss:.i.o do _pt'u.j ;:l;~u 
con:Li']t"iP!I r~gu l.:lmen l;;u ·r~>', n ri:LJHI'J (JUtl':t~ u . 17:1, dú3t•} :llltlf>, •'[ U'J a.u tOI'iz~. •> i 'ud~w 
Jll'nYirh:nci:l.-;; Kwên&i ru <L '-lhrlt• <l'l ~lií.ri~te-rk• tli\~G uet· t·~, u 
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C1·edito cxt!•aor!lio:trlo de 68: 1!)5)'!;!80, J.l:11'a 
execução da senbnça, em Hltím<> inst;1!JCi3., 
que comlemno11 a· ~'azcn!la N<~ciunal a p;l.g~~r 
ao teMnto-coronct Procópio José do., Roi.,;; 

Lcva.ntou-;in a. sc.;siio iLs 3 horu,s c 30 mi
nuto; da. tarde. 

4si 

Gmcin<lo, Jovillia.no d~ Ga~V<IlllO, F1·anci~co 
Sodl·é, Angusto lle Freitas , Dicnysio Cer
rtucira, Celso dos Reis. Sa.mp;üo Fcrr:1z, Au
gusto de V:~sconcel!os, J\Iat·t inho Campos, 
Pm·clr<J. dos Santos, Aurcliu.no do~ Su.ntos, 
Jo:tttuim l:kcvcs, lta.ngcl Post,nw., .. Ildefonso 
Alvim, r..ronteil'o d•1 Silveirit, Manoel .I•'nl
gcocio, Nogueir'ib JmJiOl', Lindolpho C:Letano, 

1 
Oliveil'il. Brag<t, Bueno tle Andrada, Paulino · 
Cal'los, Cíncin;tto B1·aga, Alfl'cdo Ellis, Aze
vedo i\IaríJ. ues, Antonio Cintra., Hcrmenegilllo 

(NOC'l'URNA) 

i'rdidencirf [los S?'s. · Sa!yro Dias (2" Vice
Pre;'if}.entc) Carlos de Novaes (1• Secretario) 
e Salyro Dla.s (2° Vice-P?·esidente) 

A's 8 hor~s da nonto respondem á cha
mada. os Srs. Satyro Db.s, Carlos de NOYD,Cs, 
An"'clo ' Neto, Agapito dos S~1ntos, I.tuz 
Gu~lbClrto;Ca.rlos Marccllino,Gabl·iel S<~lgado, 
S;t Peixoto, Arthur Lemo~, HoH\\UDah de 
Oliveil'a. Antonio Bastos, Serzedello Gurrl\<1., 
Josü EnzeiJío, .Joio Gayoso, V!rgillo Brigi lio , 
Nogueira Aecioly, Thom~,z Cavu.lcanti, l~rn.n
dsco S<t, Gonç:üo Souto, Eloy _do Souz:~. 
Tl•indadc, C:nnillo do Hollanda. SliV<l. Xl:<mz, 
Bricio Filho, J1llio de Mello, Raymnndo ll.c 
Mil•anda, Rodt·iguos Dor·iu., I•:austo Ca.1:iloso, 
Sc<LDra, Noiv:~, Augusto l<r:~nç;~, Mllr.on, 

de Moeaes, Ovi,Jio AIJra.ntes, Manoel Alves, 
X.:wÚ~l' do Valle, Joã() Candido, Lamenh<1 
Lins, Marçal Escobar, Fntncisco Moura o 
Pio tu da H.ocha. 

E ~~~m causa os Sr~. AllJuquerquc Bercjo, 
Indio dú Brazil, Luiz Domingues, Gucdelha 
Mourão, Cunh;L M~rtins, Anizío de Abreu, 
Joaquin1 Pires, Ra.ymundo Attlmr, T!iornaz 
Accioly, João Lopes, Fredorico Borges, Er
roil•io Coutinho, Celso de Souza, Tcix~ir·a do 
Sá, Gomes de Mattos, Joiio Vicil'J., PeJ•aira. do 
Lyt·a, Esmeealdino Bttndeira, Esta.cio Coim
IH'a, Pedro Pernambuco, Araujo Góns, Arro
xella~ Galvao, !:iylvio Romero, Castro Rc
bello,AdalbCl·to Guimarã.c$, Rodrigues Limth 
Ediw.tdo Ra.mos, Gn,ldino Loreto, Pinh~il·o 
Junior, Ju~lí ~larceUino, H(lr cdia. de Sá, . Nel
son do Vasconcellos, 08car Godoy, Sei. Frcife, 
H.ttul Ba.rL'Oso, Bn.rros l"r<J.nco J unior, Anto
nino [•'üütw, Deocleciano de Souza, Nito Pe
ç,<~niH•, r'cL'eira Linw., Julio dos S;tntos, Mu,l."
tins Teix~íra, E..,;teviio Lobo, Jostí Bonitàci!J, 
Muntcil·o de !:l<tl'r'OS, Pení(lo Filho, l~spcri
tWí.~. •. Alú•edo Pinto, Fr·arHliscG Ballcs, Leonel 
Filho, Lamouniel' Godnft·Otlo, Mayr ink, Lttn
tlalpllo !l0 Magallli'ie~. Carlos Ott.on í, Adhm• 
Ton'I)S, Rodolpho Paix5.o, Padua, ltezen1le, 
rvfil'~mrla Azov;edo, Domingues tlc Cu.stro, Va· 
lllis lic Uasr.ro, Adolpho Ooi' clo, ltodolpllo 7\li
l'<lnlht, Jo<lrp!lrn Alvaro, Edmundo da l<'on· 
süea, Lniz Piw, Teixcit•a Bt•andão, Bonollkto 
tle Souz:\ , Alimcar Guimarães, P<ttll<t Ramo~, 
Fhtncísco Tolontirw, llaL·bo.;n. Lima, Sowes 
uas San~os, Fr;"nciseo Alencastl'O, Vict ol'ino 
~to1lteiro, Alfredo Varella. o Campos Cnr
tier. 

E' lida o sem debate a}Jpl'()Va(la a l\cta da. 
sessão lliurna de haja. · 

· Tosta., Folíx Ga.~pa.r, Manoel Cltot;mo, l~ngc
nio Tourinho, Paulu. Guim<~rães, Ycrgnc de 
Abreu Alvos B<>t·bosa, Tolenl;ino do~ S<Hif,os, 
Pa1·aniJOs Montoncgro, .ro~ú Monja.n!im, 
lrin.eu Maclmdo, Hcnri•tue L<\gdcn, Lom•on1;0 
BaptHi.:~ Ahns 1lc Brito, Silv:1, C:t~l;t•o, Cil~
~·>dio Go~Lltu, Ollvoit'<l b'igueü·ml", T:lf1UJ!!tilu 
Otton i Vit•iato Masca.t·enh;LS,l?L·:wciseu Vl!tg:t, 
Joã.o Luiz, Uucno de Púv:t, C<l,l'lloiro úo 
Rezende, Adalbcrf.o POl'l'tbll, Ant,onio Zo.cha
riw;, Henrique S:1llc~. Eduu.t·llo Pnu.ont,ol, 
Olo":u•io Maciel, Lrtmu.rtinc, Gustu.1·o Goci.oy, 
l?crrta.ndo Preste$, Moreira du. Sil YG., Dino 
Bueno Costa Junior,Caja•lo, Lindolpllo Snrrtt, 
Oarlo~' Ca.v:J.leanti, Angelo Pinheiro, Gorma.no 
Hu.ssloehm>,. Rivadavia Corrêa, Aureliano 
!:lal'bosa, Vospasiano do Albuctuerque, Ca.s-
!:liano uo Nascímen~o c Diogo Fortuna, I .O "" p id. t " ' · · ... r. t•es en e - ,•oram :~.pxo-

AhrP--se a sessão. . sentadas 13 omendas p<lt'a. ~~ 3" díscu.ls..'io do 
Deixam ele coroparecor com can~:\ lJiiJ.'Li- Orçamento th~ Marinha. 

-cipada os Srs . Va:t de Mello, Urhano Su.nl;os, ,\ Mesa. não púdo ;~ceei tar a~ ~eguinteil 
.Tosú Boitcux, Ga~tõ.o üa Cuntti.l , Pmlro Chfll'- do~ tas omend:t.s: 
mont Rodrigues FO!'rHtmles, Chl'htino Cruz, N. 1, do i'Jl.', Deputado Jtodl'igtLOs DOl'!n., 
Sorgi~ Saboya, Augusto Severo, '~'v.-vares. de pOl'lltHl imporia c1•eu.çi1o do despcza; 
Lr.l'a, Pet•eil•<.t R eis, Soares NcJ~a,, LHna, N. 2, :,o "1· . Dcput"do Gor1nano H·'s"lo-F!llw Malr•qaías Gonçalves, Mol'(:)ll'a Alvos, - u .., ~ w ~ 
Corn~lio da. Fonsomt, Elpídio ele Figu_oirado, chol', por import(H' tlispo~i~·ão de co.ractel' 
Alionso costa, JoBú Du<trte, E,pammonrlas porruanento ; 

Vol. Camaro. Vli 
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N. (1, do Sr. Dcputa,tlo Jl;trliosa Lim:t., por 
q UC Ílllp0t'i1t CI'Oi.t<;:iO do tlCSJlOZlt Oit l'C.>ta
hclt'ci lltcnto do tlC.>[lUZit l'óra da proposh .d o 
Oovcr•no ; . 

N. 7, do St•. D;!putatltJ N'd~on tio V :HC<)U
ccllo~, pelo · mesmo moti vo c l>'JW[ IIO ti.'S 
diffurenças da Ci\mbio tloYcm figut·:l l' Jlo Or
\'><l.monto da Faznud:1 ; 

N . ll , du St•. lkput.:otlo Ncl ;un (lO VM
concollus, llorquo Ct'C<L o suppl'imn ropar
tiçõos, ::wg-n10nta • vcncimurrtos o delega. 
tlttri uuiçõo.s pl'ivatiVtl~ do P~t:rLegisl ;ttivo; 
· N . 12, d o musmo S t•. Dopu tu.tlo, porque 

<lllgmonta. voucimunLo~ . · 

O 8•·· 1-:lricio l<'ilho (pela onl~lll}
St·. P rosidcntc, c :t.aótlo n:t arHo-sala o S1·. 
,José tvledoiros c Allmqnet•quc, hon1;Qm t·n~o
nhedd.o o proclnm:ltlo Oepnta•lo pelo 2° ui~
tr·icto 'de Pm•n:tmbtu;_, , J>O<;.o :1 \' . ~:x. que dê 
a;; pr•ovitinnci;ts pat'<.L <! UC S: .Ex. vonlm. prcrJ
t:~r o compl'Jtnisso rcgim~nt· 1~ . 

O St•. P•·.:.<ide•tl e convida o~ Srs. 3• ~ 1• 
··sec•·etarios a •·ece~e1· o wesmo senhor o 'lual 
sendo ial>·o~lu~ido HO •·c,,i,li·O, prest<! 'jwrio ti 
Mt:sa o compromisso •·eg imcalal. 

vHlll·:~r DO DIA 

W annunciatl<t ·~ continuaç.io da 2n dls-
. cu~sfit) do projecto n. 26a .A, do IUOI, com 

pat•ccor &J brc cme1Hl<~~ nll'nrocid;~~ par<\ 2" 
rií~Ct)s~o do peo.iucto n. 261, destn anuo, que 
li:om a tlospo?.a do l\lini~torio tla. Guei'f<l pa. t·~~ 
o mwt•cic'io do I DO~ . 

O Sa·. P•·esi<lent.c-Tcm a, P<tla
vr:t o SI' . Thoutat. GiLValc:m ti .. 

O !!h~ . Thonul:~.: Cavnlc~nnti diz 
'1liC so insct·oveu Jl:u·:t tomat· pu.r l,c no do~ 
lr;~to elo Or•r;amcnto d:t OuoiT(t, :lfim clu tlcf'un
dor algumas cmotHl.tts quo ao Inesmo oll'c· 
l'OCCU. 

Cr>s,um;l scmpt•o justiliCiU' :ts suas emendas 
no solo das commissõcs respectiva~; desta 
YOZ1 p Ol'ÚlU , · l>Ul' CÍl~UlllSta.UCÜL'l ttlh oia.<; á. 
snu. von ta.do, afastou-se llosta not·ma do con
ducta. 

As~im. não tendo a honrada Commbsiio t.le 
Orçamento a.cceitado duas das suas emendas 
o modificado :1 ::1" tlc t.'ll modo quo t01•na 
impo:ssive l a. stm acccita<.:í.o, pl'ocisa. f;u:cr 
da t;l'ihun:~, algumas eonsidcr:~o~.<(;cs . 

A prirnl!it't~ lltnt•ncl a ;~ ruln·ic·a J(lt- Ol<tnda. 
IJ II I! lt dupa :~Lollatllt aos ollld:u:s ~i ·.i:L tlu 
l.~cct:n·do com a ltd u .~17. dt• !c> tk duzclnbt•u 
tJe l 804,1J liV Í.:\0 tiO ~8 Ull IJWSIÍIO lllf!Z I) Ui'IIIU . 

Nacl:\ rna.i ~ ,j11si•o fJIW Jli•d ir quP a. V<! l'ba OI'· 
í.' l\meotal'ia Sl!,jil. de :11:1.<11rdo cow n. lei t}IW rc
g nla. a m:Lteri<~ ~ 

o illus~re r•clafor qtw t..1.n to brillw tém dado 
:is ([i~cu~$UCS cl:t ()nnmi~~il:o e á> da C:~m~fiJ. 
não IJIIL~ desta vez attcndm• ds ohcsel'VU.~>ÕrJ~ .. 
do orador. . 

A histuria dt•~Ü cli.'~Jl0S l<;f\o or.:u.mentaria 
é lo nga . mas par<~ jus!i ficaçã.ll da sm~ 
umenthL, pt~lc is:t f;IZ!Jl-a á Ca.ma.ra. . 

No auno 1894,1tntcs <lo sot· t·cmcttitl a ao 
P<>dtn• L\>g ishttivo um~· mensagem do inol
vidavolm:u•eclml Florütno sobre o a3sumpto, 
O OI'U.dOl' f<Jt,, Cl1l HOtOillUl'O, Vat•ias considll
l'<l~•;\O at~lncni>os <is c ta pu.~ do.1 orllciaes junto 
ao t•el:ltor· <lo Or.;amcot.o dtl Guet·ra., de então, 
ó Sr. f. lmcicla Noguei t•u. . S. Ex. mán itQ8tou 
<UI melhore.; íntonçõc~ dca.nto da su:~ oxpo· 
siç:io . . 

Em2 tlc ouf,nht•o, l?lorla.oo, rcconhcccn~o as 
ui!licnld;ldü:> dilt:poca, enviou ao Co!)gt'CSS.) 
a mcn~:1g-cm a t[UC lm pou'co allu1Uu pedindo 
o a.ugmoruo de soldo () tlll ehp:l pai'~ os om
ri<ICS dJ exercito c da :mn<lda; Ao ~ercm t t·a· 
d nzidas mn lJ1',1.iecto de l ei as idüas da mon· 
sa.gom,· o orador ~prcsonGou uma. emcntb 
dctel'lllina.nJo qntl a.; c :.apu.s dos olficit1cS do · 
exm·.:Ho sot•i•.un rcguliulas por unn ta.bella 
cuja IJasc lll't~ a cl;1pa du. pra.ça de pret na 
gn•n·niyi'io om (Jlle se achav<l. o otlicüd. 

No dia 20,rennida .. o;; as Commissiies do Orça
monr.o o Ma.rinlm c Uucrt·a.,p<~m · conhoccr 
da matcria:, designar;1m o oradot• para I'C· 
iafm·, . · · 

O ora.dor, depois d(l a.nalyuu~ o pt·ojecto, se 
pronunciou llOl' um parecer qno lê it Camara. 
para instt•n c<.:iio dt'l cas<J de IJUO vem so oc: 
cnpa tldO. Nacl:t mais ju~!;o, de accordo com 
os i ni>Ot'C.'!Scs gc r:tes do qun sa fixarem voncl· 
mr•n to~ segundo <UJ ncces~itlados alimon taros. 

Allogri·SO rtnc se toem dmlo a.bus:>J;. o orador 
contes·.:\ J)OI'(JIIC quBm d;i u. 11hima. p;tlu.vra 
sou1·c a tniJ.1:ct·i:~ ~o S1·, J\·l ini~tt•o da. Guerra., 
como p1·ova o orador com um c ~su do Pará 
qu<mtlo i<t ~c aciJ;w;t. 

Li\ 1~ Cmna.t· .~ o av i~o •lu 28 de dezomht·o 
< l(~ Pl0<1 c :1s modificw;õo~ feita..'! no a.nno 
seguin te CJu:wdo rel<ttor do· Or~•arncn to d:~ 
Gucrr<l, o nobt·c Ueputado o Sr. Ptwla. Gtli
m:\l'ãc.s, (juo , :tt~cnucndo, no :tnno d3 1800, ~s 
olJscr•vur,õcs do orador, eliminou a. dispo
si•;lLo referente ao assmnpto. Não obstante 
esta climinaç<io o Governo niLo quiz oxecuta.L' 
" le i. · 
I~m ISüS, achando-53 no Estado do Pará, 

vcl'ificando que a. etapa nã.o corrospondia. á. 
cal'csti:J. da vida loctll, representou ao Mi· 
nistro <ht Guc1•ra neste sont1do. 

lM:.t rcpt•cscntação ·não pôdo seguir os 
tt•u.utitt:J.~ logu.cs, pm·quc :llguns de seus pon.· 
tos l'lH'affi ínjll~tamen te classificado~ de · in · 

1! i~r,j pl i llrt, P I'OpUWI'i~lll·lho il lllf!tlifl('•.r.din 
deaLes pontos, porém · não act::eitou, man
tondo a. t•opr·o.>ent~.ão ta.l qua.l estava.. 
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SESSlo EM 23 DE OUTUBRO DB 1901 

. O Ulustro Dcputatlo por Mioa.s Oeraos ,o Se. 
Rodolpho Paixão, consit: nou em orçamento 

. as mesmas idéa.s il<~. a llotlidtt reprcsentaçJi.o, 
idéa.s estas que foram a.cceit<J.S pel:l. C<~ma.ra, 
sendo, porém, rejeitadas pelo Senado. · 

Reconhece o attesta. mesmo os b~ns in
~uitos do relator U.este or~am.onto, 'POrém 
S. EJt. eoga.na.-sequando suppõequc res:~lveu 
a. questão com o seu parecer - a ro3oluçã.o 
da. questão está -ua. execução dá lol n . 247, 
de 15 de dezembro do 1894. O lllust1•e re
lator qui~ sinceramente r o sol ver ·a. questão, 
}lorém nada. adeantou. · 

O projecto a. que S. · Ex. so refere, o tlo 
n. 130 A, ~m os mesmos inconveniontc.~
por elle ~ eía.pa.s dos olllci~cs serão sempre 
pa.gl\S ~i. razão de l$40rl, quer· o official e.qteja. 
no ex.tt>e!UO·noete do p t\ iz, onde a. vida ú ca; 
rissima, quer estoj;t no sul, onde com menos 
dispcndio ·so tem tmlo quM(o> ú nccess:trio :.~ 
vida.. 

Por este \uotivo, •le.'illc .i•~ declara que 
vota.r•' ·contra. o ~ubstHul.ivo, a.cccitantlo o 
pi;ojocto primitivo. 

I<;' impt•escindivo1 quo esh qttostfw s~ja 
resolvida, ]JOis que os o!lichos do exercito 
não devem, como <\cóntccc no E~titdo do 
Pará., por c:~:emplo, t'C•Jcbet• m enos do que o.; 
officia.e..;; da. policia. . 

Pas,i,1. á segunda pa.r·l.c do Se tt <liscur.Jo , 
qno ú Jhudamcntar· a eme1Hla. quo apt•osonton 
augmenta.ntlo ele 10:008$ para. 2U:OOO$ a verba 
dcstinad:l a a.uxUia.l' a. educação da.~ filhas 
dos offloiaes morto.; om campa.nha. , 
. J<~sta. omonda. não tra;r, 11111 a.ugmcnto do 
dcspDza.-ó apenas umu. doôlocação do verba. 
Sobt•e cst.a emenda consült<ltt o ·illttstl·c 
Sr. mtlorecltal Ma.llor., Ministro dit Gncrt·a, 
quo com ello concordou . 

Infelizmente, o mesmo não ror. o Sr. l'Ola.
tot•, por6m cha mott u. il.ttençii.u tlõl Camara. 
para. o:ita cmon<ltl o pude.:. lhe •1 no não negue 
esta mlgallttt qnp vau hcndiciar o.~ llf!tos 
da.quelles quo morrm·am oro dureza da,Pa
tdtl. 

A prose o tou ou t.t'õl cmnntl :~. :w or•ç<lmcn to 
om debate c a dofllZt~ dosttt cnwnd<t con~ti
tuc a. toreeira. lKtrtc do »ctí t!iicut"l!l) . Tl':.a.
ta.se du. omonda que autoriz:.~. o Oovdrno n. 
doar ao Club Mílilar um pl'cdio CC!uiva lofltc 
'ao qu:} foi doado a.o Club Ntlval. O rel~Ltor 
quer a1Jetlas doantru Wl'reno .. ·, Declara. que 
niWaccoita.. · . . .. · 

E' claro quo não .<JUCI\, nrt' 8Ua omcn<la, 
quo sejn. doado ao Cl.ub. ~i.tit<tl' um . pithtcio 
igual ao qUG .hoje se ach<t J nstl).ll<Mlq..o Club 
Na.Yal; porém a. <!sto Club o. Oo.~m'.no .; não 
doou sOmente terreno, uoou-Ille tambempro· 
d ios, que. esto.vn.m n.rrondt\doa J?Ol' S:)nnna.'S 
importantes. 

Não crê quo o illustre Pel:ttor supponha. 
que· o Club Militat' con~Utuc um elemento 

pernic ioso, como 1nalevolameni e se tem dito 
por ahi alúm. . ' . 
. ~~o Club Militar ·devo a Republica inolvi- :· 
tlaveis serviços. O orador cita diverso!! des-.'; tes serviços, fazendo o histor iao do . muitos·.· 
a.ctos do club. F:tz longas rcl'er encias a.o llOn· ; 
curso que o c1ub prestou á. omancípa.ç1i.o dos . 
escravos, á. in·tervenç~o directa. . na procla.-: .. 
ma~o da. Repub!ica, o apoio ao CongrE~sso<'. 
Constitui nte e a.o governo Ioga.! em varias :· 
situações em quo a pa.tria precisava. ·cita a< 
moção de 2l de março de !896 na qua.l () . ' 
Govc!'no de então S9 apoiou para conside
rar-se forte na.quella epoca, tant o a'!Sim 
quo tra.nsmittiu essa mO<.,ao a todos os ·go~_- -:, 
VCI'oil.dOros. ·,, 

Falta sobrn a roform;l constitucional. ·sr. · 
lJcm que. nã.o cousidct·o <t Constituição int:l.n--: 
givol, toutwia. a.cha que qu;tlqneL' reforroa.·-
actua.lmento·i) inopportuna. .· . 

Termina. pedindo J. Ca.mara. a. adOp\;ã.o das . . 
emendas que a.pl·esont.ou , não só par a corres· 
ponder ás necessidades da officialida.de do 
exercito como t<~mbem .para. attcnder a um· -
acto de j usti.;a dando ao Clu!l Mili t:.l.l' o qtio 
í'oi dado ao Cl11h Na.v;t\. 

(llft'ito bem ; muito bem. ; o wa<lor é felici, ,. _,· 
tudo pelos collegas presentes.) 

l~ic:.t a.di<~.da. a. discuS)ão peh~ hora.. ·-.: 

O 81•. Presidente - ·Achando-so
adoant.ad;~ ~" hora., •lcsigno pM'a o1•dem do · 
tli:l. do scguoda-fuira., 25 do corrente, a se~ .,. 
guinto ; 

P rimeira p:trtc (ató ás 2 1/ 2 horas - ou 
(l.ntos): 

Contin u;.,çílo da 2a tliseussão <lo }Jrojcoto 
n. 263 A, do 1901, com p;Ll'occr sobre omen.o. 
das o!Tm•ooidns para 2• discussão do projccto 
n. 263, desto anno, quo llxa. a. dcspeza·do 
Mini~tot•io d tL GllOI'~~~ }Jt\l'a o excrc.iclo de 
HJ02; 
. Discus.'i!ão unicu. do pJ•ojccto n. 21J4 A, do . 
1001 (llo Sonarlo), conccdoJJ!lo um anllo 1le li.,
cooça.; com ordenado, ao Dt·. Za.chli.Tias do 
Rego Monteiro, juiz do Tr ibuna.! Civil e Cri
minal, para. tratu.1• do .~ua &J.Utlo ood c lhe 
convier ; · 
· Discussão unic:.1. do projecto n. 183, de 
1001, autorizn.ndo o Podar Executivo a con- , 
ceder um anno do licença, com o respectivo .. ,_ 
ordenado, a.o 2" cscriptura~•io da. Alfi.i.ndcga' 
de Ma.n~os Enõas &'crrci ra Valle ; · ·-··. 

Discussão unic<t tio projecto n. 190, do IIJOI , · ··.·: 
autoriJ.ando o Governo a conceder ao ma··,·::.: 
chinista. · de 2" classe da E$trada. de Fet'l'S) ·} 
Central do fi ra.zil Achilli'-S Aroaud p ontinho: '>' 
~~ m · a.nno d~ · lfconç~. com ordenado, par:a. ·; : 
tratar de sua. sa.ude onde lhe convier ; · ,., 
·•P l.scussã onnica. do p1•ojecto n. 169, de 1901, 

IHJ'torlzll.ndo o Poder Executivo a. concoder 
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:" .. um <:Mlno d.c licenç<l, com o orelona,(lo n. •tue 
t.iver <lirotto, ao hacha.rol Mnnool Ign:tcio 
:carvall11> de Mendonç:1, juiz SI.'Ccionn.l do 
Estad ll do Paran<i ; 
. Discus~ão un i ~;u. ilo projccto n.7 1., ci() t!l01, 
:mtorizanilo o Pre.~idc;nc d ;l l{cpnblica a 
conceclee <t Antonio de S<mt<t Cedlw . . Junior, 

· :ftel de; . thcwureir-o d<~ Doleg:.1ci:t F.isca.l •lo 
· . Thesonro Fcdei-al no Est<ldo ilc 1-Ji nasGOt·a.cs, 

úm a.nn o de liceu<;.a pa.ra wat<H' dn su:t s;1t1do 
ondo lhe convier ; 

Dbcusslí.o nnica do pr.>jccto lJ. );!J l , ele 
1901, autorizando o Governo a. conr~edor um 
auno de licença, com todo o ot'dcnrulo, a.o 
prepat·ador olfectivo da, caduir·a de opcJ·:~r.:õcs 
e a.ppa.I'elhos da l,.aculdade c1c 'llleclicina !lo 
R.io rto Janeiro Dr. Hen1·ique_ do Tolouo Dotli;-
wortlt; . · 

. Discus.~ã.o unic.1. do projccto n. lS,l, de 
_ 1901, autorizando o Poder 8:-::Gcuti ,-o :1 eun
:·. cedci• dous annos do licença, do accot'l~> com 

·: o disposto no !S 2° do a.r·L I• do.regnl:1mCI'ItO· 
>. publi.cado na. ordem do dia. n. 405, de 17 de 
·. : Janeiro de 1866, ao capi1..'io do cvt•po <le en-

. genlleiros Alfredo Soares do NMclmcn•o, 
para. tratar• de seus inter.:Jssos; 

Discussão unic:1 tlo projccto n. 16i H. rl.e 
11JOJ,emend:l Llo Senado a'> pro,iecto n. 161 A, 
deste :1nno, que a.utorizu.o l.'od.ct• Ex:ccutivo 
a prorogar por u m i.Lnno a. licenç<t conco..liLht 
a Manoel Jo<J.quim Fcr·reü·a, por&eil'<> da. ex
tinct:1 Inspec&oJ'i<.t Ger-J.1 de E$&r;-...tas tle 
ferro. 

. ~·parte (â.,; ~ Lj :!. ho1·as ou U.Jlt OS) : 
COntinua.ção da discus:sã.o unie<i do lll'ojc

cto n. t:Jil C, de l!JO 1, com _p;u·ecct• t;vhro 
emondu.s om~reci!las na :.:" •liscussrw tio !)l'O
jocto n. t;n A, d.J:>te a nuo, quo u.utol'i~.• ~ o 
Pouer Exooutivo a. abrir ao Mioistcwio tl3. 
Justiça. o rve;;ocios ln tu<·ior·<.lli o c •-c;ditu de 
11 :200.S;, supplillllclltlLI' (t ' 'ct•b;t 9~ do :ll· t . '!:.0 

da lei n . 74.1.1, ele ·~\J de dozmnbt·o do lUUO; 
3• di~cussii.o do projec&o n . . 255, de' 1001, 

autorit,<tnd.o o Po.lJr Executivo a <.lbt•lr ao 
'· M!nisterio da Guerr<l o credito do 735:424;';, 

supplomenr.ar .~ verba. _10~-Etu.pas-il.o u.rb. 
15 !la. lcí o. 745, de 29 dG dozemGrod c l!JOG; 
· .. Continn<.çlio da. disens.>ã.o nnic<t do. pro· 

jêcto n. 105 B, do !!!01, com ]}~"- ·ceer sohrc 
as emenda, olft!l'eei.da:> 11a ~" di:scu:;;;ii.o elo 
pr_ojecto n. 105 A (do S<lllallp) , <t uo et•oa. no 
1Jist t•ieto F<!dora.l m<tiK u m otncio •lo l'Cgi~~t·o 
(lc hypothceas, com a, de.>ig-uaçii.o ele ter· 
,cairo; · 

2' _dlscus>ão !l o l)rojectn n. 2'.17, 1lc 1!)1)1, 
·.aütorizando o Podo I' J~xccuti VIJ <.t abl'ir (1.0 

·: · Min istcJ'iO cl;1 f?azend:t o c.r·eclito tl:t cJnant i:t 
: _ . .-· ' ,de 47i: !21$620, om·o, snpplcmnnta.r ;~ vm·b<t 

n. 85 .do art . 28 •h le i n. i ·Jii, •lo 2{1 •lo \!e-
.-· zembro uc I ()00; . 

l ~ eliscuN!ão do projccto n. 150 A, de lQO 1, 
insJ;ituindo urn -regist1·o tlas operações ele 
cambio; · 

2' <liscn~>~o do prqjcct.o n . 253, de 1901, 
n.utorl z,.n<lo o Poder Executivo a abri r ao 
Mi nisterio da Faz~ndr~ os creditas extraordi
oat•ios yc :!:676$445, ouro, e 2.954:500$332 , 
papel, par<\ a.ttoml r a.o pa.g<tm<irrto de divi-
d<\s ·do.oxet•cicios findos; . · 

l• discussão do projecto 11. 2Ó2 A, d e 1901, 
autor iz..1.ndo o Governo a despender at ó á 
quo.ntia ele 50:000$ pi.n'a a uxHi<tr o.s despozu.s 
de ilBt.a.llação o os t t•aba.lhos do Congt•csso 
Agricola;. · . 

Ccm tinuaç:io tla. 1 & discussão do ]lt'Ojret o 
n. 13'J A, do 1901, ostal.Jelocondo que a.ll· c!.a
pas elos officiaes !lo cxot·cito c da armada 
nunc;t seJ•ã.o inf'erioi·es a 1$400, qualquer qao 
soja <~ guv;rnição a que pertençam, sa.l v o as 
exc,•.pções da lei ; 

· 2• discussão do projecto n . 62_A, do · 1901; 
:tl torando <~ c!a.,;sc Ja, 11. 1, das Tari.tas das 
A l l'<~ndt~gas ; .. 

3"llis<mssão do IWojedo n. 180, de !901', 
creanclo vm•ios caJ•gos na Repartição Gora! 
do.~ Coneios c~ . m<lrcando-lhes os respectivos 
vcncimeui;o~ ; 

2' disc11s.~iio do projectn n. l i4 , de '1001, 
lll<tndando (JI.!C o Govct·no d<t Repu blica in
(lomnizo, co1n a quantia de 7Q: OOO$, •~ Victor 
Meil•eaes tio Lima., pelas despczas quo foz 
cu1u a pintura., mont agem e custeio do Pa
norama . <lo Do:lCObrimcnto do Brazil (com 
SllbstituLi vo U(l Commissão de Orçamen to a.o 
projeetõ n. 261, de 1900); . . 

1" discussão do prujccto n . 142 A, de 1001 , 
rco:•ganiz couo ·o corpo de engenheir os na.
vacs e fixando o· po;-soa.l do rcspecti v o cpta.· 
dro or d i na rio ~com pareceo os das Commissões 
do ;\{a l'io h<l c Guerro c Oorçamentos) ; 

3• discudSã.o do bt•ojccto n . 132; do 1901, 
autorizando o Poder Executivo a t~bl'it• u.o 
Mini~tct•íu da. Mal'inba. o credito do 100:000$, 
snpplemen;al' ao art . 8°, u . 24-0br·as- da 
l <)i n. 740, do 29 de dezenüro do 1000; 

2• dis~ussão do projecto n. 131, de 1001, 
autorizando o Poder Executivo a. abrir a.o 
Ministorio da Fazenda o crodi to extra.ordi
nario Lle L: 138$ para. pa.ga.monto a. diversos 
opCl'at·ios da Casa da Moeda; 

1" discu;são do projec to ·u . G A, .de 190.1 , 
dnclar;:mdo abolida. :t aecumula~iLo dn.s ca.dui
ras de l ogica e de lit ~eratura do Internato 
do Gymna .. ~io .lhcional, sob a rcgeneia de 
um só cathodJ•atico, e manda pôr em con
cut·so as cadeiras que vagarem 0111 consc
quencia. desta. disposição ; 
DiSc!J~>ão unica do projec'io n. 242, de 1895, 

olcva.ndo a 100$ mensaes a pensão quo pel'
ecbe D. Cy bele de Mendonça Souzã. Monteiro, 
v illva. do tenente honora.rio do ·ex·ercito Hc
lcotloi'O A velino de Souza Monteiro ; 
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3& discussão do proje~to n . 120, .de 1901, 
autori~audo o Governo a. abrir ao Ministerio 
da. 01Íerra. o credito oxtra.ordin:1rio do 
·2:4011;800 pará pagamento ao marcch:~l Josê 
de Almeida Barreto~ om vir·tude de sentença. 
do Supremo' Tribuna.l Federal ; 
. 2" diScussão do projccto JJ. 207, de 190 I , 

crea.ndo mais dons lagares de fie is do thc
soureiro da Recebed.oria da Capital Fedci t~al, 
com os vencimentos do.q oxbr.en ies ; 

Nova discuso>ã.o do pt•ojooto n. 102 B, rlo 
1901, redacção para nova discus.~ão do pro
jecto quo·auto!'ÍZ:l. o Poder E"ecutivo a con
cede!' dous annos do liconça., com .wl lo sim
p les, a.o capitão <lo corpo de Estado Ma.ior 
do Exercito Podro Botelho da. Cunha. para 
tratar do negocias do seu interesse dentro 
do paiz (emenda. desbca.tla do pro,jccto 
n . 1~, de 1901); 
. Discussão unica. do pr.1jccto n. 187, do 

• H)(ll~olovando de 60$ a 100$ a. pensão mensal 
d.o a lferes honora.l'io do exer cito Antonio 
Paes doSá Barreto·; · 
~ discussão do projeêto n. 100 A, de 

1901,-a.utoriz.ando o Governo a abrir ao Mi
nister1o da ju~tíça e Negocios Intodoi.·es o 
cr~dito oecessario- para pa~ameoto do pre-· 
!mo d_e viagem de que trata o art .. 22! do 
Codigo 4o Ensino, conferido a. PQdro Dc
nios.theo.es Rache ; 

·mscus~ nnica do projMto n. 186, de 
1901 , e ;tabelecendo quo ao ongenhetro 
Aris~ides Ga.lvã.o de Queiroz, aposento.do ·uo 
cargo ([O dfrector da Sccr;,,-~ari:1 do Minist.erio 
d:i ~grieultura, Commorcio o Obrn..~ publie:.ls, 
Mn~pete, desde a aposentadoria, o ordemtdo 
de engeuhciro-fl.~cal de 2·' clas,e, corrospon
dente a 25 a.nnos de sorviço; 

Discuil:lão unica. do p!\ljccto n. 148, do 
1901 ,· auturizarido o Go vorno a. mandar CtiiÍ· 
tar a•> c~l.P. i ti'i.o tle fragata Francisco Cn.rl'ton 
O.(\ntigutdade da da.tr. da promoçãu úqnclle 
posto, em 26 do abril do 11:!90; 
· 2.~ d!~~ussã.o (lO J)rojecto n. 218, <:u 1901, 

autorizando o Po1lcr li:Kccutivo :\ !\bt•ir •~o 
Mini's~_t·fo <la Marinha o c1•edito de 6!!21$701, 
SUJ,lplcinonta.r á verbíL - ~ .. do art. s• da lei 
n. 7 4{1, de 29 d.e <le.,;cmbro de 1900, ·para p:l
gaJ:nento de soldos qU:e competem ao.~ otfi
cia.es t t'ansfel'idos pa.t•a o q u!tdro da rescn'a, 
depois de annuli11.das as respectivas ro-
furm~ · · . 

2• discussão do projocto n. 222, do HJOI, 
dl,lterminando que os o!Iiciacs do exercito·, 
armada. o· c1ass(lS a.nnoxa.s, t'efOl'lnadu~ ou 
que venham a. so r efortlli\Í' do a.ccordo com 
os decl'etqs ns. IOil A, do. 30 de dez.ombro ilc 

.. 1889; e 193 A, do 30 de ja.neiro de 1890, vo
luntaria. ou compulso1:iamcnto, t·ocm dil'cito 
ás va.ntagon~ exa1•àdas no a.L va.ri do 16 110 

do~embro do 1700, G rc.~olucão üo 20 õo dc
zambro de 1801; 

l> iliscass.'io dó pt·ojecto n. 146 A; de l90h ~ , 
instHuinclo regt'i1S para. o esta.b~lecirnento · · ." 
do empl'ozas <l c armazons got•aes. doteriiü~· · ... 
nando os direitos e a.s obt•igações des~s em- ·. :~ .. 
prcza8; · ... · · ·· 

2• discussão do :projecto n. 256, de. 19Qf,:· . .... 
autorizando o. I?odet· Executivo a. abrir ao •·· 
~1in istceio d;~ Fazenda. o credito cxtl.".lordina·"''· 
r io de 47:229.$700pi1ru. ~atr.cxecução ás $9,1)_- ·. · 
tçnças do ·Supremo. ~rtbun<l.l Federal, qu~: · .. ; .. 
eonfl t•m:J.L'Mn ll.S do .JULZ socciona.l da Par_ab_y· ~ ·:.
ba,condcmnando a Fazenda Nacional a restl;: . . ·.• 
tu i!• a. Pai v a Valcn te & Con'lp . ,Lemos Moreira· ... 
<<:.:Monte e Santos Gomo.s & Comp . ,negocia:n~ ·.: 
tcs naquolle &>tarlo, o que de mais pagaram. : 
p .>t' direito!:! J.e kcrozene importado em 18~. , 
e I 8~l7. corn as ro~peCJ:iva.~ custas; - ... 

3• ilibcussão do pt•ojecto n . 203 , de 1901 ; .' : 
autori7.:l.nJ.o o Pcl.l.er Exocuti v o i\ abrir à.c>. ·· 
Ministcn•io !la Fazend;~ o CL'Illlito de 21:346$456: .. 
para p:\gar ;~A. Avenier & Comp. e a Col·r·~a: .. 
Chaves & Pinto, de a.ccordo com a ~ontenca. :· 
judiciaria que ma.ndo\lrostiiuir- lhcs o, q11;~. 
do maia' pagaram ti. Al(andog<\ ·des,ta. Ca;:- ;;: 
pit:J.l ; 

'Discussão ttnica da emi:.inda do Senado a..o; '! 
projcoto n. 45 ·B, do L901, que autorf~a. ô: 
Poder l~:<:ocutivo a n.uril• no Ministorio da. . 
Guerl'a o Cl'odito_ CJ.UÓ für !l~ceil.s;~~·~o pa~I!-,.J. 
pagar i\ gra.tlftcaçao de exerctclO a que teem.. . 
d ireito Camillo .los(\ Moo toiro rlos. Sao.tôs 'e 
.ll)aquim Gonçalves da Cos ta, contrá:fl:uis'ti-e·· ,, 
c nmnrlador da. extinctt\ ontcina d'e corrielr(l: . ~ .. 
do Ar:lcnal do Gutlrt"ét dn. Cdpit til Federa.\-';·:_.' ··:>: 

3" discussão do projocto n. 127. de l99k :. 
<lispond'' ·sobr·o :t contagem da· antiguid;d_o ~:, 
do post•J .los o1Ilciu.cs do exercito, a. quê llq'·. :: 
rofcrom os a.rts. e a 2° da lei o . 350, de ·.9> !' 
de U.ozumbl'•> do 1893; 

sa rliscus ;ã.o do projocto n. 2G4, de 1900, 
;mt.orizando o Governo a Pl'ot•oga.r o· pràz(i- . 
concedido :~ Sociedade Montepio · Geral d,a.· .:~ 
Economia. dos Servidores do li:~ta.do. parii. in...: 
tleruniz:Lr ao 1'hosoul'o Federal da. qua11:tiã;: " 
do que lhe é devedora., u.té que essa iusJi.tuJ=~
ção regula.rizo sua situa.ção, podendo rn.e~ip.é;J. 
r ole v:\ l-a do pagamento da impoi·ta.nCla. em 
que ficou a.lcanç'i\da. no anno de 1899; ·· ,, . .. 

34 díscuss1io do projocto n. 232 A, de 1900;;;,; 
autoriJ:ando o Podor Execu tivo a tramifqr.~ : >: 
ma.r as Ia, 2~ e 3" turma.s da. Sub-Dire.cto~.!a: :-
do~ Cort•eio.; em !•, 2~ o ~~~secções da Dire-···; 
cturiu. Geral, passando os chefes do tut•ma:~(ü; .;_. 
cllof~~~ do SCC(',ão; dostlo quo preencham·· á$·~. 
cond~çljcs .l'egulu.menta.r es, e \huitlo Q';ltr~ .. ; 
pro vrdetlCUI.S; · · ·'~:. 

;~a tl iscussão do projecto n. 103, do . 1~>1!~:{ 
marc~tndo <I_S .casos e •~ fórma. da rev:isii._o ~~I!Ç{; 
condcmna.çocs ; · · :· --:~ 

l" discussão do projec~ n. l82.A, do 1.90J.;··.;· 
dispensa.ndo a Fazen<la. Municipal de adeâ.ií;':; 
l(l.r o pi'lgn.monto qo sollo na~· Causa.,'! em que' . 
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.i f'o~ autoi'tt ón ré, perante 11 j ustiç<t·' Jocrtl do 
· ·:.Di.stricto· Fmlm•al, e d<~ outras providencias, 
. ·com emcnda;lla Commissão ; 
' 2• discussão do Ilrojecto n. 271, de 1901, 
"autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
·Ministerio da Fazenda o crcuito oxtrao1·di· 

-: ml.río de 19:1261$200 pat•a cumprir a sentença 
·' do "juiz seccional [i esta. Capital, que conde· 

mnou a Fazenda Nacional a restituir a Rom
. ba)ler & Comp.' . negociantes uosta pt•aç<\, !" 
. ".imJim•tancia. qne de ma iR pa.ga.ram como dt

, ' rei tos .de impor~.ão tlc sll.l importa.Jo oro 
• 1897 ; 
· Discussão uniúa. do projecto n. 26i,de l90Q, 

a.utorizamlo o Porier Execut ivo a concedet'-
u ma. pensão d e l$500 diarios, a con,t ll.r do 
abril de .1898, ao ex-empt'Cgado da Est r-ada 
de Ferro Central de Perua.mbuco Luiz Af

: .fonso Ferreira. ; 
.: : Discussão unica do prõjecto n . 286, de 
·:'"1901, substitutivo do Senado ao projecto 
''-ir. 377, de 1900, da Camara dos Deputados, 
~', que reorganiza ·o quadro dos machiniotas 
~-.. :i.vacs (additivo dcst::~.cadrJ na a~ discu~são 
~ilo projecto n. 37 A, de 1900) -Videprojcctos 
i/ ns . 184, de 1898, do Senado, o 37 F, de 1900, 
':·.:da Camara dos Deputados; 
;:: 2•. disco.ssão. do projecto n. 258, de 1901 
:.'autot•iza rido o PodGr ltxccutivo a ahrir ao 
·.,.Ministerio da Fazenda o credito cxt.raordi
:· narío da somma. que nec01.."lMÍa. fo r pat•u. r o
: stituir a João tle Aquino Fonseca o Fon:;cca. 
: .. Irmãos c!c: Comp., negocia.ntos no RccHe, 
~ Estado do P ernambuco. a importancia <ruo 
,.de mais p:Lgara.m ~ Alfandcga. daquclla ci
i Uade, por importação de kP.roseno, <le accor
-:~do .com a sent.cuça. do Supr·emo Tl'ibuna1 
::Federal; 
·' . · ·Diacussã.o unica d t\ emenda úo . Senado ao 
:·projecto n. 50 A, de 1001, quo :tu torir.a. o 
·~Poder Executivo a conccdel' ao engenheiro 
Jóaquím . Huet BaceUar, r espeitados os di-

:.reitos adquiridos, a construcção, uso o gow 
~ de uma. estrada de ferro que, partindo de 
. .-Manáos, siga o rumo gm':\1 do norte, e nas 
:·:condições quo est ;1belece; 
."., 3~ discU&Ião do projeoto n . 113 A, do 1901, 
''aUtorizando o Governo a abl'lr o credito de 
)'j :060$ para pagar ao ba.clui.rcl Umbcliuo de 
:· .. Souza Marinho os sous ordenados, como 
·::juiz · de direito om disponibiliúa.do , decor
' ridos do 22 de abt•il de 1894 a 31 1le ·dc

IJECT .. I.llAÇÃO 

Declaro quo votei coritra a emenda. n. 53, 
dos Sr:l . Paula Ramos e outros, mandando 
applica r G .000:000$ na . construcção d~ pro-
1ona-amentos o mma.cs de determmadas 
e3trada.s do fer ro. 

·&<tla. das sessões, 23 de novembro do l901 • 
- Acloiplw Gordo • 

LevMta.se t\ SfMsão ás ÍO llol':lS e 45 llii· 
nutos d:~ noit e . 

158• sESSXO El>l 25 ])E NOYBMBR O DE 1901 

P1·esirleac:ia <los s,·s. Sat/iro D i«S . (2° Vice
P·tcside,ite), Cado:; <11< Nowes (1• Secretario) 
q Sa.ty1·o Dias (2• Vice-P1·esidente) . 

Ao moio dia pl'Ocedc-se á chamada, a que 
t•espondom o ; Sr~ . Saty~·o Dias, Carlos de 
Novacs An, cb Nnto, Agapih dos SantoJ, 
Luiz Gl;::IIIJo~to, Albuquerque Scrcjo, Gahri~l 
R:dg-il.llo, Hnsttnnah de Oliveira, Antonio · 
B:1stos José Euzcllio, Anizlo do Abren, No
g ueira' Accioly, Francisco S:i, Frodorlco 
130J'ges, _OOO\~~'to Sotlt~! Eloy do. Sou ro1 ~C· 
reira Rms. T••wtladc, S~lva. Mar1z, Tcuetra 
!le S:l. Bricio l~ilho, .Julio de Mello, Itay
mund~ de i\lir~tmla; Ro[lríguc.<~ Dori:t , Seabrr~. 
Augtisto t<r.mça, M_anoo! Caetn.no, Eugenio 
Tourinho Paul:• OuwlM':l.OS, Alves D:wbos.'\, 
P inhcil•o' .l uniOJ', .. l r ~só - Monjardim, Heredia 
lle Sü., Nelson · do Yasco•~collos. Alves .do 
Brito, Si:va Castro, Cusi.Odro Qoolllo, Mar,ms 
Teixclt•a, Thcophilo O~lo_l_! i • . Joã.o Luiz, 1\~on
teíro do narras, Espcrtdwo, Bueno de Pa.1va, 
Alf't•cdo Pinto, Carneü ·o de Rezende, Fran· 
cisco Su.lles , Antonio Z •charias, Henriquo 
S<.~ llcs , Mayrinlt, Olegario Maciel, ~to~ 
dolpho Paixão, Gustavo Godoy, Dmo 
Bueno, Costa. Junior, Rodolpho Miranda, 
Cajado, Te i.xoira BPa-':1-dão, Carlos. Ca.valcanti1 
Pau la Ramos , Franctsco 'folcntnro, Ang elo 
P!nhoiro , Fra.ncisco Alencastro, Aurolío.no · 
Bat•bosa , Vespasia.no de Albuquerque, Cas
si"ano !lo Nascimento e Diôgo Fortuna. · 

Aurc-se a sessão. , z embl'O de 190\J ;-!:. · •. · - . · E' lidn. e sem debato :tppt•ovada. a acta da 
·.. ..3 d1:_scussa.o do ~ro.locto n. 173. A, de I 00 I, ' eso;li.o noctu1,011 de 23 do corrente. 
::redn.cço.o para 3a d1scussão do Pl'OJecto n. 173,_ s -
!'deste o.noo, que autoriza. o Poder Executivo PlUMliiRA PARTE DA ORDEM DO Dl4 
\3. , a brir ao Ministorio da. Guerra. o crodito 
:~edra.ot•dinario de 68: 195.$189, p ara. exoouç,ão 
~da sentenç:a, em ulti ma. instancia, que con
~'4erunou a Fazeudu Nacion:1l a. pa.:,r~r ao io
;~}31l.te-:coroneJ Procopio José dos H,eis ; 

~: 
: ;· . . 

1•:' annunciada n. continual;'.ã.o da. 2& dis
cu.'!São do projccto n. 263 A, de 1001, com 
p:wccór ·sobro cmenllas · ofl'erccidas par-<~o 2'" 
tliscns.<;i.io do projncto n. 268, dostc anno, quu 
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nu a dospeza do Ministerio df.l Gum·ra pa.r<t prir a sua, sagrada mi~são de defender a. 
o exercício ele 1902. . Patria. O que a.hi t1S t<i , por ém, nfto púde i n

spirn.t• respei to o voncraçi'io . Ao :;olúa.do não 
O Sr. Presidente-Tem a palavra f <\lta., nem comgcn:r, nem p<\triotismo. O que: 

o Sr.··Fra.nclsco Aleneastro. elle temo ú c:J,hir ferido no eamtJo de ba-
- t.'l-lhil. e nã.o haver um medico que lhe t rate 

O S1•. Frnneifico ~lencn@tro d !\ ferid<\ tão glorio;;amente recebida. Foi 
reconhece que a estreiteza do tempo que isto o que se deu em Canudos . Felizmente, 
tem o Congresso para ultim&r os seus traba- o g!'ande patriotismo da nahit~ f<) i mais uma 
lhos n"ão compor t il. uma larga critica sobre vez po:~to em prova e· ella enviou seus estu
a.s~umptos militares; c, ttuaodu assimnã.o Úilllte.s, como .lã. ti i:iiT:t feito -na guerra do · 
foss~, outros m:\is compct3ntcs que o o1'tl.dor Para.gua.y , pará.ltt•a.t.a.'r dos feridos. Falia. om 
ú qlic deveriam fuzct~a. Far;l, entretanto, thcse c sa.lienta qfie os rcspoosaveis pelo 'que 
algumas considemções sohre o project.o. acontece são os poàoi•es publicos. A -missão 

La.mont:L, ._maig uma vez, a extraordinaria do exercito (l combat-ct· , e soh ·este ponto de 
e improftaua. .despaza. q ne fa?.emos com o vista unicamente 6 que elle deve sm' ot•ga
cxercito. Cóm os 45.000:000$ podcriamo:;. niza.do c educado. Nas promoções e p r ovi
ter um exerci to de 40.000 homens promptos monto de cargos tccll!licos devo presi•lir a · 
pa ra qua.lquer cmergencia. -. maxima j11stiça o não a protocção .:sca. nda· 

O quo à hi vemos, entt'etanto, é bom dCJso- losa, como infdizmonte acontece. 
ladoi'. A p:trada .de 15 de novembro, que, Lhe se>;j<l perlni ttidlli um<\· digressão poli
uliã.s; mereceu encomios do Governo, foi nm tica.. Começ.a esta. digressão indag;ondo quaes 
espoc~ulo c:mtr.istador para. aquelles que 0 3 motivo3 por que a b it.ncada riogra.nden&e / 
conhecem um pouco de cousas mmtare.'l. do sul-ha. de fa.zor- o:pposiç.'b ao actual· Go· 

.A oxpcdição de Canuqos ffií..o foi menos ver no 1 Não ha ncnlmm. O Sr. Campo~ 
l ;,tmentavcl : ha"tall1õo.> sem armamentos, Siüles fez a. sua pla.taforma do tal fúrma quo 
Rem amhnlancia c pcs.~oal agar1·ado :l u ltima p:u·ece ter combiou.do eom os r iograndenses, 
lior;t_ Pa.t•ccc que não t emos a; mínima idéa. tal a idcntidado de portto de vista. que nella 
do mobilização. · ·h a. com o ponsa.mento dos riogra.nQ.enses. 

Qua.es os L'e8ponslveis por esta tri:ite si- Não ha uma oppoi!i~.ão seria a.o Governo de 
tuaçã.o 1 Os poderes publieos . O Congresso, S. l!;x. ós dlvqr.;os nticlou.~ opposicionist<\S 
:po1•que ou legisla :ís press:.~s sobro aSs llmptos que cxi8tem níLo obedecem a urn programma, 
tão momentoso> ou porque delega as Sitas ~~ uma. só bantleir<t. llompora.m por ca.usru~ 
funções ao Poder Executi vo . :, diversas e só t•cmedio.-; diversos podem ser 

O Governo, porque na. tl.ccl'ctac:ão do refur- applicados aos seus males. Domonstt•a <J.UO, 
.mas deixa-se levar mais pnlos indivhluos quo si o St•. c ampos Salles tom algum dofetto, 
pelo.~ superiores int9rO&~H~ drL Nação. usto 6 ser toleranttl rlr:m;lis. Si tive>so auto· 

Quem lê o rela.torio do Sr. Ministre ua. rida<lo l.iU.Stante, 1'al'la Ulll 'a.ppollo !L oppo
Guerra, em quem ali<ts reconhece a melhot• si~!ão paulistl~ o ostc sori <~ quo prcst ig las.se 
lxla von tade. suppõe que il~tamus e m. oxccl- esse paulisb lll ustro quo foi escolhido pa.t•a u 
lente condi~o; entretanto, quem dosco a.os alto ca.t•go de Pt•csideoto d~ Rcpu blica.. 
detalhes admira-se dr~ auarcllia quo lu.vbt, a O programma.da illn~Lro dis.~idencia pau
ponto de capitãos pcrcchercin lll<tiore~ vnn- li.~ta ü um prugramma sui uen1wis : ~:ul<L um· 
cimentos · quo alguns gcnm·a.es dv .. ill'i- tom o ~ou pedacinho . Uns são parlamenttL-
gada. rista;., ouít'O$ r·evisioni~ t.IS c outros franca.- , 

Todos os pedidos para. reorga.u i:ta.ção só meu to prcsidtiu(Jialis tas . g m dado momento -
toem por a lvo augmento de despez!L sem o. ca4a qual quererá. puchar · bra.sa. para. a. sua. 
corro~pondente vantagem tle serviço. sardinha e ninguom se comprehender<i. .. 

Rste mal vem desclc a 1•eforma de .Benj t1-· Voltando a. fallar a. respeito da ca.ndidtt-. 
mln Constant, que na opinião do orador, ·tm·a do Sr. R ollrigucs Alves, o orado1• não 
:,:peza.v dos seus grandes meritos e serviços sai.Hl porque os inimigos do 81' . Campos 
:n paiz, era. i ncompetente em assumptos Salles lho negam o direito do escolher o seu 
militares . · · substltuto . Note·sc bom: não se tra.ta. de ._ 

Critica. a. ro rorma. de 18<J7 pe!o seu ludo u ma imposição; . trata-se apenas de um di- -
Lcchnico o púlo uugmento do dcspczas . · -relto que a ;;.;;istc a todo o. brazUciro e com 

All.ude á s!tuaçã.o slngular em que se acha ma i ~ l'azão ao chefe do Estado, quo p:\l'a isso . 
' J Estado-Maior, cuja funcção ainda não ost[1 co1ú certeza se enten!leu em tempo com os :' · 
bem traça ela, com grandes projnizos pa~a. as ehefés po!Hicos dos Estat.llls . Qualquer cida- . -~' 
demais classes ·c para o proprio exercito. dão pódc cscollleL' . o seu ca.ndi<la.to, (IS8illl;" -.-

Salienta quo o poYo não ruga ttJal'la apoio t<tmbem pótic fazel -o o Presidente <la Repu
e moios ao oxorcito si este i'osse scrhtmente IJiica, que, bC!ll conheceudo as lmbilitações 
orl:!auizado e pud.esse vantajo$a.inontc cum- dos homens ql\C tigur;qu, no sc:enur lo poli.tico 
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e as ncces,idaues do p<Liz, po!lCI'<í. fazct' csco- l~ StJlll ·e:msa.. os SrcL. Serzede!lo ConP.:~· 
llw. acertada. . Cu11itn. Martins, Thomaz Aeeioly , n omes de 

O orador, depois de tlecla.rat' que niío far. bL1ttos, .João Viei r a., Medcil'os c Allm
distincçii.o entre republicanos lti:;torico.~ e QllCl'(JUc, Est.a.<:ío Coi mbi'a , Ro<l t•ig ues Lima , .. 
adhcsista.s c pc1lir dl'sculpa pol' SG ter de~- Edu;mlo Ramos, Josú Marcétl ino, Antonip.;; · 
'Viado do asmmpt.o, promcttn tlis~utir o Or- Pw:llw, lleoclocian\) tlc Souza, Nilo Peç:J,.)7.'fi'a, 
çamento da Guerra mah< tlctalha dameni.c .José Bonifaci.J, Penido Pilho, Lamonnleí- Go
<luranto a 3• rlis~us~ã.o. (Mu ito . b?m, muito 1 dtt~r·or~o, L:Lndnlpl~o do l\Iaga lhã e3, Carl os 
bem; o otado1· o t'~vamcntc fi.·/.u.:i.lnrlo pdns 01;-mnr, i\l'Ülllt' 1 orrc~. i\(iolpho Gordo, 
1:oUegas p1·c~entes.) · · .Tonqaim Alvn.l'O, F.dmu nd•l 1l.:t Pon.~CCi\, c 

Fie;~ a discussão u.diad.a peJa ho1•a. Campos Cal.'tieJ~. · 
Comparilcem mais os sr~ ... '.;Ur-bano Sani;os, Passa-se <i. 

Carlos Marccllino, ·~ Sii Pci~Gto, Al·thúr 
Lemos, I.ndio do B,·azi1, Lniz Domingucs, 
João (hyoso, .Joaquim Pü•cs, Raymúnrlo 
Arthur, Virgilio 13rigido, Thomaz Cn.va1-
ca,nt.i, .João Lopes, Sm•gio Saboya, CJ~millo do 

· Hollantla. , Et•nürio Coutinho, Cel,;o rlc Souza, 
}J13reira de Lyra, E.gmcraldino Banl1Ci.rn., 
Pedro Pemambnco, Amujo Góes, Art·ox:cllas 
Galvão, Sylvio Romero. Fausto Cardoso, 
Castro Rcl1ello, Neiva, Milton, Tosta, Felix 
Gaspar, Yorgne de Abreu, Adalbet·to Gui· 

SEGUNDA PARTE DA ORDE\f DO Dlil. 

E' annuncia.da a rliscu~&'to unica. do pro· 
jecto n. 133 O, rle 1901 , com }Hrecm· sol.trc 
emendas olfor•ecídas n:t :i" discussão do pro
jec t.o n. 13:3 A, U.os~c anno , qnc :l.Ut<)r iza. o 
Poder Exccuti v o tL t~brir ao Mini~tr.t·io da 
.Jnstiç:t e Nogocios. IntcriOl'C; o crctlito do· 
11~200$, supplcuJCntar <i ve r ba. !.!• do art . 2" 
rla lo i n. 741), dl' 2'J de dezembro de l!Jl~O . 

marlies, Augusto do Fl'citas, Tolcll'ino dos Ninguom pmlindo" palav ra , <i oncet'ra•I :L a. 
Santos, Pa1·anh.os ?.Iontonegro, ~Iarcolino discus.üo e adiada. a v ota(!Ii.O. 
:Mourn., Galil in o Lorcl~o. Gciso dos Rei~. 
Irinou Machado, Hmwiqnc Lagdcn, Osc<tl' 
Godoy, Augusto do V<l.soonoellos, S:t Froirc , 
Raul Barrozo, Barros l<mnco Sunior , Lou
renço Baptista , Pereira Lima , Julio Santos, 
Oliveira. Fig ueiredo, Viri:1t :J Mascare nhas, 
E9ttwão Lobo, Francisco Veiga, Adalb~rto 

E' <~nnunciada a !'\·' discussão rio projcc lo 
n. 255, tlc li):Jl, aut.oriz:Lndo o Portar Exe
cutivo a abl'ir ao Minist orio da Gnerra o 
Cl'cdit.o rlc 73fl:42,1$, supplem ontal' :i Vf\ rba. 
10~-Etapa~-llo ar-t. 15 rla. le i n . 74ü, do :!ll 
rlo dczembt•o do H)(HI, 

Ferraz, Leonel 1?ilho, &luardo P imcntnt, Ningnom por!inrlo npahvra, t'• C\neeJ'L'óula a 
Lamn.rtine, Pa tlua Rezonde, :V!iranda Azo· rli~cus~iio r. :üllad:.t :.1 votagfto. 
vedo, Fernando Prestes, llloreira. d:t Siv:1, 
Oliveira. Bral{a, Luiz Piza, l~0nedict.o do 
Souza, Lindolplw Sorl'a, Alonca.t' Guin1tnfi.cs, 
Barbosa Lima, So<wcs tlo' Santos, Gct•m:;.n:, 
Hasslocher, VictGt'ino :\lon l.oiro, H.il·;,la\' i<t 
Cot•t•i'\a o Alfl'edo V<~rella. 

Dnixam de cmnp<trcccr com e:Lnsa. patti
cipad<~. o; St·s. V<~.z do .\!u!lo , Gast~n '!:L 
Cunha, .Jost\ J:oitcax, Pc•li'O Cltm•Jnon t, lto
driguos Fm·mtndes, Christino Cruz, fine
dcllta Monrãu, Augusto S~voi'O , Tavé1l'es tlu 
Lyra, S O<tl'o~ Ndv:1, Lim:J. Filho, i\Ia1aqui;t~ 
Gonçalves, Morc it•a Alve>, Cornolio da Fon
SCCi.l., Elphlio l<' igue ire:lo, Mf .n~o Cos1;:t, .Jos~ 
Duar te, Epam inondus Gmcindo, .Jovi~í:mo rl'~ 
Carvalho, Franci~co So!il•t; , DionysLJ Cor
queira, sampuío Ferraz, Martínllo Campos, 
Pere ir ;t dos S u.ntos, Am·eliano do~ Santo~ . 
Joaquim Breve~. !tange! Pestan:1, ll!lefnn~o 
A! vim, Monteiro d<1 Silveira., ;'.f:\nor•l Ful
gcncio, Nog ncir:1 .JunioJ•, Lind olpho Ca.ot:mo, 
DomingltCS de Castro, Valois de Castro, 
Bu ano de An(lraúa, P :J.ulino Cal'los, Cinoi-

O Sr. I"rcl'li<lente -Adm-se S:tbrc 
:1 1\lo.~:t o pt•.,.ioeto rl:1 Ca rna.t•a., n. 2!!2 A, d e 
1001, p;·,n·ugnnt.lo a ac t u:ll ~ L:<~iio lcg i8lativa, 
t'üllliíl.t.ido d:t St\n:1do (!Ulll uma emenda; 
eolll" (J 1na.tr~!'i. L UL'.c:cnt!l, y ;)U m;mda.t' pl'O
CC\(1111' :i JnitllL':t d.o olflr•.io n p itr i inmr.tl i<t l.a· 
nH:n l,!• Llltl tliseu~~:l1!. 

O S••. Carlos •I e l"Wovae~ ( f " ,<.,•, ,_ 
r:1·dado) lJl'LIC(HJ tl Ji. \eitll l':t cJ O .SOg llÍJl t(l: 

Oflkiu do SL·. ] o Secrntario rlu Senado , de 
hoje, I'Crnet tGndo com crue ntla. :1. proposição 
rles;.a Canut·a Jl l'Or•Jg a tHlo n ova.mont o a. 
actu·d sns;ã.o leg i$l<Ltiv a. a té 1.1 d iil, lO rlc rle
.zem bt'O do conel)to .ann() . 

O Sr. I•residenl;e - E~t<i. em dis 
cus;oa o a soguint e cmcnd:t •lo Somvlo ~~~ pt>o
joc to n. 294 A, de 1901: 

Ondo diz : 10 !.le.ocmúro t.l iga.-sc : go d e d e 
::;ernlt ro . 

nato Brag:t, Alrrcrlo Ellis, Azovc<lo ?>1arques, O !!!Ir. !Fausto C~u·doso,-Peçu ;1 
Antonio Gintra, Horrnenegildo de Mo r <tcs, pa laVI.' iL. 
Ovidio Abr·antes, Manoel Al ~·es , Xav ier do 
Valle, João cauditlo, Lamenlui. Lins, Mar·çal 
E~coba.J•, Fmncisco Mour a e Pinto d:~ Rocha. 

O S1•. Pt·esilleutf:~-Torn :t p:J.I<W l'it 
o 11o l.;r·e Deputado, 
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Presidente, en sigo uma <lont.l'ina, dwucc•)l'<lo qlle llcmolir. .. 
O Sr. Faust-o Cardoso(')-- Si'., u o lwa. 1b Cama!·~. di~ewJo q tw lli.ll· muito 

com a r1ua.t niLo me é Licito <lcix:tr p ·.~srn• Nest;> fJU~>tKo rle domolit', Sr. Presidente, 
uma consur:• sem qnc.Jne cxplir1ue, 1.1m:1 in-

1
. S. Ex. é poe organÍ$ffiO e fórm11, poJ' dlspo

juria sem quo rnpilla ri isto, St·. Pr·csidentc, ~içfLo u.nittomiej, c Iuncciou:tl, um demo' 
qu<~eu abrat;.l} em rolaç,Jlo a milü, indivíuua.l- lülor . 

• mente, acccito quanrl·o .~e tr;tl;a de uma corpo- S. E~. ch!'!ga muit:ls vezes a. este l'ooul-
rar,{io qna.ndo della. f'ar;o p:1rte o, que, ceusn- ta<lo: agg-rcdü· 1tm ofJicial dc.jmtiQa, porque 
rada ou i~,iuriada, üco eu, como p<trtc tlellH, teve ·o desaforo de o citar . 
Cflnsurado 0\l injuri:\d!l. S.~bíl-Sü (jUC um oUic1:1l de jnsti~:n. SÓ c ita 

Não sei, Sr. Presidente, que destino leva· qwwdo ha deliberação do jair. para f:1zel·o c 
mos, nãu sei qu<tl u eMtliulw que pisamos, <lsLu poum honwm que .faz i;T.O, por&ant(}, 
nem o alvo p:wa. onrtc inúonsdeuternoni.c no~ para vivel', eumpro <~ lni. · 
rlil•ígimos.. . . . P•Ji.~ bem, o Sr. Sena<lOl' Barata. Riuerro, 

Pol?s <hscursos . PL'onnnctados no Senado, que [1,cha (JHC h:~ mnito quc demolir na, obP:~ 
on_ V<;J.JO que se perdeu r>sso l'eSp.?Lto qnc d~v:c da C:tmD.ra, ü um homem que na sua vidi 
cx1st.u ~ntr'? a~ Jua~ corpol·:t•;.ur..~. que s:w, 1mhlica. a.ggentlíu um officia.! de jasiíça, por
por as.snn rhzm· •. a~ rlun~ mulct:1s que abrem qne ousou executar uma intimaçõo legal lei ta 
o ca!llwho a1!mm~st1:<Lt~vo_ no governo e o pot· ,íuiz á possua de S. Ex. De forma que 
canunlto da hL~tol'Ht <I Naç:to. nl:) tem ;mtorlrlade para demolir a obra da 

Eu vejo com pcz:u·, o com nnn dor prilfun- Cam,.r:t, 011 oi quer par" a_clml' que a oura da 
da. quo esse m~J)Cito v;tc de,:a:ppu.t·econdo, C:w1:n·a. 1] cligtm de llomoli<; i'\.o, quem tem 
não enxergando atú onde elle pMa ser pra- uma noç,;,·.o de loi qua o lov:1 a aggrc<lir 
jndicado pclrt im11etuosidarle rias p~íxões, t'rancameflte um oillci:tl ele ju.>ti.;a que ~um
mas :1M onde eHe Jm de ser malb:uoata.do, pro o mais elementar dos rlevcres llit esphom 
- malba.t•ata,lo, Sr. Pt>esidcnte, c<J.Iculn<la c rlo pl'oces;'lo. 
J'r'iamcnte. · V<>mos ;to S1·. Snn:t~lor Oonws <lc C !l.S• 

Sr. Presidente, a tliscu:ssil.o dussrl projectu t.ro. 
I!O Sen:.tdo, trouxe á tribuna tres rcprcsen- Não é a primeira. vez <1110 tenho occa.stu.o 
t(Ontcs da Nação naquclla Casa. . de me refct•ir a. p<1.ln.vt~'l;\ dP. S. l·~x· .. c:rm~11-

0 nobJ•o Senador pelo CerLl'á, o Sr. Catunda,' ' r!l.n~o c."a. CUJ11(tra.. , .. 
o não menos illustl'o SGJmdor petoMarauhão, .TiL o armo })a,.,,~t !o. ttvc o~c~smo d.n dofon· 
o Sr. Gomes de Cn,5tro e o muitn diO'no Se- dor ostn. as~omblun üo lll'g'lll~o~s qui' :t oJI ;t 
nador por s. Paulo, 0 Sr. Mora.e; Ba1;·os. lizeJ·IJ.. o me~mo St•J~:vlo~· em nyt tm•ia. ~lo IH' · 

Sr. Pre~hlonto n" q 1 • • , ler tempo Çftll~oni;o, ma~, ont,au, s. J•:x. i<.ll'll., rlelwn•l~, 
lonuo os tdpicos rl~s t~~s ril.~~~~.ro~~~ md Ünü- l~t~nt:tl':l.-sc a faml' C[)n ,;u J·a.s mal~ ;w r oiit· 
t · 1 ' · 1 - · , d , , t mon do !ptc :w~ t'Opl'osn n tnntn~ !l tt Na.1:a o, 

.... are! a ~r ltm, CUJ~t ;.~tm:: me 0·~11':1' 011 ncst:1 Ga.<:~. Huin não. S. l·:~. achrL qtto lt:t 
llfll senl.lmcni.n tio mliJgmwil.O, qnc n:w SI\ · . " . • · . ,. - , s 
trrtdnziu om ilhsp1wrnia Sr PrtJ~itlontP lllll ne,pJ~lO no.,~a~ fll'ur:I, M,'IIO' ~ fJ UO_ o. n
··v'ntt•a IJ.IWm rL :1•1.,)•'0LI P' 1:qt~c lo'-'o- 1tep:>i·: na,lu n:I,'J s~ r.lr:vn !li'(1SI.:u• :~ s.ci 'Vll'thl !ll~ f.J'II· da loitura'nascnul·JHC"no~ t:~bios nrn SOl'l'is~ 1111\lltn pat'iL LtZlll' e~l;l) U11;,( LJ I\II). 

tlepiollado. (L<l.)-«Arn()l,jo d e negocio,<~>, O Sn. PAUl"\ lt\)!oJs-1~ ' e11mplí co, p m•quo 
Quaes o~ negados quo :L ca.mar:1 dos lJeptt- l'ocouo ,.mlJ>id.io. 

t ... dos arranjou p:1L'!L p!'oroga" os ~ou~ tt•IJ.- O SR. F.\USTO CA.lWOSo -Sr. l'l'c~itlcn lc, 
halhos pot• muis lO !lias ~. ant;es do Sr. Son:t,lHr Uomes 1lo Cil~tt•o sen-

Adoanto di<~ mn.:,, aind:~ S. l·:x. (LfJ.) t; it·-~o l'e!•ido, 011 ani.n.~ !lo :;;_ Ex. :db.r c agu
~;u· a Slll1 Sllnsi.bi\idtLilc un Senadur pa1'a sr.n
tit· como los'i o a dirnínuir;ão do t empo qtic o 
Sona.tlo Clllprog<t na rliscu~são do or~amentos; 
antes du Sr. SellitUftl' Ge>m r ~s do Ca.~t l'o sen
tir-se scnsibillz;ulo it t<tl i'ól'ma que ir,roga. > 
um<L injurÍ!t l~ rürm C<>~ lnra. onllc não so 
senta11L. nogodao1.es, umtL Ca ma.r n, Sr. P r o-

Não, Sr. Presidente, cn nl o creio que lta,ja 
na Camn,1•a. 'luom p c1nso r1ue o.~ Sr.1. Senado
r es sã.o homens de miolo mo !lo ; cu m·eio que 
l:t l1a muitos que toem u miolo dm·o. · 

Mas, qno negocio <: este rht Camara a que 
se refere o SC~na.tlor , :~,timndo um hd.Jllo soln·~ 
<1 corporação que, pnr i~so (i v e ó eleita de 
tres em t1'e8 annos , não G menos po!':tnt o :t 
orga.n1 z:~.ç1Lo , a nstructm·a. politk a da Na,,ilo 
que o Scna.clo, quo tl eioito pot• nove :tnnos ~ 

O nobre Scn:ulor ''ao pot• ahi a.t'ti;•:,, llttanrlo 
o Sr. B:tl'iLT.il l.Uitoil'O llto d<í. um aparte sobre 

( ·) Es lo. discur~o não l'ol l'@ví slo pelo omdm·. 

s i, lento, cuj.~ histori:t na. RoJiuulica 6 di gim 
o nobilHan r.e, o cu o dis~e o anno passu.<io, 
quando Stí ·a coni;ral'i<tv:~ i n r.cít·a, dizendo 
·que não !l.'1hi<1 si m•:t un que estava co m {t 
vel'thdl1 ou a. Cama.ra, s i m·a eu, em oppo
sit)io :w Governo, ou a C..:amal'a. a poic>ndo, 
S. Ex. dtJvia lembt•<tt'-Be de ir htn<,'<W 11m 
putwo do enlp<t iw novm'IW, quo não m a.n-

62 
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dar a r-" dados ncr.es>.'lrios p:wa nsta C a m:tt'~. 
agiJ.·, ctíscutil' e \'ota1·. · 

·Mas S.E~ . n :i.o o !':wia , )lOl'll'it'J :~• ) Go;·rn·no 
da Republica. ollc devo o gt·and n ol; .;oqnio <lo 
levantar o seu !illto , pt•ejltdiéalldu o.; úiro
ctOi'cS do ThMotu·o pa.t·:.L o fazct· suLstnt!it• 
um que morrCL'a, qttando alli h;witt <lll~ t·os 
quotioha.m o direi to tlc o ;;nbstituit•. 

Quanúo o homem se faz ·acho t!rt lo i, rluando 
toda e qu:>lqnt~r Lesã.o u:1 lei vn.o fcrit•-lltc a 
<>lm:> como o sOJWÓ o_ a.~c) polido Jo OSl•Olho, 
nii.o deve :ulmihir quo se fi1·am d il'eitos in
div id ua.es e conr1uistado;;, p<u•a que o eu tl cS· 
rl ohrado elo sc n cu galgue um:t p osir,.õ.o su
per ior, sem ter rei to <L via~cm tio npt•ont!i
z Lgem :ulrnin istt~LÜVa., pOI't[UI! voiu d o) Ma.-

. ranhão, onde era um funccionar io, pa.ra. <L(! ui 
ser rlir.!dor rlo Thcsoueo. 

Não rospontlo em nome da Cama.r (l., mas 
no meu nome, ·por que voto por o.;ta..~ pt•ot•o
gaçü(';; C não tenho JIC)l;OCÍOS, COIIIO il. C:tl113.l'i\ 
nü.o os tem, e :<i clb ,ju lga. quD ne.>tas qtws
tõos se deve rcBpondm· tlclica·l;nnonto, niio 
soi sinã.o do u m;L arma, q ua.nrlo se me fero 
- o facho, e de urna out1·a. qne~.ndo se me 
(l.faga- o beijo. 
Porton~o ao numero doR Dopn~n.dos rJuO 

nii.o f:dtttm; de$(J.c qu~ sou rc.prc.~on t;J.n tr\ rln. 
Nn.ç;fio ;tt.Lí hoje, ~ú 1-m mo Otll}ont t•am ,lua.> 
faltas, L~ a té po.,81l rliZIH' (]UI\ ha tt'llS ngtli'(IS 
nest;t Ca~:; rtue S') vecta sem pro ne .>to recin
to : ,, nolH'ü r eprosnntanto Ja Ba.hi::t, o St•. 
S(IA'\hrn., o S1·. nricio l<illto , o o h tllniluc 
or:~dm•. Mil.~ , isto nada t em de fu.H:t, nom a 
fal t<L c: crime, pm·qne o r.~prosonttnto da. 
Na.çi\o não t•espondc siuão pomntc õ sett elei-
t orado. ; 

Nãu se conr.ot•tln. que se. dcnl(lm, l ll<L9, Sr. 
Prosiclon lc, quanrl.o voin o t·ol;ttorio do i\1i
nistro du. f:\zcnrh :1 t •:>t:~ Casa '! <~n :Lnt lo _j;~ 
so pPilrog:w am a,; scssiic; n ninguom p,·,uc 
di,;culi J' um or•:•trnento sem o t•elaL:n' io> rlo 
Mini.str o. porq nr~ ollc é o m eio con.>l.i tucional 
pelo qH;~ I a Cautar•t se entendo co111 o.> ~OCl'•.~
t:Ll'iO~ o lo Pt•esi1lou tn, e o mo <\ mnnsugmn <'• o 
1neio pelo qual clla se on tende com o P!'esi
dente . 

DJeu-mc, St•. P L•üsitlente, profuntlarncn t.o 
ver quo <1 pn.hvra do.> Snna<lot·cs Gornc5 do 
Castr·.> o Murucs B<\1'1'0~ se juntr~t••.t tamlJum a 
do intollc~·t,,,, l cearense, St·. Ua.t.unrh. 

Sr. Prcshlent~. ningncm tom prllo St•. Se' 
uarlor pelo Gc:m\ mui~ respeito. o a.~lmira
ção do que eu. S. J•;x , pr~rwncc ;L r~.r;:t <los 
que sal>om mm·gullw.e :1 alma no IJ<tnho uo 
otu•o c azul das grtuJdus synthe:>B.l pl tiloso· 
phicas; S. gx. é um do~ pouco~ crn cuja~ ccl
lulas se onvo, escutando bem, o ru ído, c:omo 
si al ti r!\pereu t i~;c a to<lu•! os i n~hLn tes , d<t OX· 
pcri<•nci<l tl:it<L por c.~t< L rantilitt i ntot·na~: i otml 
ol o~ ~r·:~1 11h•s philosop lu>$; u aolm ir'o ' [IIC P~L<L 
iLl:( ll Í:J. l]llll S•!ltllll'!l p;LÍ I'UII llnl phuu ~ ll jllJ I' iO l' 

il<J.~ce;;;:c , drBcns.~n. ilesce.~~c ato~ que as sua~ 
du:1s n.zn.s ~e c·)nfunilis;om com rlous tocos e 
vie,so arr;t~trLt.' pcll> solo , lJ<í!J:mdo 11.-t'O]lll l;.'l.
ção du um pMhtmcntl> r1110 ua.d<t t e 11l do iu
fcl'iol' <i corporação ;t !JUO pel'tonco. 

S. l\x:. tlevü s:LlJCt' quo não pó de cabo r rMpotl
sa bil lilallo á. CoLILHLr <t por c~La (;t lh:J., um;~ 
C 'L1l1ill':t. qun h•ut camprehcndülo quP. o VCt'· 
tl;i,UllÍl'O u üVill' tlo P<ttriotisrno nm;t;L (Jpoca (j 
<Lpoiat' c amparar o Governo do. RopulJlica. 
(.-lJJoiados.) ' 

Qu;Ln<lo om u nu Cainara. S!' t'ei!istr:L o 
facto 1lo um apoio. como o que a lJ;mc:uliL rio 
Rio Gmn<Ic <lo Sul est á. <tan•lo a o St·. Pl'osi
rlnnb ,(; ~ Republíca., o Rio Gr;Ln<IO do Sul que 
f•Ji o nncloo !lc:;.'!<l. opposiç.ão que se cr oou o 
ín{{lgt·ou soh o nome uo- concon\ra\:'ão- quc 
rol o nuc lco do~:<:~ opposi~:ão noutra. que oo 
foz <L olr.ição rlo St•. Prosi<lon·:o da Ropublica, 
c ~c vê os.><L lmncatla. vir mn <Wxilio <lo 
Gover no, como ~i l'o:<sc um chore que s;·thisso 
<lo .~cio tlo>t seu~ 'uffr<Lg io~. a. quem _j;lmai~ 
rog;ttna .. ->::;o I<H\:<L n prostigio, nã.o ~o púu.o 
cnn.-ul'a.P a ·cam;tra. dos Doputa1los por esta. 
rlomora., Hló1S ~ i n t o G•Jvcrno, os ministro~ ; e 
o Snn;ulo niio S} lambt•ou quc1 tlovia con~ur;tt' 
o Govomo o 1losviou-~o 1l;~ quo.;tito p<Ll'<l. (11.zrr 
cahir -~ohro n C<tma.ra a. culpa, 1lizon,l() •Jl.l0 
é um negoc io qno cll•~ l'a.z. Eu censuro nã.o 
o~t •rem os orçil.mt~utos dbcu tirlos, natn vo
klllos. 

Votei nsse,; oncorr.nnent()s pl'Mipi tauos, 
pr incitmlmontc o th lrl<lustt•ia, ondo lt;tVi:L 
umot sm·ic !l:J cmendOLs om<\ft~üu.~ do Con-
1-{ t'••s.;o 1le Agt•icultut•a., q ttc deviam sor tlclo:t.· 
til la:, , Ma.~ vo~e i o voto o~ oncort'MIIM tus, 
pot•quo iuais vale ·\m• n ua:t loi ut :.í. o ir com 
olla tio <lHÍ! tur·bons ])Citsa.nwntos o it· c:ontt•:L 
a. lei. E :L falt<L de ot·Qamoutus sot·i:L :1 
<lict;ulttr;t IH\ rt~coit: t o nas dcspoz:-ts, isLu é , 
ser ia <L tnais mou:<tt•uus:L do todas <lict.aoltt t•ax 
LJll!l a lt í~ ii<ll'ia !fudn rogistt'l\Í'-:1 rl ictitdlll 'iL 
fi lliloiiCltÍt':l . ( Apoi«dos ,) 

Von t,ct•rnin<ll'. o flil'tli q ue o Scnarl o tet·:'L 
tom p.1 rln r.liscutit•, a jul~at• pela col't'outo , 
po!a carreü•;,~,, pcht vol'ag-em com que as dis· 
cu:~.~ves alli se ~uceedem, sem rhett>ric;t. N•'•s 
esttLrno~ neste momento tra.nsli)rmado om 
pa.rlamento ü·Janrlez, nii.o se l~'l.ll<t , vota-se o 
Clll<HWJUOt' q ue sejam os :pot'igos <listo nito se 
pude dcilP.r de levar em cont;~ o procedi· 
mcnto ela Cama.ra, principalmente nesta 
qnostã.o de Ol'l!a.mcntos . (1\poiados. ) 

Nús vcmo8 o grande s:1criticio cpto al gun~ 
co!lcgas la~o• nii.o se retirando da. Capl'ta! 
nesta época de calor, pat·:• fazot• com qae os 
Üt'l.'-:l.lllCil f·os ~e_ju.m votl\uos. 

J;J. eontamos t l't>.::: lead"rs e rnnio . O meit> 
é o noiJt'o Deput.:vlo pelo Pi<why quo so in
ctt ml•iu de l'lliiUill'ílf' um encol'l·amcnt.o ll CJUO 
não l'oi i nteit•u pol'qno V. I~K . lho cot•tou ;~s 
vas:.L~ . 
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· Sr. Presidente, devido ao gl'ande re.~peito 
que tenho pelo meu illustJ•a mestre, Sr. Soa· 
bra., El que digO aqu i franC<\me,n to que, Si 
um dia vil·o a. empunh:~.r o bustão llc leade1· , 
terei muito medu de não ser seu soldado, c 
deve1•ei fa.1.er grande osforço pa.r:1 não jura.r 
logo ba.ndcit·a.. Mas o- meu nobre mestro, 
amigo c correiigionario não ú lcader si não 
constituciona.l, i>to · é, como prc~ide 11te da 
Commissã.o de Cons~ituiçi1o, Legislação c .Jus· 
tiç.a, requer o .encerramento da$ discus;ücs, 
por .ii)S() (lUU compete . podlr :l.S prorogac:õa3 
das sessões. · 

Os SRS . BRIClO . Fn,no o SF.AilRA clio a par
tos . 

0 SR. FAUSTO CARnoso - Mas é vord:~dc, 
Sr. Presi.lonte, quo o nobre Deputado polo 
Rio Clra nde do Sul. o symp;ühico o talonl;oso 
Sr. Ca~siano do - Nascimento, que não é 
lefulct' .•• 

0 SR. CASSJA:'\0 no NASC!MF.NTO ilá llffi 
apa.t•te. 

O SR.. FAUST!) CAR.Doso- . . . rna.~ quo ost;L 
prodostina.du p~r n:Ltút•o7•t <t fazer 111 mL nova 
cuncentra(·ão, purquc a bancada !le POl'lliLtll
buco' quo discute tudo o nãu tliscutiu o or(:a
mcoto d<' S. Ex . .. 

UM ~R. DP.I'ü'l'ADO- A di:;cussão aind·Í nã.o 
ost:l oucnrm.d<l. 

0 Srt . CMSIA:-10 DO NASOJMF.:NTO thL um 
ap:Lt•to, 

O ~lt. l~AUSTOCAitooso-... o nobre Dopntatlo 
tt'aZ om s i 11 callui;L Ú<L J'Ointcgl'<lr,.:ão, o nob1·o 
I>nput;ulo n:t;t Jll'odostimLdu. Ma~ o quo acllo 
1"1 I(U!! lu~ urn P'll'igo no.-;s:L victoria d:L p:>lí
tic;L rlo-;.;t•:ultlonso,· ofrm•ocondo um lcade1· :i 
C;LJUILI~L ·dus IJotJutatlu.i. ~ só noto ess~ :Lt
l.r~cçiio tio nucko IIG t•caiscC'ncia. lll'C'dontc. 
chamull•> l.J;\ncada do t>o1·nambuco. o o nuclco 
do rcsi.:~toncia Jlil.S.~<ld <l, que cu cltat ll tJ lnn-
c:vJ;t do Rio O t~Lnolo do Sul. · · · 

Sr . P 1'i!Sidonto, todos os org-a.nistnO$ mais 
complo\os, mais perfeito~. sabem uc um 
nucloo só; não ha. dous nucle JS pa ra um 
organismo; e, quamlu dous se junt:un, salte 
um monstx'O ; e o quo vejo ó quo, d:t juncçã.o 
llosscs dous organismos, só pódo s~hir um 
partido monstruoso, gerado por c.,;.~:\ lig;t 
iior·ca; ou· suiltert•anea, ))01'C1 uo não sei si so 
faro. no ar ou em baixo dtL tcrra.,do nucle9 tlo 
rosistencia. do partido conccntra.o.:ã.o o tio 
nuclco do rosistoncia uo pa.rtitlo t•cpublicu.no 
passado. 

~:sso.~ nu<:leos, so j1mt:tmlo quer no ar , IJUOr 
pot' baixo da tot•ra, formar1io tL cr•ea~ão mais 
monstruosa quo a. politictL v:1o oll'm•ocot•; o 
ou !l.Cllde j:L estou 11 r nfhLr as az<:~S, afim dn 
tt1ngor• o vôo do~ ave pornalt.L, JKli'QIIIJ ni1.11 
.~ois~ u. nton~tJ•uosi~u.do :qhh·:~ nq hjco qr~ 

nas pMnu.s; · Sem (JUCrer citar o exe mplo tlo 
nobru D lputaúu pnlo Rio Grand.o do l~n l, o 
Sr. Alenc:astro. quc1 não sei b()m si •Lr}ui nos 
pasdou um grande lli!.uteio ou si nos disso 
muitas vcrda.ries, o rtne ú verdade é quo o 
nobrll úeputauo nã:l s:~ouiu inteiro, completo 
ll :1.cr.~bado e que chamando o nob1·e Doputa.Uo 
polo Rio Gt•andc tlo ·Sul elo leaolc1· c dizendo 
que elle estava gostando,po1'<Iue elle c~ ta vaso 
rindo,p01'g uutou-goslantlo de que1 do ltymno 
qae ootoa ru. ao !'uturo Prcsid(mtc da. Ropu
blic:-~ , da graça do ora.clor que fa. lh1ra. ou dB. 
protcll.a~.io quo se.JU.zl:t il:1 discussiLO dos OJ'
ça.rnen tos~ 

Ah I po1' certo não podia. sor pll.l'a impotlir 
de dil.l' o> Orçamentos, pois isto nlio põdc 
sa.hir ·do um sou companheiro de ba.nca.da., 
quo dovo •ii:;cuti r os Orç.<J.mcntos com todas 
a.> cousas bcllas menos essa couS<I fniu. de 
c6rtos ·de dcspm~a.s . . Em todo o caso vamo
nos tt·a.nslhrmt\r 11 ~ nr>vo em ha.tel dourado. 
Bastarru<'no leme sn sontc, i11ovendo-o,a tignra. 
sympathim\ do nol>rc Deputa<.Lo polo Rio 
Grande: ·<lo Sul, pa.1•a. a. nova concontra.ção 
renascer ; c o~sc bando r·cfL':tCtaríu (1UO se vô 
:\o l:ldo ropt'<'Sunta.uo no-Lell~o · ,zo No.·te
que n:"i.o lr.va.nt-Ju :L jub:L depo is de amoaça.do, 
c-> ta.• ~~ Ngucuu.} a ba.nr.leiru <l<:~. p:n e d~ 
Pl'OSll01'illarle. I•: .tomos essa. cousu. quo 
o Seil:ulo lit<lcou som compa i:.>ão, na es· 
soncia. de sua hom·a ; terno.~ tocla ella. a 
cnto:n· hycnnos a. cSS) poder que 1í , por t~ssim 
tlizt:>l'. um fio luminoso 11110 o con1l n:t. ao Go
verno que tem de vil· . 

-~~ nu, St•. l'l·c.•;idc!ntc, q_uc~ nã.o gosto das 
tu l'bas-mutta.s, ton ho vontauo do ir gl·it<Lntlo 
d11sdc j;t : nã.o ! nã<j ! não! ao Govc1•no (}lle ú, 
mu.s ao rnturo quo j;i tem u. scn lavor :~ ilan
tlcira. da pulitic.\ giot'ÍoS:t do Rio Gmn1lc do 
Sul. E c:c~mo ptu•a mim o Riu l-ll'andc do Sul é 
um phai'Ol quo mo ~11i11 e me h:~ de gni:\1', nu· 
j•i vou tomamlo u 1·ot.oi1·o do no1•to, p ol'ftrm 
vejo que SS . i<:I•:x. se encaminham paz·a u 
sul. 

E' nlll phuol 11110 1111} gui<L polo :Lvos.,o: 
qu:\ndo o!Ios cs~ào azul, cu o.~ cou vcrüc; 
qm~ndo cJi cs e.qt.ão <~lll<trcllo, cu cstoa vct·· 
molho ; quando oilos osf.ão !Jr.mcos, ou estou 
neg1·o. 

Bllcs esi:tvam bl';l nco.él e cu estou p1·ct.o 
o cnno''l.'J'~~" · 

Jstu, ~-- . ·. P1·csidontc, :t pl'oposito ela injn1•i:L 
que· o Scnatlo assacou :L Cant u·a.. (Mt~ilo úem; 
muilu úem) 

O Sa·. Scnbrn ( I ) - S1·. l'rr$it!Lintu, 
~ into nuce,.,id;1.do do tl;u· nma. oxpiicaç~'ill ao 
Souado. 

Cumn lii'C~'lillnnb olit GOIII IIIÍxSfi.o tlt! Con• 
slituio;:'io, l.el{is!a~:<:w 11 .J nsLil,'~l , Li v o a IJom·;~ 
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do aprt'senta.r (L con~idOl'<L~ão · da. C:>nUP(I 
dos Depntados um pr~iecto ·ae pt'IJt'ug<lção 
das- sessões legisl:J.ti ~-a.s <tt\• o fli:l. 1 O de rle
zemlJro. · 

Os holw:tdos Scnarlot•es jnig<J.J•am-se offen:.. 
didos com o procedimento qnc teve o. Com
mi~;ão de Constíiuiç.ão, Legis!a~no o .)'u.~ 
ttca. c com o pt•occdimonto quo l;ovc n. c.·l
mat'a. appr•ovnndo o psdülo da Cqmmi.~;;:to . 

SS. Exs. não teem l'a.zã.o; ao contrat•io do 
sm· uni acto de dcscortezia, do desconside
ração par a. com o Senado, a Camni•a. stl pra.
tiMu o seu dever em nm acto de considera
ção p:\l'a. cóm a.quella. Ca.<li\ do Congrcgso. 
(Apoiado~.) · 

SS . E~s. estão illmlido~. JlOt' cet•tu es tão 
se deixa.ndo dominar por paixü~ que oã.o 
sei deflnil', porqtlC SÚ por OSSO predomínio 
de paixões ruins se pódc comprohendot• que 
os hom•a.dos s~nadore~ t enham fei to t..i.o 
gr~~ride Injuria, tio gNl.ndo injustiç\ <1 Ca· 
Ip.al'a <lo3 Dcputa!los, csta.bolccon.Io-se um p!c
cc<lcnte t<.í.o perigoso, pol'fJUC SS. J·:xs. v•'-111 
estabelecer uma hostilida.rie, uma riv~.lirlad.c 
entt·e os dons ramos do Podce Lcgisla.tivo, 
<J!Hwdo é o lm de sel' sempre da harmon ia 
1fes.scs dous ramos q uc a. l~epublica hado 
prosperar e 1'c~ntta1· beneficios pal'~l 81 . 

Sr. Presidonta, em todos o; annos a.s pro
rogações da. Ca.m:tt•a tlo~ DcpntadtJS não toem 
i.do altlrn dr! certo prazo doixando-~o au Se· 
n:td.o o direito tlc JWorogat•; si ~tssim cn.tcn-
1lm· ncccs;::•rio, ú.s suas uolibaraçõcs o P<lt' 
isso os preccdcn~es justilkat•am u pt•ocoilí
m cnto da. Commissiio. 

l!;m segundo log-ar :1 C::~m;w:~. tlolibcra p:J.t':~ 
si n n1i.o •llllibcratll.l'a. <) Scri•~•l•J o. si ~~ C:t· 
mam rcconltcccu quo t\té. o U.i:t lo rlc dczcm
llro os ot•ça mcntos csi:Ln tm promp t•ls, mo '· 
trou rn.;poito ao Senado. JXll'tttHl ~6 plltli<l t•o
solvcr de acco!'tlo cum a.~ sua .. i nccc.'l~irla.do;, 
c si roconhoccu quo ~ó p;·ecis;wa da.)H'<1l'O· 
ga•:ã.o attí 10 1lo tlezcmbJ•o e qul! nesse dia I)S 
orçamentos e~ta.ria.m p[•;)mpt•JS, P<H' 1ptn I':L
zã.o havot'Íil rle p t•ot·r>g;n• <1 tli o tl.ia. ::!11 <te tlc
zombro, q mtn1lü o Senado p )rlct•ia. fjll(ll'nt· 
)lrorog-ar tJ.t6 20, 2-'> ou tG '! 

Si tal fízo~so, isso sim, sN·i;;, um Ul\~rn
~:pc ito, uma d~scon>itlm•a.çü<l, n,na, impiJski'to 
aos Srs. Senn.dol'cs, si, pJr ventura,, :.t C:~mara. 
íbssr. ulém das stra.s noc~r.ssirlatlc~ c ma.rca..~;:e 
nm pra.zo ma.i<Jr . 

1~ . St·. Pt·osi;ient.e, o absm•rlo qu•l J' l1imU.a tlJ. 
opiniõ.o rlos Srs. Senariot·o> 1: m;tnilest'J, p:t· 
t ente e inilludivel. 

Supponha.mos que u. Cama.ra. tenha. votado 
uma. proroga.ção u. tú ::10 de rlezclllbro; ;; ~ria. a. 
ultima poNple de l do .janei ro eumeça o novo 
cxorcicio; ~cndo w:sim. Ulllll. p t•or·ogitçã.o ~~ill 
30 do dezembro :~!Iirma.va que no~s :\ 1hta. os 
or~nmentos csto'L J' i:~nt a ind<J. na. Camar:t, isto é, 
:~t.(, OH;;l~ cli:t p:~r:t t~~ votar;üos . 

Ora, si o S·m·vlo t•ccchc~sr. uma -Pt'ot·oga.
c;ii.o rlo.;ta~. não <J. Jl0<lori<J. a!>Pl'Ovnr, nfí.o 
porqtw não lJorlhL uar a, ~uu. c.J!litlJoração aos 
ot•çamcntu J . 

A Cr..;mu•:J. asc<im 1\ r1ue Hão p odia pt•ot•ogar 
constiCucion<J.lmen tc , e o Senado não podia 
admittir e~•a pror .... gaç.ão. J> ,n•t.anto i rttCl'
lH'r.La.Pam mal n.~ íntónçucs da CRmo.ra. do~ 
Deputad<1s e da Commí,;.são. poi~ níi,o houve o 
menoL' intuito tle de~t·ospoibr o .Scna,lo, n:t 
pllr:.t~e do Sr· . i\for·a.c~ Barro~. ll c lo.oçO.t' u 
ridiC11Io, n;, phrasc d<> Sr .. Catunda, de f:~.zm• 
negocio, n:• phr~e do ,Sr. Gomes tle C:.lSH'o. 

Foli:r,montc o proco:Ji lflcnto da Camar~t f.oí 
mui lo defendido, a.tlí po:· mem b1•o;; 'da. Oll})O· 
sição, enmo o Sr. SigünHl!tdo Gonç<1.lvos, 
al~m dos S r.~. La.m·o Müller. Vicont<l Ma.· 
ch:.ulo o outros; ci tei um membro da. opposi
ç.ii.o, j usta.menw mn dac1udlt>,;; que toem a.1.a
t!adoJ o GoVO!'OO e que, no cm t rotn.nto, foi o 
primeit•o 11 · ;lecl<ti\J.r qno niiiJ puclitl l;aY(Ir 
intn11~•ii.o •ia c~:m1<1I'!' e.rn d csrespt~ital' . 

Nfi.o C[HOI'Ofitlo c nãn rlcvendo a.zccl;u• o M · 
sumpto, l'. ontr.ntlenl!o que cnt.rc os doi~ 
ramo~ cb Po>!let· L'lgislat i\'O dt>ve h:wcn' a 
m:üor srmJl:tthia., cortPzh o r.oocur ,lancin. 
de vistas, pJrqur.> di;:.Jo dcrmnde a. mor<üidu<.lo 
do I'C!!imen, e n 111ll son m, rl and tl esta. s:t
tis i'<.LçãCJ r~o Scnad. J, o ni'Lo qnm•o acll'e!Uí.al' 
qne os St·<l. S.:nallOI 'GS lcvani;•ssmn accus:•· 
çõos qno n7;o (JStin~.,;.<;c ; n na ~ua conscinncia·. 
SS. ~;Ex . i nf.r~ l 'Jl t• r.\;u·.un m :t l n;; nos>o.~ 
in i.ui,os. 

,\:"<.•im, pol't(\nto. a CMil<l. t':L tl us Un-
Jlll t.adtH e :1. ComJn i.'l.;;;i.ll 1ln .Justiço. qur. r~prc
s:-ntou nss 1~ Jlr'i!.ÍN•I;o, v;1cm di r.cr a •JS o:Jbro.s 
S(•ll•hloreo f( uc ollc.'> se cng.tn;u·a.m, O tiS nã.n 
tivemos ou tt'o ' intui to sinão riu uma pl'O~Il. 
1lo rJu:utf<> 1111., Ill:! I'OI'J c:iu ill.ustrn corpor:L
ção, )H'olpot·d rotnnuo on~~o do SPn <trlo usw 
rlo !:<011 tlirc1it .. elo pro:·ng:~~. ·,-i j ulg<Ll>~e no
cc,;.h t•in, as ~o>siím; até ~il) dn dr>t.P.Iu hr•> . 
(ilfv. il ll hu111; muito llar11). 

o, Sr•,l-»aula I~t\IIIOfl (·)-St•.Pt•r.si
dnni;l}, l.IS dfiiJS ÍlillSt t'OS J"l .!pUt.ô\olOS QIIO l)l(l 

proeodm·;IJ/l na, tl•i btul:t. Jt MJ:tiys<tru.m o ·pro
carllmr.nt,o r1uc tivct•a.!n ;o,ig un:i Scnatlot·ns, 
qu:t.ndo nntron r.m oohnte, no Senado, o P\;·1· · 
,jlld.tl,ap,•t•ova.•lo pnl:t. C:tlll<Ll'<L tlus Deput:ulo~. 
lll',n•og1tlldtl a~ sc.isuc~ ro.té lO 1lQ dezcmbt:o: 
mas cu não po;so !leilur uo f<).ZCt' a lgnm:ts 
rJb.,O:.' \'iLÇUCS tt~ntb:)J11 a, ['ü:'IJ~ito d n p t'OCCili · 
monto d~ :.tlguns mcm lH' IJS rlaq_ueiJ:t itlus.&ro 
CJl'poraç:ao,(pll1r qua.urlo na. pl'Hl10lra v.oz s_B 
occup;uam tio ttnd:J.mcnto doj nus.>os tr·áb(l.:
lllo~, quer quanno ,na se;;sKo ele salJbad>,o.prc
sc,nt:Lram se t•i ;ts qnei.~.: ~~- do procllllirilnn l.o d~~ 
c~;mal'<t. 

(·I F.~~'! di~cm•so nãro roi mvislo p~lo ornllor. 
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Duvo m!hrn·-me em pl'irueit·o logtu· ao Sr. , tts;cuto, quer os quo tem a,;son~o r1a oULJ.'tt 
Gom.e~ de Cast.t'(). S. l•:;w;. collocou a. q ncst;\o Ca.sa. do Congro:;so, cheguei ;~ conclusão uc 
em l;et·r·ono ti\o cscaut'uSil, foz u.ccusa<;üc~ w:l) (iUC o~ <1110 · mais nü.~ eensur<.~.m pm• pouco 
tt'emcnda.s u.esta. Casa. c tx'ioinju3t:.ls, ehog>lll(lO &mhtllh<lt' são o~ que menos t.r-abi.tlhtLllL 
a diz-Jr que o nos;o }H'ocedinwnt.o m·a. p;1nCado O propdo Senador Moraes Hureos, quando 
pelo de um nr.godn.ntc rlc sullsid ios,<tr rc u.<:\'C- . accut;; r.v;~, a Cnmar·;r, tln csttr.r protoll ;~ndo <I 
d ito tm· feito:-:;. Ex. l'Cnnncia do me.< mo sn- dist:ussão dos rlr~amc:mtospal'U. g;wha r t empo 
bsidio Dt~s peorog;1ções, porqne cert;unen tr. e voncer w iJsidio, esquecia-se de c1uc dizia. 
S. Ex . n:l.o IH.\ de q ttCt'Cl' .:>.)l' .;um).Ji icc nos ist.o .no 'tlü1 seguin te t~o de sua cbuga.úa de 
nugoclo3 <la Ca111ara. . ~ticoos Ay1·es c n~ vcspcra Lla snto pa1•.tiua 

Mas, si S . 1•: ~. receber o ~uh;iJio , S. Ex. p:~t·a S. l'<•.ulo. .. 
hmbem participa da politica. dos ncgot:ios . Al1Ui inc.-:;mo na Ct~mara, lt ~L tumos, qnandu 

Quanto ao Sr. Mol'ae.5 B:wrm, S. Ex . , que se ka.ta;va da. questã.o ·de su1J.'3ítlio 11<18 p ro· 
teve j:~ a lmliiliuado rlc rlm;cn h r ir n:~ nos:m roga.ções, roeordo-mc de que o autor 1lc um 
Con~ti t.u iç:'~o art_igos inconstitucion<\Cs (1·iso), p t·ojecto j>rohilrin•lo •tUê sq PCI'cehns$e sul!:>i· 
~cr:~ desco~Jc t•to •Jue tmtul'a.lmentc uma dio n:ts prol'ogaçõcs, cr-.t um deputa.do, !l liC, 
dcSl't~~ d isposiçue3 illconstüucionac.~ 8(1l'viu bo.via poucos üias, toma.i'-.t assento e que oit•J 
du fun(la.ment.o á emenda. quo eu apresou;ei dit~s, depois se retirava ]ll.l.r<~, seu Estado rc
ao Ül'C<'tmonto da. Rnccit~\, em quc,accoit ando cebendo sempre sulJsidh>. 
o principio cstt~ 1•olccitlo pelos tr(:9 llodcres SI'. Prosidcnte, não quero retirar-mo dtt . 
d~t Rep ttbliea, do que o impusto é mn<L dirui- tt·ibuna <lntes de endereçar daqui o meu 
nuiçào de vencimento.,, tlllHI voz a.dopta.LLO a.grttdecimonto <LO-~ membro.~ !lo Senad(), quo 
oste cr•iterio p<wa. os vencimento.~ dos jui ~es souberam bom intol'prctar a.s no;:;sa.s inten
fcdoraos, man1lei cstcncl.cl-o . ao sub3idio çõcs, explicando de modo honroso o nosso 
dos mombt'08 do Coogrc."-;o Na.ciumd, S. Ex. procedil!lento. 
censurou es~o proeodimento J;1 Camara.. Não Q.UC!'IJ especializar; constam do Dia1·io 

A Cttmara sabe qne l'ui o autor (l est;.r. do Congresso os nomes daquolles <1uuinteep re~ 
idéa a ~abe mais 'quo rui. o nnicJ que nmtc t<1ram fielmente o procetlimcnto da Cn.mart~ 
t•ocinto p:·ott:s t.ou coatra o proccdimilllto do c '\penas sl1lien to o 1\.t.ct.l do que são justa
Ministro d<L Fazond!l. quanrlo. conforraamlo-se mente os que jâ. estiveram nesta Casa c qa<! 
colU a. a.ttitudo as.<>nmid<t -pe lo Su}Jr cml) Tri- conhecem mais ele IlOrto os t t' tLhalhos ch~ 
11Unai Fetloral,lscntando-se do pagamento do Camart~. 
imposto sobt'e subsídios, ma.mlon qun o Tho· Ntio vi t•ci hoje discutir Ulll<t the~c consLi· 
souro· e as Dc.legacias Físcaos do.; rlivm·sos tac(l,ua l, de que as att1•ibuiç1Jcs do Sem~1lo 
J<:staclos não dc;;cont~LS;cn1 m::t.is o impost,o no~ om matod "s do fio:tnça ~ t>:' io muito mais 
vcncintontús dos .1 uizes le,lct•u.c~:~ . rcstl'ict,n:-~ do truc as da uam;u•a. Isto não ~n 

S. Ex. (!isoc r1uc, quando se deu e:sLa i~cn- dtt sômcotc no noss.J paiz, mas t.ambom nt~ 
r,lão, 11inguom protestott. Ha esquecimento llt'<LO•}U, " a inlla. :ti{Ot·a. ;umbo de ler :t <L'lf.u 
,[a, parte do ·S. l!:x.; cu Pl'o.t,u;;&ei; por~m. l'(JSpclto uma impoí:·tanto obra.. 
S. Ex ., como nes5o tempo er·a ;~111igo dcdi· l:i<LSta rccorthu· rrue o Scmldo uã.o tem 
1::tdo do Govc:·no, voLou :1 . lhvor do procedi- inic.ia.tivl\ ont nenhuma. questão do fin<uJÇll.N 
mento do GliVOl'no, sanccionon co1a o ~cu o, pm·tanto, quando o trabalho ~:hoga a o seu 
vot•) c.;r.c p t-occtl.imonto. S. Ex. é ta.mllem rl.;1- conlrccimcnto jtí. osL<.i. ot·gu:.ni:.~ado pela, Ca· 
•tuetlc~ 11110 <LCcusam a Ca.mu.ra do os;a.t· pl'O· maru. . · 
telhmdo :L:> di~cussões dus orçamentos com' o Mas niio ú oxa.cto que ao Senado não 
uoico (ím de fazor dc~~a Pl'O&ollaç-Ao umn. .caíhu. nestes ultiDtos annos tl. res_ponsubili· 
irúlus t l'itt roodo,;u. d.e subsidias, podendo a~sim dado (LO atra.zo dos nossos orçamentos ; a. 
viver ;i cusl<~ do Tltesoul'o NacionaL !•:u VCl'da.de é (ll!C, si o Senado se tem viHto pri
acredi~o que S . Ex. tu.mbetn niio quot•et·•~ vado de emendu a.lgun3 orçamentos, não é 
de bo,jo em dc<t010o exercei' cStlL itu.J.ustl'ii1. menu.~ vordu.de que o.~ tom emendado o quo 
que S. J<~x. condemm•, ou Tlwsoui•o Nadonal <t Ca.nut•a. ~c tem visl;o forçt~du. a. S(l.nccionar 
cstú. prompto u. receber a. rnnuncitL rios snl.l, i· todas a.s nmcuda.s que de J;l voem. .• 
rlios por parco de S. l~x. Ainda o a.nno p:1ssado t ivemos o facto 1lu 

E' o unic<t proced imento lJ.\~ü f:l. Ex. tlovo Ot•çarrren·~o do Intcrioe, em <i llC .e--Senado ;l 
t er depois destas consm'tiS; ma.~ ou uão po~so ultima. hora, en~aixo ll disposiç~cs perma
tcl-o, portJUO sustento que a n•LÇâu tum oUl'i- u,:nbos, antori~açoe.<; amplas pa.ru. reformas, 
gação de mo pagat· c pol·que só comp:w cç como a tio Cocligo lle Ensino c quo a. Camar<L 
á s se;~ões' emctu~ 110 elli.l me pagar· pat·..~- i~to, Viii-se. obrigada a. conccsdionar pu;1•11. não 
pol'qne, como deputado, v ivo e:~:clttsivarneute privtir a Re:publica. dos_ orçamentos . Ainda, 
pa.l'n. o- ser v iço da, na.çã.o. · não h a. mtütos annos (, Orç<~.mento da V i ação 

Mas do esmdo que tenho feito.dos aceu&l• recebeu a a utorização P•n·[~ 'fllozer-se o u.rren
dores á.C<tm;,r,r;t , •1uer aquelics <1uo 1eem wqui darucnto P<~ra. o serv-iç-o d'a.gm~ c •~_ C<\mara , 
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dupois uc nm prote;;to cuj:.ts :t.Bsigna.t,w·:ts 
atl,[ngira.m a mai.,: da met.:tde elos mcmlot·os 
pt·c,;cntc3 á. scs:sã.o, ungaliu o or~:amonlo qu13 
veiu rln Scn<Ldo .•. 

Mas j:í quo se trata rk I"Ctalín.r, tenho 
b.mhcm o d.il'eito do dir.er :tos nobres Sona· 
doeos quo se moSi;l'Um T;'io Z<tngados <~om o 
lwocc<limcnto d:t Cama.r:t, <llte ell.o~ devem 
cst,;u' muito s;ttisfúitos. pot'rJtte nfw tm·ao do 
lwsitat· enka o dever de Cll\Ci1tlat· e o clc
scjo tlo serem agr.t.<lll.\·ci~ ao Govorno, Yo
t:mllo as tli~posiç·õcs que a C:tmltt•a. lltus 
enviou na c;md:t <lo orç:tmonto. SS. Exx. 
não •lc.,:l.lj:Wl :tl'Cat' e .J m ;t Yonhdo do Go
vm·no, mo.,k:tm-sll z"ngados, mas vot.u.m 
atintn1lo 'L respun.;alJili1Laile ;\ Camar·:t .. 

l•;ra: cst<t a ultima phmsn que cu tinh:t a 
dit•igir a,o Sena.do em l'(~spust<t ••o 1noJn 
pelo qual ellt1 apt·ceioll o JH'oeclllnwn1;o cl:t 
C:tnmm. ( Mtilo l1em; mwilu úe.m. ) 

Nínguem nuis pcdintlo a pal:Wt'<t, G eneur
l'a.li<L a. tliscu3;.;i'í.o c adhrla. u voca~~~o. 

E' :tnnnnda,d:• a. cotti.inua.r,{í.o rl:1. fli~cn,.:,,fto 
unit<<t do pt•,,jcdo n. 10:5 B, do 1\JOI, com pa
rceCl' sobro as etllCild 1s {lllerucüh~ rw. 2" tli~
cnss;'w tio )ll'Ojecto 11. 105 A (do Senado), '[LlC 

Ct'O<l no Dí~tl'ic t 'J l~e,kr.·.l m;t.l~ um ol!lcio du 
reg is r, t'o tio 1t y 1>0 L h ce;ts, cu m a df'~ ig n ar;ão 
Oe terceiL·o. 

Niug ucrn pedindo :t prLlaHa., tí enc~t't'<tlla a 
tliscu~~il.o e <uliada <L vota<;ã.u. 

O S•·. I_..•i:.r; J)o•nin~ne!'oõ- Povo 
a p;tlun·<t pat·a um:t !.!Xplimt~,fiu pc.-;.;o·.tl. 

C • St•. l"l·c~~i<lcnle- Tnm a p:tl:t
\'1% o noiJrn lJeputado. 

O §r. ·I .. uiz l)'oJningnel'! (t'"-l'rt 
WJ/a explie<t•: rTo pessoal} -~ Pelo disr'LIL'.m do 
no~;, , dis t.inc to c.,[loga., o St· .. lu:'io Uay11so. 
Jl:.Ll'Ol:t~ 'lllt' :i.llti~S da VIJI,:II,:fil) UILL ~!" tli~t~IIS~i'i.n 
do; 01\'it llltJiltu tb Vi:wiio, LJll 11111 e llH)JI'tt
metti Colll :-i. I•;x. a ;vhql\1\1' 1!111 :1-• di~t·.u.,siw 
lllll ! ~ OITllllltla. llli~t11~ i.OI'IIIOS! <ll!L Íl!t l tb IÍI ! 

Tuto~·: t, no put·tu 'ILLIJ o OoVIJI'IW jtllg.ll' llt:ti~ 
eonvcnicnl.c» ta.nto ma,is '[111' t~ .>~a. ,; oxpt·os
si)cs ;;e acliMll ontJ•e aw:ts. En l;tmlto lllll l,:tnCLt 
conl.a ·a honor~tbilida•lu do nus~o •tisl;incto 
collcga quo é J.:>:tr<t S. Ex . mesmo qnc <1P
pcl lo. 
•·. Nó~ não cnt1;amos em accordo soht•c o~ 
ter mos ela mnond:.t a apresentar em 3" tli~-. 
cussão. 

Sr. Presidente. f<tço um appello (t honot':1-
bilid<i.de do meu dist inc t9 cullegn,: si S . Ex. 
•lis~or que eu rca,lrncnte mu comprometei <L 
acr:uiLar unm e m e nda, ne;;tc .1 Lerrno.;, não 
rl.it.' l~i m :l.Ís nrn;J, pa.lrtv t•:t , t.:tl 11 ·Jt eonn:tn r:a. 
quo a hono~tidncle de S. J•:x. me insp ra. (:llúito 
0011'!.) 

O S1• . .Jof"to GayQso (·) (pam 1 . .maa 
c'''f'liwr<To Jlessoal) -Sr . Presidente, atf;cn~ 
llemlo ao app:,llo que mo faz o nobre Dnpu
i;ado pelo Mal';tnh1i.o, o Sl' . L ui;o; Do mingue~. 
venho cxplícat• <ts mi t1 ltns pa lavras no dis
cnt•so (]ltC JH'Ol'ct•i no dia 2:'~, cncaminh::trHio 
a \'OI.M,:iio tlc uma nmnnda. 

Rt)a.lmcu >e, S1•. P t•csidontc, lica.ram usson
t:tdas nn Grc mim c o S t•. llcpuiado Luiz Do
mingues, as u:tSl\,, do aecot·do que chcgari:t
mos pa.t•a 3' dbcussão. Ma~. ou me exprimi .. 
nnl 1111 oc(lasiãu, 011 f'ot·atn mal a.pa.nh~td a.s o.H 

nünluts p~d<tvl';ts . Fal!ci excmplifica.tiva.
mcn!,c, pot·qHo mo pat·oceu quo r u::tlmcn t.o 
Ot'<t n :.1.eeortlo nnico a <pte p od e í·larnos chc~ 
gai', C([UC VU II tliW l', já <i UO tOlll l) Í i1 pala
vra, par'<t evita!' duv idas . . 

Existiam duas cmcn•las: nnHt p~dintlo a 
mca.la. pelo port0 da T nl.rJy:1 no Piauhy, u 
011tra da b,tnc:1da m aritnhenso, p edindo a 
e~eala pJI;J port.o ti;~ Ttt li JYI\ ptH'I,enccnto i.t,!.J 

Mat·a11hii.ü. 
Os amigos que pt•owt•o.t·a:n conciliat•-no~, 

V(\t'ific;tl'<llll qne as duas orncndas t in lt rtm um 
ine:mvcnif'ntc que imporGilV a em um:t ques
tão !lc limite.;:. 

Appt•oximandu so :1 vot<Li,•ito da emenda, 
el1cgud a 11m ;~cciJr'do províso t'ÍIJ com S.Ex.: 
q un acceita~o a cmend:t da ba.ncadtL do Ma
ranhão p;tr;t qnc fk< lSS:c <t vcrlJ<t,qne não podia 
'et' m·c:ub n:t :3" úí5eiLS~rio. p u.rn depois on
tt'<.tPmos em um a ccordo quo natnru.lmento 
havi:l de tot' pot• llrn l~ zot· dosar1pur-cccl" ossa 
rpu~~tfio al'llcnte d o limitcs,cntm os d ous gg. 
twln,. 

Pot' <~<HlSCf[U.)nc i <t ct·.~ l.l t·arem-so <.ts p:.l
hvt'<l~-l)Ol'tcnlcon tes ao Pi~tuhy c poPte n
COIHcs <LI) l\l:tmnhfi:o. I•~ u:.:crnp lil lquoi como 
poum·i;t !ieat· <l omeml<t. 

O 81:. Lt·rz llu)l!N t:uf;,; - O qll') V. Ex. 
olí~~e,· lica ahi •••uto um E~·angolho. 

o i:\ r: ·. ( 1.1 r"~" - ,\ pl'ovdl,o tJ en~e,io, 81'. 
l>r•e.; itlt~nttJ, 1lo o~t :tt ' na, tl'ibnmt p:tt•a ncl.i
li<::u· algnn.> ponto., tlo d i scnr~o do n.Jhm 
Unpul.a•l u polo ;\ lnt·:w lui:IJ. 

l~l liõl lll O IL l;o SDHI liXhi lliL'·S(l O LIHtp [l (l, p:tr.~ 
pt'I!Vttr-sc i;;~,o, lliJ!Illr irt t er t'dZiio , pot·quo a 
earta ê ollidal. M<Ls nho l<-1i' us~o o meu fim 
exhibin<lo a carta. ; o meu fim foi qu(} os 
in temssarJos vissem a posição gcogruphica. 
da ilha dos Cu,jueíro3 e :t úa Tut oya. para ve
l'ilicarern que o pcn· to ri:!. ilha. do3 c,~juciros 
é um porto u.ccessivcl, ao pa.ssr• f!lD o da. 
Tu tuya, n iio . 

o SH. LUIZ Do~tJ NGUES uá um aparte. 
O Stt. JoÃo GAYo;..;o- Nem se diga que 

nó~ fitwmos qnest.ã.o de limi te5, porque não 
Ü CXi1CtO , 

(•) Este dioc OJ.r5o m'io fo i revislo pdl o OL'adç r, 
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Po4linrlo nm. por·ln p·:.m1 o Lluy4l Bl\tzi
loieo, eu cu~ meus cornp:tnheiros de IJanCIIÜtl 
fiLzi:unos qu(lll.tiio tlc um pot•to onde toca.s;;cm 
os navio!! d.o Lloy,J, po two nos importan•lo 
rJ lHl fo~sn csSCl porto p:n·tcnccnto u.o Pin.nby 
011 :1o Mar'tLnh:'i.o, comta.nto 'luc r.- L~·orceo:;~c 
os in Lercssês tla.qucllc l•:St:tdo. 

Disse ainda S. l~x. (L€.) 

Pelos tet•mos deste to pico do di.~curso <lo 
S. ~x.;>paror:c que cu tinh<L allimw.<lo quo 
a lJ:uJollda maranhenile votu.r-ht a. nos.~<J. mucn
da, pn•qnc tinha inedo tloJ gcnrwal Pires Fct·-
roir;t. · 

NiLo !'oi isto o f[ li C di,::;c. l•!u rli~.~o q uc ti
nlw. consta.do tlliO SS. 1-: l·;s:;. pct'<.~n tu :t Cont
mis.;ão t~ollcg;lr·;,m (JUO nãu a.cceitavam esta 
cmcnlla, pot',lliC O St•. ~CiltW:Ll PÍl'<lS Furroil'JI 
com a influcnci<t qufl tom j11nt{) tio Governo 
póut! consegu ir quo <t csc;.~la tlo Llóyrl fo:>sn 
!'ci ta no porto •los C!tjuciros, <tliãs r1•mndo cstn 
porto, no conC'.cHo rln SS. Exs., era pot•r.o ele 
contr·abanrlo. l~n, entiio, nos la. occasião, nws
tl'c i a SS. l~xs. q uc o gonci'al Pires Fel'l'eii·<L 
não utilizu.l'i:~ su;L influunci;L pat•a pluitror 
uma causa. inj ttSta. · 

A .respeito da. on Lr:t prl. rt:) do ti isc:ni'S:J do 
S. Ex., apcn:ls dil·oi quo nã.o t•er.cio a htLhi.li· 
da.dc elo S. Ex. para. plei tr.a.t· a caus:t pm•an
tc outr·o tribunal; nã.o tenho medo. 

O g,t . Lt l!Z Do111N1Wt·:s -Com isso a eausa 
d.o Mara.nhii.rJ .~ori:J. sacr·ifica.d<L. (Mio fiJl('i'' 
do.) 

O Sn. Pnu·:s l~ tmRt:mA-V. l•!x . ,j:i Lmn 
d:ttlo .~ohej<tS prov;LS 1l0 s,,u l,iniJ, 

O S Jt . JrJÃV G.\ YO:t.o- 0 Jlllbl'u llcpllbLolrJ 
llis.'!IJ m:üs, eu con r.intío .L sus t.eni.a L' rpre o 
}IOJ'to d:t 'I'u t.oy:L soi p iu!o Otompt•ehondor• u 
po1·tu oh v ill ;L lla. Tu toya ll, nlJ~St~ ~cn !,ido, 
JXU'I~ n <'to cacOL\l:tl' :t. Cam:Lt'a., hei de ju~tifi· 
c:Lt' l'llll'an te u. C:ommissiiu tJ mais ta.l' ·'n (IC· 
ra.nlo :L Camttl'iL. (Mtlilo l;,;w; uwitu (;,:m.} 

0 !!!\•• ... Yon(IUhn I»h·e~ n1m t•es
ponrlor :w rp.tu ac:LIJ L rio oxpundet• ú. CatrmL'<.I 
o nobt•o DO}>ut:J.rlo SI'. Luiz Domingues, c 
nesse proposHo f :tz consider:~çÕ C'..S rcht !,i v as 
a. bahia. d<J. Tntoya; o us~Cg\lt'o que não l'om
pau accorllo algum cxi~ton\!'l cntl'O o Depu
tado a quem so tem l'cfcrido c o St•. João 
Ga.yoso. (Muito bem.) 

O Sr. Preside nte- Esta ndo adcan
tada. " hora, passl· S<i ... <!.. hora dostimt'la. ao 
cxpetl icn~e. 

O S•·. t;l-al•lillO ·f ·.ot·cto (')-,-Pudi 
a p;tlavm em t;í.o <L•hLntail<l itor:t da; ~e,;;s:io 
pa.t•:t J~tzut• uma l'CC : ifiC:t<J:'LO <Lo mou discut•.:;o 
(H'of'•n·idn or~;t:L Cu~~~ Jl~ra Í!OcamirLIHLr· aVO· 
taç<io tht mncnd<L n. ;-,-;, r lo Or<,la.mcntiJ fla 
Vüu)lo, a nxcmplu- tlo quo lizormn ontros 
SI'~,;. O.oput;ulos, c q tto vem publicatl•J no 
!Jiw·io etc Oon!Jo·csso de hon tem , d.o modo in· 
corrcc~o. · 

Pt'u]>rirtmi5n\c vcnlw <hn• ~nm~ CJ;l1lic~tçiio 
peS.,O<J.l. . 
Ncs.~o discurso) tütt·ilmo-sc-mc ;t. ~nguinle 

ph ra..~e : <<~iiu ú qmtntlo so votam oiJt•as· de 
luxo, C•JtnO sl'Lo os pt•ol<Higamunr,u~ do estrJc
das , q tto j:1 fomm com!Jl1.~itlos aq ui por um 
illust r·e IJeput.<ulo Jl!H' S. Paulo.» K<L<~ phraso 
ou nã.o a. JH'of'cr i, no:! termos l~m que c lia. ~t.á. 
puhlica.d:L.; di5>0 fllW ni\o . t\ quando s:: 
vot:Lm oht·•~~ <lo l11xo, e11n\tl snjalll •.1 al:trga
mouto da lJitola d<t J<:stt'iLtla. d r ~ Füi'L'O de São . 
P:Lnlo, j<i aqu i <:ornlxttido com v:tn!ntgcm pnt' 
um illustrc l>eput.\tl oJ por S. P:wlo. l•'ui isto 
o qttt~ cu allirnu:i, o quo n;\o t\ :~em impOl·ta.n
oia, p:.ot•que :t C;tmal':1 l.l;wia votado um<L 
Vln·.ba. de l.flOII :Ou:l:j; p;m.o o abr.>:amcnto d;~ 
bitola el a. I<;st t·a.da de l~m·ro ti4J S. Paulo c 
1 .:-,oo:OCXI$ p•wa prolongamento dtt Estrada, 
<in FCt't'O Con'tt·a l do H t•tt~i l. 

Ncs<a ocoa.si:lo pedi <L p;Ll:tYL'.'. P<U';L ler 
poJ·anl,c u. Camttl'<l ;~o opin i ;'i.o rlo actn:\l Mi
nistrou<\ l~:tzcnd:L,<JmLntln Minisko <h Via<.•.l.o, 
:t ro ;peit•1 do pt•olongamontn rl:t Es tratl;l <lu 
Ful'l'O Centt•<Ll do BI'(Lzi! o ole outns cstl'adas, 
1~11 tr·o o.llas a Central. riu Pot'tta.rnhueo e a. 
l'ur to) Ah:g t•t: ;~ Urugii<LyMt<t; c pedi <I pala· 
vr<l ju:<tarnento rpt:uulo o prolonga.mont•J ria 
Esl.racb tle Fcrt•o Ccnt t·al <l•• Ht·a.zil estav:t 
a.ssegumrlo p~Ju voto da nmen1l:t n. 51, do 
St•. Tlteopltilo Ottoni. 

llflll•till qwJ o p t·ulonl{ament u 4liL 1-:stt•;uli• 
•lo I?ot• t•o Cnntr·at rio ll t•azi l ~:st:tl' <l :tiSo;.:nr·a.tlo, 
cotun rli,;;n, Clt puol i:L rn:mU'n-; l.:tt'·lllo do 
lllu<lrJ p.t!' qan o 117.0111 I;LV\!l' r lo:, Jlilln nwno~, 
tlrm~ cSLt'<l.llas tln fe l'rrJ do paiz. opll!, nu juizu 
in,;u:>puiLo rlo St•. Minis11·o d:~ l •':rr. llllh , tll'<tlll 
ll.~ti'<L<l :.ts 1ln i 11 t.o t'tl~,;c rmeional, m:t!ll s1 H' V i<;os 
()IJC.:tl'(IC:ÍdtJ,{ CtHlW fo:dm•;~t:S, l llliL!idO HC eiii'On
di ;L rtun o pt•olon:,r:unon t.o d :1~ tli vm·sas nstl'a
tlas diJ pa.ir. esta V<L f'ar.nnclo m:tl ás nossal:l 
fina.n~~s. 

Et•a. is';o qao tinha. a rlizet'. O que consi· 
dm·ei olmt. do lu~o n:to foi .() prolongn.montQ' 
ria. Bstrada. tlc FCI'I'O Con tt'<! l do· 13r:rzil ; o isso 
~e porc()be bom . pela.s r elbrencia.s quo fiz a. 
um illustrc Deptt&ado pot~ S. Paulo,. que com- · 
ba.tcn :H!LÜ c com muito C<tiOt' o alarg,1mcnto 
da bitol(l. c h Estrada. ti e Fcrt\J de S. Paulo. 

Son t>olo prolongamento daf ·c.stJ'l!tlas de 
fn l'J'O , rJUOI' ~o f.l'a,l.o d;t Cnnt.ral, quer :;u k:\tf! (') Sr. Carlos de Novaes (l·• So~ 

t!'clurio) <lccla.t·a. 41 uo não h a. cxperlien l.o so-
bro a. :IIcsa,. l (·) J~sle disctt rso uão l(•i revisto pelo oradot• , 
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de CJtt:ll<Iner onil'a. l'az!to llCl;o qual i.cnlw 
vot..ulo ~ompt·n eonLr·a o al't'ClHhnwn ro <las 
estradas de fcrl'o,como votei contra o ;u'J'Cn
<hmento úri. Centr';d, que não foi autodzaelo 
por mitll e t[IIC nunc;L se fcu·:i co11t o uum 

Manr.onil;un-sc l!<~ t·r~ todos os funccioum•io3 
n" Jo:xtorior o~ vunc•.inwntos do Or~amcnto 
em vigoe. 

voto. · 
PN' conseq_ucnciJ., l)Sr;:L ineol't·eçii.o, qno va

reo(} pc~u~na,. ;em par·a,rttiJtL 'tuda. <t iJH[Krr·
tanc_ia; pot· i~so que do l!lodo pelo (j_ttal c~tü 
csm·tpta pü.roce tlUe o qnn viut li:t~m· foi com
bater o prplonga.mento da Central, o e[HC nào 
Jlz, c n~o 1iz pot'flllC, si tivesse elo h7.d-o

1
-fa

züt qu:mllo a C~Lm;u•a. votou tL cm~IHhL uo i'il' . 
Tlteophilo O~i.oni, que (tUtorih:l.V<t. o Govel'no 
a abdt• v ereclir.o no começo elo oxet·cicio, 
emenda que foi julg;Hla nccos~aritt. p:J.L' 
toda.>. · 

Mas, no momento l'm l[UC se voütvtt o 
alargamento ela LoitolCJ. rlc S. P<tulo, mo p<L
rece que nã.o cr:t o mais opportuno pare; ne
gar-se uma verl.J<L par~ p1'olonga.meotos de 
estr;t.das do inte1·csso federal, j<L t·eeou!teci!la 
pot• quem ncstn. rna~edll. é insmpcito. 

Era o C[UC tinha a. dixcr. 

O !!1.1•. Presidente-Haja tm•min<~ o 
praso P<'l'a o Orçantento elo Exterior rccol.Jer 
as emendas eu1 3a discussão c cont.intia sobl'c 
a Mesa, por mais do·us dii~s, o Ül't;:tmeJüO da 
Fazenda, em :~" discussão. 

Foram aprcsenta(h.S ll<L .~cs~ào ele 25 1ln 
novomb1·o, ao pl'ojecto n. 259 A, ile 1901 1 

fixando <t despcza do MinisGcrlo das Relaç·iJe ,; 
H:dot·io\·es P(l.l'a o ew.t•cici;) ele W02, as .~(\· 
g11i11tns 

.-!,, J'i'ld.:clo 11. :!ti!) .1
1 

1/.: 1'.)1)/ 

(Orpmanto Jo l!:xteriot) 

Loga~•õo~ c COJl.~ttla<los: 
Mantcnh~L-~:() :L vorha riu fli'Çtunonto vi· 

gente, 
Sai:L du.~ se~~ü~8, 25 ele J111\'UrnlJt•o de Hl!Jl. 

-Ped1·o Pcmambuco, 

Sejc;nt retiraAlo:-; os l'uncdon:Lrios cuu
~ulo.ros que o ( !OYC\'llu a.ind;t m:1,nt.em orn 
I' llO!'to--AloHôO, 

SuJa das sessí'iJs, i!5 do n'JVomiH'o Uf3 nWJ, 
-Brida Filho. 

Onde convier>: 
Supprima-sG a. verba lHLl'a :• lcg<~çiio junto 

á 8<LO~a SG . 

::i:J.l;t. das ~c~,;õúil, 25 de novümilro de 1\JBL. 
Gcrmunu Ilasstoch.:,·. 

s~.l" d;~s scs~úus, .:5 dü HllYombro tl:l lWl . 
-- ('efso de SouZl! . 

nestal.>c)k<;:t-~0 <L Vt:d!ét p:u'(L O YiCC- CO!lSU· 
la!lo d.c Posad:~s. uu f<)r ma dtt hü. 

Sala rhts sed~·iie.;, :·~de JJovemlH'O do HJOl . 
- AuJ·el-icmo JJarl;osa. 

0 <tug:ltJellLr> 'dLJ -18 conto:;, Olll'U ; ClJtll Ll llU 
roi doüd.t tL verba ,<fA~ga•;ücs cJ Consulados» 
em 2" di~eussão do Jn·ojccto elu Or •.:amcoto 
para o ;Lnno (lo lf.lO'?, ~eja tl.cshLcado da, rel'c-
t'i<la ve:•]);~ c posto :L disposi1)lo de nos~os 
:tguntes diplomaticos l_M1'tt <~ tn·opagancla dos 
nos~os pwductos no estra ilgeiro, 

Sala lias ~cssõcs . :25 de üo vumbl'o de ltJOl. 
-Pedro Pernmi!IJttco. 

Supl'im~.-~n <L vet·b:~ lic 10 :000$000, Ulll'O, 
para os 2°' ~oo!·et;u· ios de Lisbôa c 13or·Jim, 
verba voL:-r.d11 ctn ~" disc ussiieJ. 

S<th •bs scssõc~, 25 de noYel!lhl'o do HJUl. 
-lJric,'o Filho. 

Ontio conviet·: 
Em1pt<11l tu nitu ÜH'llltl ;I]_J l'OYoi bu.dus ~utlo:-; 

o.> cmpl·cg:tt.lo., em lliSl)Otü l.Jili.!adu o UovLJl'no 
n:i.o po<leri nofnu;u• pcs~oal extl'anlto ao 
'luad!'o p<~.m as l'agu.s cxistcnted ou flUil ~c 
um·cm. 1lumntc o oxcrcicio, nus Consttlttt.los, 
Lf!ga,·i"}o:-; o Sect·c~tal' iL.L s. 

S:•Ltria.' ~cs,i"in' 1 2f> olono vemlJl'o ole !!101. 
- llt·icio Filho.- H:râl'i! rio Lvt·a . - -- l'~dJ•o 
11

1.'/'ilrl'lldJtU'U. 

F•JI'ILIIl <LPI ~.~n"l,:,tl;~~ n:" sc~~úu de :~.) ún 
lt<II'<~JIII,, .• ,I <lo !'l'o.i• :t: tu 11. ~U01 do WOL, ti
x:.11du rt <lt•Spt!ZJL 1lo ~l ín i_sl,el'io ela F;o.~on<lt~ 
ptu·,, u <'XCl't:icio de l\.JO ·~ , ~~~seguintes 

J-:~WNIJA9 

~1<.• J11"ú)cclv n . 290 , dç 1901 

(Orço.lllau\o da Irazendo.) 

Onde convier: 
Cuntinn:1m em vigot· ; 1~ autor•i;,:l.l,iõcs coni'c

ritlas 110s §§ H·', U0 , 10, 12, ~!H c :;2 do art. ~.?.O 
tl<O lei que tixou a despcza do ?.íinistul'Ío da. 
l!'a.zench~ para o cor l'<ln te cxcrcicio. 

Onde wnvicr: 
Continü:t em vigor a a.utol'Ízação confcritlu 

no n. 7 i.l o m·t. ;zu da. lei que fixou a dc.,pcza. 
d11 J\linisGodo da Fazenda. para. o corronto 
exercício selu tt.~ l' O~tl'icçõe~ alti csta.bolc
cirl;ts. 
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Onde e•m viel': 
Gontirnh em v i.~or o 11- 6 dv. !trf;. 2'J d.a 

lei 11110 fixou u. dc~po.r,a, do Min iste l'lo tb Fa
ZUIId.tl. P<lr:L o P-DI'l'O:Jtc OXCJ'ciclo, eleva.do, po
n ' lll, o maximo de 10 ~~ abi cstt~belecidll pa1·a 
15 o I v . 

· O thlo convim·: 
As d.e;pcza~ • lc li~calizaçiio ela~ cst.rad<t-s 

<~l'l'C'ndnllas, a <J I19 ~e re!'erc o n. 25 do art. ~-D 
1.b lt ~i n. 7·1G·, uc :?.1 1lc d.c:t.em bro de 11)00, 
:;m·ã:.o p:~.gf\s pcl:~s r1 uotas fot•Jwcidas par;~ c.-,-te 
fi 111 consta.ntes dos con tra ctos do <nTontla.
ment.o. 

Onde convier: 
Fiel\ o GoVCl'llO auf.orizn.llo a rcsbtLeleccJ' 

o .~m·v iço de Luu.::•mei:lto por parte da Rcce
bcdot·i:.t , a pl'ovcitando P<tra. esse fim. os om
pre;rado.; cxtinçto;, 

Omlr: conviCI' : 

· .~· verba. - Secretaria de l<.:'itado-accl'Q . .,; .. 
ccnt.c-sc: 

Tele gram rna:; cxtel'IOL'O~ ,-9:010$000 , 
Sll.la. das se~sõM, 25 de novembro do 1901 . 

- 1• ... 1'~'l'ílcisco Bà . 

ArUgo atlllitivo, pn.1•a. mr colloca.do onde 
c.nnvler: 

O fiel de armazem tl.as Alfandcgas e Mesa.s 
de Renda~ que dil•il(it• mais de um a.rmazom 
p Clreobcrà, além uos vencimento8 que ora 
lhe competem, um_. gr atificação arbitrada., 
trlmcnsalmenre, pelo dolcgaclo fiscal reS[:>e" 
ctivo. 

S:•ln. ch; ~cssões, 25 de novembro da liJOL• 
- Trindade. · 

Accrosco ntc-~c onde conviet•: 
Fica.m mà.nf,jtln.~. na. vigencia. da p reseii td 

Loi, as dbposiçoo.~ do a.rt. 29, n . 28, úa. lei 
n. 745, de 2~) de Llozcmbro do 1900. 

$ala. 1las sO;'-;;õe.-;, 25 de novomln·o de 1901 . 
Lco11cl Pillw.-rLiJ?wiqt<<: S ttlles. - A. MiUon ," 
- ;!lcn<:(o' . GuiliUt1'iú:J. • 

Fie; ~ o O•JVO!'no <wtm·i1,all•J a t.orn;~t· ex
tcnSil' il~ a. tuth~ a .. "l n,[fi\ndeg;.~<.J :w diHJ!O~içõcs 
cln ~H·t. 2:)-1, ~ :-.!", d<~ Nova Consuliti:L<)io ~~a.~ ~{io orptip;IJ'ôl•l•>S, c1n vcndrncmtu:; , <~O 
Lei~ t\:1s A lfil.nd_cg-as c Mcs;tol de Hcn<lôt>l, 111" f.h•l~'-"u·dr•J e Hei~ th C;tixtt tlc Amortizaçiio, 
,•lutnc~o-se o~ vinl_tos_om casco~ ou_Lt•e :L-o;; lliCl'- 'o j);l"li,dOL' e liui,; dtb Pt~g:\tlori;-1 do Tho- · 
Côlt!.•H'HIS Sli>CH}JOt.IYelS de COL'l'llflliiL'J <t CitLC SU .;!i)lli'O~ 
l 'Cloru o t11to }l:wagt'<\I'llo. 

Onttn euuvii'-L' : 

r·:· t1 Uovta'll• l a utol'iZa<lo :t elevar :.t, lllllllli
lh:l.•> O ill!IÍO I'St\.:I" liiiOS O UO[lOSitt • ;~qlll' SC l'C
liJl'O o ar t. I" ch~ lei n. G!N, de ~O de sotom
lwo do IDOO, }lO l'::t tiS mesmos ftus :thi consi
gnauos. 

Onde convicl': 
Ad . Ficam abolitlus n:.t T.ngi~I:tl.'iio tht 

Fazond:L os r eclll'SciS d:t rovi~ta.. (}: rcr:u t•so;; 
scr~~o sernpt·c ot•dínarios e poderão sct· in· 
toepost1lS dl:' qual<ttLCI' docisiio pat•u. n l\Iin i~tro 
da F<~zcnd:t., soja I[Lt"L fôt• o seu as:;umpto o 
·valot•. 

S:tl;t <l:ll; .-o.'-~iio:::, ~ de uovotllbt·o de 1901. 
- Mf1"C<lo l'inl<J. 

Ondo conviur·: 
A1·t. Fica o UoVnt'IIO :1.11Lvl'izo.d\• a POL'-' 

mit~ir a l'CLil·a.tl:t tl~-; nmrcadot•ü1s oxis~on·te.~ 
11<1. Alfhndcifa ~lu. P<~rn <~lrru[b . de 1 do .i<~
nca·u a :lO He Jtlflllo, modmnto pa.g<tmcn &o 
<los dir·eito;; fisc;J.CS c <Orruazenagcm sim
plnli . 

S;tla ela .. ~ ~nssíio~, :!fi llc novembro du 1901. 
- Jn(!qtcim· I'i1·es. 

Omlo convier: 
Continuu. em v igot• o a.l't . 32 da lei n. 7461 

de 2!J de dezembro de 1900. 

Ao at•t. l" n. 12, em voz elo 95:600:!;, d iga-
;\n p!'Ojecto •IC t!espcza da. Ft\ZOntla: se: t!5 :W()$, a.cc t'OSCoutanclo:so dcj)ois t.lo . 
r1111tn c, 111 vj,~ 1_. : 1:501.l$ o seguinte: par·a. t res serventes 3:600$: 

ornais como r.stá. • 
..-\tn~udeg<\ de Rio Grande do Norte: S:1la das sesõões, 25 do novembro de 1901 . 
2:000$ para acq_ni.,;i<;ão de um cscn.ler•. -Franci$ca Veigu. 

2:00~ para compra. do matorial llxo e t•o- · 
''·11' g• o Governt'l aut..tl'izado a despender até a. 

dant.e, (lo~tint~do ;i:-~ e:qJ:d.al.ias. quata [a d.o 50:000$ p:tra. auxiliar as despe. 
::ia.la da.fo> ~c.,;.~õo:;, .':! I uo uovcrnl!ro ue 1901. ll:l.:i l"<Jltas polt~ ~ocietl;ttlo N<wion:d 11e Agri" 

-Hloy <lc Sott::o .. -Pcrcim R'Ji$, .. cultur:~ coru o Congt'C:'~o Naciono,l de Agr·i~ 
Camara \'oi. YH OJ 
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c;tli;ut•a, CJIIU w I'<J!IIÜU 1\l:~!~; ~ \ ;: ~pi l.at 0 111 I ;r,t:~ . '' ' " " '' l't:-: J""' I.i vu ut'< llJlladi;, :1 licon•::.~ 
sei,eJTI IJru t\o COl'l'ULLt<.: <~lliW_, j)<Jtl<m<fo; llW. Iltl;~t· t:!lllt':ildi<l:t au ~li.'. I·'.' :'J~·o tle A!t ::tu.t;~ ; ·; ~ ~;ll•_IIC'! 
pnbltcu;• n:t lmTH'I:ns:l Naetou:.ll t1S t;·alJatllo~ tltl Allt'P.ll, .J II I ~. do I nlllm\1 Ct 1'1l e Cruüu::\l 
iqwest•nt.;ulos c.· os stc.'nog-t·:~;Pl'-tdos, in.du.>ivo I dll"h <;a piL:d, J.H•Il"a IJ ~Lc: o m. '?th·u qtw :L 
a~ lllOIWg"L'apluas c melWJrta~. d;ct111t 1: .Jil"l'' ' e. p11r L,l;ol, cst;~ ell :t no ca~v 

:--: :da. da$ .-:es>õos, i':l de novcmlH·o do lü')l. <l_n ~C L' ,,_,Jopl.:;.,l:t JlCI:; C:~m<tL'l:l: 1lo>< I~ Cl?'il:a.do~, 
-l'gotlÔO ·ro~la. ~l n.,;l;;, t:lll s11a ,:;tbl\dOI:n , m~u jll'o fer u · ~ u~r:.1 

so!u,:;tu. I·/, ]lOl~, a Comnu:,;,-;ao tio P ct tt;uvs 
.'lo al't. J·•, n. :32-0lwus- All-'111tmtü- SO ~- ' ·' Pod.,res tlc JlMnccr, Cl iHl a. 1'1•.-:o lnçúo clà 

fJ LI<Liti.ia <le :~:50 1 1,~, :sendo 1 :GOrj} par<~ con- Son;ulo, n. 2!ll :'t:ja ~ujci 1.;1. a d i scu~.<lii.o . 
~LI'tiC~~ào tlc um po~éo li~c ;ü no pon t.a da S:;.l;t~l ;u; Com missü,\S; 2-i 1k novcmhru <lo 
h:LJ'I'<L tltl !:'. Jo't'<Llll'i,;co C ~:000$ p;u•;t CUII· ]!):l i . - /~'sill!r idi<ín , }ll' l~~itlent<l.-'-- 'jh ,tdacle, 
~ ~ruc•:ão de um posto file:d. n:.t Pa.l'<llHIC <~. rda lot• . -JusJ 1\'r!~ciJio . -.'1. Gt<tv,ro. 

Sai:L 1las ScsWoS, 2êi de llOYI!lliÚt•u du l!JOI. 
U11ynmndo de 111iranú a.-r11·aujo (i ;)cs .- :!1·· 
1'0J;cl/as Galr.cío .- AIIgclo Neto . 

"\v ;u·t. !•, n.lü-Alfa.ndcga.s - Augmr.n t.c-:;o 
a. quantia tio !!:600:), St!ndu G:OO:J$ p:~•·n con
cet·Lus in1lispcnsaveis á conservaç'lo do <;u/er 
pet·tcncentc <~ Alfand<'~a. de Penedo c 3:600.~ 
p;tra. compl'<L de t ubo:> p<Lra. a. Ja.uch;L Ondint>, 
pel'Lencmüe ú. mesnw. alf:mdega.. 

Sa.la. da~ ses~ões, 2.5 da novemb t•o de 1001 . 
-Ar-ro:•,ellas Ga!vrlo. -- :1>-aujo Gues. - Ray· 
IJI.totdo tl~ Jlfimnda.-AH!J~lo Neto . 

A1.1 <Lt•t. 1°, n. 16, :Lngmonte-s() a quÜ.11tü1 
tlo :;:OOD$ para o cnsteio tlns ombat•caçiios 
p•wl;onctliJtc~ ti. AU\lndog;t uo Pcnctlo. 

Ra la das scss(ies, 25 1lc novcmht·o de 1901. 
- ·· .-11'-r<>.tdhts Grtl V<To . -- .-1rat(iO Udt•.i,- l!(l,y
.,,11/Jif{o dn JIJ.i rmtda.-Anydu 1Vdo . 

I' .L t' 1~ t•nsg-:ü;u• a g-al'<.ln l. i.a de .iu t•os c il.l! ll 
t i :~. : to;it<J eoneodida por t\c cro l.o n . i 8!J, <tll\Ot' · 
<lt' ~lltclllul'O tiO [:JQl, Oill I':LVUL' I lO CllllJl' l'S· 
loilllll a &JL' le va.nt;v lo p(}I<L A-•~:Jc i:wúo !lo 
(.Ju;u·tu Vc n \l}n;u·io 1Lo [)l;l;cohrimrml.u tlo 
l:li'ar.íl pam c ríg il· o t!'lilkio dus&in;tolu :t J·;~
CIIi:L Nacion;tl de l:iellas Ar Los, G ;wtot·izado o 
l;ovm•nu •~ l'flcc ~uaJ' a ;·erc!·h la <Hnot·~ i ;r.;lo';.\0 
no pl'aZ> tle Lluus :mn(ls . • 

Sal:~ 1las snS:;ÔBH, 23 tle rro vem h1•o tlu 1!111 1. 
AHtnnio Rastos .-IIcHI'iquo [;.<ydcn. - Fm<stn 
Gw·tlo.w.- Joc1o Gayoso. - J[rlsarmah . - Sá 
p,-~irv.-l!Jnacio .. Tosla. 

Vao a imprimil' o ~cgnin tJ 

l'ftO.IECTU 

N. 2')1 A-- !!iUI 

A nlotl..;a u ( :ovtT IW u. ll,~m·nunr J•rn· s, · i.~ 'll uJ:;(~ ~· 
a ticens:a concedúla ao DI'. P etll-o de . li
cantara Nabrtco de Aln·w ,jui:: elo T?·i&!Hl((/ 
Civít e U1·ú aino.l da U«pilal F odll l'al . 

A Commissão de Pctll;'õo~ e P odere;;, tendv 
apreci:ulú o me recimento da. re"úln~ãto llo 
Sou:tdo n . 291, de 20 do corrente mez . pre
~cntc :w .-ett ex:.m te, pt'<)r,, gan\1,, pOl' sei$ m11-

N. :~:1! - l ~lO l 

(Do Stm;ulo) 

At·L. l. o 1·:· u 1 <o n! l' ll tl a ut•JJ·iz:Ltlo :.1 lli'U· 

rogai' pr.: r seis mo •z•·s, ''"111 o respec Li v o or
denadv, a. l[,,,.ll<.·a c·Hwedi•Ja <LO De. 'P llliro 
do A lc:w t.: tl'' l i\' alo1wu oJo Ahrc u , juiz do Tr l
IJUnul CiYil o Ct·i n lit~<ll desta Ca.pital. 

Art . ~ - " Hovog<.ttll- .'t! :~~ di;:;posicêies em 
con tt'lll'i;). • 

Setl:.Ldo Fetleml, ~[I !lC novembro de wnr. 
- Manoel t.lc ()!I('Íi'"~ Malloso Ribeir-o, Vice· 
prc;.;iclnntr:. - Jorthirn d'O. Catu·n drt, L·• Scct·u
"fll'io.-;1./úNto J11sri 0011\'a f.vas , ~~· Sccl'uC <~ri <>. 
- lfcm··i'l ru: da 8i/-v(( Coulin!to, :.Jo Sccrel;Lr io, 
Alllot1 i o o\ ~ c;· c:du, ~ct·vindo tlc '1" Secl'Bl<H·io. 

O ~L·. I>•·c"'iclente- Amanhr\ não 
lntvcr:L sc.,o;;io no.~Lm·na. 

l ll.!S i g-nu p~n·~~ :Ln\~LnlL~( <I s:•gtdn to OJ'tiL•m !lu 
di ;~: . . 

J>l'imcira P<tL'~:! (atG z l J :!. hor·~~ ou ttntcs): 
. Votil<,:;'w tl:l crne1id:t tln Se n:ttlo ;w pr<>
.Jt:cLn n . ~~J::! A, lle. I!MH , pt'ol!'ngttmlo a a.ct ual 
sc.-:;.~i1" Je;:i~ l a;l, iv:t (ti i$Cu:-:siu) ui1ica) ; 

Vot:\ •;-iw tlu J!I'Ujt•cto n . 1 :~:5 C, tlti 19:J J, com 
p:u·ct~U l' su loJ·•~ ClllDnol:~s oll'e t'et: i!l:L.~ 11<1 3a 
UÍ.:>C ll~Sitll du )'l'Ojcct•> r •. l:l3 A, r!~~te <tllllO, 
<i llO autorizl u Putlm· Exccuti v-o a. abril• li.O 
Mi nistori o du. Jusii~:n. c Negocios Interiores 
o Cl'c.lito de 11 :~0()8, supplementazo ü. vot•ba. 
Q• do tLl't. :to da l<'i ·n. 74li, 1lo ~W de dezom
two tln WOII p• t!iscus::;iu); 

Vota.ção 1lo p1·ojueto n. 2~5, de !DOI, :1uto
t'i:~.n.1 111o o Pmlm• J•:)(r~eu tivo :1 tth t'Íl' ao Minis· 
tcri'o 1b Unl)l'l':t o Ct'üditu tlc 7: :6:4~,1.1!; , 
fl ltl lPiemcll t:u · ;i Yt~;· loa. lt r'- EtalJ:J.s - tio 
a r t. 15 da let n. Hfi, tle 20 de Llezombro d~ 
1 o: lO (3• <1 iscn.>Siio) ; 

Vot :t•;i'io ti•) pt·ujecto n . 10.) B, tle 1901 , 
CJ!Il pJ. t't;.:er ~out·u a.~ ~lílC JHh~ o1l'erecidas 
n:o ~" rlisc11,:~o do p;'oieeto n . 103 A (do So
o.trlo}, qm~ í'l'il~. no llb tr icto Feder (!.! mais 
nm offi r:io tlo regi~.t1•o de hypoT.heca.s, C(lffi ,\ 
li<c-; ; guaç~'l tlo.J t.er-~C\iro (1!:• di~1L<:iii.o ; 
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S~Ss;{o EM .25 OE NOVl.;ÍIÍBR.ó DE } 001 
~------------------------------------------------------,-------------

Co nl.i nu;t<;;t•.i •.L~~ 2·' tli~elt,;.'>ão r Lo lJL'O.i~cto 
n. ~G:i A, de lHOl, eon1 p;n•eccl·~obl·ccJrl(:rr
du.s olfcrcch!M p;u·a. 2" tliscu:;.-;;\u il•> pr-o.icci;o 
n, ~G:l , de8to anno, quCl Ji;çu. a.· dcspor.<~ do 
l\Jini~tcn· i o tla (Jucrm put·a o oxorcic)lt• 1le 
1902 ; 

Di~c11~~1o nnica. do Jirojccj;.,J n. :~rH A, de 
HIOl (<Lo Scnu.rlo), conéc1lcndo um anno tio 
licon •. :a, com ortlcna1Lo, il.L' !Jr•: Z; tnlla.l'i:r.s do 
lwgo Monl.eiro.juiz tio Tl'ihurml Civil o ú i

.mina1 , para. tmtar· tLc ~mt sau•le on•1u lhe 
convlct·; 

Uiscussã.o unica do "(lro,ioctu n. 18:1, tlu 
1901, <tuto!'izantlo o Poder Exccutho <t con
coc.1er lUU anno 1Lo liccnc.:a., curn o rc~pcc~ivo 
OJ'tlcnado, a.o 2" c<;;eriptnr<LI'ill <!;~ . \ lfaudol-(:.t 
de ?.!a.nâos, Enüas l''crroira. Valle; 

Di~cussão unica do lll'Ojccto n. IIJO , ti !! 
I!)() I, a utot•izanilo o Governo <t cont:t!tlOL' ao 
lll<ICllinista. de 2• classe dtt E~tracl<t de i"N'I'O 
Central tlo Brazil , Achillos Amand Go tttinho 
um anno cle liceno;-,'1,, com ordenado, p;u·:t 
tr<\hr de sua saude ontle lho convier; . 

Discussão un ica. r! o pl'ujcdu u. 109, tllJ 
1901, autorlzando o Podct• ExccutiYO tL con
ceclet· um-nono ele licença, cou1 o tmlunado <t 
que tiver tlircit.o, ao lJ<what·ol i\I<1nod I gna.
cio_ Carv<\lho tlo Mcndonc;a, jniz ~ccelonal c.lo 
Estado do PM·a.rui; 

Diseussão unic<L do pro_jccto n. 71, clc1 Hl,) I, 
<Httorizu.ndo o Prosidcmtc da H.opuulie:r. <L 
rooceclc t· :t Antonio de s~nb Cccll i:L Jun iot·, 
fiel do thcsoureir·o cla Dclc~taci:t Fi ~1::tl do 
'fho.;onro Fedot'<LI no J•;sr;Lclo ti o Minas 
llm<r.cs, um armo do lic~ença p<tl'a trat:.l.t• tio 
su;~ 8a.udo onde li! c convier ; 

Di~cussão unic;_L do projedo n. 241, 1lc 
IUOI, <LntoriZil ndo o Governo <l conc<.'<lel' 
um •~nno de liccnc;-~~. com todo o <>r•,lenatlo, 
ao prupmatlor• ofl'cr~tivo da C:lr1ei r~~ c[o npet·a
çi)cs c app;u·clhos . ;I:L l."aculdarlu rlc t\lt~licin: L 
tlo Rio de Janeiro Dt·. Hont·ictuc •lo Tolodo 
DtxlS\\'Ol'th; 

Discu:;si'í.o unic<~ do projcr~~v n. HH, tlc 
1901, autorizando o Poder · E:.:ccutivo a. 
conceder dous a.nnos de liccni;<L, de ri.ccordo 
com o disposto no ::i2• do art •. 1" do r egula
mento publica,clo na ordem llo dia. n. 4\J5, 
de 17 de janeiro de !866, ao capitã.o do 
corpo de engenheiros Alfredo Soares do 
Na~cl.mcnto, pa.ra tratar de seus intCl'
·e.~scs; 

Discussão unic<L do pr-~jecto n. 167 B, de 
190 L, emenclu. do Sem1do ao prl;\jcc to n. 167 
A, deste anno, quo autoriza o Poder· Ex
ec tttivo a p rorogar por um auno a licenço. 
concedida a Manoel Joaquim Ferreira, por
teiro dt~ ext.ind n lnspoctoria. G<>r;ü de E~tr<l.
nas ele Fol'l'o; 

Nova. discussão do p1•ojccto n. lOil B, J.e 
1901, redacção parn nova discuss.:'io elo pro
jecto <iUC autoriza. o Poder Exoontiv~ a. con-

cetlcr ÜOIIS annos do licCilç:L, com so ldo ~irii
Jrlos, •to capitiirJ do cm·po ele E~ t.u.rlo Maior do 
Bxcrcito Pcdr•J Botelho d:.•. Cunha, para t!·a
t:l r• t1e ncgucios de !':lett interes~o tlentro do 
]raiz (emen1ln. dcstac<Ltla do PJ'ojcclo n. 102 , 
tLC 1901). 
S~guodu. p<tl'tc (•i-s 2 l /;;lho ra..~ on :tnbes): 
J• rlist.: ltss:w do prujccto n. 202 A, do HJO I; 

u.n(;l)rümntlo o GuVül'no a des})ondor a lü à. 
quanti;1 do 50:0011:) p :1.ra auxili a r a~ despezas 
do lnst<llla•.:ão c os tr<t~;di!Ó$ do Congeusso 
Agricoh~; 

2• discussão .do pi'O.ioctn n. 267, rlo 1901, 
au torizando o Po<IC[' l<:x(.'CUti vn a a.hrir ao 11í
nistcr io tia. i!':~:~:enda. o cr~dito de 4i7: 121$620, 
om•o, s r1pp1umunt :u· :l verha. n. ;:s 1l0 a.1•t. 28 
tla le i n. 7-lli, do .2:! de dezenrhm de 100(); 

2·' tliscns;:;'to tio pwjucr.o n. 2.'i3, de 1901, 
:mtot•i7,a.nd.o o Po.lcr Executivo a. ahril' <W 
Ministerio da 1!'<.\zeotla. os crcditos cxt.L'<Wrdi
na.r·ios do 2:676$H5, ouro, c 2.\J54 :500$3:~. 
p;~pcl, para. attemler a.o pagamento de divi
das de exercícios_ findos ; 

2" discussão do llrojccw n. 62 A, do 1901, 
alterando a cht;;sc 1", n. I, tlas Ta.rifas das· 
Alt'andcg<~~ ; 

I" tliscassão <lo projccto n. 250 A, de 1901, 
instituituLo um rogistt·o das upora.ções de 
camuio ; 

c~.ntinuaçilo il;; 1~ discussfto do pl'u,j ecio. 
11. 1.,() A, de lt!Ol, ostttbc1cccndo que tt8 u·tapas 
elo:> ollici<HJS do cxct·ci tu c d a ;u•nuula nunca 
Slll'Iio _ir~_J'm·.iorn~ <t I :j;JOO, f[ ualq 11er que seja <~ 
gu;u·mc;rt.IJ <I que p~rtun~· ;tm, sall·o as exce-
p<;ii t)3 tla. I oi ; · 

3• tliscussi\o d o pro_jcct o n. 180, de l!JOl , 
ct·cn.nt1o var·iul! cargos na Repartiç•fio Ger<\l 
llos Corrt~i os c ffi(l.l'e;~ndo-lhcs os rcsvcctivos 
vencimcn to.~ ; 

2" dbcu:,..-.,i\1) tio projecto n . 174, d t' 1901, 
IIIU.HlLando quu o Oovel'IIO tl;t R r•tlll blic•• in
tlomuizo, C()lll •~ qu;\.ntia clc 70:0()(}5, :1 Vic&Ol' 
Meit·clliJil dn Lima, pela~ tlcspu~a.~ q ue fe<~: 
c;_,m <\ pintur<l, utontagmn tJ custeio do Pa.
IIOl'amn do Descobrimento do Brazíl {com 
sttbsUtutiH tia Commis.{ã.o de Orç-amento 
au :Projr.:ct.o n. 261. de l OOOJ; 

I & discussão do pr•ojecto n . 142 A, de 1901, 
reo1·ganizando o corpo de engenheiros na
vaes o fixando o pessoal do rcspectb ·o qna· 
d1·o ot•c.linn.rio (com :pareceres das Commis
síic.~ do Ma.l'inh<~. c Guc1'm c Or~·amento) ; 

~;- tlisc nssiLÓ do-projocto n . 132, de 11)01, 
anl;orizando o Poder Executivo a. abrir a.o 
Mioísturio da Madoha. o credito t.lo 100:000$. 
su Jlplemen tat• :~o a rt. 8•, n . 24 - Ob~711S ...,...; ·. 
d1~ lei u. 746, Je 29 de dezembro de 1900 ; .. 

r~~ disctü;sfio rio pro.jcct.o n. 131 , tio 1901; 
;~lll;or iza.nno u f' uolfW Ex ef~ lr t.i v-u <t abl'i 1• ao . 
Mi nisl;ul'io d~t L•'azontla. t ) ct·editu OXÜ't\Ol'di- · 
na1·io de 1:135!.-j; para. pagamento a. diversos . 
oprmwlus da Cas<t da. Mocdtt ; 
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vOO ANNABH DA CAIURA 

I" •h~ctJ:;s?í u tl n JH'•!j llt}~•• n. (j A, rlc l 9 J l , lull t:II'Í:t •mcom}m lsol'iamente, tuumtlirni !.o 
de•;lal'anrln ah<Jlirla. a ar·l\Wiltth•::i'·•> d:Ls (~l- ü.~ ,.,l llkLgcns ex:m\tb~ no a lv:1.r:í do JG d e 
deit·t•~ •lo logic ... c 1ln lit &cl'a t.u :·a. 1Lu ln tce- lh\l':'llllJl'O cl.o 1700, c r~suln~·ão dc2t) •lc üc
n~LC '> rl•> Gyriin:i.$io N'ar.ion:1l, sob:~ 1'c•gcm:i:1 zc :n lfl'o do I8!H; 
rle um sú ca!.ll't~iil'ati c•i , e manual>ôr c:m cun- 1~ •lbcus,;fw tln p:·ojcctu n . l-1G A, rlc lfJOl , 
c11 L'S11 liS r .. Ldoir'ttS que v ag;ll\)IU um co n~u- i n~'.l <.tlin<.lo l'ügl':l.:< pttra. n os 1,:\bo!eciiiH}JJ r.o 
(lltCllt1i.L dnst:L UÍil[lO;I t;ftiJ; dC CITlJ.)l'CZtlS d1i ;tl'!IMZCIIS gel' .. C.o;, llCtcrmi-

Di:>~u.~<il.ú unw,, do lH'u.lecl.o n. 21~. dn lmndo o~ dil'Oitos e :•S obrigtLÇ·ii:e,; de:;:;:;~s em-
18Uií, c!cY<~ndo :t 1011.\; m.•n:;.:LOf-' a. pon,::l.o prt~zas ; · 
q11c prlree.be o. Cyhclc de ::vJ.cndon•;:t So11:nl ~2·' discussão do projecto 11. 250, <lo l!JO I, 
Montei!·o, viuY~\. do tí~n0n&< ! llvlWL':u·io do :wmrizanrlo o Poder J•:xocniivo a <LUl'ii"<W Mi
cxcrcito lloleodoro Avcliuo tlt• Souz;~ i\!on- nis l.crit> d:~. !?azonda n credi to c:dntord.inario 
tcit•o ; d0 'í7 ::J2~1:i;7U!J pc~l'a <hr exccut;iio :is sõntouç..-:1.s 

::1" discn::;.;;íio tl tl lJl'oject o n. 120, de HJOI, ;lo Sllpt•nnw Tl'il.Jun:L! Fedm·a.l, que con0I'tn<l.· 
u.ator izando o Clovcrno '" :1.bl'ie ao ~Tinis- ra111 :ts do .jui:r. ~cceional <1 :1. P:l. l'ahyi.Ja, con· 
tm•.i.o d it Gtwl'l':J. o crc~dito c.xtraordin:trio 1lL· <lcmmwrlo n. Fazenda. Nacional n. restitui r a 
2 :4018ROO pa.1·:~ p:~!-{;,me•lto ao rn:1rcchal .Tos(· P :dvi.l. V<~!cntc & Comp., Lcm::s Mo rei ra. & 
d1! A hucit.ho Ba,J·rcw, ~~~n vil't.11rlr-: do 'mn :;r~IH;:I ~lonl;c <.• Sl\n iMS Gomes & Comp . , 11cgocio.nte.~ 

. do Snprcmt) Tri!J twal Fu:lül':Ü ; n:uplOl lc !·:~ 1;:1, t1n. o !JIIC llcm:.ds p;tga,r an t pol' 
2a c!iscus,[o do pro,jecto n. 207. ~lc I !HJI, rlü·rü i()~ de k CI'Ozcnc impori;Mlo c.•.Ól · 18(1(i c 

c~cando ma.ís dou.; l oij<LI'CS do Hoi~ •l·• 1.1Ie- ~ ~~17. c;nm :1s l'!'Spn~t.ivas C tl~ &a~; 
sour11 da RcCDherloria · <h~ O:tpita.l Fe:lot·aL ::" tli~c;u~s:"i.r> tio pmjectu n .·:zo::, de I!HII, 
com os ' 'onc imun Gns ti o~ <!Xist~,nte.~; au L•>J·ir.:;ndo u l'odm· J~xeentii'O a aiJrit· :•o 

lliscu .. .;.~iio müe:~ tl•J lH'•tjr;<l to n. Jxi, .J,, Mini>.1.odo lh Fawnd:t o .:wtiHo do ::t i ::·Wi$~5(i 
190 1, clov;uHlo de Gil.~ a .1 1111~ •1 pcu:sii o mt•n- pat·:t l1ag:1.r ·~ A. A m n ir.r & C!Hnp. 1: :t 

.. sal dv 1dfc l'liS lumoml'io do oxc~<:ito Antoni•> Col'l'(l:l. Clmves & l'ilti;,J, do ~ICOi'llú com •~ 
P;tC$ do Sü. Barreto ; .,cn \O i l~;a. jwiic í;u-i:.t que manclon .r nstituil'-

2" 'il.isc·.ussão <lo :p t'(ojuel.o n. J (l(i A, de Ih!:~ o •111~ tlo llt<Üs p~~.~iti'<LIIl à All'a.!llleg:L 
l91.l\, a,!ÜIII'ÍZ<ttltlo o I ;ovm·nu a. t~ ab!'Í!' <LO <I '~~ i<L C~I.JJÍ ~~! ; 

M in isl.cl'io tb Jn,;til;a ·~ Nego<:los l<d.nl'im·c~ Dii>l! ll ~:<:l o unie:\ tb Oli iUtl\h tl o ~1:n :t•.l o 
o Cl'úcli to nt!CCSs:u·io pa.ra. pag;tmento do }}!'C- ;~u Jli'Ojeei;u n. 4C> B. de Jllt'H, .qr1u au
rnio <lc viu.gcm, de que tL'tlt<l o <1l't . 221 t!n tol'iz<l o Podm· Exr:cu tiYo a. t~b1• ir <~o 
Codigo do l~nsino, conl't!1'ido •~ Pedro Demo,;- Hin i.stc1·ioda Guer·ra. o Cl'cclit.o (lUO ((n• neces
thonc,; Rache; S~Lrio p:ll'<\ pa.gar a gl~Ltific~~l,l<'io de oxcrcicío 

Diseus.>ão unie<t do projocto n. l8G, do iL quo ~c nt rl ireiio <:i'unil!o Jollê Monloiro dos 
l!)fl\, cst:~.bclccentlo c1uo a.o cng1~nhciru A r i;:- Santos c .To:\quirn Gonç;t!ve::: dt\ Costa.,contra.
t ides Galviio •lc Q11cirn. aposcntu.•lo no mcs r.eo c manda.!lot· d:L cx tincta. officm;~ de 
cargo 1lc diredor 1la. Sccrct.rh1 (to Minisle- corrcoiru 1lo Arsr:m:..l de Gucl'ra. dt~ Capital 
r io do. Agrlcu lturJ.. 00J\1rllOl'CiO e Oill' ilS 1'11- Ferler:a ! ; 
b!iC<\8, comp<lt c, tlcslle l1 :~postmta.dor·ia, o 3·· ri iFC<r,:.~'ii.o !lo projecto 11. 127, ilo 190 I, 
ordenarto tle cngcnhoiro f isC<LI <lc '2" cl:t~c, d L;Ilon.Jo sol.•1·c :L con Lng.~m . cl:t, <tn tignirla rlo 
corre$p:>n.•lonte :r. 25 o.nnos 1le scrvi('.o; 1\o P•l.-;Lo elo,; ofiiciacs d•; cxmci to . •~ que se 

Dis~us.>lio unica. do pl'>J,jCl!tu n. 148, do r ufot'l\111 os al'ts. I• c ~" d:.t lei n. 350, de 
19;)1 , au1;ot·iYJllhlo o GoYc1·no a man.!at· con- \) rl c th:Zl:J!lbro elo \8!15 ; 
tar <LO ca)litiio tlu f'e:tgatt l"J·a.ncisco C;trlt.un 3" dil:eu .... ;~o <lo p1·oject.o n. 2•>·1. de lfJOo, 
a ._ntigui<ladc dtl. dati.t <h ]H'otnu<;fw <tquelle au&oriY~ludo r; Govm·no a p r·oeogu.l' o pr:tzo 
posto ctn l:'G tlc <lbril de 18\.111; t·.oneedirlo r\ ~ocictlatlé Montepio Geral de 

2• discu&;âo du lll'uj ect'-' n. ~l S, do l!JO I, Jo:eonorllill. dos Sol'Yidoro:; · do Esl;tdo pat•a 
antOJ'izo.ndo o Poder Executivo a a.brir ao in<lemni7.;n· au Thc.-;:.>Hl'o l~odcr·a l UtL q n:1.ntia. 
Ministct·io d:\ i\I:b!'inlm o ct•. :clito de 6: l:.!l.~ill l, de <p.rc J he o <lcvr;•lortL, a té r1uo ess:t in$tl
supplemontar á YOI'b<L Sa dr1 al't. 8" <h lei ttth;~W J'(:g'UI:u•l:r.n .~U il sit.nat;ão, potlnnd.o 
n.74G, ~Jc 29clc clczeilll.Jro do 1 900.p;u·:~. P<l.ga· mesmo l't;lcra.l-ii . . do pag;imen to da. impor
manto de soldos que C•Jmpotom a.os offi- t:tn cb em que ficou alc~~ n• ·ada neo n.nno 
chtc~; tr•ansrcridos p:tr!t '·' l.JU<tdru tla .ersr:t·\·i1 de IRfiD; • 
dcppi8 do acnulla 11:~~ as J•e.;pcct.has rufol' - 3' di.;c11~8~o 1lo llt'Ojectn n . 232 li, rio l 'JOO, 
mas; alltoriZtLtld u o J>otlol' Exec11th'o a h·r.ns!or·· 

2• di~c:u$siiu ,(o pl'ojec i.u n. ia2·, tl•~ lf!ll l, r1rat· :ts l" :t." H;~" t;u r·ma.s da il llb-Dil'ectol'iil, 
detormina.n<lo que os ofiii:iaos do oxel'cit.o,ar- ~lu,; Gol'J·oios !3111 1', 2~ e 3" soc~õcs ntl. Dtrc
rna.da o class~ anaexa.o;, t•ol'oruriltlu:,; ol.i quu etol'i" üct·a l, passar1tlu <JS (\lte J'o~ uc túrma.s a. 
se venham u. rel'ui'JHal' clc :Lccortlo cullt os chefes <lo secção, de.'ilie cttte preencham as 
decrotos ns. 1()8 A, de 30 de d<!zc mbt•u do C•)u.] i(;0•J.; rcgHhm1cnt:wc~, e danuo· Qll tras 
1889, o 193 A, de 30 de janiJiro cl~ 1::100, vu- l)rvvidcMi.<J.S') 
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3a discussão elo projldo n. I 03, 1lr. . Hlnt , 
m•u·c:xn•i.o os na~r1s c <1 for mrt 1!<1 t•ov i ~ií.o •las 
('~lndCnln(I,Ç:ÕC~ ; 

P diseussiio 1lu pl'(ljoc~~ n. 182 A, un 1901, 
•l ispt~O~_.mlo a. Fazenda Mun icipal do auo;~n
ta.r o pag:unett to do seno nas 1\au~a.s orn IJ.llo 
l'1W autom ou. r1\ lXll':\nto a. jn~>ti<:<t [ rJcal do 
Di;:;tri<:to l•'cdol'.tl , e d:~ ouit'tl.~ peuvidu11ei;ts, 
eum nmoonb 1l<t Commi~:,'io; . 

2·' rli.~cuss;-o.o rl.o pro.jccto n.~-71. tlo I Un i, au
tol'izau<lo o P odet' Kxccntivn a :dJI'Ü• ao Mi
llisterio Ú<\ l~azcntla o Cl'r)dito oxtrao t·dinh.r.io 
üe 19:261$200 para cumpt'Íl' a scntonr•a do 
juiz seccional dcs~a Cu.pit:ll, qur~ condntimoll 
a Fat.enúa Nacionu.l n. rc.~ütuir a. l{omhaucr 
& Comp., negociantes nesLa lll'<H,; 1, a impot·
t.:uJeia <1ue do m:tis paw1.ram corno dir•citos 
d•\ lmpm•tar;J.o do f;;J.l 1llllJOrtailo om 18(17 · 

Discu,;s[o unica do pt'iJject.o n. 267,dr.l l9ll l, 
n.utorit.ando o PodcL' Executivo u conceder 
11m a. pen.~ã.o de 1:%500 di;trios, a contar do 
a.bt- il de lS!J8, !\0 · ex:-cmpi·eg~uo tl:t Estrad:t 
(!e Fcn·o Cent1'Ul de Pormtmbuco Lniz Af
fonso Fert•cit·u. ; 

Diseu;;;siio uniea rlo)Jrojneto tl. 2.':l6, rle 1!>:)1 , 
~ub;,titn tivo üo Snnadtl ao pt•ojccto n. B77, 
de 190(), t.la Cumur~ dos · DÇJllltlLtlos, r111C ro
orga._n~za o quadro do;; m~chini~hs n:wac;; 
(adch tn·o rlr:S·acaúo na cl• di~n,:são do pro
jnc~o ·n . 37 A, r~c l\)00,-Vido projoetns lllr.
meJ•ps 184, rl11 18fl8, <lo Senado, o 37 F, de 
1000, rla. ,Gamar:t rlos Depu!;:ulos . · 
~" ~iSClt>sii.o do pro.jo(Íto n. 125-l, de HJDl, 

autorJr.·:mtlo ao Potlm· Exccttti ~·o a aut'il' ao 
:Míni.~tcrio d;t Fazomh o cred ito cx '.!'aortlina
!'lrl <l;r, so mm:L •1uo nace~."-'l.l'iu. 1'01' pn.t'<t rc,ti 
tnir a João tln Argtino l•'onsecn. o Fons<•ca 
lt•núo~ & Comp., negocia.n tos no Rel:ili:, Es
tad~ tio PorHam iJu~9• n,_ impDnanei:. q 1111 clü 
matil p;~garam ú. Al!andegn 1hquullu. cir[;~do, 
pot• impurta.Ç'.iio de kerozo.ne, üo :Lccoruo com 
a ~ontcn ç .. '\ do SupL'Cmo Trilmn:Lll•'"úm•al · 

Di:;cus~ão unic<t d(l. cmenuct do ~ouado' ao 
lJl'ojecto n. 50 A, tle HJOl, que a!ttot•iz:r, o 
Pot.ler l•:xccnt ivo a concc•ler ao mwenhoiro 

. . Jo~r111im Ilu~~t._ Bn.ccll;tt', l't !~pllit;tt!·r,g o,;. di· 
.l'OIGos :t<Lrrqu•~tlo~. a consl;t·uc~;io, 11.-;o e guso 
riu urna ost t·:vla de fcn·o 1i t1-', p:tl'tin•1o do 
i\b.o t:.os, srga o rumo p;m•a.l u tJ norte, e n:ts 
conrlicuoN qur. oshlhdecn ; . 

3" r~iscussã:o <lo p'rojn<:tu n. ll3 A, de 10tH, 
n.ntortzando o Govnrn" a :dJI'il' o cr•orlito de 
!6 :UGOS para. p:tga.t· :w bach:tl'0l umuniino d\1 
Souz~1. ~i:tl'inho os seus ordnn:vlo.~ . C<.l mo j rt iz 
de rl!rm to em d iS}Ionibili<hl<lc, tlccorrirlos de 
223 illl u.bril ele 18!),1 a :~ 1 ue <lczmn Ul'U <lo 
HJ(JO . 

2" d!_scns..-:.ão do pt•o,jocto n, 173 A, de l!JOl , 
rmlacr::~o pa.t•a ::Ja rliscuss·õ.o Llo p•·ojl'd o 
n. 17.,, de8to annr>, qur. antol'iza, o l'od ot' 
l•:xecnti\' 0 n. :~ut•it' ao ·Mlni~trwiu ti a Gnnrt-a 
o (!rcdii.o c~tr:lot·di"ilarj(J de 68:l !X>$l ::itl, li:t.l': ~ 

!501 

OX(l(:nc:.ii.n rla. sent-enÇ3., orn Hlti.ma. instltncin., 
o:pHJ r.on >l <1mnon a l·'<•.zonrla. Naciona l a pag;-\r 
;r.n ton()ntn..:.not•otwl. P ennr.rpin :lnS(l tlo;; H.e1:> . 

Lora nt;a-so a sr;s~:Io :L;; '' boJ·ao~ u<~ tard(). 

159-• SJ>:':SÃI! 1m 26 IIB N()Vlmr.nu DE l!l()l 

Ao meio-di:\ procmln-so :í. chamada, :t que 
respondem us Srs. Vaz do Mello, Ual'ios de 
NoY<Lf~~ . Ang-nlo Neto, Agapito dos Santos, 
Luir. Gualbo!'to, Ga,briul Salg-<UI.o, S:"i Pt::ixoto, 
HoSil.noah uc Olivcit·a., Antonio Bastos, inrl.io 
do hrazil, Scrzotl.cllo Cor•rô<t, Luiz Domi.n· 
;::uos, Guednlh<t Moudiu, Nognl'lira. Acciul y, 
Thoma.7. Gilvn.len.nt~, João Lopes, Francisco 
S:.L, FJ•od!Jrico Gorgcs, Sergio Sitboy<t , Gon· 
ç;do Souto, Eloy de Souila , Silv a, M:tri~, 
Ermil'io Couünho, Cebo de Souza, Teixeira 
llc S:i, Bl'icio Filho , E.-:;t:teio Coirnln·n., Ra.y: 
m11mlr) de MiL'amb, R\)clrigues Doeia, F:tnsto 
On.ruoso, Sc:Lbl'<L, i\Hgtt.-;to França, Miltun, 
T ost<1., Manoel Caetu,uo . 1~11gcnw 'l'ourinh•J , 
P:LUI.a. Guima.rn.ns, S:ttyro !Jias, Alve.q Bat·· 
bosa.. Tolortt.ino dos Sa.tltos, Pa.ranho> Mon· 
to.tegro, Mnt•colino Monra., Pinhcil·o .Junior, 
c cls<) do$ Reis, Hmll'iqnc La.guon, IltHros 
Franco Junior, Niio Poça.nh;,, Lourenço 
Baptista , · SilY<\ ·Ca$f.ro, Custorlio Coelho, 
J u lio San-tos, Ma.rtins Toi:mi ra, Oliveft•<:. Fi· 
guoi.t•oclo, The,,philo Ottoni, Vidn.to Masc:1-· 
I'lmhas, Fr:~oci.-;co Vaiga, .João Luiz, :.Vlon tciro 
de Bu.t·t·os, Espcridiií.u, 13lleno llt) P aiva, AI-_ 
rr•ello Pinto, Cal·noit·o de Rezcnrlc, Francisco 
Sallo;, Ada.llJcrto Fceraz, Lel)nnl l<~illtO, An· 
ton io )l:a.eiw.t•ias, I!onr·i(JUO Salles, !\·fayL'.ink , 
E1lU:Hdo Pi mente!, Olcg:1r io }!acie1, Lu.mal.'
tinc, l\l ü·and:1 AZOVC<lo; ou~ t.;wo Godoy, Fct·- . 
nan<lo Pro.>tcs, Moreira d:~. Silva, Dino lluano, 
Cu~t;t . .Jnn ior·, Rot!o lpho i\'l iranrl•\, Lui~ Piza., 
C;tju.clo, Alft•odo Ellld, Teixeü·a llr·a.ndií.IJ. Lin
tlol pho Sort'<l, Carlos Ca vale<Ltlti, Pa.nla i{;\· 
mo~. l?J•ancisco Tolent ino, Angelo P inhoi ro, 
Fraouiseo Alenc:.~stro, Viet.orino :Monr.r.iro, 
AnrcUa.no B•Lrhr;,;,'l., Cn.~siano <lo Na..,cimonto 
e Diogo l!'ol'tuna:. 

Dcixa.m do comp<Wllcor com cau~o, pa.r t.ici
pa.dn. o;; Srs. Ur\):J.no Sa.ntos, Ga..~tlLo da Cunha, 
José Boitanx, .Art llllt' Lemo.~, Pedro Cltor
mont, R odt•ignes fm•n:-mdc.~. Chl'i;;tino Cl'nz, 
Aug11~to Sov<H'<>, Tavarc~ el e Lyl'à., Pureü·a. 
Rei~, Sm~ros Ndvn., Lim:\ Fillto, Mahtqnia.s 
1 ion•,<~ lves, i\{oroir:t Alvo.><, l!r)l'nelio <la l~oiJ· 



camara aos Dept.taaos- lm!J"esso em 2t/05120t5 to 24- Página 2 ae t9 

seca. Julio de Mello, Elpidlo Fi;rue il'etlu, 
Alfo.m;;o Costa. .losr\ Dna t·tn, Epa.minonrht;; 
Gracindo, Joviniano de C;wv:Liho, c a .. ~tl'O ltn
ltollo, Neiv:~ . Ft':Lneisco ~ollrú. Vet•gno de 
Abreu , Augu4o de Frcii;a s, Diony., io Ccl'
quoira, Sampaio Fcl'l'a~. Mat•tinh) Campo':i, 
AlH'eliano do~ SiLO LOS, Joaquim Bt•oveo, Ran
gel Po.>taoa, Esi;t}váo LolJJ, lldcfomJO Al vim, 
Penido 1-'ilho, Monteiro da. Silveira , Ma.nool 
Fulgencio, Nogueira jnnior, Lintlolroho Ca.e
ta.no, Rodolpho P à ixã.o, Doroingur.s do Ca.~tro. 
Valois de Ga.;ko, Bueno de Aodr;ula, Pauli no 
C<Ll'los; Ciucina.to Braga, Azeve,lo M<wrtne:>. 
Antonio Cfntrn, Hermmwgilclo de Morw•~. 
Ovidio Al.H'<\ntc,:, Ua.nocl Alvo~. Xa.'l'il'll' do 
Vaiio, João Candhlo, Lamcnh<L Lin~. Mnvçn.l 
E.~obar, l•'raueisco Moura, Pinto da Roclm e 
Ves})aJ:iano do Alouqucrquo. 

E sem causa. os Srs. Cat•los Marccllino, 
AlbtltlUOl'<lUe Sercjo, .Tas(• EtlSehi(), Cun!l;\ 
Marti ns, Anizio de Alweu, ,Toão 11ayoso, R ay
mundo Arthm•, Tboru:1.z Aecioly, Virgilio 
Brigido, Tt illdaclc, C:1millo de !Iulla.ntl:l, Go
mes do M;tt"tos, João Vieira , Pcreir:J. do Lyt·<t, 
Mcdeil'o.~ o Albnqucrqne , J~smf!t•aldino 13;•.n
doit'a, P cdt•o Perna.rolmco, At>:Lujn Gües, 
Arr•rJxclla.s nalvii.o, Sylvio Rornct•o, Fc!ix 
Gawar , Adalbcrto 11uimur1ic;;, Rorlt•igues 
Lima., Etluardo Ramos, Ga.luino Loroto, .)osé 
Ma,rcellinu, ll'ineu Machado, i'\obwn de Vus
concP.llos, 08ca.I· Guduy , Augu~to de Vascun· 
coitos, Sã l•'Mlirc, Raul Ba.t•rosu, Antonino 
Fia.llw, Daocleciano do Sou:ta, Aive;; !lc 
Brito, Pereir;\ Lima., José Bonifa.cio, Lamou
niol' GOtlofredo, . Landulpllo cló Magalhães, 
Ca.r l ()S Ottoni, A1•thur 'fOl'rGS, Patlu;t H.o· 
zonüo. Oliveira Braga., A<l'Olplw Gor\lo. Joa
quim Alvaro. E!lmundo da Fonscc;t. Bene
dicto de Souza, Alooc<tl"!illintnt·ã.ns, Blll' Ú"!>:L 
Lima., Soaros dos &~nto.i , C\o!'rnano JI;t,-slo-

. choJ', lU vad:n•ia. COt·ri!:t, A ll't·rHlv Va.J•úll ;~ \! 
C<Lmpo~ Car~io1·. 

AlJrc-~o <L St!Si!:tu, 

E' lilla. o po.~t:L em tli~cn~~fio :t :~cta. 

O i!Ji•• . Cn,~siano do N'ascl
mento (Jlo/u orr.Wm)-CoJ•ru-mc o dolot·oso 
dovcr, Sr. Pt•esidentc, de v il· pcui~ á. C.amu.ra 
quo consigne n;~ acta. da~ sua.s sl>ssões um 
voto ele pozur pdo frlll()cimonto tle 11111 · l'io
gt•:.mdcmso illustro, c1no outt•'ora, exnrccu 
i:tmbcm o ca.rgo do ropresr.ntante do Rio 
Gra.ntle do Sul nest:L camal'tv; t•efir•o-mc ao 
Dr .. To.~iJ Bem:l.l'dino da Cunlnt Bittcncourt, 
cujo :passa.mcnto' o tclcgra.plto :1ca.ll<1 de a.n
nuucia.r. 

O extincto, Sr. Presidente, et·a 11111 hommn 
dotado de g t•andP-S tJua.litla.tlils rnor:w~ ·c. de 
dotuH ele espiritu invejuvuis; :1- sua indivi
dnali.da<le não pn.sHon llospcwc<.~ltida, w:~~t.1~ C>\· 

mara no antigo regimen, nem no Estado 
qnr. hoje tr.nlto a. hom•a. de rcp~C?.senta.r. _ 
Ne:;t:~s condiç-lios, P.nte.u<io quo, segundo o~ 

n.,t ylos, :~ Ca,ma.t.•a n~o p(jrJr\ r<H:u.,-;,•u• 11m voto 
de ]JeZ:Lr na tt.cta pelo lh llec imento de tão 
distincto riogt':tn ul)nsc, c é e.,tc~ o r cqucri
moni<IJ qnc l'<iço o. v. llx. 

Consu ltada. a Camara., é app t•ovatlo una· 
nimcmcnte o requerimento. 

o Sl"'. C cu·loa ·oavt~~le~nti (.pe/(1 
ordcm)- Pedi a. pa.hvr:1, St•. Pl'CSide nte,"Qa.ra 
communicrn• a V. gx: . e :l Casa. fLUe o Depn- . 
tado pelo Paraa:t,o Sr.L;unenha Lins, tem elo i· 
xado dn r.ompat.'flr.rn· aos b·a baJ h os ela Camm•:t 
em vil·tw.lo de m otestia.. 

O Sr. President;e-A Mes:\ fica. 
in tcieada. 

Em sBguida é appl'ovad a a acta da sessão 
a.ntecCldcn te. 

O Sr. Mcu•tin!õJ Teis.oi~ra (peta 
tWdcm) - Sr. l'msitlcntc, venho pet·ante esta 
Ca.m:t.r;~ cumpl'Íl' o tl o!Ol'OS·) <lCV(W de dar
llw a in f;w sta. DOVIl do pa.ssa.meoto do De
}HÜ<Hio p:~ lo 4" districb tio l~st.a.do do Rio do 
J:•nciro Dt•, .lr>:tquim Pm·cir<t dos Santoa. 

Agor;t mesmo acabam de chogM' os ami
gos flUe foram render os ultimas pt•oitos do 
homenagem aos despojos mot•taes do ilfustro 
finado. acompanha ndo-os á ostação da ferro· 
v ia. que os tra.nspot·ta, nest a momento, por 
instancias dos seus contcl'rancos, â cidade 
natal, onde vao ellc dormir o derradeiro 
o eternQ · somno , li. ;;ombra do todos os cui
dado~. ,,r,,)(arlo pot· todos os carinho~. bal'o
j:ulo pot' t11rlos os ;dfectos do 1\JnOI' . 

S1•. P t·esidcnto, p;Lt'OC.O qno a rno1·te a.utla 
soi i.;L, eorno di:lSo o nümos11· p\octa dos Sal
dnn'~'! 1·:· corto quo, em su;\ dev;tsta•lu ra 
pcregt·ina.ção, ntla tem sopril.uo com ft•oquct\· 
(:ia, ncstoi u!Limos tempos, 11 seu ltalito on
l'rnenailo subt•c esh Camal'a . 

• Jii n:io fitlh\ndo em outl'IJS que teom bn.
<tuc:ulo, or·a hon tcm Necoslo Ta.v are.-;, DI!· 
putado por Mina~! E' hoje l'rwoiJ•a. dos San
tos, IJeputa.do pelo Estado elo Jtio de Ja.noi
l'O t 

Aintla não estavam cieat rizadu.s n.s ferlda.s 
que o pl'imeiro de.>tes dous ü1ctos rasg;lra. 
Olll HOS~OS. C0.1'.1QÕC~, C j;i. O SegutlLlO VCtn tl•i
tUl'Ul·O.S dolorosamente, fazendo-os sang1•a.r 
pela segunda. vo:r. ! 

Nio é simplo.~n•mlf.n peh !{Ua.~i coi neidcn· 
cia t!a.s da.~s que en 11este momento as;:;ocio 
os duus nomes. 1~' que entre Necesio Tav<L
rcs u Peecira. do~ Su,ntos h a. mu,is de um 
ponto tio cont11Cto, sobrcpnjando entre outros 
" tl;\ modo~\.ia., com ctnc C<.l.da. \llll tlelles sabia. 
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occultar -virtudes de gr~nrle morito. 
Apoiados.) 

Pel'eim dos Santos duutm·ou-sc em medt
cina, neBt:J. C;tpita.l, no 1\0no lcc1.ívo de 1871. 
Oh! si ainda me lembm,e com dupla s01udadc, 
desb data. mcmoravcl da. aurora d 1t noss;1 
vida l Então, eu me a.ch;tva, ao seu lado 
enwe os heroes da mesma festa ! Hoje, estôl
mos separados pelo infinito da morto ! E é 
a mim qne cabe a .doloros:J. t:uefu. de vir 
espargir est:1~ flores m11rchas (lcntro d:J. sua 
sepulturn. ainda. aberta! ... 

Apenas fol·mado, foi elle ás escolas do 
vcll1o mundo aporfeico;tr os conhecimentos 
(iUO na. P•~tria lw.via bebido ; c, cheio de pa
tl'ioti~mo, de um b;ürl'ismo a tml<t a prova, 
voltou par<J. sua tor1'a nu.tal no nobm intuito 
de dedicar-se ãq uell es q ne h<i viam sido seus 
compa.nheiro~ lle infancia, aos que forma
vam a. :populaç11o que o vir;t nascer e pro
gredir. 

Em sua terl'a, serviu como medico, dfl ma.
ncira. superior a tod<t ox:cepção. 

Não era., por· certo, um sabia qne se il.va.n
taja.sse no8 vôos das th3Dl'ias; era, sem du
vi(la, u1n medico filho da boa escola d<J. Ób· 
scrva.çõ.o, e que, nestas condições, prestou os 

- malli relevan~es serviços. Qua'ndo apoi;wn. o 
lJico .da penna sobre o papel, nelle não dei· 
xava cahir sómento a. receita, mas tambom 
a caridade, traduzida. pela gratuidade do 
servi<;'o e pela. coadjuvação que tinha do 
trazm• o remodio á bocca do doente. Era., 
por&antu, um ve!'dadeiro medico, fiel- ao ju
ramento que 1m via prastauo . (ttpoiadas.) 

Sobt·o esta caridctue assentam perfeita
monte a su:.\ indolo moral e a sua ptljJ.nça 
politic~t. (Apoio. elos.) Quando so · quoira ~igni
fic;u· quo :üguetn tc·m ·rea.l i11aucneia. politica 
entro aqucllcs com quem convivo, tome-se 
Pornira dos S<J.ntos como o verdadeiro typo ; 
IJarquo cad:\ um dus sous conter1·aneos , quasi 
~em c~copçiio, lho era. de v o do r· ue finezas 
som conta, quando nií.o lle vord:~deiros actos 

(le profundo pezéLl' c quo, ::liudn. pelo mesmo 
motivo,.~e suspendi~ a sessão rle ho,ie. 

Com certeza, qualc1uer um dos meus illus
tres collegas poderia melhor corresponder 
no brilho da phrase, nas pompas do estylo, 
aos íntultos desta Camara (nao apoiados); 
nenhum, porem, seria capaz de exceder-ma 
na sincaridatle do seotimonto com que des
empenho esta ta.ref~ •• porque, como já. vos 
disse, fomos collegas de anno, e muitas vezes 
palpitaram juntos nossos corações, alentados 
pelas mesmas aspirações de moços. 

Represente, pois, Sr. Presidente, este 
Dosso duplo procedimento uma Iagrima ver. 
tida palas nossos olhos, uma saudade pun
gente de nossos coraçõe3 e um(l. prece !ervo
·rosa de nossa. fé. (Muito bem; mttilo bem. O 
Ot"<Hlor ó Cl·<mpri?1W1Hado ,) 

O Sr. -Julio (los Santos
Sr. Presidente, não venho em satisfn.ção a 
uma convenção banJ.l rende1? homcnagen~ de 
Mlvcrs.:trio político ao nosso illustre collega; 
não venho tambem fu.zcr o seu elogio, quo 
acaba. do ser bPilha.ntorncnte feito pelo mou 
illustl'e amigo e collega do ropresentaç,'io; 
vonho, porém, Sr. Presidente, dar um pu
blico testemunho da minha p rof11rt'!f'ã magua, 
de minha sincera s~udado pala perda ir ra· 
paravol daquelle estimavel amigo . 

Nas lutas sem tregons que mant ivemos no 
nosso ~~~taüo durante mu.is de dous a nnos, 
nos exces~os rrue por vozes perturbaram a 
p1z c a tran1uillidado da patr ia e da familia 
flttminense, nunca o nome de Pet•cir·u. dos 
Santus, chefe pulitico do s ou d istricto, ftcou 
envolvido oa politic ll. de odios o de pa.ixõ!m' 
que porvontura il·rompes~om pot• vozes um 
um ou em otüro ponto. 

do ca r ida.do. ( ,1poia rlos.) .: 
Comprohenllo, Sr. Pl•osidonto, .quo, quando 

Ett mesmo. S1•. Pt•osillen to. lllitO gratl•) n. 
opposiçfío que mo ri ;w govm•tw tle ontft.o ,quo 
1\ti o pt•imoiL•o quo t'ompcu hosmidu.tlos contra. 
o govm•no do Dr. Albm·t.o ToJ•ros, nunc~, pot• 
este motivo, senti dirninuit• a estima e <1 
amiz11do com quo mo t ratava. Pereira dos 
Silntos, ap3z;1r Jo' ser cUo p11rente o amigo 
particular e político do presidente. a. influencia. pessoal assenti!. soln·e c~t:L base 

tií.o solid<J., n<J.da. póda llerrubt\1-o:L; olla. ü su
perior a todas as con t.i ngoncias da politica. 

P ereira. dos S:wtos tinhtt qualidades que o 
tornl1 vnm ostim:tvel a todos os ti tulos ; so
bretudo em dig na de nota a sua le:tld :~de 
p;tra. com os compt~nhoiros, pelos quacs pôd(\ 
sm· apontado nes&<~ cnsa. como um exemplo 
digno de imitaçii.o. 

Sempre bom, sempre tolerante, sempre 
conde~cenden.to, elle ouviu por vezes as mi· 
nbas queixas o, si é corto q ue nã.o me dava 
razão, ntlnca , entrGtanto , dGix:ou de · rec-o
n hccer quo ou procadi11 com toua.· a. f1·an· 
q uez(t e totl<J. lealdade. 

Vüitei-o, Sr. PresidQJite, nos ultimos mo• 
mentos, quarvio clle jazia. moriiJundo em seu- . 
leito de murte ; encontrei-o preparado para. a · 
eterna Vill.ge m, pois havia. tornado os ultimos. -. 
sacramentos com aquolla. piedade christã de 
um verdadeiro crente e temcnto a. Deus; . 

UM Sa. DllPUTAno - Podcr<1 SN' iguala.do, 
excedido, não. 

O SR. MA.R'l'INS TEIXF.m,\-Funlhttnent:wdo 
desta sorto os meus intuitos, venho, sog1tnd.o 
os cs tylos da CaS<~,, ]Jedir quo se consigne mL 
acttt, por c.~sc inf,~llsto po.~samcnto, um voto 

havia-se despedido tlc todos os seus parente:J 
o u.m1gos 'l'te cm·cavanl o ~en·leito, 
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Nesta. occasw.o, appl'Oxi ri1anrlo-111o o :pm•
guntando corno clln ia, nw di;os,,: lln. ,[,,u;; 
•li<LS·, meu Julio, agonizo, sP.m 11ndn.t' m oJ·t·r•t·. \\ 

·~ 

E~fENDAS 

A.o p>'(.)Ít!do H . 29i), de 190! 

(01·ç:unento d;l Fnzencla.) Por estas pu. la v t•a.s se vê que não lutltv<l 
eunf.r,~ a morte, nem <l k:müt, an1i:~ a. llo
sejavu., <1 queria., ;, JWdi:L Ondn ~~~.~nvh~l:: 

l!:st:l. 0<1.111<\t'<l., SI' . l'L'usidontr1, iJIIH o eo
nlwcou nest;.t liil.Oe:l.<i~t o vin c:nno procc!hllt 
sempre, sem eetropitos, scron<•ment.c, }Jcrthm 
nolle um espil'ito culto, 11m homem ,iuilto e 
tle uma. modo.;tia. incxcedivcl. 

Hom·ou o dlstl'icto que o elegeu ; hont·on 
n inda mais o listado quo rcllt'e.~entmt n esta. 
assc~ml.llêa. 

Honremos tambcm sn:1 n1cmut'ia, Sl'. Pr·c
~iilnnt.o, pois quo elk foi SIJbrct udo o n.ntos 
•lc tudo urn:• cun;;cil\uci:• litn\J(\ c um hOllllllll 
<lil'uito. -

Esta.;; pal.:.wra.s, Sz•. Pr•o.-;[<lcntc, que cx
primr,m os scntimcni;os tl c qna.ntos o co
nhnoiam e que, estou cel'to , ]Jão de ú<!O:l.l' no 
saio de sua f<Lrnilla,, JoYat'ãu :né h~ c.;ta. 
prova. do q LHttlttJ o c.stinwi, C<HTospoJldenclo 
:ts.~im <LO a !l'ccto qne se mpre l he mot·cc i u do 
su;~ familia, c, por outriJ ludlJ, tenho eomo 
cc!'tu que Jüi,,, de set• um h:nHiY!l jJa.;·J. o~ 
~~~us. Jl;u•a .~ gr:tnl!e ma.gua <11W llres :vurJgc 
:t almo. pela il'r!\IJa.J·:wv.l J'Xl!'il:~ (lllC <LCttba.m 
dn S(J!I'I•nt· . (.U1~ ifo bt:m. ,' I'J!lliiO bem . 0 O?"WlOJ' 

r! a/JI'(t{!ado prn· ~•a1· ios Srs. Dcpulados •. ) 

O Sr-. Presidente- O S1• . Martins 
Tcixcir:~ requereu quo, na a.ct~~ da sc);;..,;ào rle 
huje, se in~uds~c um voto,dc profundo pczar 
polv p;~~:~su.monio do nosso pt•;mtmdo colJcaa 
I:W. Pereira elos S:Lnto." c que se lcv:mtc"' <~ 
~O;>.~iío . . 

0 S!t . Jur,IO DOS i'>A1\'1'0S fcr, igttal l'CtlUC· 
rimem to. 

gm ~cguid:1 ~[o succo~siY:tmontc 11 o~tos a 
vo&us c • ~P!ll'ovarlos os I'C11(1UWimcnto.~ do.; 
St•s. Ma.rt.i iiH 'l'cixoil•fl e ,Jillil• elos St\ntos . 

O Sa·. P••esidente-Antrs de: lovtm
t;t t• il. sn ;~fio, <lo accorolo com o vol.o dtl 
CJt~ll\ :~t·a, ccmmuníco ·~ mc.~t ntt qnc lJo,jc, ;~~ 
7 hor·:ts, ter·nmo.> ~n~sfto noclu.rn:1, par•a dis
cn:ssão do rn·ojl!Cto n. 2G3 A, elo J!JOl, mlativo 
ao Orçamento da Gucr nt. (Pausa.) 

A' vista das r cclamnçücs t'r:itus p ol' n.l~ttns 
Sra. 'Dcput:;.clos, rnarca.t·~.i :\ ~CS3i'lo p<w:i. á~ 
8 horas. 

CtHHiÍ111:1m em vigo1• ag i1ntor iza<.;Õc.~ con• 
fm·id;t;; no~ numeras 2, 8 , 9, ·12, c 23 uos 
~.r·tigos 29 e 3~ !la lei c1~1 C fixou a des!J(>za. do 
?.Iinistm•io dá Fazenda pal'a. o cor1·ente exer. 
chlio.- 8 er.:.cdd lo CmTiJ•I . 

Onde convier: 
Al't . E' o Go\'l\r'no :l.lft,orinulo n. a.ltcl'a.J', 

.como f<H' mai:> con veniente, a.9 dísposic;ue.<: 
CJIIC l'C"'Cil1 OS COIIC\11'~0~ p :Ll':\ OS Cffipl'Gp;OS\J:.LS 
ltcpartil,'tiCd tl<j F:Lwnda .. - 8,;;·:;cl/l!tto Co1·riia . 

On.lc convim· : 
Art . E' o Governo a.uttil'i7A1.1.ln a r nfo1·m:u• 

a conübil idadc Plthlica : 
a) Unifor·mizant!o-<l. em tod:~ <L Uepnblicn. o 

centl-iilizando-~1 no lliinisr.cL"io tl.a lla~P.mht, ao 
qu<ll lktlm suiJordinaeüts. ":8 . se?<;>.Õ•~ do con
r.~ibilidadc U.c todos os M l t11St t:l'JOS o o~ agen
te~ paga.do1;os e thcsou t•eit·os; 

11) Ül' l:(anizando-a sol> os moldes tla l:un ta
llillil~ldo por- c::tm·dclus ; 

c) RP.,.,u l~tn •lo-a: quanto <'L c~sonci:t ,cm con
t a.bilidt.~ac logi::lltt tiv<t, ad minist1·at~ ~~L n jw!i
c i:tPiit; quaQto <i. fürmn, em cont<tln lllladc pa
t rimonial e or·o,<tmcmarüt; 

i/) m:tntondu o pl'incipio da. espccia.lizaç%> 
dos creclitos. 

O Governo Oql':UliZill'<~ o Codigo do Cun f.o.. 
bilitla.d e, seguindo o mctl·lo,lo de distril>ui~1i.o 
de ma tnrias quo lhe p:u·eccr mais convc
nicn~r;.-Sm·.:ctle//o Cor·r .~ct . 

Onde cunvior: 
Art. ]~;'o Go VC!'!lO <J. II toriz:t.clo !1. J>Ôl' mn 

P.~()(m~'ão a.s ~cguintc.~ cli~posiç.(JCS : 
At·t. I ,o O na.nco ua. Repnt..lica. tio llr;~zil 

fica :tntol'izadu a làznt', d.ú t•:tn to o jH'IIW do 
r1uatro <lu no~. ejlll'l poclm•tl. ~\ 'l' pt·ut'OI(:ttlo , 
u m;t cml-;sii.O de v in l.c mil contos (20.00[) :001!.~) 
em ouro, pur 111clo do bilhete~~ 11.0 p01•tu.dor do 
valor do lO.~. 20$, 50$ o 100.$, ptl.gavois ti. 
vístn. l~m ouro, nwoda nacional , em dinheiro 
o.;tct·Iino ou o seu equivalente em out l'.a.~ 
mocd:Ls do out•o, ou em ca.mhia.cs á vista so
hro lmnqueíi'OS do LoD(h'es, Pariz o Ham· 
burgo, 11 von tade do banco, ficando, porôm, 
:'t vunt:Ldu clo l)Ol'tMOl' u. praça na qa:tl o 
cambial eleva. ~<cr ll:tgo. 

Levanta-se a scssi.ío A I hora d:ltal'rlc. 

!~oram a.pro.'ltm foul;~ n:t sos.s;"i.JJ <lo 2r. Ul' 
n•wombro, ao ]'ll'Ojoeto n. ~t!~.l, dn HJO I, lixan
do ;} il.cspom úo.l\lini.stel'io li:J. Fazeml•~ pam 
·o cxm•cicio de 1002, <l..'l scguin~c:s; 

!oi J . o O B;uJco tb RctllllJlica do Brazil faL'éL 
n. cmis:>il'o do~ hilhotc'l> contra. o paga.numto 
úo V!l,lor dellcs ou ouro, óu: em pa.plll.·moctl<•., 
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á baixa do ca.mbio Lanca.l'io 
v ista no aclo d.a. cmh~Ko. 

sobre Londt•cs (I SIÇOCJS que ~~ r:irat ica. tenha a.conselhado a 

§ 2.• N;L retluci;iio do 1$000 ouro á. moedA. 
meta.ll ica., a f1•:1C<;li.o que não puelot• ser ctJn
Ycrtida snr·a paga ao portador do bíihote on 
ao banco em pa.pel~moeda. ttO cambio :t 
vista .~oln•e Lc>ndr·es no aclo -do pagamento. 

Art. 2. • Os bilhetes ~.mittidos pelo Ba.nco 
da Ropublica do Brazil serão reccbivei:-l 
como ouro na solução de obriga·çõc~ em m oe
tb meta.llic<t, tacs como: paga,mcnto de lli· 
roitos de imporl;~tção, e tc. 

Art. 3.• O Ba.nco d11 Rer)ulJlica, do .Brn.
zil. ter<.i sempre um doposHo U.e ouro lli t 
cn.m'oi.a.os om seu podm·, on do fundos em 
mãos de seus ba.nqurJiros em Londre~. Pal'b 
c Hambm•go, igu al á sommn. de bilhete;: 
em circular.ão. A impot·tancia fios bilhete~ 
mn circu!açã.o e o doposito do ·ouro o do 
M m biacs cunsl;a,rão 1le balancetes qnc scrti.0 
publicudos todos os quioze o ias 11e!o Bane<) 
d:~ Ropublica. do BP<.tzíl, n IJ I!O serão ex ti':.\ h i
do!i d:~ os6I·iptnra.ç1í.o o,;pccial t•ni:.Ltivn. :'t 

cmi&Siio. 
§ L.• lncOI'rerão no ct•imc p1·evist•> llt•.IQ 

a.rt. 338, n. 5, d<J Cod igo P oual, o.~ rli,·octo
r cs do Banco ela Rnpublie:\ elo lkaúl no c:tS<J 
do el :n•om cl.estino rliflcronto a.o <lf!posit<> :.t 
(j HC Se I'Ol\ll'(l r.Stll :tl'tigo. 

Art. 4." O.i certi(icn.tlo~ <Jilro, qnn .~ii.o 
1'1\er!ili l't',[~ nt\~ allilllde~ai! em p:t~:Lnwttl.o dn 
tlí t·citos do impot•bt;;io, sú St'll'fill 1·csgo.t111.los 
pr. l i >s b:Lnco~ ou banqueiros ftuc o.~ t ivm·um 
nmi\ticlo, om moeda' our·o, on mn bilbotcs 
nmi t. t.i 1lo~ pP.!o B:tnen da Rcpublk<~ 110 IH'U
zil, 11;\ conl'ot•mitl:ulo ú o>lt;L !oi, 

lu·t. 5."· I<icu. olovachL a I .:,oo .IY!U ~ n 
somrnn. e1un o Goveruo ~ u.utul'izaúu a. roco· 
Jhcr ao B:Lnco da. Ropubli<Ja 110 Hr:Lzil, nos 
tot·mos •lo :1Pt. I", da li.'Í n. 6SU, do 2U do se· 
tom h r• o <lO' I !lO I. . 

Ar·t. ô.• O Ministt•o <lesigm1r;í. 11ltO func
cionarin 1ln su ;~ i rmnPdi:Lt:L confla~ç:~ }HU':1, 
1l. tr :1~ vczos pot• mcil,, .vol'i!i c:.~r si :1 nmi~si\o 
fui~:~ polo b1mco cor•t•ospondf! nxactu.mentc ao 
dopo::;Lto r•uspot:Givu. 

Pa.ra~mplto unico. Jlesso exame l<tvl'cU'· 
sc·ha. l'!!h~to t• io, ILH!l sol':~ envi;ulo a.u Go
vorno O }lUbliC:IdO JlO;:i jOJ'OIWS tle Hl:LÍOI' 
Cil'O!!Iac,,ão. . 

Art. 7." }l(Jvoga.m-so as 1lispo.'li~~~cs r.m 
contl-:wio .- Serz<Jdcllo Co1·n1a , . 

Onde convier : 
Art . Continua em vigor o art. 24 da. 

lei n. 741, do . 26 cto dozemiJ t•o do 1900.
. &r:sedeUo Oon·êa. 

Onde convim• : 
. A t·t. :Fica. o Govct•no au1:ot•iz.-.do a. rOVCl' 

o regttla.lU.(Into sol.Jr1J íhctm·as con~ufa,t•ús 
para o ftm d<l rnodillcal-o, climinrm1lo clispo

Cam~ra Vol. VIl 

;~d<~.pta.ndo-o de modo mais conveniente aos 
lln~:. que se destina..- SanedeUo Om·rêa, 

Onile con viee : 
Art. B' o Oovorno ~~utor iz.a.do n. despon- · 

dor n.té a Citt;mtia d.c cem contos com o 
~orvü)o de policia fiscal , afim de repl'imir o 
contr·abando ou. fron te ira do E~tado de Matto 
Gros~o com a Repnblica. elo P aragua.y .
Serzedello Co1'l'Glt , 

Continlla em vigm' o :wt. 2·', n . XlV, da. · 
lni n. 7,11 , tlo 21• do 1lozembro du HlOü, que 
permit.te ;t v cncltt de estampílhM aos fa.bri
c:L ntn~ ituci oH:l.n~. :t pi•:IZIJ <lo Lres rt..cr.es, e te . 

Sal;\ d:u; sos.>õe~, ~~ti tlc novembro de J!){.Jl . 
- Virütto .illa~r.((rimlut.> .-1'/u!fl }lhilo Olloni.-

1111 trenrique 8rtl-/cs. 
f 

Vi'\ o :t impri.mi!• o.> goguin i.c::; 

N. 21f} C - 1901 

l 'm'f1C,> I' solu·e eme,!da.~ of!erccide~s pm·a a 3"' 
cliswisao !.lo p1•ojecto n . 216, rlesta annq, 
que fhr,a c' de.•pa.:a do Jiinister io da Mm· inha 
p1t.t1< o cxe1·ci<;io </e 1902 

A Cummí.,;.'Ji'io do Or~'amcnto vom o!Toz·ceor 
:.~ cousider:.v,:?í.v da. C:tma ra. o sogni n tn pat•c
cct• sohro as omenrlts a.prcl:'<lnmd:ts pa.r·a. · ~~. 
3• ltiscussão rlo pl'ojoe(o do or(!(!.!l1 entô ua; 
de~poz;\ do Mlnlstorin <l:t Mal'i nha · pa.m o 
pt•oximo <JX<Jr-cic io: 

Ao il. I G-Em vez d 1l }.{;\ch:tdinho, rli~;\-111) 
-Til.t.UilC:J.. 

S:Lla tla ~ se~~~ilo~ . 19 1ln novomlwo rl e Hl01 . 
-Hosnmtah 1le Oli·oein~.-Anton•o IJCI.<lo~.
,h·tlnw Lemo.~. -Carf.n8 de NoWte8 . 

A Uomu1i:-<'>ilo :Lc!~eit:\ a nmonil •~. 

2"' 

Nas di v-o-rNas vorbas, cxccptcü:o feita. Üas 
vo t;a.d<\S em 2• cliscus.;ão, soj;~ reJ.lizacla cco
nomta n<t import.:wcla de 5!Jfl:OfXl$, rtestlnada. 
a sei' lLpplico.<b :1 constl'ncção dos mouitorcs 
Mat·anlu'io o Pet•nrmwuco . 
• S:~la 1l;~s sessõcsJ 20 do novcmhr<> ele HlOI . 
-Jh·ido Filho . 

Rtlnclo as vorl1:~s vobtla~ rt~ c~ tJ' ictn,ltu:mte 
noces.mri:t.s pal';.L os ~Ol'Vi<;o~ a. que teem de 

,;,, 
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provm·, não ~ possível retira.r-so dclla9 a.l · 
qua11ti.t de nOO:OOO$, des'.inr.dot a set• appli- . 
cad'l á construc<"iio dos ln•)nU.or M ilfrmmlu1o Acct'€'.''lcente-so onde convier: 
c Penwmbuco . 

Art 2• _; Accrc~··Mto-se i n -fine 0 se· I .\.. famr emh:1l'car of11cit~:es da. armada. _em 
inui· · · • ·' · mwws de gttcrra. de ma.r111ha cskan~em.t, 

gu · . até u tu:tximo de seis, ohtida. a. próv1a. ll-
«Não _IJercebendo grai ifi.c<eção alg~nna das cença dos r espClctivos governos, correndo a. 

rcspectJYas omprez:LS e scndt> ubl'Jg:tdus a despezn. pelas rubt'ie<LS s~. 14" c 21 ~ . 
apresentar rolatorios das via.gcns IJ.ue fize- s h d· .. ,- d b d 1 
r em. Nenltum officifll podcr:í.. :fh7..cr ffil\iS :__:~~ .ls ~c.<»u.es, :!JJ

1 
o_ novem ro e 001 . 

do quat1•o viagens, scudo rluas au no r to 0 i clson de Va.IConce tos · 
du<LS ao sul.» 

Sali\ da.s sessucs, 20 de novcmbt·o 1le l901. 
Prmla llamos. 

A Commi~w acceita. a primeit':t p;l.l'tc da 
emend(L, do accordo com u que j<t lmvia. 
anteriormente extel'naul•, julga.ndo, porêm, 
de melhor alvitre doixu.r a juizo da n.rlmi-

. nistração superior onnrnc t•o da.~ vin.gcns ao 
- -norte e ao Slll. 

.Accrescente-s~ onde c•mvier: 
Para differcnça de c:Lmbi<.• do vnncimontu;; 

acc:·cscidos r.m porto estrangeiro u Govm·no 
ficat·:l. :wtorizado :1. a.I.Jt' Íl' o c t•edito nccess.:wio 
n:~. vi gene ia. do c:ocercicio. 

Sala. das sesoões, 20 do novcmhL'O !lo HJO l , 
-Nelson de Vn,,concelior . · 

Não morccc11 cst.Lcmend.n. o assenti mento 
tln. Commissã.u, quaodo fui aproscnta.da na 
2L discus:~<lu du J•rujectv . lnfol'lnada., pt1rém, 
de que rcalmento ~ nocossario o ct•cdito a 
<JUO olla so refere, pul* pt·uvõ a despezas oc
ea.sh.tn:\o~ no cstt·u.ngeiru, que, lllJr não serem 
]trcvist:LS, nã.o pudcm cntL·ar nas vcrb>J.S 
m•clilmrlal!l tlo nrç•~mentu, vem a. Commissãu 
ollOI'OOOl' I I ~Cgllill te ~LI usti t,uti VI}. 

~J>'ic:1 o Governo autm-iz:Ldo a alJt·ir o ct•c· 
dl1.o nncr.s.~;Lriu pa.1·a vecurl'lll' :ts t.losvoza.,; 
cum as viagens do navius da. arnw.du., <1110 
pur vcntllra. scja.m feitas :~ pcn·tus ost r :wgei
rus, n:r. vi gene ia do oxorciciu . >> 

Accro\lconto-sa onde convier : 
Contin(t:c. om v igor n § 3• do art. 10 <la lei 

n . 652, de 23 do novembro ele 1899, atldi
t:tndo·se autodw.ção pnra alt:cstocimorrr.o do 
agua. po.ru o.s fort:1lCZ<tS, qmu·teis, ilh"s c 
ustabeleelmentus <lo Ministerio da Maúnlla.. 

.Julga. a connnissi1o dfl bom c onselho a aJ· 
opçã.o llcstl\ cmond<t, que so justíficn. com o 
exemplo recente d t> Chile e da Argr.ntirm, 
en tre outt·os pa.izc.~ . qufl ~ão a.rlmiraveis re
sult.:.lllos tonm colh itlo do. ins trucçfio por tal 
modo facultada á suu. ofilciu.lidtule. 

Si no tempo om quo o serviço naval não 
exigia os multiplos conhetlimentos que hojtl 
são necessn.rios n.os que se .esforçam pot· 
cumpri!· digna.mento os arduos deveres da. 
pt'ofiKsã.o o c mbM'(lUC r)JU na.vios cstrangeil•os 
foi facilitado a. ofliciacs subalternos da. ma
ri.nll:t nacional , que se tor·na.ram notavei~ 
depois c rteixara.m nomes · hoje a pontados 
entl'c os primcit•os da. clltssc, como Tor ras c 
Alvim, Costa. AzEvedo, Barhetlo, Ma.mode c 
outro3, ma.iot•cs mzões a.ssistrnn agora pitra 
n:io set•cm I'acusados os mo!os de a cq_uisiçlí.o 
dos conllccimP.ntos pra.t icos <lo que vac de 
mais a.dnantado na.s armadas estrangeiras, 
em sous variauos aspectos, n.uferindo-sc 
dahi va:ntagcrJs quo não precisam sor e n
ca.rocida.s. 

Acceit:wdo a emenda, a com missão entende 
conv.enicnte q ue sejam rtddita.das as sognin
tcs }lala.vras: « devendo :\ nscolha. rr.c:~h ir 
entra o,; o!Ticiacs snl.m.ltor nos ,,. 

7" 

Fka o Govcruo a.utot•i:r.:.ulo a abrir, !Jn:tndo 
se tom u· noccssa.rio, o credito preciso }J;u·:~ 
a a.cquisiçiío UaS CUUI':CÇli.S O IDi\Chinas dos 
monitoros Ma1·anh,To o.Penw mlmco, 01'a mn 
construcçã.o nos estaleiros tio :n-scnal (lesta. 
Capital. 

Sala. das sessões, 20 .do novombt•o de 1901 . 
-Nel.~rm de Yczsconcellos. 

S;Lin. das sessttCS, 20 de novcmbt•o Llo 1001 ... 
- Nelsa11 de Va~conacUu.• . 

Nã.o julga. a. commiss'fio a. omond;\ su pt'a 
no caso de sct' adopta.da., alc'!m dos motivos 
a.ponta.Uos no pa.rccor ;\ntct•ior, por nã.o est ar 
nolla. determinado qual o O.Kercir.io em quo 
<lnvc vigorar o credito, o IJUe, tot·n~ntlo pc!L'
m:\ncnto a disposição, iucompa.tibiliza a. 
:~cceitaçlio tl.ossa. onwud~. com a n:~tu rcza do 
orç:iuwuto, 

A Crnumissão mn.utclm o p;tr ecm• contt'al'io 
lla.c>:.) SlJbt•c ext<L cmoq(l<L n<t ~· tl iscus<ifilJ . 



Câ'nara dos OepL.tados- lmp-esso em 2110012015 10:24 - Página 7 de 19 

SESSÃO :GM 26 J)E NOVEJ\IBRO DE 1901 

Redija-se do seguinte modo a rubt•ica 24• 
((Obt•a.s», ficando a. somma. tot.al a mesma 
vota!la.: 
Para a.cquisi~;ã.o de uma. 

p~rta batel ~cstinada :w 

os concet•tos de que pré~ 
c i sa. n. Escola de A prendi
zes Ma.rinheil•o;; ue Per
nambttco, a. j uizo do Go· 
VQrUO •• , ,, , • , • , • • •• • ••• , 

507 

145: 000$000 
ihquo Santa Ui·uz ...... .. 

Pãra. t•econstrucção da. doca. 
do Arsenal da. Bahia ..... 

Para. os concertos necessa
rios ao edificio onde func-

200 : 000.~000 

50 :000:!'000 

430:000$000 
Sala da~; sessões, 20 de novembro de 1901. 

-Ne~son ele Vasconcellos e Almeida. 

ciona. a. Con tadoria. tia Ma-
· rinha. .....• •. . .. .. ....•• 

Par:~ os concertos .de ctli
ficiQS, fortalezas e quar-

35 : 000$000 

Não ha inconveniente na. approv a.ção da 
emenda. supra, que não a.ngmeum a. despoza., 
incluindo n:~. v.lrlm a quantia dcstina!la. aos 
.concertos do edificio onde·· funcciona. a. Cou, 
tn.doria de Mn.rinha. 

tel.~; a.cq uisição do respe-
ctivo material e obras no-
vas, . inclui<la Msb verba: 
a q mtntia. nocessa.rüt par:t 

&\la !la.s Commissões, 25 clfl novombro de 
1901.- Paula Guimar<íes, pPesidonte e l"O· 
la.tur .-Ser :::erlello Cor!'drL.-Lui.z Piza.~Cas· 
siano do Nascime·nto.-Nilo Peçanha. 

N. 247 B- 1901 

R8dacçrTO para 311 discussüo do p1·oject.o 11. 247, que {lxt.t a !lespe.::a d() Mini.dCl·io rla Intlu.~tria, 
Vi{'ção e Obras Publicas, pam o ea;<wcicio de 19(}2 

Al't . l." O Prcsitleuto da Republica. é a.ut.oriza.do a rlespender• pelo Mioisterio d :1. 
Indnstria, Viação e Obms Publicas, a impm•ta.ncia de G6.30G:29:.J$762 papel e 8.890:209$97 d 
ouro com os serviços designn.dos nas seguintes vet•lJu.s 

CONSIONAÇÕES PA.PEL OURO 

1.0 Secretaria de Estado ._(augmentada da 1:000$ 
pat·a pagamento de telegrammas exteriorOil 
officlaes o elevada a gratificação para far
damento dos correios a 300$ para. cada. . 
um . . . ..•. .. ....... , .• . . . . •. ..• .......•.......•..... 

2." l':Statistio:J. (reduzida a 180:~ a verba. 
desliua.da ao recenseamento de 1900} .... .. •.. ••. ..•.• 

3,° Correios (reduzidas as seguintes· verbas : 
Vencimentos o e:ratificaçõcs fixados aos agen
tes, ajudantes e thosoureiros no territol' itl 
•la Repnblica. a I.GOO:OOO$ ; Aos conclucturc~, 
ostn.fotas e !lmprega.dos (las hmclms. esca
lm·os · c corricíros, a l . 100:()()0$ ; AjtHii~ll tlo 
c11sto o pas~agens n. 30:000$ ; Coml>u$tível li 

outt•os objoctos nece~sarios . ao scrviç.o dt\S 
lanchas c csca.lores c sua. consorv~ão nu 
Distric to Federal e om di.ver.ros Estados a 
00:000$ ; Publicações postnes, annuncios, 
edita.e8 c rolatorios diversos a. 40:00!.J:!;; Dcs
pczas miuda.s e do prompto ·pagamento t\ 
70:000$; Evcntua.es a. 40:000$; acerescent:.o
di1S as seguintes verbas: Insta.llaço.ã.o e custeio 
dt.l seis succursaes dQ Correio na Capital da 
Republica, custo e conservação dos vehiculos. 
tlrreio3, animaes, etc ., 109:200$; Material 
para o tr-anspm•te das malas na. Capital P'o
dera.l, em carros apropriados, 33:600$ · Te· 
logra.mma.s exteriores, 1.>00:000$ e podendo 
clo.;tinn.t•-se da sub-consignação «Utensílios• 
a tê 30: 000$, para esta.belocer-so o feclmmen to 
elo valor~s c de mala.s pelo systema do em- . 
pl'P..g :~do Al(rotlo Mn.t•ques (lo Souz:.L) .•..••. , •.• •• .•• , . 

294:620$000 

332:592$500 

10 . 330: 582$300 112: 000$000 
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4 ." Tolegr·a.ph os (induindo-se na v erba J>cssoal 
da. Admi!l i$t.raçoã.o Geral; dons 2"• osc l'iptn.
ra.rios, 7:000$, em vit·tudo do l'üij tllarneuto 
approvado pe lo dc r.rc to n . 4.05:?; de 24 <le 
,junho do 1001 ; n:1 vor·b•• P essoal dn.s li nha~ , 
cliOVi1ÜtJ o num Cl'll. de cngeulwir•os-chcih~ dH 
tli~tl'icto a 17, 153:000.< suppri mid•tS dons 
ajud<mtcs, reduzido o nümoru !lc fei tores<~ 
78, 1 08:48~, o u umero · !le gv:w!la.~ de 
t• classe a l40.2.'í2:00Q8. o mimor u degu:w las 
de 2• classe a. 335, 48.2:400$ ; na vel'b<t 
Pessoal chs csi;a,ções, r eduzido o numer·o de 
tol~gr::~,phistas de 1• cl:1s~e a i5, . 360:000S, 
ele tclegra.pllistas d c 3·' cla.sse a 29.2, Si l3:000$, 
de' i.clegr a phis;a.~ de ·1• classe a. 260, f>28:000:1;, 
de e~st'-\l'etas _de 1> cl:!.$00 a. 03, J 13:400.~. in
cluin·l•o-se 20 tc lographislas t•cg ion: ~o~, 
21l :BeJO:j;, t nrl o de nccurclu com o cit.udo 1'1)

gu l:,mento de 24 de Junho d.o 1901; .-c·eluzitl:~ 
;~ vm·Lm. Tl'<Lnsporto dr. llRsso;;l n. 50 :OI!Os; 
nu oxcl'iptol'io da 2~ tlivisio, s u ltstituir[o o 
cnf(oniJcir o·ajtHhnte pelo srr iJ-cllefc <hL sceçãu 
t cclmica, U:UUU$ (n.rt . :~ali do r egulam ento) ; 
redmdelo no }Jesso:J.l do a lmnxarif'ado o nu
moro de 2"• cscrip tnraríos. a um, 3:000$ 
(al't . 358 do rogulamcnto}; or g:\niz;tdo o 
quad1•o ilO llC.~son. l. da 3• divisão, de acc:orclo 

. com art. 373 do r ogtdamcntu c olcv:t.d<L a, 
verba rm;pc~~iv::t a 23~:000.~000) . ... . . ... .. . 

5. o Am:i I ioJ~ tt n.gricultura (l'cliilzírl:l a vorba 
Uonchts<io do -mm•o do J o.rdím Bot(m ioo <1 
8:000$000 n dizendo-se n<L mcsm:~ v<WIJ:t, co.m 
vez de 30 t ra.ba lhu.dut', 2i :000$, tl·;~ lmlha-
'lor·e~, 2í :000$000) ........... . .... .... .... . 

il." Aga.salho o tt•anspol'tõ dn imrnigl'antos <l.~ 
]Jon·t;;weo~ ( I' Cduzieh~ ;L C\ :OOIJ$ ;c con~ig na~:5.o 
[JM'a concert o e continnaç5.o dtJ w.c,; do litrlo 
do lesto, cluva.da u. 12 :OOOS a pa.ri1 t'CJp:u·:rl,iio 
or:onscrv:~ç.ã.o do m n.tct•itd flnctn:tn te, e levado 
a 111w.t r • o nnmm·o tlo tripolantos do IJ:ü olúo.-; 
o ;t ·I'OSpect iva vorh:t :1. 3 :fj 7!J!i200) .• . ••• .• . • 

7 .• Su!Jvon<;õos :i.s comptmlda .. ~ do n:H cgac;ão 
(angmcn t:.td:L dn ~!4: 00:t$ p;u·:1 o ~m·vi ~'O dn 
~·IJbomtgnm do.~ tlor r;o:; de Sl\l'gi]lc o Sl!Jllll'i
micla. :.L vct'lr:• elo 36: 000$ } la.!' O. ~u bvunçfw a, 
'i'l.c noyu.t ilfail Stean Puâwt Compuny ). c oln
va.d;t a. :;uhvcn<ito 110S scrr ic;:.os que ostâo <t 
cargo el o Lloyd BrazUoic·o de 139 :5!)0$ 1•ar• ~ 
o scr v iÇil do na.vcgaçií.o cunsta.nto e lo~ con
t m.ctos da flx -Gm np:tnhia l3:t ltiam1 ) • .. , . .... · 

R. • Gam n1;ia. clc jn1·os rio accm·do com :L pl'?l'ost:J. 
v• ' E.~ trilo e la de FCI'l'O Ccntml do Bl'(O%ll (na 

4" divisão inscrcvcndo-so a. ver ba. Acq'!lisi t>~Io 
ele m atc1·ial 1·odunle c rlo tracçüo, sem :t 
tliscriminll.\'ãO d ;~ p t•opr>sta, I.S.'lO: 000~; t'C
du~.ind.o-se ;\ v erba ObL'<LS nova.-,, mulitorrl
ment os nas ollicina!l. c f;r : . , r1 450 : 000$; na 
f.i" tli v i~ão, t•er!u :r, id :.~ a verba. p:ll'<~ 12 m:~
cliini~bts eh~ l:t~fa·o, !\Q ::" (•. l õ\S~i~ , n 12 IÜ· 

7 . ( l5 : 320Vl00 

2 . 772: 1'10$000 

OURO 
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OONSI(<NA~·ÜES l'AI'EL 

gnista8 ll 55:GOO$; reduzida '" verba, G!'aLi· 

10. 
ll. 

tlc<tçii•J de Z5 °(0 ao;; empregallos uesbcad•.lS 
pat·:tlogare8 in.;a.lubros a 100:000$000)...... . ... , .... :H .:c~o~:8f)B$·ao 
~~st.mda de Fm'l'U Paulo Alt'un~o............ . . . . . . • . . t lG:75Ci$'íOO 

Obras fcderacs nos Esta<lo~: 
"i-Porto de Pormtmlmeo: 

Pessoal. • . • . • . . • . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.'21-i: if>?;i;!ítlll 
IHntcrial. ................... , ................. lGD:000$1100 

JJ-Banct c Porto tlo Rio Gt·:wdu do Sul: 

Pesgoal. .................................... ; • 36U:272SiOOO 
l\Ia torbl. • .. . . . . . . • . . . . . . • . . .. . .. . .. . • . .. .. . . • 4!7: 070;\;!JOO 

C-Pm·to rlo S:~ntn. C:tHt;n·ina.: 

rr~:ig:.~~~·.- .· .......... :: :·: .. :::: .. : .. : .'::::: ·::::::: ·.:::: 
D-Portu da Pat·c.hyba.: 

Pe.~sm•l (lei n. 052, rle 23 ;lc novembro do ~8011). 
Matcl'ial (idem, idem), . .- ..... ; ............... . 
Roconstrucçiio dtt ponl;tJ S<tnll<ttliL .•••..•• , •• • • 

E-·Pot·to do R1ta.I: 

o5:GI5;j;OOO 
7G: l50$001J 

IHi:7iS!~'J!i0 
105:212.$1100 
!OU:000$000 

Pessoal r. nmt.ol'i<tl (lei 11. 740, de 20 u~..: dezembro 
do 1 !lO O) .................. , .... _ .... , ... , . . liJO: iJOll$000 
P-AÇLtlln do QlÜXitdà: 

Pe~~·xtll! mrttnrial (lei n. 7,16, de ~O de dozcm-
IJru de l!IOOJ................. .... ... .. . .. . .. \J:I:ü00$000 
G-··Podo do Mctmnll~o: 

Subvcnç1io <L Comp:1nhi:t Geral •le J\Iclltoi':tmctüo 
1lo tvh.r.whfio .............................. l:~o:OOO:j;IJDO J .. ::;0G :361$•100 

12. Ol!l'as publicas ue~ CalJital.Fedel'ltl: 
Ia divisão (roJuzidas as verbas Expcdientü c o 

neccssa.rio para o serviço a fi:40:J$; r.lp:wns do 
propt•ios n:tciomtes i 15:000$; :.tll1guel U.c 
apparelhos tolophonicos a 2:000$000) ••.••••• 258 : 105~000 

2a divisão (rcctitlc:ttlil, na propostct, a di:tl'Íi1 rlo.~ 
feitores d:1 consm·vução rle flore~t:ts, qua ~~ 
5~. sem alteraçuo tla ver!."' rospc<Jti v a; rcdu
ZHla a vorlJ<J. do j;u·dineiros a o: 100$; suiJ
~titninuo-se nu. rubl'ica « Ropamr,!ão u mcllto
J':tmentos da 1·êde de distl'ibuição » J~O 
tL'i\balltador·<J~. 15';: :300$ pol' lOO trab:Llhado
res, a 4$, 140:000$; rcctifieado na raiJric;t 
<<Aíel'ição de hyd1•ometros» o erro typogt·<t·· 
pltico em v il'tmlo do qual estão indiea.do$ GO 
ofllciaes, em vez de cinco; reduziu:J tt TCt'b:l. 
« Prosoguimento da rude de distribuição» de. 
:100:000$ a 250:000$; eliminada a verba. de 
19 l :000$ par a. u. ligação do ro~erv a torío do 
Pnt!Pegnlho a.u do morro da Viuv:t olev;tn
do-~e ·a vet·ba pa!'O. Gt·a.bt>.lhauot•es rh1 florestt~ 
da Tijuc::t. a I 0: L62.'j:5ü0, :tccrcscentundo-so mn 
feií;ut· d:1 consm•vação do collectorcs e g<tiC· 
rias de a.gnas pluvi:tes l :HOO$ ... ...... . .. .. 922:7i!l$500 

3• divis1Lo (con•iginrlo-se na t·ubrica « Pc~So:.tl 
da. proposta. a. desig nacão ,(contador geral» 

509 

OURO 
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5io AfHUES DA CA~IARÁ 
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CüNSIGNA<;jOES 

por « conductor gm·<.tl »; a.ccrcsccnhn(lo-sc ;i 
verba « Consc.wvaçã.o (las ca.na,liza.çõos » 12 
guardas, l5: ~~GO$. ~t vet•ba. « Ma.nanciacs c 
tloresta-:; » lO gua.rclas, 12:720$000, no pessoal 
ela conscrvaçã.o d•ts c•m<~.lizaç:ões , diznndo-se 
um ama.nuonso em vez de um cscrovontll) .. 127:462$500 

4:-. divisão (Obras novas) ...............• , ...... 250:000$000 
5a dLvisã.o _(corrigindo-se a. diarü · do sm·vonto 

estafeta do oscript_orio central, flUO é 3$, 
accl'escen tando-sc ao pessoal d•t cstaçií.o do 
Caj(L um guarda de it t•mazcm, diaria de 5$, 

PAPEL 

I :825$, rectificada. a. som ma da vm•ha. « Pes-
soal» da vht permancnt~, que é l 19: 172.~500). 5')3 :765$')00 2.0LB:051$00·) 

13 Exgotto da. Capital Fctlcr<.~l. ................ . 
14 Illuminaçã.o publica da C•tpital r<'cdct•..tl. ...••• 
15 Fisca.lizaçã.o (substituindo-se Estradu, de F. 

Coreovado c Ferro-Cu,rl'il de ltaguay pelo 
seguinte: 
. Estrad~L de Ferro Corcovado e esta.tistiett 

tla viação ferrou, : 
Engenheiro fiscal. .•.••.••••. , .•••.••.••.•• 
Expelicnte ...•••......•.. ,.,.- •....•. :: ... 

Fcrro-Cm·ril de Itaguahy: 
l•:ngenheiro tisc;:d .•.••..••.• •.. , ••••.••.•.•• 
. li:Jtpedien te •.••. _ .•...•.•. ·. _ •..•.••....• , •• 

1(3 Obset·v<ttorio Astronomicu .................. . 

17 Rop;trti<,~õc~ o loga.res oxtinctos .....•..•. • ... 
18 Evcntuacs ....•.............•....•.. , .•..... 

8:600$000 

60$000 

_ ~~ : G00$000 
50$000 

4.52-!:5\)5$000 
578:2.33$13'3.2 

i.JJ2:700$000 

81:1300$000 
86; 5()!)$00() 

100: 000$000 

OURO 

481 : 273$GG2 

3:600$030 

,. ; ..•.••. 66.306:293$762 8.800:209$978 
5a divi~f.í.o corrigindo-se a dhtria do StJL'· 

vente esta.tct.a. do cscl'iptori.o contrai, 
que é tle a$, accrmlcent;_tnclo-:·m ao 
pe~soal d<L estação (lo Ca.iú um ~llitt·
da de a.rmazom,liia.t·ia. <le 5$, I :8~5$, 
l'ectificada a somma. da consignac;fí.o 
«Pessoal» da via permanente, quo é 
119:172$500................ . ....... 50ti:75!"J$!JOO 2.073:~311$060 

13 E!goto da Capital Federal ........................ .. 
14 Illuminaçã.o publica na. Capital Federal .•...•. 1 •••••• 

15 Fiscalização substituintlo·so «Estrada. 
de Ferro Corcov<tdo e l<'orro·Cil.PI'i l 
Itaguahy'> pelo seguinte : 

Estrada de Ferro Corcovado o esta• 
tistica. da viação fcrraa : 
Engenheiro fisca-l •••• , ••••••••••••• 
Expc:l icn te .•.••••.•.. • ....•.••.. . • 

Ferro·Carril de Itaguahy : 
Engonhoirc-fiscal. ••.•.. . , .• , • . ..• 
Expocll()JÜI,I.,, 1 •.,, . _ ........ •, • ••• • 

8:600$000 
50$000 

3:600$000 

50$000 

4.524:595$000 
578:~8$662 

502: iG0$000 

481:273$662 

3:600$000 
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SESSÃO EM 26 DE NÓVErviBRO DE 1901 

l ô O b~ornttor i o Astl'onomico. . . . • . . . • . . . .. . ..•.......• 
17 Ropa.rtiç:õcs c loga.res cx.tinctos .•. ; ....•..... . ....•.. 
18 Eventttaes ..•. ~.: ................................... . 

Art. 18. E' o Podei' Executivo aulot·izado : 

Papel 
Rl:600$000 
92:560$000 

100:000$000 

511 

Ülll'O 

I, a. mandat' imprimit· na Impecnsa. Nacion~d o.'! trabalhos orga.niz:1dos sobt•e correioS 
pelo a.manuonse da. Directoria. Geral Alfre:Io MiJrqucs de Souza., caso esses trabalhos 
mct·eçam a a.pprova~ã.o J.a mesma directoriá ; 

II, a construir ~s seguintes linhas telcgraphicas: 
de Bomjardim a Taqnarctinga., no Estado de Pcrnanilmco ; · · 
de Cuyabá. a Corumbá;, ficando a.utorizado a despcndor a quanUa de 10(1:000$000; 
de Po,·to de Cachoeira de-Stwta Leopoldina a villa Aflonso Claudio, no Estado doEs· 

pil'ito Santo, ficando autorizado a despender a quantia do 40:000$000; 
do Ital5it•a a Sant' Anna. do Ferros o Gnanhãci:!, fic;tndo autorizn.do a despender a qm~.IJtia. 

do 30:000$000; ·. . · 
da e~taçã.o do Doc1uim a cidade de Simão Dias, passando pela villt\ de Campos e ci

dade do Lagarto, no Estado do Sergipe ; 
de Lttvras, no Estado do Ceará, a Smlztt, no dn. Parahyba, passando pela cidade de Ca· 

jazeiras e villa de S. João de Souza ; 
de Peripery á cidade de Itamaraty, no Estado de Piauhy ; 
um ràmalligando as cidades de Sant'Anna. c Acarahú á do Sobral, no Estado do Ceará, 

ficanda autorizado ·a despender até a quantia do 40:000$000; · 
ramaes do linha terrestre para as cidades de Maracanã., Marapanim, Odivelas, Vigia e -· 

S. Miguel do Guamá, no Estado do Pará ; ·· 
de Oeiras a Paranaguá, com um ramal de Oeiras para as cidades de Valcnça, Picos e 

Jaicós, ficando autorizado a despender a. tê 60: 000$000; 
Cachociro do ltapcmirim <L Rio Novo c Alfredo 'Chavos, no Estado do Espírito Santo, 

ficando autorizado a despender até 40:000$000 ; · . 
linha. para Campos Novos, .J>U.SSt.tndo por Corytibanos, em Sa.nta Catharina, ficando a.u· 

torizatlo a despender· até :30:000$000; · 
•lc S. Benedicto, no Coar<l, ao ponto maisconvcniontc da rêdc geral ; 
IH, a. despender até a. quantia <lc 100:000$ com a acquisi~.ão -de sementes e plantas 

- pal't.t. serem tlistrihuidas pelos agricultores c com o pag<tmcnto de passagens o seguros do · 
animacsdc raç:.i.s cavallar, boviim, suína c lanigora., ropt•oductoros llestinados a cstabele
mentos agricola.s ou pastods, devendo as requisir,!ÕCs para importaf,\tio desses anima.es ser 
lbita. directarnentc ao Governo, quo tOl'ámuitoom _vista a. distribuição mais ,cquitativa. 
llossi vol pnlos Estados. . 

<t dospenrlm· até 300:000$ com a propaganda dos productos agrícolas o mineraes 
do J:Wazil nos paizc,;; estrttngeit·os ; 

a a.dhorie <i convonçã.o internacion<tl de Bel'no, par<L a defesa efflcaz d<\ viticultuea; 
Vl ,a conceder fl'anqui<L l)OSt;Ll r rtt•a. a col't'espondoncia., pnblicaç(1es o sement.os dis

trilmiuas pela Sociedade Nacional de Agt•icultura., o para a corrospondoncia do Instituto da. 
Ordem dos Advogados Bra~ileiros; .. · 

VII, a reorganizar os serviços do navegação que teem estallo a cargo do Lloyd Brazi~ 
leh•o, distribuindo as respectivas subvenções nos limites do credito consignado nesta lei e 
ficando estipuladas, no contt•acto com a companhia quo toma.r a si esses serviços, a dimi-· 
nuição dos actuacs pt•eços de transporte para os goneros de . producção nacional e a 
obrigação para. a companhia de fornecer vapores extraordinarios, afim do transportar as 
morcadoria.s dos portos intcrmeuiarios, desde que a requisição lhG tenha sido feita com a 
antecedenciu. de dez dias o os navios ordinal' ios não possu.m etrectuar o transporte ; 

XXI, a incluü• nas viagens do Lloy(l o por•to rio Santarém, no l~stado U.o Pará, uti· 
Iiza.ndo·se para isso das viagcus (lUC são 1Citas ao porto de Obidos, aR quaes passarão 
a. so.r feitas alternadamente. . 

XXII, a~ renovar sem augmcnto de despcza o contrMto rht Companhia. lle Navegu.ção 
do Mar·anhão por prazo não excedeu to ao da clau~ula XXIU do doe. n. 1. 835, do 10 de 
outubt•o de 1804, podendo supprimir portos de escalas e crear outriLS, incluindo uostas 
o po1•to ele- Acarahu, e respeitada a disposição do art. 18 da lei n. 030, do 26 U.o setem-
bro de 1857. , 

IX, a contractar de novo, nas condições da lei n. 351, de 11 de dezemhro de 1895, ~ _ 
set•viço de Iíavegaç~í.o por ella estabelecido, deven1lo, 11orém, as viagens começa·~ dos porto' 

i" L t>.''i a no, se1u augruonto du. ~~ctual subvouçã.o; . 
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X, ;~ pt•olonga.t• a nu.veg•\t,{i~ da.linln <lo At•a.gll;~t·y até :w Oyap)C, m!Jlia.n ~o ;4 sub-' 
yenção que jul~;a.r convcnioutc. do aceol'tlo com a Uompu.nhia. do AwJ"zonus; 

X!, a. a.ppllCi'r da. rGnda. lirlllit!a pl-otlttzitla }da. .Estra.tla tio FOI'l'u Gontl' t1.l 1Jo B1·aúl, 
no exercício de 1901, até a quCLni;ia. tle 2.500: l)(l0$000 na cons~r·ucçfio uo prolongamento u<J. 
linha. do contt·o, uc Silva Xavier a Cmvcllo; o mL eouclnsfw do prolongamen to <ht bitola 
do ramal de S . . P-aulo, son<lo 1.500:000$000 n;, primcim oln''' c 1.000:000$000 na. 
segunda. 

· § !.• O respectivo credito SCI'<Í aberto no eomcç.> tlu excrcicio, por conta· do S<llcl.o u. 
liquidar .. 

§ 2.• A cxceuçfw ti;~<; obms ser;:~ su!Jot•tlinada <L ilil·cdoriu. da K':ltr·ada. '<le Ferro Ccntr;tl, 
)Jodondo ser constituhb uma: divísiío pt·ovi~ur•üt, p:tr·a. <t con:-;trucc;;i,o do prolongamento 
de Silv;1 Xavier a Curvcllr,; 

XII; a pr'oL·ogar o pritzo )i<\t'il a conclus1io das uhra.s da E~traia do Fm'l'o Mogyaua, 
no trecho do Ara.gua.ry a. Ca.t:1lão ; . . · . 

XIII, a. prorog<~oi' pot~ d011S annos o JH'a.zo d<\ concc~s.i.o da g~trfula. do Forro da P1•aça da 
Rcpublíca á. barra llc GuMatylm, ~em ortus algnm; · 

XIV, õt abril· ao Minis te r-io da Industri;t, Viilçfio rl Obr•(l.s Publica.s o credHo do 
600:000$000, para. oecot•rm< :l.s de:;peza.s com a. t'CYi~ão tia rMe de enc(l.namen tos do a.ba.s· 
tccimento tlc <~.gua da Capit<~.lllcdora.l, aequisit};to rlo novos ma na.nciaos c outt•os melhora· 
mcntos rcclamttdos pelo mc~mo sot•vit:'Ü ; · 

X V, u. <tlH•ir ao Mioist(;rio rl..1 lntltL.~tria, Vi:t<,,fto c O lmtl Puhlic;ts o ct•oJ i to de · 
40: OOCJ:i;OOO, para. occDrl'tH' ;t::; rl.ospcz<tS tl:~ t'OPL't~~unh<:-fi rJ do.; pt•ouuctos brazileiros D<J. expo-
-sição P:m-American;L de HulfiJ.lo ; . . 

XVI, t\ onér•J.t' em accortlo óom <L Comp;mhia Vietoria, :\ i\linas pí.U'a que a con<;essiio 
a que se rnfel'c o d.oc1·cto n. 103~, <lo ~8 de lluvcml)t'O d'o 180:), com:x~c na, cidade U<L 
Vict.ol'ia., pa.~sc- pot· Pot;'<lnh;t e tet·n1ino mn Uiamantin<.~ , lll <~n tirlos lHl'a o eome~~o e con
clusão dt~ ubt•<t.~ os pr;~ws con~Lantes do contJ•acto celebl'at.lo pa.r;~ a exocu,;,;J,o 1!0 rleel'oto 
cit·1do, ficando extinct<t ~~ cone<Js8iio feita Jlclo tlt.mrcLu n. 57-1, du l~ du ,htlho do 1800 ; 

Art. 10. Aos Cllgtmlwü·w rcsiclentt!S <la Io;stra.r l ;~ de i"ut'J'r) Gerttl'<~l du Bl'azil será 
abonad;t,_ P<tr<~ d~spczM. do vittg-lltn , :1 r.li;tl'iít tle f,$!J[IIJ, t!ttO sct·ii p<Lg<t lll<:!tlia.uto <t"ttostttdu 
do fun0eaO!Htt'W unmod1:.tta.mcn te ,;upel'io1·. ';'; . 

. ~t·t. 20. Fic:.\m rmmtida.s as t lispt>:>içõr~~ c•>n s~"n&es tl11 11 . XI!, tlo :wt. 22 tl<\ lei 
n.65:2, rlc2:! do tloznmhr·o tio 18DO, tios ns. IX, XI I, XIV, XVIll, XIX, XX., XX.!!, XXV, e 
XXVII, do art. 22, di!. loi Jl. 74G, tltl 20 do tl•lz:omht·o tlo l ~ !O i l, c dos ;wts. 2:J e 24 ün. 
mesma lei. , 

Sala das commisõcs. 25 do novembro dn 1901.- l'aula Gu.iul<tl'r1cs, prilsiúentc .-!<'m n
cisco de Sd,- Luiz de Pi;;a.-Ct.tHítuw d·) Na~dmcnto.-8er.;;cll •;llo Cvrr8a .-Fmn.;isco 
Veiga .-Mavrin",- Victorino llfonleiro . 

O 8.t·. PJ.•csidcnte -A or!lom tio 
di:t para. a. scs~ão de :tm:w lúl <i a. soguin t.c : 

Primeit•a p3.rte (atú t\s 2;1 /2 hot•as ou 
antes): 

. . I 

Vohf;.IT." tlopl'njc~t~ n. 103 · B, rle 1901 
I!.Hil pU.l'OCOl' lliJ lH'O M CnlGild:t.~ ofiorocida.S 
n:1 2a disCilS:-;fio tl.J pt•ojectu n. 105 A ( do Se· 
na.rlo), qne ere11 no Dist••icto FeJeriil mais 
um o!flciu de rogi~tru de liypothecas, com a 
dosignttt;ão de tcrceiL•o (2·' discu~~ãu } ; Votaçii'> da emenda. do Scmvlo <ta prüject.o 

n. 29'~ A, du 1901, pt·orog.~.nd o .a adual 
wssã.o legisla.tiva(di~cus~fl.•) unico.) ; Continuaçlo da 2" di~cu,;1Ii.o d·J PL'ojocto 

Votação UI) projoeto n. 133 c, do 1901, n. 26::l A. de l ~JDl.com pa.roCCl' s::~bt•.:teme;Jd<tS 
com pa.recct• sobre cmcnth -> oflo1:ccir1a.s n:t oftcl'eCi<hL~ pa.t',L 2" rli~ ~~ IH.{í.o tl•J p ;··ojecto 
3·• tli~cus~o tio projoe!.u n. 1:!3 A, tlo-ito n. 293_. d n_~ L'} :mn·1, qUI\ tln a. dospr.:n 
::um.o, r1ue ~u.tori~a. 0 Pottm: E:tocuti vo_ a t ~o MI II I~ L~,''I.o <l:t. l"l:ierr.t [Xv;• o r.:.; ::rd
allt·u·. ao NhlliSi;{}rw tia. JtLStl,;<l c Nego~: 1o.l ' -10 tlfl l.J(J~ • 
Interiores o credito de 11:200$, supplcmcota.r· Di~\:u;~ã,,, II IIÍ•~ I. cl·• !H'••.kcl ... 11 . ~~ 1 l A, <l'l 
:L verba 9• do a r L 2" da. lei n . 746, de 2!) do 1901 (tio !;()u;.v.lo), concudemlo nrn iUlll•J dt: 
dezembro do 1900 p• tliscti;'!São); · licrmça.. eom o~·tlcnu.rl<J, atJ Dt·. Zu.cha.t•hs tlo 

Votar;ão do projecto n. 255, de HJOl, a 1tt•J· Rc~o M·ml•JÜ'tJ, juiz tlll Tl'ilmna.L Ui vil c Cl~i
l'ir.audrJ o Purlor !üecr.ttivo ;t ;~lH• it• :w Mil li~· 11lin:t.l , lX\l'õL Gl'.thl' •ln sn:t :ntt.lll ondo lho 
tCI'ÜJ tl:~ Gue!'l'U. o CL'O<.fitr, du 73G:-L'~1$, ~Ull· eonviet'; 
pltlrncni.at· :l vcrb;~ Hf'-1~tapa.~-do ad. 15 Discusiliio · uni c:.~o do pt•ojecto 11. 183, da 
da l.ei n. 746, de 2!:1 1ie dezernbrr>-rle 1900 (3• IU0 1, a.uturiza.n.do o PoJet• Ex:ecutivo a. con
discus8ã.n) ; · e'>dr~ r um -it.nnr> de licença, com 'J re~pccti vo 
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SESSÃO RM 26 Dl\: NOVEMBRO DE 1901 . ~13 . 

.Ordenado, ao 2° escripturario rla <ilfandega. 
de Manáos En~as Ferreira Valle; 

Discussão unica. do projecto n. 190, de 
1901, autorizanrlo o Governo a conceder ·ao 
machinista de 2" classe da Estrada de Ferro 
Central do Brazil Acilill<•s Arnaud · Coutinho 
um-anno de licença., com ori.l.enado, para 
tratar úe sua saude onde. lhe convier; 
. Discussão unica doprojecto n. J69,,de· L90 l, 

autorizando o Poder Executí v o a conceder um 
auno de llcença, com o ordenado a· que tiver 
direito, ao bacharel M<tnoel Ignaoio Cal'Va· 
lho de Mendonça., juiz seccional do Estado do 
Paraná.; · . 

Discnss..'í.o mlica do projocto n. 71, de 1901 , 
autorizando o ' Presidente da. R.epublicl~ a. 
conceder a Antflnio de Sant::~ Cecilia: Junior, 
fiel do thowureit·o da Dolega.cia. Físca.l' do 
Thesouro Federal no Estado de Minas Oeraes, 
um anrio de licença:, para tru.ta.r tle sua. samle 
onde lhe conTier ; · 

. Discussão unica do projecto n . . 241; de 
1901, autorizando o Oovorllo a concedm• um 
a.nno de licença., com todo o ordenado, ao 
pl'epa.rador olfecr.ivo da cadeira de opel'a.
çõeB e apparell!os da l<acultlade lle Mell.lcinrt 
do Rio de .Janeiro Dr. Hcnl'iquc tle ToleJo 
Dodswor·tb ; 

Discussão unica. da i.ll'iljecto n. l84,de 1901, 
autot•izando o Potler Executivo a. conceder 
dous annos de licen~,a, do a.ccordo com 
o disposto no § 2• do art. 1• do regulamento 
publica.tlo na Ot'dem do llia. n ~ 495, ele l7 
de janeiro ;lo 1866, ao ca.pit..'io de co1•po 
de enge nheil•os Alft•edo So<J.ros do Nasc i
m ento, para. tra.tar de seus intercssm;; 

Discub'São unica do proj ccto n. 167 ll, de 
1901, emenda. do Scna.do a.o pro,iecto nu
moro 167 A, dcsso anno, quo a.utoriz:~ o 
Poder J.<;xecutivo a pruroga.1• por um anno 
a. licenr,\a. concedida. a. Manoel Jm~rtuim Fer
reira.. porteiro da extinta Ini!poctoria. Geral 
de r:~tl'il.d~~ do [•'erro ; . .. 

-Nova di~cussão tio pro,iccto n. 102 H, de 
1901, rodac~.ão para. nova discussão do nro
jecto quo autoriza. o Podor Executivo a con
cedel··.dottS anuos U.c liconç.a, com sol.tlo sim-. 
ples, ao c:1pitã.o tlo cot·po d.e e~tado rrw.ior 
do c:o:erci to Pedro Botelho d:t Ctmha, p:wa 
tra.ta1' de negocias de geu interesse dcnt.eo 
do paiz (emenda clcshcada do projncto nu
ntero 102, de 1901); 

Segunda parte (:ls 2 1/2 horas ou :t.ntns; : 
) • discnssii.o do projccto n . 202 A, do J!JOI, 

a.utori~ .. ando o G:Jvet·no a dosponrl<w a·tú ;~ 
quantia do 50:000$ par-J. auxi li ;~r· as despoz:~~ 
de insta.llaçã.o e os t1•abalhos (lo Congr·css.o 
.Agricol•~ ; 

24 discussão do pt•ojecto 11. f267, de 1001 , 
autorizando o Poder· J~xccutivo a a bl'Ü' 
ao Ministel'io da. 1-'azouda. o credi to de 

Carnara Vol , VU 

477: 121$1:i20, ouro, snpp1ementar á. verba; 
n. 35 do <1rt. 28 da.loi n. 746, de 29 de d,~ 
zembt•o de l 900; 

2'·' cliscu;são do projecto n. 253, de 1901,. 
autorizando no Pode1' Hxecut.ivo a. abrir ao 
Minrstei'io da I?a.?.enda. os oreditos extraor. 
dinarios de 2:676$H5, ouro, e 2.954:500$:~32, "' 
papel, pae~1 . attenr!er ao pagamento de divh 
das de exercícios findos; . 

2" discus:~ão do projecto n . 62 A, de 1901, 
alterando a cla.-se 1 a., n. 1, das Tarifas <làs 
Alfl\ndegas; . . 

}n discnssã.o do projecto n. 250 A, de 1901 , 
instituindo um registro das opel'ações do 
cambio; 

Continuação d:~ 1"-- di~cussão do projecto 
n. 139 A, de 1901, esta'belecondo quo as 
etrLp;Ls dos ollicia.ei! do exercito e da. armada. 
nu11Ca soriã.o infcrio1•es a. 1$4DO, qualquer. 
qu(} seja a gua.rn i~iio a quo pet•t.ença.m, sa,1vó 
a.s excopções ria lei ; 

3 .. rii~cussão tlo p1•ojccto n. 189, de 1901, 
cr(l(tnrio varies cargos na n:cpal'tiçã.o Geral 
dos Correio~ o marcando-lhes os i'espectiv >9 
vencimentos. 

2~ discussi.i.o do projec t.o n. 174, de 1901, 
m11.ntl~ndo CJ.Ue o. Gov~rno da. Republicf\. in· · 
rlemmzr~, com a. qu;uttla do 70:000!ji, a VIctor 
Meirellcs <lo Limo., plllas Liespezo.s que fez 
com a pintut·a, montagem o custeio --do Pa
not'am;t do Dcscobrirn<~n t.o do Bl"azil (com 
~ubstitutivo d:~ Commissã.o do Orçamento ao 
projcc ~o n. 261, de HJOO) ; 

t• rliscus;:ão do pt>ojcct:> n. 142 A, de 1901, 
roorg<~niz:tndo o cor·po rio engenheiros na.
vucs o fixando o pe:sso<~.l do respectivo q'lla.- -
clro Ol'din:J.l'ÍO (com pi\rOCCl'C~ u(I.S Commis- · 
sõr~'l du Marinha. o Guert~t c OI'Çr'Lmcnto ) ; 

ao. di scussão do pt·ojoctn n. 132. de 1901 ' 
;tntor·ilando O· Podm· Executivo a. abrir ao · 
Minbtel'io .dtt Maeinlm o Ct'Oilito <lo 
100:00:1$'000, ~upplomen1~Ll' ao art . Sn, n. '24 · 
- Obt·a.-;- 1!;~ l.ci n. 745, de 29 de dor.ombra 
<lo 1900: 

.2a d.íscnssií.o 1io projocto n. 131, de 1901, 
autorizando o .Portor J':xocut ivo a o.brh' ao 
Mínistot•io da Fa.zon<bt o credito extJ•aordi
IHtl'io do 1: 132$1JOO para. pa.ga.mento tt divor
HOS opm·arios d;~· C~sa <h Moeda ; · 

P discussão do projecto n. 6 A, de 1901, 
rlecln.rando abolida a a.ccumula.ção das ca
deir<~~ de logica. e Httera.tura do Internato 
do Gynma~io N<Leion:tl, sob a. l"Ogoncia do um· 
só eMho•h•;1tico, <l m:tllil:J. pôr um concurso 
a.~ c:uloit•as IJnn vag;lrHm om con~oqnonoia 
d est: ~ ti ispo.>ir)ií.u : 

Discussão unir~1. 1lo Pl' rJjt:c ~o 1\. 242, !lo 
18!.15, olov;~nd<) a. 10<1$ nwnsatJR n. ponsí'í.o quo 
pcr.~clm D. Cybuln rlo MnndouQ:J. Souza. 
MoJnt~:iro, viu v a. do tonentn honora.rio do 
oxe,•cito Heleodo1·o Avelino Je Sour.a Mon
toii'O; 
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3a discussão do pro,icct.o n. 12-0,.de Hll!l, 
autoriz:\ndo o Govomo a :thl'il' :LO Min·is
tcrío da Guerra o credito -extraordin a rio de 
2:4018800 para pag<~mcnto :w ln;ll'Cchal 
José ·de Almeida Ba.rreto, éin virtude 
de sentença. elo Supremo Tribnn<l.l Federal; 

2"' discussão do projecto"i1. 207, de l'!Ol, 
creando ma.is dous 1o,g-arcs de fieis do thesou
reiro d<1 Recebedorfa da, C<Lpltal Fcdm·aí, 
com os vencimentos dos existentes; 

Discussão unica do projoc to n. 187, de 1()0 l, 
elevando de 60$ a !00$ a pensão mensal do 
alferes honorario do exercito Antonio Paes 
de S:l. Barreto; • 

2" discussão do pt•ojecto n. IOGA, (lc 1901, 
autoriz:.tnllo o Governo a. abrir ao Ministerio 
da. Justiça o N og'oc los In torioros o credito 
necessa.rio para pagn.monto llo pl'emio de 
Yiagem, de que trat<t o art. 221 do Cudigo de 
Ensino, conferido o. Pedro Demosthenes Ra-
che; -
Dis~U:Ssão unica do projecto n. lSG,de !901, 

estabelecendo que ao engenheiro Aristide3 
Gitlvüo de Queiroz, aposentado no cargo de 
director da Secrctt~ria do Ministcrio d<t 
Agricultura, CommorCio e Obras Publicas, 
compete, desde a aposcntadori:J.,. o Ol'denado 
de engenheiro-fiscal de 2a classe, cor<'espon
dente a 25 annos de serviço; 

Discussão unica.do :project o n. 148,de lOtH, 
autorizando o Governo a. mandar contat' ao 
capitão de fragata Francisco Ca rlton a al1-
tigui<lade da da.t<t da PL'omoção :l.iJ.uelle IJosto 
em 26 de abril de 1890; 

2• discussão do projecto n. 218, de 1901, 
autr~rizando o Pudor Executivo a abril• 1tO 
Ministerio da Marinlw. o credí'to de O: 121$701, 
supplemonta.t· á. vCt'b<t s~. du at't. :-\" da lei 
n. 746, de 29 de uezemlJro de 1900, pal"<t JJ:L
gamcnto do soldo~ que competem :w.~ olli· 
cíaes transfm·idos p:u'<L u quadro d;L rc
servn. depoi$ de annull.,da8 :1~ rcspccl:ivas 
reformas; 

2a discussiio do lít•ojectu n. 222, de lflOl, 
determinando que os otliciaes do exercito, 
w-mad:1 e classes u.nnex:ts, rerurmados uu que 
se venhn.m a reformar de u.ccordo com u~ 
decretos ns. 1 OS A, de 30 de dezembro <ic 
1889, e 193 A, de 30 de ju.neiro de 18UO, vo-
1unta.ria. ou compulsoriamente; tecm direito 
ás vantagens exaradas no alvar:t <le W do 
dezembro de 1700, e resolução de t-:0 <lc de
zembro de 1801; 

1"' discussão do projccto J1. 146 A, de 1901, 
instituindo regras par:1 o cs·tabelocimento de 
emprezas de armazcns geraes ,dutcrminando 
os direitos e as obrig11 ç~õcs dessas emprezas; 

2a discussão do prújce~o n. \?5í1, de 1 !JO 1, 
autorizando o Poder Executivo a aurii· ao 
Mini8terio dtL Fazenda o crctlito cxtmordina
ril? de 47 :1::29:;709 pm·~• dar cxt,:;cuçfw ás _sen
tenças do Stipr(:mo Tribunal Fcrlor«l, rluo 

confir·m:ct'am as do ,JU IZ scccionn.l da Para· 
liylm, cundr.mnando a. Fazenda Nacional a. 
restituir :1 P;tivn. Valente & Comp. , Lemos 
Morciru, & Monte e Santos Gomes & Comp. 
negociantes naquelle Estado, o que demais 
pagaram por direitos do kerozene i mportad{) 
em 1896 e 1897, com as respect_ivas cust as; 

3& discussKo do projecto n. 203, de 1901, 
autol'izando o Poder Executivo a abrir ao 
Mini~terio da F<Lzenda o Cl'edito de-21:346$456 
para pagar a A. A veníer· & Comp. o a Cor
ci'êa Chaves & Pinto, de accordo com :1 sen
tênç:l judicial'\3. quo· mandou restit uir-lhes 
·o qLIC de uuü~ pagttram â, Alfandega de.~t[l. 
Capiial; 

Discu~slo unic<t da. omonda do Senado ao 
projccto n. 45 B, de l90l, que autoriza. o 
Poder Executivo a abrir ao Ministerio da. 
Guerra o cretllto (1ue fô1· necessar io para. 
pa,ga.r a gra.-.iflcação de exorcicio a que teem 
dil'eiw Camillo José Monteiro dos Santos a 
Joaquim Gonçalves da. Costa, contra-mestre 
me andador da extincta officina de correei· 
ro do Ar~enal de Guerra da Capital Federal; 

3a tlis~ussão do pr ojecto n. 127, de 1901, 
dispondo sobre a cont agem da antiguidade 
do posto dos officia.es do exercito, a. que se 
referem os ar~s. !• e 2° da lei il. 350, de g 
de dezembro de 1895; 

3~ discussã.o do projecto u. 264, de 1900; 
autoriza.ndn o Govemo a prorogar o prazo 
concedido á Sociedade 1\Iontepio Geral de 
Economia dos S_cr•vidores do Est ado para. ip.
demniza.r ao Thesouro Federal da quantia 
de que H1e 6 devedora, at 6 que essa insti
tuição regularizo sua siti.L<Lção, podendo 
me~mo rel<}val-u. do pagamento da impor
taocin. em ·que ficou ulcançada no armo 
do 1800 · 

i!•• discus-;ã.o do projccto n, 232 A, do 1900, 
autol'iz:murJ o Potlot• l!;xecutivo a- transror•mar 
a~ l ", ::• e 3L tu1·mas da Sub·Dit·octoria· dos 
Col'rei<l> em 1", 2" o 3" sccçõos na Dh•ectoria. 
Ucra.l, pus~<\ndo os ch~;1\l~ de turmas a chofes 
t!n secção, desLle que pt•cencharu as condi~;ões 
reg ul:tmcntn.rcs, c dando outt•as provi-
dcnciits-; . 

3~ discus~ão do projecto n. 103, de 1901, 
marcando os ca.so·s o a fôrma da revisão das 
comtcmnaÇõcs ; 

l" dbcussão do projecto n . 182 A, de 1901, 
d1~peosa.ndo <~Fazenda Municipal de adean- · 
tal' o paganwnto de sello nas causas em que 
for autot'a ou ré, perante a justiça local do . 
Distric.to Federal, e dá ou tras providencias. 
com emenda dn. Commissão; 

2adi~cuosãodo projecto n. 271, de 1901, 
au1;orizando o Poder Execut ivo a abr ir ao 
Mini~terio da. Fazenda o cretlito ex.traordi· 
nario de 19:261*200 para cumprir a sentença. 
do jniz seccional desta. Capital, que conde-o 
1.uuou <~ Fuzouila Nacional a.. r estituir a Rom• 
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bauer & Comp., negochntes nesta :praça, a 
importaocia qne do mais pagar11rn como 
dimitos de ünportar;iío de s<~l importado em 
1807; 

160" SESSÃO EM 26 DE NOYEMDRO DB 19/Jl 

( NOCTURNA.) 

Discusgão unica do projccto n. 2ô7, de Prcsidenci<t dos s~·s. · Satyt·o Dias (2° Vice• 
1900, auliorizando ao Poder Executivo a-con- Presidente), Caylos de Novaes (to Secreta- · 
ceder uma :pensao de i$500 diarios, a contar ?·io) e Satyro Dias(~> Vice-Presidente) . 
de abril de 1898, ao ·ex-empregado da Estra-
da de Ferro Centr<ü de Pernambuco Luiz A's s horas da noite, respondem á . cha-
A1fonso Ferreira. mn.da os Srs. Satyro Dias, Carlos de Novaes, 

Discussão v.nica do pl'ojecto 11 , 2Bô, /fle Angelo Neto, Agapito do~ Santos, Luiz Gual" 
·l!JOl, substitutivo do Senaclo .ao projecto .berto, Hosanmvh de Oliveira., Antonio Bastos, 
n. 377, de 1900, da Ca.mo.ra dos Deputa.di:Js, Luiz Domiogues, .Jost! Euzebio, João Gayoso; . 
que 1•ourga.niza 0 quadt'ü dos machioi~to.s Virgilio Bl'igido, Nogueir<t Accioly,Thornaz . 

( du ·t· d t d 3 d' - Cavalcanti, João Lopes, Sergio Sa.boya, Gon-
nava.es a t tvo es amt o na. ·• tseussao çalo Souto .• Eloy d.o Sollza .• · Trindade,· Ca.mi.llo 
do projecto n. 37 A, de 1000.--Vidc pro-
jectos ns. 184, de 1898, do Senado, c 37 F, do de Hollantln,, Silva. Mariz, Bl'icio l?ilho, Ray-
1900, da. C<J.mar<J. tlod Deputados). mundo de Mü•anda., Roddguo.> Daria., Fau~to 

Cardoso, Sea.l.n·ii, Augusto F rança., Milton, 
2,; discussão do projecto n. 258, d(} 1001, ~1anool Co.eta.no, Paula Guimarães, Alves 

autorizando o Poder Executivo a abrir ao Bal'b:Jsa, Tolentino do~ Santos, P inlteiro Ju
Ministerio da Fazenda o credito ex.traordi- nior, H.<ml Barroso. Antonino Fialho, Lou
nario da somma. que .necessario fõr para renço Baptista., Alves d(l Brito, Silva· Castro, 
restituir q. João do Aquino Fonseca e Fonseca. custodio Coelho, Theopui!o o ttoni, Yiril\to 
IrmiWs &. Comp., negociantes no Recife, Es- Ma.sc>arenha.s, Francisco Veig,t, .rosé Bonifa
tado de Pernambuco, <.L importl\ncüL quo <le cio, E~peridião, Bueno de Paiva, Carneiro 
mais pagaram â Alfandega daquella, ctdado, de R13z~_ndc, Adalbe1·Lo Ferraz, Antonio za~ 
por importação de kerozenc, de accordo com charias, Henrique SaJ.les, Eduardo P imentel, 
a s entença do Supremo Tribunal Federal; Olegario Maciel, La.martine, P adua. Rezende, 

Discussão uaica da. emenda do Senado ao Gustavo Godoy, Fernando Prestes, Moreira 
projecto n. 50 A, do 1931, que autor;iz:~. o da Silva, Dlno Bueno, Costa Junior, Ro
Poder Exccntivo a. conceder ao engenheiro dolpho Mü•a.nda, Cajado, Alfredo E!li(!, 
Joaqnim Huet BaceUa.r, respeHados os di- Lindolpho Sc<·ra, Ct•rlos Cavalcanti, Frl\neisco 
reitos adquil'idos, a cons~rucção, uso c go~o Tolentino, Rivttdiivia Cor rê-'1, Aureiiano Bar- , 
de umn. ostrada de ferro, quo, partindo de bosa, Vespasiano de. Albuquerque e Diogo 
Manâ.os, siga o rumo geral do norto, o n~ Fortuna. 
condições que estabelece ; Abre-se a sessão. 

3~ discussão do projecto n: 113 A, de 1901, DeixiLm de comparecer, com caus:~, part ici-
aatorizando o Governo a abrir o credito de pada, os Srs. Va.z de Mello, Urbano Santos, 
lô:060$ para pagar ao bacharel Umbelino de José lloiteux, Gastão da Cunha, Pedro Cher· 
Souza. Mal'inllo os seus ordenados, como juiz . mont, H.odl'igues ·Fernandes, Ch!'iStino cruz, 
do direito om disponibilid<t[le, decorridos O:,J ouedolha Mourão, Augusto Severo, Tavares 
~de abril de HW4 a 31 do dezembro <le de Lyra, SoarcB Nciva., Lima. Filho, Mala.· 
1900_; ' quías Gonçalves, MOL'oil·a A lv es, Co t·noUo da 

3a discussão do projecto n. 173 A, do 1901' l<'onseca,~~ipidiode Figueiredo, Alfonso Costa, 
re1lacção·para 3a dbcussão doprojl3cto n. 173, José ·Duarte, Epami nondas Gracindo, J ovi
dP.ste anuo, que autoriza o Poder Executivo oiano de C<~rva.lllo, Francisco Sodré,Dionysio 
a abrir ao Mioisterio da Guerra. 0 crndito Cerqueira,Sampaio Ferraz, Ma.rtioho Campos, 
cxtra.orllinurio de 68:195$189, pa.1·a OJ(ocução A.Ul'eliano dos Santos, Joaquim Breves, R.a.n
d<t scmtonça, em ultima instancia, que con- gel P e8tana., I1uefonso Alvim, Monteiro da 
demnou a I<'âz<mda Nltcional a p<tgar ao te- Silveira, Manoell"ulgencio, Nogueira Junior, 
nente-coroncl Procopio Jos1; dos Rois. Lindolpho Caetano, Domingue~ do CaOJtt'O, 

Valo iH de Castro, Bueno de Andrada; Pau
A sessão nocturna lovan~ou-so ás 11 Ilo1•as Uno Carlos, Cincina to Braga, Azevetlo Ma1·- · 

da uoíto. (tues, Antonio Cintra, Hermenogildo do Mo· 
raes, Otridio Abrantes, Manoel Alves, X~" 
vier do Valle, João Candido. Lamenha Lins, 
Marçal Escobar, Francisco Moura c Pinto da 
Rocha. 

E sem cn.us11, os Srs. Carlos Marcellino, ·AI~ · 
I bu<tuerquo Serojo1 Gaht'iel Sa.lg;~do, Sá, Pei-
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· xoto, Arthur Lemos, Jn(lio doBt•azil,Serzedello madas no Bru.zil ; essa lente será para o 
Corrên., Cunha Martins, Anizio de--Abreu, OL~ador a revoluçã.o tle 15 de novembro. 
Joaquim Pires, Raymundo Arttmr, Thomar. Lendo o rclatorio faz a sua.· critica, no
Accioly, Francisco de Sã., Frederico Borges, tando o estylo que qualifica de estylo do 
Pereira Reis, Ermirio Coutinho,_ Celso de Orpheu, com a linguagem admiravelmente 
Souza, Teixeira de Sá,Gome:3 de Mattos, .Joã.o lvrica. 
Vieira, Pereira de Lyra, Medeiros e Albu- · O bra.dor entende que se tiram tres cón

. querque, Esmeraldino Bandeira, Julio de clusões dessa mesma linguagem :-Ia, é que 
:Mello, Estacio Coimbra, .Pedt•o Pernambu~o, o Ministro considera a guerra como um 
Araujo Góes, Arroxellas Galvão, Sylvic. Ro- facto · de ba1•bariu. absoluta ; 2a., que S. Ex:. 

· mero, Castro Reballo, Neiva, Tosta, Felix: considera a guerra como um instrumento de 
Gaspar, Eugenio Tourinho, Vergne de Abreu, regresso ; sa., apezat• de tudo, aconselha o 
Adalbe1•to Guimarães, Augusto de Freitas. mesmo Ministro para sua patria os excrcitos 
Rodrigues Lima, Eduardo Ramos, Paranhos permanent-:s. 

· ]'y.{onténegro, Marcollino Moura, Galdino Lo- O Ministro da Guerra, diz o orador, faz 
reto, José Monjardim, José Mat•cellino, He, um juizo completamente falso do que seja a 
redia de Sá, Celso dos Rei::;, Irineu Machado, guerra. _ _. 

· Henrique Lagden, Nel::~on de Vasconcellos, Vae demonstrar que a civilização vem 
Sá Freire, .Barros \<'ranco Junior, Deocleciano toda da guerra, mas antes observa que está 
de Souza, Nilo Peçanha, Pereira Lima, Julio discutindo o Orçamento da Guerra em atten
S~ntos, Martins Teixeil•a,Oliveira Figueiredo, ção ao seu relat:.>r, que é uma das figura,s 
Estevão Lobo, João Luiz, Monteiro de Barros, proeminentes da C ;~mara. 
Penido Filho, Larriounier Godofredo, ,May- · Todos os que dantes faziam opposiçãQ ao 
rink, Landulpho de Magalhães, Cados Ottoni, Sr. Rodrigues Alves,-sustentam agora a can
A~thur Torres, . Rodolpho Paixão, Miranda dídatura de S. Ex. -; por isso o orador sente · 
-A~evedo, Oliveira B1•aga, . Ado~pho Gordo, necessid<1.de de fazer opposição ao futuro 
Joaquim AI varo, Ed1nundo da l<,onseca, Luiz Governo, ficando só na · Camu.ra, qu13 c~IP-i
Piza, Teixeira Brandão, Benedicto de Souza, nhará. cantando hosannas. Agora só ha o 
Alencar Guimarães, Paula Ramos, Barbosa Sr. Rodrigues Alves, como symbolo do; raios 
Lima, Soares dos Santos, Angelo Pinheiro, esparsos da alma nacional . 
.Germano Hasslocher, Francisco Alcnco.stro, Diz que o maior monstro político que se 
Victorino Monteiro , Alfr·edo Varella, Cam- pod~rá formar ,3 a· liga de Pernambuco e 
.pos Cartier e Cassiano do Nascimunto. Rio Grando do Sul. A essa liga oppõe-se o 
· E' lida o sem debate approvada. a acta da orador, para que se não di\ UQl caso de 
sessão diurna de hoje. monstruostdado. 

ORDEM Dq DIA 

E' annuncia<.la a continm:i.ção da 2"' discus
são do projecto n. 263 A, do 1901, com pa.
recet' sobre emendas ofl'erecidas pu.ra 2a. Llis
cussão do projecto n. 203, deste anno, que 
fixa a despeza do Ministerio da Guerra. para 
.o exercício de l 902. 

O Sr. Fausto Cardoso - Vem 
occupar-se dos negocios da Guerra, . não para 
Jlrotellar o debate, mas porque julga. de 
alto interesse para a Naç-ão discutir-se as 
.questões varias que se agitam d.entro. do 
respectivo orçamento. 

·Pretenue encarar a questão sobre tres as
pectos : o papel !los exercitas den tro das so
ciedades ou na sociedaJ.e, com a sua poli tica 
e a<.lministracão ; e o papel üo exe.rcito para 
com as rebções exteriores. 

Concluh'á. , estudando o exercito brazilciro, 
desde a sua origem e a sua formaçã.o até ü 
actualidáde, e fará esse estudo sob a lente 
quo a historia offerece e que não pótle üei
xar üe dal' a origem exacta e perfeita tlo 
·que é o Exercito o Jo que são as forças ar-

Mo.~tra como as bancadas de Pernambuco 
e do Rio Grande· do SuL sã.o organismos dif
fel'entes que não se poderã.o ligar. · 

O papel dos oxet'ci tos - <ien tro dos oorpoa 
sociaes e o da fol'Ç:a armada dentro da socie· 
dade moderna são dignos de t.odo o estudo o 
de toda a meditaçn.o do patriota. . 

Quem diz que a Republic~ devia ser feita 
pelos civis, com a adh~são_ dos militares, 
mostra não conhecer historia. Estuda o mo· 
vimento de 15 de novembro, que é singular 
e unico na historia humana e. diz que -clle 
não é obra dohomem e r;im obra inconsciente 
da historia. . 

Os propagandistas civis dizem que a R~
publica é obra da sua propaganda. Isto não 
é exacto: A Republica não é ob.ra dos pro,. 
pagandistas, porque os a.ctos da sociedade 
não estão de accordo coni os princípios que 
preparam. 

A Rcpublica não é, tão poúco, obra do 
exercito, posto ao serviço · dos despeitados 
pela abolição. 

Touas as nações toem a sua marcha fatal: 
predomínio religioso,· predomínio militar o 
pretl.ominio civil. O Brazil é a. unica. exce
pç~ã.o. Depois de Anehioi;n., devia ter vludo 
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uin soldu.do, iilas veiu o regimeu reprcsen- · Discussão unica do projecto :.ii. 183,dc 1901~- :. 
tativo parlamentar. A -revolução no Bra.zil autorizando o Poder Executivo a :Conceder ·;', 
é a expressão de uma lei de historia., veiu um anno de licenç~a, com o respectivo orde
preeiicher uma fa.lta. du. . historia que não n<.~.ilo, ao 2° cscripturario da Alfandega de 
póde dar saltos. Mana.os·, · Enéas Ferreil'a Valle; . · _ 

O Orador conclue estudàndo o p apel do Discussão' unica do projecto n. 190, aufu .. ~ \: 
éxercitonas sociedades inodm•nas, e pdnci-:-· rizando o Goverlioa concedo:r ao rilachinista. -, : .. 
palmente no BrazU, onde se formou de uma de 211 classe da Estrada de Ferro Central do· < ·': 
Iílàneira. anoJilltla, sem exemplo na historia Brazil Achillcs Arnaud Coutinho um anno· <' ; 
do1; outros povos, e . accentúa, a missão que de licença, com ordenado, para · tratar de. :.,.; 

.. cll~ déve desémpeiihar na _actual ordem 'de sua saude 01ide lhe convier; · ·. }· 
cousas. ·· ·· Discussão unica do ·· projooto · n. 169, ·de:,/;, 
~ - Advertido pelo Sr. · Presidente de estar c1 90~, autorizando o Poder Executivo: .a ,:> 
finda a hora;o orador pede para continuar conceder um anno do licença, com-o orde~ ::::> 
o se'u .discurso. . ._ · nado a que tiver direito, ao bacharel Manoer:5 

Ignacio Carvalho de Mendonça juiz seccioQ.a.l ._.~:~: 
O Sr. Presidenté'--V. Ex. fic<:!<I'á do Estado do Paraná.; .. _·· ... ··.·. · , -~ : : ·· :· 

inscripto para faUar pela 2n. vez. Discussão uhica do ·projecto ·:n. 71, ·de _Hiài/ f-3; 
. Ficn; adiada a âiscussã.o pc~a hom. autori'zando o Presidente da !~~publica . a.~'~:\ 

:conceder a .Antonio de Santa Cecilia. Juriior, ·--.: 
O Si•. Pre-sidente -Tcn<lci dado-a fiel do thesou'ro da Dele!!acül. Fiscal do Th~· y' 

:hora, designo pàfa a. ·sessão de amanhã a souro Federal no. Estado de · 'Mi.nas Géraes, ;- ,~~ 
soguinteordem do dia: um atino de licença, para tratar ele sua saude-~ 

onde lhe convier ; . .. . "' · . .. 
~~1. e __ r~1)_~lra._ .. _· ·. · part_e_ ( .até __ __ _ ,_â. s2 l. /2 . __ horas ou_ Discu::;sã.O unica do projecto n. 241, de.l90I, -'~ 

àutmlizando o Governo a conceder um ani!:o·=;; 
. V:c)tação .da emenda do Se:iui.do ao projecto de licença, com todo o . ordenado, ao prepa.~':: 

n.- 202 -A, de_ 1901, pro rogando <1- actuarsessão t•ador effectivo da cadeira. de . operaçõê.f ~~ -\: 
legis1âtiva (discussão u:ilica) ; . . · apparelhos· da Faculdade _de Medicina do-~ioJ: · 

Votação .do prbjecto n. 133.C, doJ901, de J'aneire D1•, Henrique · do Tóledo l)o;.· ::; 
com :· parecer• · sobre emendas qfferecidas na dswor·th ; . . - ._ · . · _ ·:; 
3~ discussão do projeéto n ~ 133 A, deste anno, Discussão unica doprojecto n. 184, de 1901, ~. 

· .que autoriz_à o"Poder . Executivo a abrir ao autorizando o Poder Executivo a conce!ler · 
Ministei'io da Justiça e Nego<iios Interiores dois <tnnos de liéeilça, do -accordo ·com --o '' . 
o credito de ll :200$, supplementar á verba disposto no § 2° do art. 1 o do regulamento : 
ga. do art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro publicado na ordem do dia n. 405, de 17 do ·-. . 
do ·1900 ( 3a discussão ) ; . ' janeiro do 1866, . ao capitão do corpo de cn- · 

Votação do projecto .:n . 255, de· 1901, auto- gonheiros Alfredo Soares do Nascimento, · 
rizando o Poder Excutivo a abrir ao Minis- para tt•atar do seus interesses ; : .. 
terio dàGuerrá o credito do 736:424$, suppl~- Discussãó unic'~ do projecto n. 167 B, d.«l :/ 
mêntar á vei•ba wa-'eta.pas- do art. 15 da 1901, emendado Senado ao projecto fi.167 A;::.:: 
loi n. 7-16, de 29 de dezembPo . de ' 1900 deste anno, que autoriza o podc>r Executivo.· 
( discussão): · · : · ·:: • a prorogar pol' um anno a licença. concedida. , 

. . Votação do projecto n. 105 B, de 1901, com a Manoel Joaquim Fert•eira1 porteiL·o dà. >
parecer sobre as emendas offerocicl.as na 2a extincta Inspectoria Geral de l!;s'tradas de .-. 
discussão do projecto ·n. 105 A (dó Senado ), Ferro; . _ -~-, . 
que crea ilo Districto Federal mais um offi- · Nova discussão d.oprojecto n. lô2 B, de :":
cio de ' registro de hypothecas, com a desi- 1901, redacção para nova tl-iscussão do · pro• .-

. gnação: de terceiro (2adiscussão) ;. .··. . . · ,jecto que autoriza o Poder Executivo-a con· · 
Oontiríua~~ão da 2a discussão, do projecto cedm· dous annps de licença., com, soldo sim~ :. 

n~ 263 A~'d.e .l90l,com parecer sobre emendas ples, a.o capitão do corpo de Estado-Ma!or. ~ 
o1ferecidas · para 2o. discussão do pr.ojecto do Exerc.ito Pedro · Botelho da Cunha, pàra. -~ 
n; .263,desto anno que ft,xa a despeza do trata.r.de ile~ocios deseu interesse deptifo,::j 

1 Ministerio da Guerra para o exercício de do paiz (ernon4adestacada do_projecto n. 102~)~ 
1902; · · de 1901); . \ . . · , .· .-i>,! 

D!scussao unida do projeeto n. 204 A, de Segl?-nda Earte (ás 2 . I/2 horas ou ant~~lh;t3 
1901 ·(do · Senado), coiicedendo um ~nno de ~- Ia d1scussao do proJecto n. 202 A, .. ··de;';
licença, com ordenado; ao Dr. Zacharias do 1901, autoriza,ndo ·-{) Governo a .despéndé#.~: 
Rego . Monteiro, juiz do Tribúnal Civile até á quantia de 50:000$, para auxiliar __ .a:s· , 
Criminal, para trata1·· de sua saude onde despezàs de installação e {)S trabalhos (]I) 
lhe· convier; .. . . Congresso Agricola; ·· --
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; 2• .discussã.o ·do projecío n. 287, de 1901, exerctto ·Hcleodoro Avelino do Souza. Ml•n~ 
-.. autorizando o Poder Executivo . a abt'il" tGiro ; · · -. 

.· ao Mi.nistm·io da ·Fa.zcildil. o credito . . de · 3o discns.mo tlo projecto n. 120, de 1901_~ 
· 477:121$620, .~uro, supplementar á verba. autorizando o Governo a ab1•ir ao Ministerio 
. n . 35 do art. 28 da lei n._ 746, de 29 de dcc da. Guerr;~ o - ·craúit.o oxtraortlinario de . 
zembro de 1900; · · · 2:401:)800 para p:~ogamento a.o marechal José 

. 2• diScussão elo projecto n. 253, do 1901, lle Almeilla B:Lrreto, em vil•tude de sent.cn~.a. 
autorizando o Poder Executivo a abriL• a;o llo Supremo Tribunal Feileru.l ; · · · 
Mini~terio da Fazenda os ct~editos · cxtraordi- 2• discussão do projecto n. 207, de I 901, 
nados de 2:676$445, om·o, e 2. 1)5.4:500$332, cJ•eando-m<Lis dous logm'es ue fieis tlo'fue· 

.:· :Pa,pcl , pa.l'll. atten'der ao pagamento _ do il.ivi- souruiro da Recebodot•ia da. Capital Federal, 
.-das do eX.ercicios fi.n<los ; com os vencimentos dos assi~te ates ; · _ 

:. _ .2• discussão do projccto n. 62 A, de 1901, · Ubc.ussão !lnica. du projeeto n . 187, de .. 
. hltera.ndó a classe 1', . n . 1, das;.rarifas das 1901, elevando de 60.$ a l00$ a. pensão mensal 
·.'J\lfandegas ; . · . ·. do u.lferes honor"J.rio·doexercito Ântonio Paes. 
. ! • discussão do pro,iccto n. 250A, de 1'901; de Sá. Barreto ; · · 
instituindo um · registro dtiS qperações do 2• discuS:lão tio projecto ri'; · 106 A, !lo HJOI, . 

· ca.mblo · . · . · . auioriz'l.ndo o G:1verno a. abrir ao Minit:tm.•io 
· Continuação da. I" .discus.í'w .do projecto da. Justiça. .'e Negocios Intorioro~ o cr()(iito 
n. 139 A, de !OOL estabelecendo quo <tS etlL- neces:;u.rio para pagamento tlo Premio <le . 

·. pas.ílos olflciaos do exercito e d1 arniatliL. via-gem , ue quo t ra.t<t. o a1•t . 221 do Cooigo 
: ·n·unca. serã.o inferiores a .1$400, qualquer do l!;nsino, confor ido <t Pédro Demosthenes 
o:: qu~ seja a guarnição a que pe.rtent;.am, salvo Ra.che · ' ·· 
<as excopções da. lei ; Disc~sslío uni cri. do pro,jecto n. ·186, do·, 
;·. ·.s~ dis~ussão tlo projec.to n. 189,_ ·de.l90l, 1901, estabelecendo que ao engenheiro' Aris· · 
:' crãa.ndo· va.rlos cargos na. Rep<~rtição Goml t idos Galvã.o do Queiroz, n.posentn.tlo 'no cargo . 
·; dos Correios e marcando-lhos os respect ivos de director da. SecretarhL do Ministedo da · 
: vencimentos ; · .·. Agt•icultur;t, Comn1orcio o Obras Publica.s, 
. · 2• discus~o do projecto n. 174, 'lo · I !JOl, compete; de.sl e _a. aposentadoi'ia.; o ortlcn.altà . 
mandando quo o Oo.verno da. Rcpublica in- de engenheiro-fiscaL de 2• clasSe, correo;pon· · 

·~lamnizo, com a. quantia do 70:000$, a Victor 

1 

dente a. 25 a. nnos ui} serviço ; 
Mcirélles d.o ·Lima, pelas dospezas quo foz Discus3ii.o un. ico t!o projocto n.. 148, ·de 190 l, · 
com ~~ pintum, montagem o custeio do Pa- ati.torizantlo o Governo t ~ mamlar eoota.t• ao 
nora.ma. do·oescobrimento do Braz.il (com capitão de frag-olta· Frt~ocisco Carl ton a. anti-

~ substitutivo tla. Com missão do Ül'Ç<LlnCDto <lo gu!J~uC da. data, da. p romoção llilUOllO post.o 
pt·ojocto n. 261, do WOO); · em 26 Lle abril do 1800; 
. l • diHCUSSã.o dg proj rcto n ·~ 142 A, de 19Ql ' 2• discussão do. ptiojocto ll. 218, do mot, 

· reorganiza.ndo o corpo do cogcnh~iros na.:.. a~t~riza!JdO o P<?<~or E~ccl!-tivo u. abrir a.•> 
. vaes o fixando o pessoal do . respccttvo qua- MlDisterJO da. Ma.r1nha. o crQd1to de 6: 121$701 , 
· dro ordinario. (com pal'ccores tlas Commi.~- snpplomont,ar á verba. fl" du. lei n. 746, do 2\) 
sões de Marinlla c Guerra e Or~~~monto}; do del:embro do HJOO, p11rn; p_agamcnto de 

· - 3• dioseussão do · projeoto n. 132, tle HJOL , soldos quo competem ao~ officia.os l ransfn
. autorizando .o Poder Executivo a abrir ao l'idos ··pat•a o ttua.dro da reserva depois de 
Ministodo da. Marinha o credito de lOO:OOO$. annullada.s 11s t•oapeeti vas r<' formas ; 
B\lpploment.u· :w art. 8•, n. 21-0bra.s- da 2• discus.~ão do projecta n. 222, do 1001, 
lei n. 746, do 2'J de dezembro de 1900 ; determina.ntl.o quo os oti1ciaoi do exercito, 
. 2" di~cussão do projocto n. 131, do 1001, armada. o .classes annoxa.s, t•ef•Jrmados ou 

·· autorizando o Poder Executivo a :tbt•il• ao que se venham a r eformar de ·accordo com 
. Mini~terio dn Fazenda o credito extraordi- os decrcto3 os. 108 A, de 30.de uezembro de 
: nario de 1:13.?$, para pagamento · a. diversos 1880, e 193 A, do 30 de . janeiro de 1800, 
·opera.rios da CMa da Moeda ; . volunta.ria. o.u compulsoriamente, teem di· 
. .. 1~ discussão do projccto n. ü A, de l!lO l, reito ás vantagens exaradas no alvará de 16. 
d9elaraudo abolida a accumulação das ca- de dezembro de 1700, . e NSOlucã.o de ~ de 
deü·a.s deJogica e de litteratura do Inter na- dezembro do 1801 ; ·: . . · . 
to· do Gymnasio .. Nacional, sob a :egôncia de . 1 ~. di.scussão do- projecto n. 146 A_, de ·wo li 
um só cnthedl'a:tlco, e manda por .em con- tn~titmndo regras para. o estabolocJmento de 
curso as cadotras que vagarem em conse- cmprez.as de armazen3 gérae:>, determinando 
·qUeUCÍU. desta. disposi<"ÍÍ.CJ ; . OS tlh-citm; O as ÔbrigaÇÕCS UCSSas omprczas j 

Discus!>ã.o unica do yrojocto n. 242, '!c 2• ~liscu~sã.o dl) .projecto .u. 2;'56, de 190!,. 
1895, olova.utlo a. 100~ monsacs a poma.o autortmnd" o Podor e~ocntivo a abl'Íl' a.o 
que percebe D. Cybalo do Mandon~~t ~ Sour.a. Ministel·io da P:w.onlla. o credito· extraordi- · 
.Monteiro, v iuV_<\ do tenonl.u honor·at•io do nal'io do 47 :22!)$709, pat•a. dar execuÇão ás . 
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sentenças do Supremo Tribunal Fcileral, que do . :juiz · sccci9nal desta. C~pttal, ·quo COII.'" . 
confirmaram a.s do juiz seccional da Para- domnou a. Fazenda Nacional a r estituir a. ·:. 
hyba., ooodemnando a Fázenda. . Nacional a Rombau<'t' & Cqmp. ,negociantes nesta. p_raça, .. 
restituir a Paiva Valente & Comp., · Lcm•Js a importanoi<~. quo do mais pagaram como 
Moreira· & Monte e S~ntos Gomes & Comp., direitos de importaç-ão do · sal importado ,. 

- négooiantcs naquellc Estado, o·-JlUO demais em 1897 ; · · . . 
pagaram por direitos de korozene importado DiscuS.~ão urlica elo pro,jeoto n. 2ô7;.dc 1000;-
em. -i89õ c .1897, com as respectivas · custas i ·a.uiol'izando ·o Poder Exécutivo a conceder , . 

aa .discussão <lo projecto n. 203, do 1901, uma. j'Íensíi.o do l$f.OO 1liarios, a. contar do 
alitorizando ó . Podor Executivo a abril' ao <~bril tiO 18!J8, ao !\X-empregado da E~trada. . 

. Minb'terio da Fazenda o credito de 21:346$456, ·do Ec:rl·o Ceotrttl do Pernambuco Luiz At- · 
pa,ra. pagar a A. Avenier& Comp. e a-Cot•rêa fon~ Fel'L'eira.; 
Chaves & Pinto, de ~!!curdo com <~ sentença mscussã.o unica. do projecto n. 286, de · 

' judiciaria que lniiondou restituir-lhes o que 1901, -6111Jstitutivo do Senado ao projccto · 
demais.paga.ra,m á ,A1fa.n,legil. desta.G r.pitn.l; n. 377, do 1000, da. camara dos .Deputad(l~, .: 

Discussão unica ·da. emondiL do Seno.do o,o que reorganiza. o .. qmtdro dos machinistas na• 
p~ojecto n. ~5H, de IOOli. que a.utor•.iza o v:ws (additivo desta.~a.do na ga discuss~q d~:, 
Poder Executivo a. abrir ao Minis~edv th.t projecto _n: 2'7 A, de l900.~Vtd() projec.tos ; 
Guerra.· e credito qne i'ôr necessario para ·ns. 184-, da .181l8, do Senado, c 37 F, do 1900• • 

. pagar a gra'tmca.ção d~ éxercicios a. que teem da. Camai·a. dos f)eputa.dos; · · · 
. aireito Camillo . Jose. Monteiro dos Santos e 2 a discussií.o do projooto n. 258, de J9ot, .. 
· JOaquim Gonc.al:ves da Costa, contra-m~ra· a.ilt orfr.a.ndo o Poder Executivo a. ab1•ir ao ' 

·a .mandador da. extinct a. ·officina. de corrieiro Ministerio da Fazchd:l. o credito · extr.aordi
du Al'senal de Guerra. da Capital· Fo:leral; nario da somroa que nooe3&'lria for para. re~ 

3a discussão d~> projecto ·n. · 127, de 19;)!, tituit• a João de Aquino Fonseca e Fonséeá, .• 
dispondo sob1•e ÍJ. contagem da .o.ntiguida!le Irmiios & Corop., negociantes no Recife, Es
do posto. dos officiacs do exerc ito, a que se ta.do do Pernainbuc<i, a importan·cia que· dei> 

-referem os arts. \0 c 2° da lei n ;· ·sso, de 9 ma i~ pagaram <\ Alfa.nilega daquella cidade> ·•; 
do dqzombi'o de 1805; . por importação de korozeno, d~ accordo com ; 

· s•· discussão _do j>1•ojecto· n . 2Gl, de 1900, a. scnfunç.a do Supremq Tribunal Federal; :_, · 
autorizando o Governo a proi'og<Lr o prazo Discussão unica da emenda do Secado.: ao_' ·: 
concedido á. Sociedade MontopiG Gcr<>1 de pr0jecto n. 5~ A, do 1901, que autoriZ<!-.o· · 
Economia dos Servidores do Esta.do.pa:t .\ in- Poder Jt')xecnttvo a. conceder ao engenh'etro .. 
demolzal' ao Thellom·o F01leral da quantia de Joaquim Huet Br.LCClla.r, rospoitallos os di;_ 
q110 lhe 6 devedora., a to que css:~ instituição rcitos allq uirldo3, a con~trucç•ão, uso o goso. · 
rogul:1rlzo ~un situo4io, podendo mosmo ro- do utl).<l estrt~da. do ferro que, pilrtiódo de c 
lovr~l-a. do pil~arnonto d~ imporl;:~ncia om 1\IumLos, sigtt o rumo g!lral do nort;e, e nas 
qun tlcon alcançm,da no a.nno do 1809 ; condi<JÕC!S que osta.beleco; · 

3• 1llscuseiio elo pt•ojocto 11. 232 A, 1lo 1000, 3• ui~cu;;~ii~> do pt•ojoctiJ n. 113 A, do 1901, 
auturi;mndo o Podorl<:xecutivo a ·tJ•an~t'ot·mat• :mtot•iz:wdo o Governo a abrir o credito de .. 
as 1•, 2" c aa tut•ma.s da Sub·IJiL'!lCliOl'Íit dos 16:060$, p<J.rt~ pagar ao bachat•cl Umbolino de .·. 

·, Cól't'Cioa om 1•, ~" c 3• :>ccçõc.'l da DiL·<>ctori<~ Souza Mt~l'inho os seus urdonu.dos, como jubf 
Geral, pnssnmlo os chc!es de· turmas :1. chores tlc direito om disponihi!id<ldc, decorridos .de 

· de sOOÇllo, desde que prouncMm as c<l'ildiçõos 22 de a.br!l dol894a: 31 de dezembro do lll<X>'; . 
regulamentares, e . dando outra.<; :provi- 3" discussão do pr.oj(leto n. 173 A, do 1901, 
dencia.s i · . . . reda.cÇao para. 3a disc~ã.o do r>rojacto n.IJ3,_ 

a~ dls~ussão do 
0
projéct0 n. 103, .<lo 1901; deste anno, -que a.utol'lza o Pouee Execut1vo. 

marca.ndo'.os. casos c a. fórni.a. da. revisão da~; a abril' ao Ministorio d<t Guerra o credito . 
condo!llnaçõcs; _ '' . . e:dl'itdrdiOttrio de 68:195$189. pa.i'a execução. 

·Ia ' di.~cussão dópl•ojecto n:· .HÚ·A,. do 1901, da ~enteriça;, om ultim[~ insto.ncia, que con-. 
dispensando a. Fazenda M:unicipal de . ade- demnou a Fazenda, Nacional a p~ga.r ao t~· 
anta.r 0 pagamento do sello nM causas em nente-coronel Procopio José dos Rei$. · . 
que fõr autora. ou ré, perante a ju!!tiÇ>.a. local Lcnnta-se a ses&'io ;tq 11 horas da nou~:·: 

·do· Dlstl'icto Federal; .. e d1 outras provi- _): 
dencias, com emenda da. Commissão ; 

. · ·2· disctlssio ·do projccto n. 271, do 1901, 
autoriza.ndo o Poder Execut ivo a n.bm ao 
Ministerio ·!la Fa.zonda. o credito cxtl•aorlli
nU:rl.o .li.e 19:20i,'f!260,p;n·a cu1nprlr a sontonça 

_ / 
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161 ~ SBSS:.\:0 ~~M 27 DE NOVEMBRO m: ]1)01 em vista da ·necessid;ode uJ•gonte de facilitar 
·a..~ leis de meios ao Governo, não poderia. 

P t·esi!.lencia <~OS SI'$, Vc!; tUJ MefM (Presi· disclltl"r oste assumpto que muito interessa. a. 
dente), Satyt·o Dias (2• l'ic~· Presidenle), minha patri<J. , uma VllZ que não dispomos d€' 
Cm·los da N01Jaes (1• Seçl'eltll·io) c .Satyyo \mnpo pa!'il nos alongarmos m~ discusaão dos 
Dias .(2o Vice-Presidente) · ·ol'l;<~.m<mtos. . . 

As:>1m ,si esta emenda. não fór repollida. em 
viL• tu de de disposição rogimcn tcll, petliria. a. 
Y. Et. que acc·eitasse uma. sub-'emcnda quo 
apresento, no sentido de difi1cultar a discus
são elo assumpto, emenda essa a.mpli'a.tiva, 
autoriia.ndo ·o. Governo a estondc1' esse fá· 

.Ao meio-dia pi'ocede-se ·t, cha.mad•~. a <J.UI} 
'rc~11ondem os S1-:; . V1.1.z de Mello, Ct\ rlo.<; •lc 
Novae5. Angelo Neto, Ag:tpito dos ·Santos, 
'Luiz Gua.lberto, Al\Juqucrque Ser t>j o, . Ga· 
hricl S<tlg:\do, Hosannah de Oliveira, Cunha 
Martin$, Virgilio Br·igido, Nogueira J\Ccioly1 

. · .João Lopes, Francisco .S;i, Se!'giQ .&Lhoya, 
Gonçalo SoutO, Jl:loy de Souza~ Bricio Filho, 
}ltlío do !llcHo, Raymundo de MiL•anlla:, Rtl'· 
dr.igues Doria, F:wst'o Cü.rdoso, Seabra., Ma.-

.. nool · CacLanu, Saty ro Dh~ .~. Al v~ HM·.bosa., 
.Josê Monjarthm, Hllrodh~ de· Sá, Cel~odos 

, : Reis, Anti> nino Fialho, Dcoclccia.oo uc Souza, 
Nilo Peçanha, Lourenço B<qJ,isLa, Al vc.~.de 

• Brito, Silv;J. Ca~tro, Murtius Tcixcir<~, Oli· 
veira . Figueiredo, Thcophilo Ottoni, l?l•an
cisco Yciga, Monteiro de Barl'OS, Espot'itliio, 

.. Bueno de Paiva, Alti•edo Pinto, G;trtwit·o do 
· Rezende, IJconel Filho, ,~nwnio Zttchtwia.~. 
: :Henrique Sa.llQS, Mayrink, Ole;{<J.t'io ~l;wtel, 

.J\Iiranda. Azowetlu, Gustavo Godoy, Fcmando 
. Prestes, Uinu Bueno, Oliveit·a. )jr;t-g"a, Co~t..~. 

Junior, Rodol"Pho Mir<'ntb, L11ü Piz<~, Al· 
t'redo Ellis, lJCl'IJIU!legildo ([e Morao~. r.ill· 
liolpho SIJPt'a, C;u•!IJS Cavalcan ti, Paul;~ 
Ramos, F'r;lneiseo 'folon ~i no, Gormano Ha:;s· 
lochur, Ct~~siano 1lo Nascimento c D\a"O 
Furtnua, o 

A uro·so :L StJ!>Sii:o . 

~ J.:' lida. o 11u~t:~ !'til lli~eussii.o ;t act.a . 

O li!la•. Ger·nutno ·aiul!ll!'lh,.~h•w 
(•oln·e u adn)-Hr. I'I'C'>itleol.n, a.u Ot•co:mwnto 
da . I<uznnda foi . õi\H'u~tm~aft:t lllna.·'crnunlliL 
nssignllo~la llnlo l;t•, Sc t·zcllcllu C•H't·l!:l <l.ll· 

. t orizan•lo. " Oo\'<Jl'IW ~~ JlCl'JnítLit• a ('lllissão 
do nota~ no Y<llUt' de 20 mi l contos eu1 uuro. 
qite tl concodid:.L ao Banco da. !{epul,Jica.. ' 
Tcnho~!l.~i certeza do /lUU V. Jix. não 

acceitat·á C.':l l .. etn/Uitb pllltt na.tuJ'OZ<L do 
assumpto <rue olla. encoua., dov~>Iuo ;1ate:; 

· · considcra.r como um projecto do lei em se
parado. 
: A n~atcriu. ó sm.nmamcnte IP'avo, com

plexa, mt;ero.<;lla. mutto de per-to o nnsso em
dito e, poP isso mc~mo, deve ter umtt 

:' _ di$cussã.o muito am pia, de modo a o~cla.rcccr 
. 8ulfici~ntemcn1..e 1\ upiniã.o da ea.m;,.ra, o cst:t. 
poder estudat• ~. ma.terh com o neco~!W.rio 
cuidado, pOriJUO diz I'(:~}Joito au nos:>IJ meio 
c!rcui<J.n te j tt tão 1lc.~valori :r.:ulo pch1 eszwcnl:~
çao. 

vor <t touos os outros J:io.ncos. · 
Si, porém, V. ,Ex. nã.o q~izor . acceitar 

como sub-emenda, pe~.u que a considere co·mo 
emcmla amplhrtlva. . · 

I•:' de esper<.~.r , porém, do p~~riotismo da 
V. Ex. que a.ttandendo <L naturcz..1. do a5sum
pto que e lia. comport:t, não a acccito no or
çamento, porque ella. é do muita gravidade. e 
o a.ssumpto na.o 11õdc .ser. discu tido pela C;\· 
m~1ra., <tttent;t , como já. 1lisse, (t r"':pidez na. 
dí,;cuss<~o dtl~ leis iinuu;~~. · 

Ú Sr. P1•esldente'-A emenda. do 
nobre l>cpu1.:•.do tlc<t sobro a. masa pn.r11 ser · 
encmuinha.<l<~ comas deq~ais, em tempo op· 
pue,uno. · · 

l~IU SllgUI(l: t é alllH'OV.lld:~ a act;~da, ' Se.>Siio / 
nocturm1 de 26 do corrente . . · ' // 

PLUM[o}lRA. P AR1'E DA ORDEM DO, DIA 

o Sr. P.t·e,ddentc - Nio ltavendo 
tlllffiOI'O lcga.l para w pr·oceder àS vot.áções, 
llllSSa-~c ti. mttt0ria em tliscnssã.o. 

São sueccs:;iv:~mcntc cncerru.d3S em 2~ dis· 
eu~süo o.~ artigos <lo pt·ojocto n . 2C:3 !!., de 
HHH, quo tlxa a <les11eza. 1ió Ministerio da 
Guot•r·tl p:u'<t o oxot•cicio !lo 1002· ficando 
Ullia<Ja :.t vot:tç[LO. · · ' 

B' . "'nnllnci <\<la. u. d.i.scti!lil(~o utüc:\ do lH'O• 
jecto u . 204 A, de HJO! (do Senado) r,onco
dcmlu um anno ile licun~a., com ordc~ado <to 
~r_. Zuch;~rius do Rego ~o1neiro, ,juiz' do 
1nlJuna.l Ctvrl e Cr iminab para. t l'i\t<lr do 
sua saude ondo lho convier. · 

. Ning~lc!ll petlindo a pala.vr•a, ·é encm•ra.da a. 
út~cus~u.u o atliada a. votu.ção.. · 

. E' annun~i•*a a. .díscus~ão. unica d t) pro· 
,Jecto n . 18.:>; de l9Ul, .lutorJzando o Podor 
Ex.ecutivo u. conceder um a.nno de licença 
c~m o respectivo ortlcmado, ao 2o cscl'iptura: 
nu ll;l AIJa.ndcga de .M<~nti.ol! J~lléilll Fonoira. 
V:dlo. · 

~ingn~ll p()(liJHlO a JtõLI:LYl'a, ú OOCCI'I';L<Ia. 
a d IHCUSS(tli O ad i:u!:~ :L VO tltlfti,O, 

. . Et1 nã;o potlc1i1, na. di :;cw;são do tm·:t· h. mento, que oo f;~r. agor·;~ tão apressadttrncti to 
. E' <l.nnuncia<hL a discui>sD.o \lllica rlo }Jl'/1-

.}ccto 11, l!JIJ, tlc 1001, auiorirondo o Go-
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verno a conccde1· ao ma.chinist.:-. de 2·' claoso • mcnto da Guerra SJlU quo losse nccessa.rio·o. · 
da. EstrM.1~de Furro Corti ra.l dÓ Brazll Achil- roqtt~rimP-nto 1lc encet·r;\rocnto . . lsso .dev!) 
lcs Arn~ud Cout inho um a o no de !lconç"'1, ter· contl·t~l'i1tdo os quo· pretendiam, . cn~r
com ordcn;tdo, }lar a· h·ata.t• de sua sa.ntl c omlc ra.ntlo, presta. r m ai;; o'so serviço. )lli:IS tam-· 
lhe convier. · bcin deve ter levado n.o espírit o <la Cama.l'a 
. Ningnón~ p9diudn ·a pãJ.avra:. e CDCCI'l~adã. a c~nvicç.-;{o do que a óp_l)osiÇà.9 s~ fali'~ ".. 
a disco~são e .. diada :·t v.otitção. quando se faz pt·c.;is_o e nãp por um systcr.J:ai; . _ 

por um progl·:.lrl'Illl\a . . · : ,_ 
· W aonuncia.da i disc_ussii.o tlnk:l. <lo peojecto Protendia :fa.llat' sol.J1·c outros pt·oject os que·_:_: 
n.l60,dô l90l ,:'u ~ot•izamlo. o Poder E:tecutivo concodem licon~·<tS a vario3- runccional'ioit. ,, 
'' conco·dcr um ann'rJ uQ licon\::~.; com o o r- En tre outros·tcnciomwa. discutir o que mand~ -: 
!lenado à qnê tiver dircliki, :.\o · ba.chare.l M(),- dar um ::mo o de licença ao . preparador da;_. .· 
noel 'lguacio Carvalho di~ MMdon<•:\ , j1liz c~1deit·a d e opemçõ~s tl app .1rethns rl.lli F<ieut" .. . 

. SflCc:ii!lnéd no r:Stadn do P;tra.mi • .. . • · ... . dado de Madic:iina.' do R io. do Janeiro Dr. Heii- : 
.N inguopl -pcdindo a P<\ili.Yl':J.,é cncel'raua a rif{UC "d~ 'l'oledo Dodswor th. funcciJna~·~o:_ . 

discussão c u(!ia.cli:t ;t vo1;a<)i.o; . . · ·· zeloso, nao jondo a.tú agora dado fal tas; e que · 
se vê pl'eseqtamento· fo1·çado a pedir urna; _: 
licença. por estar com -a saude altet•ad::l. . · ·. · 

Deixou; po;·6n'i; de orar r;obre· os mesmil3'-·, 
par;, discutir 11 qnc· ailtorizfl. a pt•oroga.ção de' .-: 
Hcenç:t a Manoel JtJa.qu'im l!'el'reirllj, p'l:lrtoírO' __ ,. 
da--cxtincta InS!lcC~ri<J. GeraL de _Estradas· de- .' · 
Fot·t·o. 

O simplo 1 f<Lcto tlo ·ser portoit·o, ,ja faz cçHn 
· Ninguem pedindo tt pala.n•a.,ü cncerl·a.da.a. que o orador se -incllnc a seu f<w01·;.tom um: 
· discussão e adí:Wa. a \•ottwrw . · · · · mttural p cndllr. a. favorecer os pequenos·, 

E' <tnn11neia.da a disCLISl!io unic~ do pr~ojcct-~ sempre que é possivcl. 

. E' a nnuneill.da. ~' di8cus~io'_- nnici\ - tlo pro· 
jéet_o n. 71 , de 191Jl, a.u tor izil.ndo ü , P l'esi· : 
dente <laRepublic<L a conpe(loi·.a Antonio tlc 
Santa Cecilia. Junil)r, ftc l ;!o· .. t hesllut·e iro d<t 
·Delegacia Fiscal 11,, The8onru_ Federa.\ nli Jj;.._. 
tatlo· de Minas Ge raes, nnr · anno de licenç(L 
'Para. tr~·ta.t•rie su~~ ~mnde onde l he co:rvi.<?r. 

n. 241 , ·de 19tH, a utilt·izando 0 Govomo a O funcciona.rio om rtucstiio, porém, j<L teve·· 
conceder um .anno de · Jioon•ilt, com tt!úó o _Pl'ol•av.clmontc n m t~ntio rl~ licença c quer. a.:. 
or·denatlo, a.o pr·epat•a.clot' effoeLi ~o da c;~- proroga~:ã.o do Pt'U"-Q· . 
deira de opol'a.<;õc.~ o appar'<JHtiJs rl;t t-';~cul· Descj:J. r1no <iual.-tnm• rrHlmbro d~~ Cnm mis
dadédo t\Ic:iuicina du H.io tln .Tanci1·o !k. Hen- são llte informo si lltd'u ntla mentos pa.rtt nmlii 
rique de Tol01lo Dutlswo1·th. t tt l mcdill11. . 

J•:Sclarccido, em :~p<lrtu, po!o St•. At•.t•oxeltas· 
Ninguem }Jouiodu <~ pt~l;_tvr ·:t, é ctlect·t·u.d:l <ia lvão, r tJ l:_1t0 1• do pa.1·ccct·, qunJool<~,ra;csta.r 

' a discussão c adiada a vo1-a t.~W. 11 potit\iouu.riu· pal'aly tico, o orador t1.tz ver 
K' annuneia1la :l tliscu:;.~·riu unic;t tlo pt·u- llHO it th\cla.mçãu escut~\th ú o tlua.nto ha.sttt· . 

jcçto. n . Hl-1, 1lc WOI , a utoJ'il.antlo o !'orlar para •1110 vutu :t favot• do Jll'ójocto e pa·ra. 
l!:xeeutivo <t <:"ncctlor cluus :u1no~ 1ln lit:tlll•;a, tJUll su l'Ot.it·o 1!:1 tl'ihtlllit . (Muito l1em; muito . 
do accortlo com o t!Hp\lst•J JW § 2° do :u·t. l"lln;m.) 
do re~ulamen i,IJ .~ml:!~ca.dt; "",.,rm!em .. llo tl,ia Ning-umn mtd~ pedindo a pal:lvra, é eucrn•_. 
11. 49,-, , do 17 1!0 .J.tnr,_~o dn I~ 1 >, •\O t .tplt.~'' mdu. :t •li-~r.u&·lfi,o 0 tt.tliada lt. vot.a.cã<J. 
do corpo de cu~o:unlull t 'O~ A (( t'lltlu So<~t ·r.'l tlu · ' 
Nasci.mon l;o, pa.i•:r. tt•at!ll' •In snus i 11 Cnr·c~·,H, J·;· an rtllllci;Ídu. it JJOV;L •liscu~siio do 1n'u,je· 

. Nin~uem porlithlo :1 p;llavt';L, 6 ci\IJ<Jt'l':'ul_a ~ do 11. 102 B, tlo IDO I, l'O<htcç:Lo para nov:1 · 
disettssáo c ;uli:v.la <t l'oLac;:·Lo. · 1 t.liscu:~~ii<J Llu pt·t~juctr• tJ UO :wt!Jriw. o P oder 

· ~:x,:cur.ivo a eonect.lot· clous ;tonos tio liéenç:<L, 
E' annu neiatl<l a tl isens.liio ll llit:;~ d~~ emondu. com soiLlo sim.['lhJ~. uu capitti.o tio corpo tle 

do Scnatlo ao IJI'ojodo 11. Hi7 A, tlo;~tn anno, n~tado-Iuaiot• 1to oxct·cit.J Podro Hotelhod;t 
quo au_tol'i7.a o Ptxlüt• l!:xcc utivo a pro1·og:tl' . êun lu~, pa1•ú, t1·a. t.;~l• da nogocios de seu i !l· 
pot· nlll armo · a licença concc•lída. a Manoel t :.>res;o úon tro do pai:~; (emcnd:L dost:J,c..,da dd· 
Joaquim Forr·eiru., porteiro tla. cxt iucta projectu n. 102, d o 1001). · 
Inspectoria Geral de j~stra.das do F_crro. 

Ninguem pedindo a. na~a.V!'a,é cncer.r ada. a; : 
O Sr. Ba·tcio Filla() _:Peço n. pa.- rl\scuss5.o o adlud<~. a vqtru,{~ . · ' 

lavra. 

O Sr. Pr<~sl<.lentC"-Tom <I pala.VI'a 
o · nobre j)nputado. 

·~ ...... 

O Sr. lla•leio Filho mnncion:~ o 
f<Lcto da tormin•v;ào tl;~ tli;;;cusslio th>. Orç<~

cu.mu.r.a. Vul. Vll 

Compctrecetn mu.i.~ o~ Srs. Carlos Ma.rceL-ji:; 
liuo, Adhu1: Lemo$, Antonio Ba.~tos, Anizio ·;-: 
(l<!' Abreu, Joaquim Pire.~, Rayrnnndo Ar· · ' 
thur, Thomaz Cavalcinti , TL·inda.<lo, Silva~·, 
:vral'iz, Ermil'io Cotttiuho, Teixeira. do Sá;· · 
<l • llne~ do M<Lttos. .To:i.:J Vioim, PCJrcim, do· ._; 
Lyt•tt, J•:Hmot~ldino B<~ntluit-c\ , Pedro Pohia1lJ,·: 

(jf) . 
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P rocec:iendo-so li. verifi.Cllçií.o, roconbecc-ao 
terem votado a favor 97 Srs . Dep11ta.dos o 
con LI'O., 5 ; total, 102. . 

.· . . ~uco, Araujo GóP.~. Arroxella.,; Galvão, Au
g~sto França., F.elix ._Gaspar, Eugenio Tou· 
r1oho, Paula GUimara.os, AdalbcrLo Guima
rães, Augu:;.to d.e · Fl'ditas, Tolentioo dos 
Stmtos, Paranhos Moo tenegro, Pinheiro Ju- o Sr. Presidente- Não ha nu
Dlor, José Marco~lino, Irineu Machad(), Raul mero . Va.o·sc procod.er á chamada. 
~r!oso, Custodw · Coelho, Perei1'a Lima., Procodl'ndo·•n á,. cha.~a.da. , v.erifica.-so tor .". Vm ato M!lsca.renhas, João Luiz, FrancisCo .,., 
Sa.lles, Adalber lo Ferraz, ~~duard.o Pimentel se <msentado o Sr. Nilo P~anha.. 
Lam<.u-tine, Padua Rezende, Moroira dl 

:: .. Silva, Ca.jado, Teixeira Br,\nd1ío, So<u·es dos O Sr . . Presidente..:... Rcsp~nderam 
. Santos, Angelo Pinheiro, Franeisco Alen- il. chà.mada I \5 Srs. Deputados. Ha, portanto .. 
. castro, Riva.davia Corrêa,. Aureliano Bar- numero para ·se·proseguir nas votaç.õos. 
bosa, Vospa.:;inno de Albuqut:H·quo e All'redo comp.o.reeeram: ainda. õS Srs . Sá · Peixoto, 
:Varela. · Ind.to d.o Brazil, Serzetl.ello· Conêa •. Urbano . 
,:Deixam de com~<u'eeer com . causa partici· Santo~ . Luiz Domingues, .Jósé Euzebio, João · · 

· l)a.da os Srs. Gastão da cunha, Jos~ .Boiteux, Ga,yoso, Freder ico Borges, Camillo de Hol- . 
!>edro Chermont, Rockigues Fernandes, l anda., Cel§ode Souia; Sylv io· Romar·o,Castro 
()hristino Cruz, Gueuelh<~ Mour11.o, Augtis.to Ro1.1ello, NCJ.iva, . Milton, 1'osto., Vm·gno d o 
Severo, Tavares de · Ly1·a,, Percir<L Reis,· Abreu, Eduardo Ramos, .Galt.l.iuo Loreto, 

. Soares Neiva, Lima Filho, Malaquh\s Gonça.l- Hem ique L:1.guo'n , Nelson do Vasconcellos, · 
ves, Moreira. Alves, cornelio d:\ Fonseca, Augus\o de Y asconcellos, Sá Freiro, Barros 
Estacio Coimbra, Elpidio · d() FigueirGdo, Franco Junior, Estevão Lolx>, L'lmouniêr . 
·A1fonso Costa. , Jos~ Dua.l'tl.l, Epaminondas Godofi'odo, Benedicto ele Souza, Alencar Gui.:.. 
.Gi'acindo, .Joviniano de Carvalho, Francisco marãcs o Harboso. Lima. 

'· ·. Sodt•é, Ma.rcolino Moura.. Dyoni~io Cerquoim , P osta de · novo u. voios, é à.pprovada a. . rc-
. Sampaio Fer1:az, Ma.rtinho Campo.~. Aurelia- ícritla emenda. ~o Senado, por · lO! . votos 

· · no .dos Sa.n>os, .Jo<~.quim Brev~s . Rangel cont ra. seis ; total 1.07. 
Pestana, Ildefonso Atvim, Penido Filho, Mon· _E' ano,Únchub. a · votação das ·emendas do 
tciro t.l=-" Sílv~lra, Manoel Fulgenaio, _Noguei- projccto n. 133 B, tle 1001. · 
ra. Junwr, Lmdolpho Caetano, Rodolpho Pai-
::tão, Do ming ues de Castro, V<tlois de c astro, São auccessivamonte postas' a votos e a.p- · 
Bueno de Andr:td<L, Paulino crwlos, CiU:cina.to provadas as soguiutcs omondas 
Br~g~t, Azevedo Ma.\·qucs, Antonio Cintr<t, Do Sr. Bricio Filho : 
Ovtdw Abrante~ . Ma noel Alves, Xa.vim· do · -« Accrescori t.cm:-so 7()(kl- p:mt a,il!lla de 

· :Valle, Joã.o Ctmdido, Lamenlw. · Lins, Ma.rç;tl d '"' 
Escobar, Francisco Moura, Nictorino Mon- custo ao Dopuia o Thomaz C;tva.lcanti.» 
teiro e Pinto da Rocha. · .. Do Sr. C;~rlos !lo Novao~ : 

:, ~ . ·• ~sem causa os Srs. ThoÍnaz Accioly, Mo· ~ Accrescc>Ütom-so 650* send'9 4.00$ ~ua. . :t 
·., dmros e Albuquerqm1, R odrigues Lima, Oscar do Deputatlo Alox:Lttdro JoSé Bu.rbO& Ltma u 

Godoy, Julio Santos, José Bonifacio, Lamlul- 250$ para a do Dopu~o Antonio .Moreil".J. 
pbo do M:~gu.lhãcs, Carlos ottoni, Artllul' <la. Silv<~." . · 
Torr.es, Adolpho Gordo, Joaquim Alvaro, . E' o projecto ,. ;1.ssim emendado, ~~pprov:ulo 
Edmundo da. J?onsoca o Uampos Carticr. em 3• t.l.íscussão c enviado á Commissão do · 

O Sr. Presidente- Ha.vendo ntC 
moro legal, vac-se proceder ús votações da~ 
ma terias C)D.~tantos da ordem· do dia. 

Retlacção . · · . . 
PÓ~to •~ votos,. é a,Pprova.do em 3& discussão 

c~onvi~tlo á Comrmssã.o- de .Retlacção, o se:-
guiote · 

Pl.l.OJECTO 

'N. 255-1001 

Em seguida é a.nnunciada a vob çã.o da 
cinenda .do Senado ao lll'ojc~to n. 292 A, de 
19.01, prJrogando a actual 8es~ão legislativa 

· (discussão unica.) 
O Congresso. Nacioo,a l resolve . ' 

· Posta. a· votos, ú a.pprovad.a. a. r êforída 
. . .. omcnda. ·do Senado, cujo teor é o seguinte: 

,_.: 

«Onde diz- 10 de dcze1lJbro, diga-se :-30 
do dezembro . .,; · · 

O Sr. D1·icio l~ilbo (zwk~ o1·dem,) 
requer veriftcaçã? da vohção. 

Artigo unico. Fica o ~oder ·Executivo au- · 
toriz~tl'o a abrir a.o Ministorio da Guerra .o 
creclito tle 735:424$, supplementar á verba. 
I 0" «l~ta.P<lS> do à.rL 15 da. lei n. 740, do. 29 
tlc tlezombro .do HlO.O ; fa.zendõ as necossa.rias 
opct·<u;:ões o revogadas . as disposiçõeS om · 
contrario. 
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SESSXO EM 27 D~ NOVEMBRO l)E 1901 

. O Sr. Paula Guimarães (pela ceiro officio será feito , iudepondento do con-
ordem)-c-Achando-se sobre a. mesa. a redacçã.o eur.w. · 
do projecto q_ue acu,ba de so_t' votado, peço ·a Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em· 
V. Ex. quo consulte á. Casa si concedo dis- con tr'ru·io. 
pensa de impressiio pat•a. que el!a seja' ímme- Em seguiib são successiv<Lmonto posta.~ a 
diatamente votada. votos c rejeitadas as seguintes emenda.::; do 

Consultad~ a camara, c conêedída ~ dis- Sr.Nciva. 
pcp.S<!o pedida. «8 ubsti tu<i-sc : 

·Em seguida é sem debate appr.ovada :a 
sogUintc · · 

m>oA6~Ão 
N. 255A _.::_ 1901 

:RcdacÇtío flnat-do pi'ojecto n .. 255, do cor
. 1·en!e annq, que autori.:a.o Póde1· k'x~cutivo 

· a .ab>·ir. ao ll'fi.ni sterio da Gue1·dt o .credito 
de 736:424$, supplementm· 1t" verba 1.0•....:. 
Etapas-do art. 15 da lei n.' 746, de 29 d e 
d_ezembro de 1.900 c.· 

O Congresso Nacionrtlresolve : 

O Governo. fie~ autoriiado á determinar o 
ordenado de 12:000$ ou 171ais para os ·.óffi. 
ciaes de registro d_11 hypnthecas, seiido a.r re<. · 
cadados pelo The~ouro os devidos cmoluc .' • 
mentos. » 

, - «. Accrescente-se ·onde cQnvier : 
Aos. serventuat•ios set'fio abonados· os ven- · · 

.cimcntoa de 6:000$000. . . ·: . 
§ Re'vcderão em beneficio do Thesoúrô · 

20 • (,. Li. os emolumentos de v idos IJelo a.ctual 
regimento de custas. » · ·· 

E' rejeitada a emenda. do Sr. Adalbcr to . 
.Guimarã.cs. 

Artigo unico.· Fica o _Poder Exocutivo 
autorizado a abrir ao Ministerio da Guerra. O 8r. Cassiano .do Na~e~ci-

: o credito dCl 736:424$, supplemeniar <L verba mento (pela m·dcn•) requer o ol)Lem dis
JOa -Etapas-'-:- do art.15 dh. lei n. 746, do.20 pcn~a do intersticio pará poder sm· dado o 
de doz.embro do 1900; fazendo as necc.>sa.nas pt'OJectoque acaha do ser vota.do par11, a; · 
operações e revogadas as disposições om ordem do dia da sessão seguinte. . · · 
contrario, · · · · · 

Sala das Com~i~sões,· 27 do novcnihrÔ de 9 Sr. Seabrn (pala Ol'dem) requer 
190 L. -Grtedellta Houril"o.-Araujo Góes, -Yi· voritlca~;ão da vvtação, 
!'i(T.to llfascarenhas.; Proccdcn,lo-so á, wit•ílicacão, rceonheco-so· 
~· 0 projccto oilViado ao Senado. ter ~ido concedida a dispensa ped.id1~ polo: 

Sr. Ca.ssiano do Nascimento por 92 votos 
W. annunciad<\ a vota~ãu do projectu contra. 10. 

n. 105 B, d·o- 19tH, com prtrccor Hobre as 
emendas otferccidas ntt 2' discns8ão tlo pro- I•;' annunciada l~ .votaçã.o .do projecto 
jacto n. 105 l1. (elo Senado)·, t1ue Ci'ett no n. 263 A, clCl l9Dl, quo ftx~ a dcspoza do Mi
Districto Federal mais um officio tio 1·cgistro nisterio da Guert•a para o excrcici.o de 1902 
de hypotliocas, conr" designação do tm·ceiro (2" dísotisSão). · 
(2a discussão.) Em seguida são postos a votos o approva.1!os 

em 2~ discus~o (sll.lvo as emenda~) os so-
O Sa•. PreMidente- A l!sto. pro

jacto o Sr. Tosta olfe~·eceu um roq Her•imlmto 
de infvrmaçõcs que deve proceder nu. vo
taçã o. 

Posto a votos, ~o referido requerimento 
rejeitado. , .• · . . · · 

Em seguida são successiv·amente postos a 
votos e approva.dos em 2a discussão, os se· 
guintos artigos do mesmo projeato n. )05 B, 
de 1901: · 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I.• E' crea.(Io no Diskicto F ederal 

mais ll!U oJllclo de registro do ' hypothcca~ 
com a dosigm'çã.o de. terceiro, flca"ndo o Go
verno nntorizado :t llmna.rcnr os 1imites de 
cada. um. Oprimoiro pt•ovimonto dos~e tor-

guin f;os ;u•l;igos do · 

PROJ~:c•ro 

N. 263- 1901 

O Congresso Naoiooa.l decret a:· 
Ar C. .... , O Presidente da RepulJlica é 

autorizado a despandor com os di ver.;os ser
viços a oarg:> .do Minist"crio da. Guerra,. '" 
qU:i:mtia de 1.6.286:250$"933 assim distribuida:·: 
1 Admínistr:tção Geral tia. 

Guorra.. De accordo com 
n. propoRta............ 202:615$000 -·., 

2 Supremo Tribllnal .MilHa.r . 
·o AuditorBs. Do accordo 
com a proposta..,, .. ,, 129:BOO:;j;rUF :. 
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3 .Diree.~ão Gm•al de Conm
bilitlatlc da. Guena.. 11o 
accordo · eo m a. pr·o-

12 Aj uda. ele eusto. De 
a.ccordo com a. pro-
IJ<lsta •• .• •• • •..•....••• 

. JlOSr.a ..... ,.. " ....... , 238 ::3;30$000 13 
4 Intcndencta. Gor·al tia 

Golouias militares. De 
accol·<lo com a pro-· 

Gucrm. Do accordo 
corri a I>ropos t.a ....... . . 

9 lt1StrttCÇ~to Mi!H:tr. Aug
mentu,da; de lO:OllO$ a 
sub-rubrica. Ti1·o Nac.io-
.nc.it JXII'a organiz~ã.o 
dos concm•sos de tiro. 
!tcduzida 1,le 3 : 000$, n :t~ 
Jliversas llanta!Jens,. a. 
<:onsignaç-,â<) referente . 

posta . . .... ....... _ ... .. 
~Gl :i25.$GOO 14. Obt·as miiU:tres. Au

grnentada.: de 100:000$ 
po.ra continuacão dt~. 
construcr,.ã.o das linhas 
tclcgrapllica.s ostrn.to
gicas nos E3tados do . 
M;tlt o Grosso, I'at•a-

. ni\ c Rio Grande do·Sul; 
c de 700:000$ pa.m con
t inuarão da roconstruc
çãoda fortaleza da Lngo; 

.. ;i. gra.titlca.ç•io para. z·c
genda. de turmas c prc
!ccçõog sobr(} hvgiene 
.millt<lr •......• :. • . . . . . 1. 002:494$.100 

6 Arsena.os e dopu;;i los.
Rubstitna.-se por-Arsc- · 
na.cs, depositos c fot•ta
lczas. Aug mcntatla do 
14:710$ p:~.ra. o pes..Ml.l 

·enca.rJ·C·"'MO da. luz cle
ckica. n'à.s fot•Lu.lczas do 

o 1li:;trihnida. a. impor· 
tancia. de 110:000$ do 
seguin te modo-~ ·40:0(XJ.~ 

· Imbuhy c Santa .Crnz. 
sendo em cada uma doi-
· las: um 'clecn·icista com 
·I :800$ a.npuaes de l{l'a.
tlficaçlio c um fo:.:uista. 
com ·a. dhtrb do 7$000 . · l.IH:385$(JO:J 

7 l~;tln•icas c lauot•atorios. 
-flimi nuid;~ de 10:170$ 
por cxUnguir-so o L.a: 
horatorio Pyrotech llieo 
•le M:ttto Gl'OSi!\1 o 1111· , .. 
gmon t:1da em G:O\JO~ <t ·· 
~uh-rubric;t - Jo'abl'ie<t. 
1!0 Pulvora. do C"xipü·-
p:w:t ilhu·üt :1 opoJ •:tt•io~ 
:t G$001) c:ad:L u m:t •.•• : 

8 f;ct·vh•o de l-!t~udt) , --r h~ 
;t.(:eot•do eom it ]ll'•l[lOSt:.~ 

!) Sol•lus I! g'J':I •; illc::u;iíns . 
-lliminuid<t de IO:DOO$ 

3..15: 100$000 

n;L .~ ulJ-J•nh t·i ca-gmLifl-
caç.õcs, di ver8a.S, o.~pu
ci:~es............... .... I<L650:222$90Q 

·l O J.~tapa~ . -·no u.cco!'du 
c.om i.l. propos~a., accrcs
cent:LOdll·Sc du]lols das 

. pal<tvta.s - Ama::oMs, 
P~t1·à c Malto Grosso -
as seguintes : - c llio 
Grantlo do Sul s6mente 
án S. Bm:ja, ~ant'Anna. 
do Livra.monto c Colo-
Dias do Alto Uruguay . . l5. i97:054.'i<JOO 

11 CI<~S~ti inactiva..'i. De 
accordo com u. pl'o-
posta,., ....... .,~ , ., •• l.lJ01 :3ül:l*'J56 

p:~ra a h'stl-ada de Gua
rapuava. á colonia do 
IgmJ.s.iú; 40:0~;j; para a 
linha t clegra.phica om 
construcção :i foz do 
lguass11 e 30:000$ para. 
a linha tolegraphica. em 
constmcção {~ colonia. 
'do Alto Uruguay, no· 
Rio Gt'a.nde do Sul .. ; .. . 

15. Mu.tel'io.l. RcdHzida de 
130:935$ por sGr snp·· · 
p rimida a sub·consigna
çii() destinada. ao Labo· · 
mtorio Pyrotechnico do 
Matto Gt•usso, n:t im
pol• taucia de 18:0000; o 
por ~m·om a~sim d.i.
minnilb~ as soguiot<•s 
Muu-consigou.çõos : de 
81 :o:35$ :1 d()stinathl ~o 
1\trdamon LO o cal1;<~do 
}l:tra li\. 387 pr:was, por 
~UI' roduzitla. a 215!ji " 
média do cu~to · l'('.S()O' 
cliv·o; e de 4u:o:w:;; a. 
dostioa.da ti l'ilmunt:i 1lo 
c;waJlos, mua.res c ou
kus unilnaes p:1r~ o 
c~orcito. Augmcnta.da. 
do 3CJ:ú00$ pelo <~u
gmento . de :JO:OUO.~ a 
sub-consignação desti
nada. a. medicamentos, 
d1•oga..<;, etc., par a. o 
Laboratorio Phn.rma.
ceutico Milit<w c po[o 
de 20:000$ a HUb·COII
Signa.çã,o" destinada á. . 
luz par.> · qua.rtcis o 
cst;a.helocimcntos mili· 
t:~res, etc .. . · ...... . .. .. 

200:000$000 

97; 9(J8:J277 

7. 97:5: 375$000 
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SESSXO EM ftT Dl!: }H~VEMBRO DE 1901 525 . 

At•t. Fica. o Governo autorizado: . O Sr. Thcnna z Cavalcanti 
I. A rever , Jll1 vigoncia 1lestaloi c sem (pelt.t. 0'·à.:m)-S 1'. Prcsül•lntc, a. medida qno 

a.ugrnont o do dcspeza , as tabcltas do grati- cons1gn<~ a omonc!:t cpH; apl•escmtui·Úlio tem 
fti}IJ.ções de exercícios c abono do ajuda do por fim ~ i não }!Bdil' r1ue <t etapa do ofHeíal 
custo aos officiaes do exercito, tornandu-as do .oxer cJto SBJa )laga de accordo com a lei 
mais equitativas c applicaveis aos officiaes n. 24-?, de 15 do dezembro ele ·18!H, quo estâ 
do quadro e classes. annex<J.s da armada, con- Dm v1gor. 
forme dispõem o · al't. 85 d:1 Constit.uição l?o- O Sr · rela~or na exposição qu o fez mos
dera.l e, art . 3°, ns. 2 c 3, da lei n·. 247, de 15 t.rou que c~tú. de acco_rdo com esta. opinião, 
de _dezembro de 1894. mas conclmu que doVla. ficar em vigenci<l o 

U. A mandar installar em Iorrar conve- · qu~·se votou 0 a.nnc_ P<lssado. O anno pas
nierite, ouvida a. Direcção ~c Sa.ude do Excr- :-~~111votou_-sc 0 seg~1~1te: q ue so I_>a.gas.~o a 
cito, uma. ou mais enfermariu.c; destinadas a. eta.p::1. ao othcJal d o Ol!:Ol'C~~ tanw 
aos officiaes e praças atiactadas de tuber- aqui como em outr-<~o qualquer g u ar!nç.a.o; cn
culose. · tret..1.nto •• io~o munrlo _&\OO que a. vtda de um 

IH. A envia.1• offlcíaos ·competentes, -como para_o~t~ 0 Esta~o <l dl1f~r~nlc _o, ~~·ta.nto, as 
addidos militares, a pa.izcs estr a og.eiros, não condlçoc.~ de 1~ma. gua.r mça.o na.o sao as roe:;-
excédendo de tres, correndo a despeza pela mas !l_e o~t~a~.. :-· . . ., .· . . 
rubrica 9"- SOldos e o-ratificações-e H~- Asstm ~ ~u_Jetf.at o otllc~á.l que esteJ(~ .em 
Etapas. . "'- uma gua~mçao! ~m_qao a,:nd<~ c'~caeu, a p~-

. . . . . · . . sar certas pn~aÇoe.!l._ E1-~ porque, acudm" 
I V. A conttnua.r, . na. vtgencta desta. le1, do a esta. necesstda!!o, n.present.ei IL emenda 

os_ estudos necessar1_os a Ul'gonto co1,1strtt- para. quo o orca.mento fos~e3 v otado, com re~ 
cça.o de u'"ma fol'ro-v1a l!ue hguo o Estad~ la.ção á. etapa, de accordo com a lei cit:ul<l. 
d~ Parana ao de Matto <J:rosso, a qu_al se!a. que Tegula. o caso o o ;,viso de 28 do mesmo 
fetta por p~aça.s ~~ exerc1to, :>ob a du·ecçao mez e anno. Assim, cu providenciava ela 
do ongenhmros Jmhtares. acco1•do eom a.s necossüla,les locaü,g, · 

v. A extinguir o Laboratorio Py1•otcchnico Peço, pois, que a Cam:tra att end:t :.1. miol1:1 
de Ma1ih Grosso, a.pt•oveitando o mat eria l e emend:t. · 
pessoal no · Arsenal d.e Guena e F<tbrica de 
Polvora do mesmo Estado c o edificio para 
aquar~elamento de um batalhão. 

Art. . Fica.m vigorando como CJ•cditos espo
ciaes, para os mesmos fins para. qno foram 
votados, os saldos dos ct'e!lítos concedidos 
pelos decretos ns. 14l, .do 5 do julho do 1893 
e l. 9.23, de 24 de dezembro !IH 189-I. 

Art. Continúa. em vigor o.a r t. 20 da loi 
n. 652, do 23 de nove m bro de 1899, 

E' a.oriuncíada. a. votação das emendas, 
oft'orocidas em 2" discll&lão :w projccto 
n. 263, do 1901, 1lxa.mto a d<klpez<~. !lo M!
nísterio da. Guerra par:1. o exercicio du 
1002. . 

Em saguid:\ ê p oRt<J. a. voto~ o a.pprov;tcla a. 
scguinto emenda. do Sr. Fr:tncisco 811. : 

cA' verb<t-:-Sccrci<Lria tlo Estmlo-accres
conte-so: 

Para pa.ga.mento do tolegrammas exte
riores, 70U$000.» 

E' annunciada a votaçãc> d;~ seguinte emen
da do Sr. Thomaz Cavalcanti: 

«Rub rica l O•: 
Substitua- se a obsena.çio da. ta.bcll;l pela 

seguinte: . _ 
A etapa ISCl'<l. abonada aos officiacs 1le accor

do com a lei n. 2-t7; !lo 15 de dczomln•o do 
1894, o aviso do 28 do moamo mcz o n.nno,» 

O Sr. Onssiano do NascJ
m e nt.o (pela oYrlem)-St•. PPGsitl.en te, em 
resposta ao nobre Doputadc digo que reporto· 
me n.o pa.rccet• que doi, pedindo para. rnaute1• 
o statu quo em ma. ter-i:~ de etapa, tanto mais 
~uanto pc~de de decisão da C:tm:u·a um p ro- . 
Jecto ~,spocta.l a.l!.oranllo n. lc~islaç.'i.o :\tõ cu tio 
om vigor· . 

Po.-;ta a. votos, •i rcjeit.u.da.· ;\ J'cferí<la. omon
da. do Sr . Thomaz Ca.vulc;mti. 

ll' . eonsider<ltl: ~ p rcjuclicado. a omoml:4 6. 
ru brtcn. n. 10. 

Sã.o succo~ai vamo o to po~tas a votos o :tP: 
pc•ova<i:Lc; a.s seguintes onwnrla.s: 

Dos Rrs, Vosp:1~ia.n11 de ;\lhcHtuet·quo o 
oukos: 

~ A' rubrica. n. 14-0cHin se tlir.-Olwa.s 
milita:res- diga-so: Ol11•as militn.rn~. iMlu~ive 
25:000$ para :1 conol ctslo tle t J•abalhog ur 
gentes no quartel dt\ l inh:t rlo s . João (n;t
H.cy. O mais como no p1·ojecto. >) 

E' igualmente <LPlll'ov:J.da a sngt~iu tc modi· 
ftcat',ão da. Commís~ão : 

«A' ru1Jri ca. I4- 0ul•as m ilit..1.res, fn l!lusivo 
20:00(!$ paril. a concluiâ.o de trabalhos ur- · 
gentes no qnarLcl de linha. ele S. João d'El~ 
Rcy. 

Na. rnl.n•ico 15-Ma.tcrial · c sub-rubÍ'ica
A t•sc:Jt:l.l'_'l n lloposituK--Acct•esccntc-se: 
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1 :652$ para concerto do motol' da oflicina 
de maclüna.s do J\rsonal de nnerra rio Podo 
Alegre; f:l:ilOü! p<W<t « compra cln machinas 
quo silo neocss<trias na. orJicina de c:u•pi•ttat•iit 
do mesmo arsenal, afim de U}JGPici<;oal' o tra
ballw e augmentar a sna prodnc..,iu.» 

Po,ta. a votos, é r~j11itada. a mnflnda. {~ ru
brica 15, n. Bl, do Sr. Thomaz Cavalcanti: 

O Sr. Thomaz Cavalcant.i 
(pela ordem) req ucr verifica.r;ão da v otal:ií.o. 

Procedendo-se <L voritica<;1iQ. reconhece-se 
Ler sido a I'<lferida emenda rejeitada por !l7 
votos contra. 16. 

E' <mnnnciada. <t votaç.'to da seguinte emen
da, do Se, Thomaz Ca~valc,'1nti: 

«VI. A doar ao Club Milit:tr um prcdlo 
ectuivn.lente ao qtm foi üoa.do ao Clnb Naval.» 

O Sr. Thonutz Cav;Úen.nti (pela 
o)'(lent) - St•. Presidente, IJC~:> a retirad;t 
d;t minl1a emenda, si i~so importa hmbem 
a. retira,da do substitutivo da Commissão. 

O Sr. Cn.ssin.no do Na.sci
•uento (pel« ordem) -O intuito d:t Com
missão ficou patenLe no seu parec~r : col
loc[l.l' em pel'feito pé de ignn.idado as du;\S 
corpOI·a.~'õcs que sà.o os <lou~ Pl'íacipa.ç"~ es
tQl\19 em que assenta. o l'egimen tlllú ad
aptamos. 

N:'íu houve da noSS<\ pl.l.rt.e o desejo dt~ 
collocn.l' uma. em posíctLo inferior á ot~tr:t ; 
e desde quo o nobre Deputado retira ,~ sua 
emenda, ipso fact&, pat•cco qun v substitu
tivo da Commissã.o t1 excusado. 

Consultada :t Camara, é concedida a. reti
rada peuitla. 

E.' considerado prejudicu.d'o o ~o:,:uinte 
suhst.itutívo da Commissão : 

« E' u Poder Exccuti Vu autorizado U. coder 
au Club Militar d:t Capital Federa.l um ter
l'<mo de propriedade <la Uniiio,ox.isteato nesta. 
Capim!, onLlo o JlHHmo club possa cunstJ•uit• 
um pt·otlio P<~t'a Sttro sé de, em condições iden
tícu.s. <Í3 q ne serviram de uu.se ~~ coss~o de 
um tcrl'ano pat•a. iguu.l fim !cita. au Club 
Naval. » 

E' o p:·ojecto, rtssím emendado, cnvüLdo á 
Cummi~si\o do Orçamen to p!Lra rcdigil- o, 
de accordo com o vcnddo, pat·a a 3" clís
cussiio. 

Posto _a v o tos, t; approvatlo em disctlssiio· 
unic:t o enviado á sancção, o seguinte 

I'ROJECTO 

N. 204 A- 1901 

(Do Senado} 

O Congresso Nl>cionll.t resolve : 
Artigo unico. Fic:1 o Govet•no «ntoriz:~do 

a conccJor ao D1•. Zu.clmriu.s do I~ ego Mon-

teiro, juiz do Triuunal Civil o Criminal, um 
anno de liccw;a., com o respectivo ut·den~do, 
JMl'il tratar de sua saude onde lhe convwr ; 
t•cvogada.s a. disposiçú<~.s em contrario . 

Posto a Yt.>l;os, é :tpprovn.do em <líscussão 
unica, <~ nnviad<> <L Cummissão de Redacç:\u, 
o S('guinto 

I'ROJECT0 

N. 183- 1901 

O Congresso Nacional decr eta : 
Art. I.• Picu. o Po!ler Executivo :wtori 

.z::ulo a conceüer um n.nno (le liceaca, com o 
rmpoctivo ot•tlcuatlo, a o Sr. l•:néas Ferreira. 
Valle, 2° · escripturarlo tla Alfa.mlcga. <le 
Ma.mios, par•a tratar <lo sna. saudc onue jul· 
gar conveniente. · 

Art. .'2." Revogam-se as tlisposiçüos em 
contl'ario. 

Posto a votos, tl appí•t>vn<lo em discussão 
~mica e enviado ú. Commisslu tlc Rolla.cçiio, 
o seguinte ·· 

l'RO.mCTO 

'N. wo-r9ot 
o Congre.>so Nacional roôolve : 
At·tigo unico. E' o Govm•no autorizado a 

concetier ao machinista. elo 2• classe da Es. 
tratl:l t!P. Fm•ro CentrnJ rio Rrazil Achilh'l.~ 
Arnan<l Coutinho um anno de licença. com 
ot•t.lenado, p<wa. tratar d<l sua, saude ondc. lno 
convier ; revogadas a.s disposições om oon
tr·m•io, 

Posto <1. votos, (~ approva.do· em discr!Ssã.o 
unica e enviado <L Commissiiu uo RcU.a.cçã.o, 
o soguinto 

l'fiO,fECTO 

N. 160 - lfJtH 

O Congr•esso N a.cion:\l rnsohrc : 
APtil(o •mico. Fica o Pod<H' J•:xecul.ivo ::m. 

tori;,atlo i~ conce<lc.n· um anno do licença, 
com o onlenado a quo tiver .liroito, a.o ba.
chm•cl Manoel lgnacio Caí•valho do Men
donça, ,juiz seccional tlo P t\ranú., p1ra. tratar 
do su.'1 satHlc onde lhe conyic.r ; revogada~ 
iLS di~posiçüos nm contl'ario. 

Posto a votos, t'l a.ppt•ovttdo em tUscus8íí.o 
unica o enviado á Commí~~1io de Rcclacção, 
o seguinte 

I'lWJ8CTO 

N. '71- 1901 

O Congre.l~o Nacional resolve : 
Al'tigo unico . E' o Pl'Csidentc da Republica 

autorizado a con~cder !Lo cid<~.dã.o Antonio do 
Santa Cecília Juniol', tiel do the~oureiro da 
Delegacia. Fiscal do Thosouro Federal no Es-c 
kulo do 11inas Gceaes, um anno de licença, 
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para. tra.ta.r !lo sua. saudo ondo lbc conv-ier ; 
revogadas as di~posiçõcs em contrario. 

Posto a votos, é n.ppt•ova.do om d.iscussã.o 
unica. o onviado á Commiss1io de ltcdacção 
o seguinte 

l'ROJECTO 

N. 241 ~ 1901 

O Congres:;o Na<:\ionalrosolvo : 
Artigo unico. O GoYm'no é autorizado a 

coaceder um anuo de licença com todo o 
ordenado no Dr. Hcnriq_u~ do .Toledo Dods
wortlt, preparador elfectivo d1•. carteira de 
operações c appa.rolhos da Paculda.de do Me
dicina <).o Rio de Jancir•o, para tra. t:tr de sua. 
so.ude, onde lhe convict' ; rovoga.das a.~ rlis
posições em contra1'io. 

Posto a votos, é ~wprovado em discussão 
unica. e enviado ;i, Com missão do Rodacç'io, o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 184- 1901 

nicr GotlofJ·eflo, Luiz Piza, Benedicto de 
~DuZ<L P- ti!1l'ul<Lll<} IIasslocllet·. 

O Sr. I•r~sidente-ReHpondcram 
a chOJ.matla 117 Deputados. · · 

Vac-sc pt·o~oguir nas votações. 
Pnsta de nuvo a votos a. reforida. emenda. 

do Senado ao 11rojccto n. 167 A, de l901, re
con lloco-ijo t<ll' sido approvada. pot· 92 votos 
contra 14, total-ll6. · 
Po~tn ;~ vot<.t~. <\ approvado mn nova dis

cus~ã.u c envia.<lo il. Commis.:;ã.o do Rodacção, 
o seguintn 

PRO.mCTO 

N. 10~ B-190! 

O Congt•csso Nacional decreta : 
Art. l." J.<'ie<L o Puder Executivo autor iza

do a con<:\odtw dous annos de licença, com 
soldo ;,;imples, ao capitão do corpo de EstQ.do 
Maiol' do m:(}rcito Pedro Botelho da Cunha, 
para. tr;~t;u- de negocius do seu interesse den
tro do pu. i~. 

Art. 2." Rcwogam-se as disposiçõesem 
O Congresso N<Lcional resolve: ·contrario. 
Art. 1. o Fica 0 Poder E:~:ecutivo a.utori'- Em sega ida Hão succc~sivamonto sem lle-

zado a concedm• dous annos de licença, de hatt1 •l.IJPI·ova.t:LS as scgumtos 
~ccordo com o disposto no§ 2• do art. !" do 
toegulamento publicado n<L ordem do dia 
n. 495, de !7 de janeiro tle 1866, ao cu.pitlio 
do corpo de· engenheiros Alfredo Soares do 
Nascimento, para tratar de seu> interesses 
dentro ou fóra; da Rcpublica. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' approvada a seguinte emenda do Senn.do 
ao projecto n. 167 B, de 1901: 

Ao art. 1." Onde SG lê : -concadhla com 
Vflilcimentos ~ diga-se .,-- conccclilla com 
ordenado. · 

O Sr.Dri-;..,io Filho (pela ordem);_ 
roquor verificação. 

Procedendo-se á. verificação, reco n 1tece-se 
ter sido a.· emenda. a.pprovada. pór: 98 votos 
contra. 5. . 

O Sr. Presidente-Não ha nu
mero. 

Va.e-se pt·o~eder á cha.mada. 
Pt•ocedendo-se á chamada, vcr ilica-so te· 

rem-se ausenta.d;) os _Srs . __ Luiz Domingucs, 
Frederico Bot'ges, Trindade, Camillo de Hol
landa, Celso de Souza, Joãq Vieira, Pereira 
de Lyra., .lulio •le Mello, Fausto Car.Loso·, 
Eugenio Tourinho, Eduardo R11.mos, Galdino 
Loreto, Nelson de Vasconcellos, Sá Freire, 
Raul Barroso, Bal'I'OS Franco J U.niol' ,La.mou-

REDACÇÕES 

N. 292 A- 1901 . 

Redacç,7o final do projecto n. 292 , deste anno · 
qv.e Pl'GI'O[Jtt not>omente a aclual sesclúo legis
la!ipa l(l(! o dia 30 de dezem/Jro do c01·rente 
anno 

O Congresso Nacion:1l resolve : 
Artigo unico. E' novamente prorog;tda..a 

actual SOS8ão lcgi~lativa até o d ia 30 de 
dezembco do corrente anno. 

Sil.L:.t das Commissõe.l, 27 de novembro de 
l üO l. Al'a ll)o Góes, - Virictto ;1{ascal'enhas~ 

O Sr. Pr-esidente-'--0 projecto vao 
ser en vi:1do :tO Podet• Exocut i v o para a. for
m<llidado da publicação. Do ocorr ido otllciar
se-ha ao Sonado. 

N. 121 B-1901 

Redacç<íO fi-md do pr ojscto n. 121, deste mínÔ, 
que aulorüc. o [>oder E xeculi-vo a abr ir ao 
Ministerio da J~tst iça e N egocias I n teriores 
o .c?·erlilo de iOU:OUU$, sup ptementm· ao. 
n . 14, do art. 2> da lei n . 746 , de 29 de 
dezembro de 1900 · · 

O Congresso Nacionali•esolve: 
Artigo unic~. Fica o Poder Executivo au....; 

toriz;tdo a abrir ao· Ministerio da Ju~tlç;.~., o 
N cgocius Interiores o crcd i "to tlo I 00: 000$; 
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supptomen tiw ao n. 1 -'I o lo :•,r t . ~!" da. l.ei 
n.í46, de 2!J dü !lewmlm• de 1!11.111 --- !Ji!igon
cias polici:ws- ;lit.zcnrlo rts nc,~essal'i!tS opom
cõe~ o l'evog:vhs as di~lJOsir;ões em con
tra.rio. 

,;" 
S:tb d·~~ Cumm i~süe.~ . i'~l do :trf!vemlJt•o 

de I \JOJ. léil'iato .ilfascarenlt a.~. - Al'CU.(jo 
Góes. 

O Sr. Dricio l•'ilho (pela ordem) 
J'oqucl' vcrilic:tçláJ tla. vot:t~;ão d a. rcdae~ão 
tlnal do pt•ojoct.o u _ 1\?l R, llo H!Ol. 

PPDccdl.'nuo-se :i Ycri llcaçt.o,. r cconhocc- se 
ter sido appr ova,cla. por 1111 votos cont1·;~ :i; 
total I I fi. 

I"' o prnjc.cto n. 121 B, th: l!llll , cuJ:~ retl a
~;,ã.o final :tcab:t de sct• approvacla., enviado 
ao S:~na<lo . 

Sií.o lirl os o julg:1dos 1)hj0cto tlo dt.üi!Jcm•;jo, 
os RngnintiiS 

l'ltrlJP.C1'0S 

N. 2rl:3- lOOt 

Cos-icade ao Gc.ven1n o c1·edito cmt~·ao·J•llúuo· ·io 
de .J: 8()0,::., para .P"ffltmenlo, no c:~:ei'CÍCIO 
tlc 1901:,, do soldo do ccq,if.cio- l,:ncntc Itorlol
phó Ramos Fontes 

A t•t. 1." l•'ica. conecrliuo· ao liovm·no ·o cre
diio rJxtmord inal'io •h~ 3::lGOS, p:u·a :pa.ga.
mcnto, no exer cício de W02, tlo sol,Lo du c;t
pitão-tcnen tc ltodolpho f{;_IJllus Jo'on tes, cuja 
1•eformn, fui :J.ll llu llada. put' <kcr oto <lc S do 
out.u ur·o do corrnn Le a.nno. · . -

Ad. 2 .• [?icn.m r evogada..<> as •lispnsiç:ur.s 
em contmrio. 

Sala das ~esSÕ<'.~. :':3 de novcmbt·o el e 1001. 
- Uod,.igucs !JO>'!~t ,-A' Cummi~slí.o d.o iJ t•
çamcnto. 

N. 294-Wfll 

Det~1·nli,w que t•mhmn a mili,imt:t )H<IJliciclo.(l, , 
. us minutas dos cont;-uclos fi)ilo.< pelr) A'S/.rulo 

co·m. o:nccpçtía dos rclo.ti'l>o.~ a e;)~J''·cstintos 
nacionaes it~ iei'HOS C <'~.'ttWJIOS OU Wj?ACtlCS Cil! 
que fl Estw/o flf/Ul'<! comn lomarlvl' tio cMnbio 

.Consillera.nd•l que noscontrac't.os l':!;'tl iz::;,ti <Js 
,pelo Rst.-ulo co11vmn ~e oh~m·vc:m aS. llt!CI!"""·
l'ias c:lutolas e se faç,am elles oscoimado,: do 
senõos que I'edutHlorn om pt·ojni zo uos illtnt•
·esses nacionaP.'>; 

Considerando tlue isto so nilo obtem n o~ 
QlW se olfectna.m á. ligeira , ~em u r.~tntln P 
r eflexão indis))f!n:S:~VP.is em ne~o~i o.~ clt! quo 
podem J'CsuHa.r ~·t•ios compt·.:nnis;o$ ao pai~; 

C•.lll.'ÜtkJ':wd•l qm• :• puiJJica. a preeia1;ão da. 
Hlillur;a do.~ euntl•;:wtos qne o E~ r.:ulo projectt} 
r • ~:lliza.r·. !!~e póde muito upportunamcnte e 
lr'luito nlt im:uneni1 pr<JpOPcional' ine.~tima
Vr-1.~ êulvol'te ucia~ dos Clltendidos, e salut ;:Lros 
con,;,, Jho$llO todo:: os que se intcr essJ.m polrL 
l.>o<> lU(tt·clla. d<L publica ;ulminislil'aç?io; 

Cons idcrttndo que o conhed mcnto prêYio 
rio teor_ das ~lil;as mi nuta.s pódo ~uscit:w Pl'U
postus .1nc llll ndo meiiJm•os condições P'~ra o 
J•:J~tr io . no,; easos C!l\ que não t t)nha havido 
<:tmcm·roneia publk:L; 

<..:onsiclm·andu qun taf's vanl.;~ cren~ sõ set'li.o 
conf<Cgu itliL~ lllP.tlianto um a mplo regi men do 
!t•a.nca. n :tbsoluta [lllu licitlado do todos os 
a ct l)s atl lll i ni~Lt'ativo,{ da. J l :t.il ll'OZ~\ dos que 
nos O(:cnpiLlH; 
Cun~idm•:uJdo mli~ qun :t JWO]JOsta. ]ln

IJtic:iolarle ]Jutlc i :i.o só monto nohi lit:u• a. il.ltu 
govonta<.:rio tia Rí'pnblic:t, · l:wilita.ndo o 
Pxamo rio seu~ :wtns, tw it:wdo in iusta.s <:!'i
tocas <L r·csl, hl(i1r.s á~ ve7.es orr;.Lda.s, não 
pot• •lG]Jt'CSo do bom-p ul•lieo, l!l<~'l por des
eunbo~cim::nto de mellt.oP meio do ol g:u•;cnti1•; 
consitlnrôi,O<l•J ,,,intl:t que itss im o Estarlo 
a.liloia. dn ~i ;;t·:Lvcs resprlu~:dJi l íJ~•dcs c. ro
vc.~t.e ~('tiS ::etus do imparcí:d isompç:io, 
piJmlo-so a. e:Lvallnil•o do ~nspoi t;~~ íl esd•)U
I'O:l:rs que ~nmpre m:ne<Lm o Pt'OStigio c 
t(i,~~ll~a<!O d a :tdminis t,raçi"io :m pet•ior; por 
mat.s l ll !llnd:vla.s que ~cj:nn ; 

~nsitlr.l':ttHlQ , fln.-Llmente, que : L ma.ior pn· 
llltmdado dt• todo8 us :1c k •S utliciaes q ua.8'llle r 
ü nm dos e<tr:wteristico> fundamentao!! <lu 
systom :o J'Opnhlic:tno cí um:~ uit.S ga.rau tias 
nl:.I.XÍlll<LS d o SU:L ':ill!JiiC: tÇií.o SÍIICOI'II 11 hOll
m da; 

Cull~i ol cra.ntlo, cnt•·et;u1to, cruo h:\ con
tt•:td:Js _em q no. o sigillo é Cf?>!Cilcia l, p;w:~ 
o~se-~ n;w conv uul;, a pr evia ptthlicithl..!t) 
(j ll ll o!'a, sn Jll'Ol!líe, ]Htlilieida.de :Lliti.s i ntP.i
)'a,nwnt(' intlispmHal'•' l 110 •lo rido tomp .. 

O Cl> ll!,r l'll~~o N:wional l'Csof vn ; 

Art. 1. '' Em todo~ os c:mtt.•:u~tos 'l lH1 o 
J.:;;i,: tdo <lll tond ;,, nfliJctuat'; olJser va. t•-se-hu :~ 
ltHIXill1a pnblidd:Ldn, i nHn:·in<lo-so pt•ovia
mCIII;!\ ll:I.'S /'ll [h ; ~8 tln m;titJ l.' CÍ!'CIIlll!)ã.l) a 
l 'CSJ.>t~ctiY:L minutn .• pelo IIIO ilOs uma quín
r.ona, a1d.ns ol :t dal.;t do :tss ignn.tu m <los 
l'IIO~IllO~. 

Pnt·:tgr·apl;n nnico. F:xceptnam-~c os con
í. t•ado!-\ t'l!hti v os:~ nflllH'O.~i. intos n<wiollaf's , 
l rltot•nos n oxtm•nos, on :tiFWiles om que o 
l~st:tlio fig-ure como tont:ulot• 1le cambio. 

.Art .. :~ - ·· Revogh.m-sn a,s ll ispo~içõe,3 t\111 
con ~~·:~nn. 

~:Li:t das SI'S.>lía,~·. :!11' rlo novom bro de 1001. 
- At(,·r.tlo 1-'a!'cltü. . -Bm·bo~« Lima. A ' Com
mi~úo dl) Ot·çamcnlo. 
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M(tVL(hr. coHtar nos offici(u~s da fo·m.((f]a, cmno 
temJ>O do $Bí'v-iço, porrt o effcito da ?'r!fo>·mú, 
o em . qtte ped enco>·am ao r::d in cto Collegio 
Na lliJ.l ott o em que freljtW>tlarara o cw·so rle 
prcparatm·ios anncxo <i Escr, la 1V at•al 

O Cougresso 1\'acionu.l deCÍ'ctu.: 
Al't . l. o Aos officiaes da at·ma1.hl que pcl' · 

t onceram _ao extincto Collegio Naval ou 
que 1\·equcntaram o ~urw de prupa.t·a.tudu~ 
a.nnexo á. F.s·~ola Naval, com p raça de a~pi
ra.nros, ser:~ computado, p<\I';J. o ell'eito da re
forma, esse tempo de serviç-o, clcsdc qLtC 
tenha.m !.ido aproveil"'.mcuto em taes cst.;~
bP.lP.r.imM tns <IP. in~t.t•nc•.•i.o mili.ta.r. 

At'l.. 2 . ·' L:.r~voga.m-sn as disposio;õcs em 
contrari.o. 

Sala d:t~ scsslíc.~. l ü 1lc novemiJro de !!lO I . 
:_Ca1·los Cavaf.c.a;;.ti .-A' Conunissiio de ;>.I;t
rinh:t c Guerra . 

Passa-se á 

SC:GUNDA PARTI•; DA ORDEM DO DIA 

O S1•. Alves Rnrbosn - Peço 11 
·po.hvr:t pela or dem. 

O Sr. Pre sidente - Tom a pat<L
Yra o nobr o Deputado, 

O Sr. Alves Barbosa (pef.a 
o1:dem )- Sr. Prcsíden~.pcdi a P•1hw r a. pa.l':J. 
r e<tucrcr que so digne consultar a Casa. si 
concede prclcroncia. para. a, discussft.o do 
pruject o n . 2l~6 . . 

Tra.t.L-so, Sr. P r esidente, tht discussão 
unica. 1lc uma cmcn1la do Sena.do a.u projeto 
que organiza o qu:\dr o tios m:.whini~tas da 
armada, q nc é um sct•viç-o iDlportanto tia 
marinha ( Apoiados) . 

W UlWL reforma <i qual c.<. ti lig1!.do o..-i.n· 
torcsse de urmt corpor ;tçáo, cp 1e julgo tlign:l 
.de mct•ecct' ossa prelerencia, o pu,r a <llla 
}leço a o.tton<;ão d 1t Cama.m . 

Consultada <1 Camara, é cmlccdida a prC'· 
ferencia p edida. 

FJm seguida, é a.nnunciu.d:t a. di,cus~Ko 
unic:\. do substitut ivo do Senado ao projecto 
n. a77, de 1900 (286, de l90l) d<t Co,ma.l'a do~ 
Deputmlos, que roorgunjza, o qu:tdro dos 
roll.chi nistas nll.vao~ (additivo doc>ta~iulo llil. 
3<> di$cussão do projec&o n . 37 A, ele 1900 .
Vitlo JH'ujectus ns. 184, do 1898, do SCil<tdn, 
o 37 f, do 1900, da Cn,mur:t dos Tlcpn
tados. 

E' n.nnunci:o.da, a l' dbcn>>ão rlo projccto 
tl'. 21).\l .'\ , dQ WIJ I, <t\ltot•iznntl0 o Governo a. 
dcspondnt' at/1 :i quantia. dr. 50:000$ para 
anxi Ji;;,r· as 1.h1pezas tlc in,.;t;tllaçã.o e o.;; t ra· 
balltos Jo Co ng ressu Agr·icola ; 

Ninguem pedindo u paluvm, é encorrada a. 
discussão e (!.diada a vot ação . 

E' sem. debate cncm>rf\UG em 2• discu.;s."io o 
artigo unico do projccto n. 267, de HIOI, 
autor•izand.o o Podet• Executivo a. abrir 
ao Ministerio d:~ Fazenda o credito de' 
477:121$B20, ouro, supplcm cntar ·ã verba, 
n. 35 tio ar t . 28 du.lei n. 745, de 29 ele 
dezembro de 1900, fica.mlo <tdiada a vo
La.ç:iio; 

Jo!' a.nnunci:l.(lo\ :\ 2~ di"-<\U::Siio do pt•ojncto 
n. ~3, 1lc 1001, <m toriza.ndo o P o!lcr 
g!tccu Livo a abril' ao Minislerio da Fazenda. 
os ol'Cilitos cxt.raordin;~rios do 2 :6i6$i<t3, · 
out•o, o 2.1J54:5no.~:{32. pap nl, ]xtra. a.ttender 
ao pa.gamünto dü dividas ([O oxcrcieios 
findos, 

V nem :.L Mc~á, si'ío lida.~ !l apoi.1.d.:J.s, a~. se-.. 
guintr,s 

EMilNDAS 

Ao pt•ojccto n. 25:-:, de WOI : 

Em vez tlc 2 .054 :500$.'332, dig~·so :-
2 . 9:J5:~(JO~i32, sondo l :800$ pa1·a. pagamento 
tlo a lngncl do prcdi o que sel'\'e de armazem 
1l:l. :Mesa. de Rendàs Goraes de S. r'l·ancisco 
do Sul, relativo ao periotl o de I" de j:meiro . 
; ~ 3l de dezembro de 1;-;gg, ele accordo com 
o aviso do Minístm·io da Fazewla., consta.nto 
do officio n. 2:32, de 9 do sowmbro de 1901. 

Sala da.s sessões, 2i de novembro do 190L 
- Lui:: Gualbe1·to. 

Accre.sccntc-se :- E' o Gove1•no i.gua.lmcnte 
:mtorízado a ahrh· o m·edito necossario iW 
pa.~amcnto do tet'l}o <~ddiciona.L da etapa aos 
ofllci:tos qne servi>·em nos ggt;ulos do P:u·:i., 
Amazonas e i\l;~tto-GI'o.,;o dur<tnto o a.nno de 
19tH , ad-mstw· 1lo que se foz nesse cxm·cicio 
com os oiTiciaos do exercito em set•viço no~ 
mesmos T~~ta(lO.l, nos t e!'mos do a r t. 17 da. 
lei n. 74:J, de 2{) do dezembro de 1900. 

Sala das sessões, 27 do novembro do 1901. 
-lim·bosa Li:m.a . 

Accrescen to-se :-J~' o Governo igualmente 
auctorizado a <\br i r o cl'edito de 12:00()$ 
parll. o íim de, ad instar do que se tem feito. 
nos demai:; ministerios, paga.r aos auxiliares 
incumbidos da. organizaçã o dus elementos 
pat·a. os l'elatorios do Ministcrio da Guer ra. 
nos aonos de 1899, 1900 e H.IO l. 

Ningucm pedin1l o a. pala.v1·a., (: encerrn.da. n. Sn.la. das sessões, 27 de novembro de IDO!. 
discu~sãu e adia.ti<L a. vola.,:':í.o . ---llrwbos{t L im.a. 

C~noaro, Vol. Vlt 67 
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:\dditivo : 
At·t. Fica. o Gr.vol'llO ig na lmcntn an~o-

rizarlo a. ma.mlar p<~g<Ll' ao S1·. GJ'<tcioso Alvos 
de Aza.mbuja. o qun lhe deve a. União, como 
rept•e.>entant~ do Brazil na Exposição do 
Chicago. 

Sa.la das sessões, 27 <lc novom bro de 190 1. 
At{l'edo Vm·elta. 

·O 81•·. llricio Filho - S!'. P l'C.-<i· 
<lente, n ão ~ó este projocto como o <cn tel'ior 
cnc.er1'allJ. mato1•ia~ ;pto comp01•bm nma 
larga rliscusll."ío, moJ•mcul.o o projecto an te
cetlcn t;e; eu , pol'ém, r<'.,rrvnr-me-hci 1'<\l':t, 
em 3& rlii<CU:$.'1ÍÍ.O, f;\ZOI' a.s consi<lor:wõos quo 
o a~sumpt.o, importante como é , reclam:t. 

Atlio entlj:o p;ua:<.< ponolN•açõo;.: •ruo ti nhn. n 
fa.zor e liraito-mcagora a m<uHl<Lt' ao cl'c<lito 
uma emen•l:t •tne repu to ,Ja ma io1· j11~tiç:\, 
cntt•og:.Lndo-:1 ao oxr.l:\reciilo critcrio tl<~ com
missão r., mai.< L:mlo, ao o.;cbu·eld, Jo ct•itorio 
tla. Ca.mam. 

Vem ;t 1\fesa., é lida o apoi:ula, <1 soguinto 

Accrosccnto·sc <L ruiH'ic:t - Minbtcl'io •la 
Guerra. 

P•wa pagamento ao De. l .uiz C:tr los Dnqno 
};strudn, soja ai!rlitada a. ·qu:uJtia do 9: 1)5-ls , 
importancil\ rrue deixon <lc reco!Jr.r, q nando 

·em cJfe0tivo exnl'cic io de professor cto Col
legio !IH!itar, de 15 tle jnlho. de 1897 :1 ( i Je 
ja.noil'o de 1899. 

Sala das sa~sõos, 211k no~nmbro do 1901 . 
- B•·icio Filho . 

O Sr. Galdino Lol'cto ( ·)- St•. 
l'rcsirlenf;c, qn:tno!o cs!;u,::t sobro :1 Mos;t o 
projccto n. ~OG, dc!,, i;t; ann o, p:tra l'CCobol' 
emonrlns, 1.ive a ltom·tt tle snbmr.ttcl' :1 
considcr:v;1io da Cama.rtt, uma. cmondu que 
recebeu o n. 25, e qne foi s nhscl'ip ta ta.mLem 
pelo meu !Jonrurlo collega, S1• . Jo:;(j J\lon-
~rilim. · 

l~si;:L omemta. aproscnf:a.da, como disso, ·ao 
orçamento do Mioistorio do Exterior 01\L 
assim concebirla: ' 

"Accresccn~e-so onde convier. A' &~nia 
Casa. de MisllriconH:t d:\ Vlctoria. !0:000$ 
que foram conce11idos pela loi n . 2G6. de 24 
dedozombro do IS!H, n fJIIC nrto ll.to · fot'aln 
entregues . ~ 

('J K~t~ diseu•·so 11ão foi revisto polo orado1·. 

F.st;~ emon!la, Sr. Presidente, teve o se
g llin Kc pa.reC(•t~ : 

" A Commis.<>ã.o não a.ccci ta a emenda. Ao 
•tne p:neco, e~.~os 10:000$ pn.rn a. Santa. Cn.s(l. 
lle Mislll'icordla d:J. Victoria, cahirain em 
excrcicio fin•to. A Com missão lembra aos 
signat;u•íos d<.L emenda. que a. n.presen tem a,o 
prõjccto a entrar na. ordem do dia, o que 
manda pag;u' contas ig u;1.os, pt'OCCS.;;;\<las e 
ro!acionad<.IS pelo poclct' competente . 

No Orç•o.monto do Interior ú qn•~ não ha. 
loga.r pal'a. ella. >> . 

A' vi~W. dllste lhu·eccr da ltonrttda Com
mi~ei\o do Orç:tmcnto entendi :não· fazer es
forço }ln.ra. a p nssa.gem da emenda.. 

lJmw rlize:r que a.ccoitei o conselho dado 
pela honrada Commi&<i\o de Orçamento. 

J<~ ·eomo ~o ofrerece a vez do discu tü•-se o 
pPojocto qne a bro um credito para pa.ga· 
montO 1lo <i i \'Ol'S:\S Llospezas cahidas em exor· 
cieio findo, tonlw a. honra de l.l.ll!'cscnta.r ú. 
consideração da Cama.ra. a emenda que não 
p.mrle ser a.pprov:ul:t no Orça.mento do In
terior , IJOI' pa.rocer :í. lwnra.d;t (;ommissão 
de Orçamento quo o Ioga r mai.~ propl'io era 
o pt•o,jecto que ot•a se discute. 

Vô. V. Ex., S r·. P residente, quo não c1 mim 
pt•oposit'> demor.1r a passagem de:ste pro
,j,cto; c, lembt•a.lldo o lla.recer Ja. Commi3sil.o 
d!' Üt'Ç<'l.manto, não tenho ouit·o fim sinão 
;\sscgurar Lllll va!'eccr f,wo'r:wol <1 emenda. 
lj UO Ol':l. <\}ll'OSOIIiO. 

O quo nu qnct•o é inv1)car a coh ercnci:l. da 
Commissã.J llo.-Orcamrmto para quando tiver 
de dar parecer sobre ~ emendas apresenta
das a este projecto. 

Vê V. Ex . , Sr .Presitlente, quo a minha 
emen da, si não soffr eu uma impugnação· 
seria. na Commi~:-;;.í.o quando se tratava do 
orc;<1.mento tio iuter iot·, si · apona.s o quo do
terminou o llat•ecer contrm•io foi o entender 
a Commi.ssão quo esta emencla· estaria. mil
llwr coHoca.da no projccto quo ma.nd:t a.b'f'il' 
o et•eilito p:U'(I. pagar U$ 1lespoza~ do excrei
d n fi tl1lo, nii o é do i:!sporar q uo desta. vez a. 
emenda so.1Tr:1 impugn:\~t' por parto drt 
hont·:.t.da Commi.':to'lào; si pot•ém esta. imptt
gnação a.pp:1.roco1', torci então occasiã.o de 
justiticat• minha emenda.. 

Sr. Presidente, a lei dc24 do dczcmhro de 
lt'>!J4 consignou um auxilio para. a Santa. 
Ca.s~1 de Mi.>et•icordia. da Victot•ia do 10:000$. 

O Poder Exocutivo,depois de onvitlo o Tri· 
bunal do Contas, expediu as noccssa.rias Ol'
dons pa.ra. set' entregne á. S::t.n ta Casa. ·cte Mi
soricordi:~. a importa.ncia do au~ilio que o 
Congresso Nacional houvo por bem conce
der-lho. 

Pol' ci t•cumstll.ncias que não rl pPeciso rcfe· 
r ir neste ,momento, a santa Casa de Mise
l'icoPdia. d\\ Victoria não rncei~P-n o auxi I io 
q ue a lct de I:W·I lhe concedem. .. 
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E' por isto que resolvi apresentar tst~ quando em ~tembro fiz sentir á. Camat•a o 
omenci!)., oepoNndo que . olla .torá. pa.r~cet· perigo qne corria a. nac:Lo do ver encerra.r-se / 
favora.vcl da Commi;;sü~o. c mal:> rio que 1sto, o Congresso som quo 1'ossom votados os or-
a a.cceit::tção da Camara. Q<tmentos para o cxercicio faturo, f11cto 

· t.c l:.-menta.vol e cuja. responsabilidade oã.o a.t-
Vcm á. Mesa.,~ lida c a.pohttla., a. segum ' tribui ao Poder Executivo, ;to Poder Legis-

lativo, a. este ou <tquelle gl'upo da Camara., 
E~IENDA mas a um conjuncto de cil•cumsta.ncia.s oriun-

de t90f do dü. propria. polít ica. nacional e chamei 
Ao p1·ojecto n. 253• · p<wa isso a at tençio d.o todos os meus colle-

Accrescentem•se lO:OOOfoiOOO. papel, para pa.. ga.s, sem llistincção de matizes em que $6 
ga.r á. Santa. Casa. ue Misc.d(,ordia. da Vi- possa.m ar:hll.l' divididos, porque não póde 
ctoria a quantia. qtte lhe fol concediCI~ pela havm• maior .prejuizo ao rcgimeu republi~ 
lei de 24 ile llozembt•o de ! 8~!4 o quo nao lhe cn.no·do quo nós não cumprirmos a primor
foi etttregue. dia! da nossa missão, que é dotat• o Poder 

Sala. das sésSÕCil, 27 de novembro de 1901. Executivo das leis do meio com que possa 
. governa r o paiz. . 

- Galdino Loreto . Portanto, solemnemcnte declaro que a. 
minha a.cção não obedece a outro intuito, 

O Sr. Ca.ssiano. do Nasci- sinão o de contribuir com a maioria ou com 
I'Jlent-o - ( ·) Sr. Presidente , qu;.tndo me a totalidade ua Camara,no intuito de ser util 
inscrevi ·para discutir a, ma~ria._ constante a.o Governo de meu pa.iz o,~ RcpulJUca.. 
<lo pl'Ojecto n. 253, de IUOl , na~ t wha our.ro Ainda umo. vez declaro a ·qualquer dos 
intuito sinã.o abtevi<lt' o ma.1s possiYel a. meus collega.9 que pJdem ficar tranquillos r~ 
discussão ; ma.s ;iú. quo me tocou a P<Llavr<1, este l'cspeíto, porque cu JJiio sou, nem nunca. 
sej:t-me permittido fa.zer a.l~um;ts refm•en- fui homem de cogitat' n collocaçã.o em planos 
cias <tOS discursos do meu tllustre collegn superiores; quero ·viver· sempre na ousou
por Sergipe, pl'onunci<tdos ne;ta. Casi1 ante· rü.l.àclo com <1 convicçlío elo que noHs;t posiç.ão 
TlOntcm o hontom (I nouto, sendo que ao ul- sirvo melhor ao pa.iz do qne se estivesse 
ti mo tlestes diseorsos nã.o tive :1 fortuna. tlc colltlC<tdo oh1 evidcnciu, molestando a.sstm 
a.s~i3tir,por me ach;Lr um tantoit!_eonunOtliLtlo quem quer quo seja. 
e nãotcrpodidocompat•ccerá sessa.o nocturnu.. E' preciso, pois, IJlie flquc consignado ao 

De n.mbos os discursos que o meu honrado meu honl'ado collega. ou u. qualquet' outro 
collcgn. fez, .e~ culligi q~e S. Ex . e.stt•anha:va. membro desta Casa que attribue a minha. 
a. feição pollt.lca a. r espeito dos ult1mos dw.~ acçiio política neste recinto o desejo de 
da. ca.mara. dos Deputados, c em diYcrsos manter-me em plano superiol', que o meu 
topicos do ambas as ora.çõcs, S. JÇ:<. fi1zia intuito unico é collaborr.\r para. que o Ooo~ 
referencias á minhu. pes~oa., insinuando ou vemo poss<L ter a.s leis do melo de quo 
1leixa.ndo ver o per igo .que havia. em mo precisa. 
converter le.mlcr da C;~mar;, dos Dopltt.a,los . Dest<l arte, o meu sympa.tllico collcga pot• 

P · 1 N- Ser<>ipe, ou quc:>.m f1uer quo snjü. quo queira. 
O S~t. FAuaTo CAIW0~ ' 1 - errgo <to I d.esgobriL· na minlm att itmle o dosejo de mo 
O Sa. CASSIANO uo NASCIMENTO- Declaro coUocat· om cod;~ uvltlencla pOde ficar certo 

ao meu colloga, 1mra aquiolal-o, qu~ fui 1to qno não t enho sernelha.nto eogit.a('.ão o 
em tempo l eade>· da. Camara. dos Doput~do.s. quo, pot'IO<J.nto, .nã.o pódo ha.vm· esse pm•igo. 
quando honrado com a. conful.n~ .• d[l. In1i:orm Dada. essa cxplica.oão. sento-me porquo nã., 
U.os meus colleóas. · qnct•ia propi'ÜLn:tcn!c diseutir o cecd.it? o .sim 

Posto quo tonho. <t con;;ciencia. quo dos~a r.uwr es.~;\ tloclara.çtto quo ospot•o Sl~ttsln.ru. a.o 
confia.nç<.~. não desmnreei, em todo o c:1.~o mon prr.zallo collcga. 
acontecimentos politicos, quo j á. relatei :i 
Cé\mara., fizet•a.m com que eu me collocassu o Sr. Fausto Cardoso vom, em 
em sec-undo plano, segundo plano em que poucas p;~ lo.nas, rospondm· a.o ora.dor quo o 
me encontrá gostog;~montc O Só sinto quo a a.nt r:ootleu. D~ modo a.l~um pet•det•ia. a sua 
minh:t indivi<lua.lidado politica. cadtt vez se habitual C<tlffi<t si o illnstre representante 
nã.o apague mais para !3Vita.t• a m<l vontade do Rio Grantlc do Sul il>.>so escolhido leacle•· 
do quo.lquor dos meu., honrados collcgas. da. maioria. da Camara.; estimaritt a. tê que 

Fique, :portanto, o meu honrado colloga por tal fac to se clésse,proporeiona.ndo o ons~jo do 
Sergipe U.escat?ç·.adu , ,POl"que a acçlío q~c te· se rorma.rcm os partidos da. Ropublica -
nho dosenvolvtdo ult101a.mcnte,Sr·. Prestdcu- bollo idca.L por cuja. victoria o omdor se !.em 
t e, obedece aos intuitos revola.dos da tribuna, batido <lié hoje . 

Ninguem rnai~ pedindo u. pala v r a., é cn-
!·) Este diSc\J rB> nôio fui revisto pelo orador. CCI'I'<ld<t <t 2' tliSCliS.~ãO do artigo UniCO do 

' 
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11l'O.íedo n. 2~:3, rio 1 ~01, ·ii c<~.n•'lo :trli:l!la. a. 
YOl;a,l _'ã.o ;t,Ü'~ (}ltO a. CoiHlhH:--;fi,ú t1 t~•. ])H.I.'OI ~fW 
sol)l'(~ a s 0-!11<\tld:\s oil'< ~l'<\ci<l:l~. 

1~· annuncü.tla a. 2" tli~:•:u~~iio 1l•> lll'tljccto 
11. fi:! A, da iUOl, :iltcrando o.cl:t~~" 1', n. 1, 
da~ TarilitS das Alfantieg:ts . 

O Sr. I.amn •·tüu~---:\ u l,n,~ d< l cn!:m.r 
,no.cxa.mc da matel'ict r'rll dciJa.te, nstr:<llh:<, 
(jU:' 11m projeclu tle tanta nragui tnrlc 11 c;uc 
1:ão de pm·to .interc.,:.~a. :1. i ndtJ.~u·i<~ pn..;;ur·il 
dn;; 1\st:ulo~ de Mina~. Goy:LZ o .Mat~o <lros,:o, 
r.cnha. soifl'ido r e:ws pr!'ltcrif;i'!Cs. 

Nií.o accusa :t Mes:1; a.•~ignala f! facto. ch;t
mando p ; tr:L {'[te: ~1111 att.en•:i'io, a fi 111 rk q ne 
pos..-~;,. o 11r:>jccto tet' m:tt•cli:L cclcl'<', :~Yi.~t:\ 
da con \·cnk·ncia. íllH ~ a 1nuUida. eu culTa .. 

Rl~<pondt•J·:i. aos or:t.,!ot·o:-; {i"" o Ii!'C·cc,Jo
rmn, c jn~íifio:J.J'á. uma. emonurt, que r npnta 
JJCCessal'i :~ c Clll ll oppol'iunamentn mandarú 
<i. Mesa. 

No~n. que a. maioria do . .,; lcgislarlorcs n.pro
veitaram o dobat1;, uns para. discntil·om :1-S· 
sumptos de uu w.Ls onkJI,,, c ou i;r·os pa.m ftl 
zerom J)llpo$íção, c ria. mr.d cria, H]lenas :;o 
occ11p<ira.m incidentemente para. doclal':ol' 
qUi:, cmlJ:>J'lt 1hos J.X>.rec.:s~c olovo.do o ini.· 
pu,LO, dariam os seus Yotos ao pl't.\jectu . 

:';L, dvus oradores discutit•am <1 a.~~umpto : 
o; Sr.~ . Pcwcit·a d.c Ly1·a c Petlr•o l'cmüm
btlco. O primcil'o dos dons, cn i. r ;) ontt·u..~ 
ohsorvações de somenos impcn•t:l.ncia, a. fH l'll11l 
c~tar COIHencidu do quo em Mimts nlio h<J. 
gado suCiicionw para o cun:;umo o o Sr. Poclt·o 
Pol'l1;1mbuco. apú$ loug;\s con,it.l.nrações,<~dn· 
b'adas do muit:L m•mlacidadc· c ironia., peJ?· 
guMou si. por\·cntnra., tinha.m siclo ouvi•los 
o ' in ~e >·e:~.~:ufos c <[110m t iuha. ·rcclamaclo esta 
alt!•t·a~;i\o úo \,a.r if<tS, terminando o scn bri
lltanto discuJ'ScJ com muito p:~t l'iotismo, M O
c itando :1 l't~prc.-:cn taçào de Minas <J. eonti
n u:tr nesta CiLill}mnh:L con tn1 o mal~ill<IU.<J 
monopolio ![UC inflllieita. o sou ~~~tado o a Ca
pil:.l l•'nderal. 

Est 1 ~ monopolio, diz o omdor, ú mnn. Ca
lallria, q nn cu 11& <1 0 111 ~ r·.u l.111j'' um J.wv1·ador 
::t.pllnas in H" minc o um 8rdtJ!Ul~ de l'ÍCo), :i 

. cu.,t;L ol ll.~ hui:uloir·o~:, cri:tdo,·cs c inve.t•tJi st:lS 
uo~ Esr.atl vs llo Milns (le)';~e.> , noy>LZ c Mar.to 
Gro~so o 1la e'}Jocnlaçito to1·pe, inuucont.o o 
indecorosa feit:L :i p;Lciliü<O, ordcim, l<tl>O· 
río~a o mo~mo:J ~oJL etfor:L pupula(:ão elos ta 
Capir.al. · 

<Juor que om breve ~!:\ torne nma. JW\J i· 
dacla o l)l'incipio cconu.mico da otl'ct·t.c. c tl:• 
p l'ocura, ost;LIJo iceendo-se a. m<t l;et.n ç~ >. Jiv t·cJ 
c rospeil;tndo-Hc ;~ <.;onsütui~:ão dn 2·1 do l·'c· 
VOl'CÍ!'O, 

Tem o dnvee do 1;ornar bnm clttr o qne a 
h onr:tcl:t hancarlu. de l'er nam huc1J nii.u impu
g nou o p rojcr: tOJ, p;u·<t U.at· um:L l'C~!>Uot.:.t <A.O 

e.~íl:\<:.t.•n· rlo .li>nwl d o Cr.mmcl·r;io , de J niz d0 

l•'út·a .. qt m foi ínj1rstu pMa. corn a. repl'OSimt,a.· 
,.;,ü tlo Min:cs Gm·;Lc~ tm~t;l. C:1sa. 
' O :-;r. JJt•. Antonio Ca1•Ios Rihoit•o de An· 
tlrarl:~. '' este o nome do rl1da.cto~ d" folha. 
<lc .Ju iz de Fôt·a. . da11do conb. :.ws seus lei ~ 
(;r11:t:s tio~ olnu ,,,:e$ h:tviolos no~ ta. Ca.sa., <J.rrit·m:~ 
(1uo o lJl'<ojeei;o n. 62 A, apcz;ll' de ~omiJ;\
tirl.u ,~om ;ü•tltn' o impngn<ldo com m ultu. vc
hol110l1CÍtl peliL lwnt·a.th bancada <lo Pernam
buco, não t.inlt:~ onc<JIJb•a.do n;~ reprcsont:~
':àu ele i\lioas un1.<1 vo7. rprc ~H Jr.vantassc rim 
~11<~. tlofesa. 

Dir. qnc ostc seu illustt·e ;tmigo foi injust,>, 
o 1 r.jn~to ,t:ratui t:unc~ntc pat~L com a. l'Opi.'C· 
XOII t ;LGiifJ ele ~[i lia.~ . 

N i> o tl.it·:~ rtuo alia devesse mcJt'Ccct· olo· 
gio~ ; rlt r;i. apon:~~ 11110 cl!a t ínll:L o tl i 1•ei tt1 ele 
colll:u · ao menos com o silencio tio r ed:tetot• 
do Jomut tio Comme1·cio, ele Juiz elo Fút•u.. 

A banc<Lrla mineiea. houve-se nesta queS· 
tão com muiio tino, crit e!'io e patriotismo. 
nito vindo ;l t r·lbnna. disentit• o que n ão fo i 
il11PH!:naclo r. nlill contribuindo, portant.o, 
p:n·a. demor:l.l' o protcll<1r a P<ts~agom de mo· 
tlio.!a ~l.o impot•tauto par~L a in•lustda pas
tor·il . 

Em <~tten ~;·ão e por dcfcrenci:1 ;j, hont'ttd.a. 
lnncad"' tt,~ Pcrnll.muuco, ;.wtes de justificar 
a cm,.md:~, uc)tnl!u~twt.l'<i. rpw· o~ Est:tdo:< do 
Minas, Goy:lz c Matto Gl'osso produzem :;::~do 
S\.l flicieutc ]1<l.l\1 O ECU C<JllSUlUO G pa.t•a. O 
con •11 1UO do S. P a.ulo, Rio de Janch•o o df'.s ta 
Capitt\ l ; rlemonstril.rá. <1uc actualmcnto ha. 
excesso de pnx.l ur:ção sobre o consumo i <tue 
r,1te tom tliminuido ex•raot·dina.ria.mente no 
mcrca.lo nt<Lis irnpo\·~;tntc, o de Sa.nta C1•uz, 
~~l. h:\ 11 n:~tt'O :mm;s a est:\ pat•ts~ ~os4n_ o 
11ttCto ,[o nwnopoi!O, c quo · r.<;t.a dtmw uH::t.a 
do con~nmo nã o deve :;o r at,ri buida á. crise 
por r1n t; a·tr•avcs,;a o paiz, pot'<\m unic:L 11 nx
clnsir:tmente a nã.u sor e.-ta. Capital :Llla.sto!-
citta pelo rcg-imen ·cl;L livre mat <Lnça.. • 

Dcnl!Oil:>tl·:tl'<i <t tw :L aHeJ'<l.ção ~rLS t:LI'ilhs 
!'oi insta.ntomcmtn r•c:cf:mJ <Lcb, estn ann•J, pot· 
mi lhat•c.> de hr·a.zilc:iros <LI H~ se dctliéimt :í. iu· 
dust.r i:t, pa~tul'i l, em muita.~ ropr·c~otrl;a<;{il1~ 
dil·igiit:.s ~i C:t.m:n·n, J\tzctuto espoeia! menr:lln 
d:.L .I'CPl'OSilOt:u;ã.o du CIJffimm·cio desta Ca
pitn l, q11e !oi jnsti!icada pnlo honrado Depu
r.adu J) l) l' Uoy<-Lz, o Sr. Cileonol.llr·anc!iio, c 
llnal. trw ntc rnustrat·á quo o impus·to, quo p:1-
r·eccu e lnmnu aos i!lust!'(]~ rllpt•nson tllntn.~ 
de Pernambuco, m:i.o o é e, polo conn•a.J•iu, !) 
rnOt iiH' r1uo impo.->tus ~ irnil:u·c~; dú a fguni! 
p;~iws d:L l•:u ,•op;L; que não e~ t.."io na .. '>! eupcli· 
r;õt~~ do Bt'>LZil, ist,o 1l, que :tittd<J. preciz:tm (le 
itnpr!l't<tçiiu estr<tngcira, porque não pt·udu
zmn suiHclento pat•a o consumo . 

Far, o ld.-;tor·ieo da impot•t<lçft.o pln.tiolt , 
HH•l>l~ t·<A.ul!o u ntuncro e lcv.Wb.'>imu de rcz.t~:o~ 
ÍIH[)(Jt' Li~tla..<; no :u1nu U(! 1896, a.fa.:stawlo IH ~'l:la. 
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occasíão, quasi quo por completo. a ~~oncnr-~. O. Sr_. nri .. ?io Filho- Sr. Pre 
rcn. cia c ? C•)lllrncrdo_do gado _n:tciul~:;t tlcs··. te s.HI~.~,n-o, .n:w, ~t~;cutt este.' ~. ~l'~J :cl;O em !·• d_l~:, 
mercado unportantJSclllllo de San C:t U1u;;. cn"~''"• rcscn c~rlllu-mc 1~<11 a l~tzel-o lll ·~~-~ 

Faz 0 lli~lm'ico do i•ripo.,;tt) at;tuu,l tlo t:-•$. :.:n-.lo,_ i,;;;u c), (J~l:LJH~O fn~s·l üi~uut_üh 0111 ~-- ; 
c 1no,; r« <lll:.1es o,; moLivo~ que aet.uar.\l1l no o JWt>.JCe!;o _e~ r.a ellcct tvamcnte em ;!,"<h.~.

espirito u:1 lxwc:td:t mineir:. quaüo, em lf\911 cu~ic~ c , :w algum tan to long:1~ :ts c onst
nCI.o pcdw imposto pn,l·,ccr,bn isf.a, como faz dm~il:'·"'cs que l.cnho '' expcntlt)<' ~obl't ) ci te . 
<V'I)l'<J.. ·l\Io;tra comn l)l'ogrctlitt a ind ustl'ia ~:w eun~ava q ue '' lJJ,•,leri :L IJlllkssc St!l' 
p·~storil, ltn·o por quatro annos da impor- ho.1n dch:mda, 1;amos CJr:J,m o~ Pl'O.JOCtos nu. 
ta,ção platín:1. Mostr:t quo h<J, cxco~so de J'll'O· ul'dem tlo d1a col.lucados ê\ntr.s della .. 
du·c~'ão p~Ll'<l. aggt•av:1l' a.inlla. mais esta. tlifficil Não tenho cnl mii.os algnm:~,s nobs qt!U 
8itua~,(i,) d:L indu>tr-i:L p:L,Cm·iL Dcrnt.on,;tm. ao f<tzcm indi>Jpüns:.\vcís l l:W:L o d.; ,'IJatc do 
quo, em I SUl, lwuve_importaç1in de g~d:J lli:t- projodu vor tonto. 
tino, devit.h :L clcvaç:ao da taxn. ca.m!.nal c 11U0 Attf'ntlcndll, pot' cnnsoqnenr. ia,:.L t ud:ts ostlts 
o consumo tem diminuído exteaol'din:~ria- con:oider·açõt~s, :L pnxu ad.m it.tid:t nlJst:t Ca
munfAJ nc>tcs qu:ttru "nnus, cornp:tea<lo eurn m:u·a 0 a que a llclra ji~ v;w :~rioank~tla, 
o numero do rr~zc~ aba1;id<t·'l om 1800, uHimo pnie r.pm Jlnuc"s rninlllo~ nog I'e .{t:tm pat'a 
:Lnno dn. mat<tnç;~ livre, t:ll1 l lU mil rrJzcs. a ultimação dos no.<sos tr:~billho;; , venho 

Attl'íhue <t dirninuü;fio clu ('.<mwmo nost:t impott·:tt· do V. Ex , ,, gJ·:,ç:t de p el'ntit Llt" 
C:~pitcll ao monupolio e, p:trou demonstl'al-u, 11110 ':1 discu;;.;ão elo pru_jeci;o llquo adiada . 
conlp<tl'<t " rjuc ~e pass;t em S. Panltl, sob " 
1·r•.gimcn da livre m;ti;ança c o lltlO se pa,s.~a O Sr.. Pm:srnK\"1'P.-Atl.end,•ndo ao ado<tll"' 
(!.qUi. tafl<J d:.t lJOI'it C il;~VGl' UIILI'Oo Ol 'adOl'CS in-

DommtSi;r;J, fJUC n í111posto pedirlo no pro- :<cl'ipto$, Jic:. adi:u.!u, a discus~ãu . 
jcctn llão (j cleva.rlu, o COillp:~ra-u :1 Ílllj)(J~t.os Vem :1 Mc.<<l., (j liil:l , avoiad:t c poBt.<1 eon-
simi l:~rc~ rla l t:tlü.~ . Suiss:,, Au~l.ri;1., Alltnna- juncmmonJ;c em üi~cu~s:iu , a Rcguiucu 
.nh•~ e l<'I':L11ç:t. Mm ii'<L o •F H) estes paize~ Mzc-
l':l.m,. ([tt:wdu t ivct·am nect!~e<iU.;c,lc de ~c g-a-
l'<tn t;ir Cllltka as inrpurt:t<;~ullH c, t,r;tngoi l':t~ 
u o bmwfido lJilü lhes advoin das b.t•ifh~ 
IH'O i.ceciuni~t:t~." 

Pa'iS:\ <~ ju.:;tificü.r a su:~ cmond"·• 
Nilo comprc~~cntlc como sn poss :1, f.a,t·ifhl· 

o gado aiJ:LGido, D. :iiu 8et' <L um ta nto pot' 
Jdfo . 

tii P<~s.~~u· o Jll'•Jjr!du como t~si.:'L, tle rrtw 
modo ~<! ct~br-<LI'<Í. o .irnpusl;o I IÇ ll t i' i'~o qne 
:1. Sllit Ci!ll'lllh lll<J,IJlla Sll[l}li'Ílllil' :J.~ p:d:J.\'J'iLS 
<(g-~~~ ln aha1.i<lo>> •pm ft;.çU1':tia Jlu lll'o,jeel;o Clll 
tltllmf,tJ. 

~1-••n.L:t ígll:dnl!JJJI.o :t, ~~~" <:JJmn,[:L wppd
mít• "·' olJJ:t~ p:davras «JHIJ'I.o~ ntnt•ír.imo,;,, 
'fllll L:tlllbnm <!sf::'w no [11'ujucr,,,, JIDI'(]I' '·*~n
tlo as,;hn, ~n potlet•:t eiJ«g;~. L' "'' '"''"llt'llo do 
ga•lo tfllt'\ OIHI'at· Jl<ll' via. lluvi:Ll niür p:!.g':ll' 
o nueus3:J.I'Í<I 'illlJIIISI.O. A sun omtl lt•la., Jtc•,;!:t 
11<1.no, tl:l t'f)t(:lc<;ão igu;d á tl<t8 i;:u·il'as t.ll'" 
md~te11 f, t:s . 

Ao )11'0j,! clo n. ü!J A , de t 9Vf 

Ao al't. 1". Onde 'c cLz- g<1do va.ccu m em 
Jl(: rn1 a b:ot.ido, importado pelo~ por ws ma• 
J·iiimo~ da Hepublica, 30$, rliga-sc-gado 
vaceum, :308000. 

S:t!:.t da.~ ~essõc:; , 27 de novembro do l90l, 
- La·nun·Une . 

O Sr. Luiz .. ;:lJ~tlbe•• t.o (4o Sec1·e
lar i •J servi;l(/o <Ir: 1") liJ'uccde ; ~ leitura <lo 
~)(!g'Ui n te: 

EXP1ml8NTJI 

Oflicios: D<m t:unl.wm :1 ~u:. as;ign<Lt ltl':t :1. OJJI.r: t. 
eHHJil tl:.t, do mui I,~. itnp(ln:.mcht, <tue n~,o Do ~~-. 1" :)ocrel,:wio do Scti:tdo, do 26 rltl 
~Ol';t agot':.t ju"tific<et(:t , porque tle~i;a t~tt'Ol'<l. r:IH•mntr), enviuuJo UJll dos autographos da. 
está oncatTeg:.Mlo o seu colkgn, Si'. IIc nnt·.- re~oluçüo rio Cougl'o~so N:wional, devida
JWgiltlo üo Moraes, 111te o f:tl':l cont o 1naior mentn ~anccionatlaj ;J.u torizando o P oder 
bt•ilhantisrno. Executivo <L :.bdt• o c red ito oxtr:tordinarío 

São P.~ta~ :J.s co n~illet·a•;Ões 'lllü e nle nllcu tlo 8:00:!8 p~•m. p:tgumcnt" d o a luguel d(l> 
uovol' l~1zcr . c<.tsa em qun l'unccion ou de soi;ombro a do" 

Mand;t sua cmnn,la :í. Mos:t , ,,,gl'w.loco ft wmht''' de 18 90 a !Jclog;wü t l<iseat nu Es i.adi'J 
Ca.ma.m os monwnt<1S tlo :~1;t.onr;Tlo que lhe iJll Rio Gran(lc <lo Sul, lJ o do 20:000$, sup"' 
'lispcnsou o í'i 1~ votos pu.m llllC o p:1,trioti~- ]Jlemen taJ' ;í. Yr.r l!:t !!" - Caix~ de Amor·ti~ 
mo se,j;t o u nieo !ho<tl a gaio,r a C~tm:.tl'<J,, 1.;1~·~to- da. !oi JJ. 740,_ do :?D tle dezembro · 
quando olla tiver de votu t· o }lro,joci;o CJ.UD do !DOO :wt. 28 -- As~Jgn:t!m·;~ do notils, ~ 
acu.lm de aprccü,r . (Mttito úm;1; -omito ltcm . ) !lnf.,~iL·au:t, 
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Do m esmo sonhm•, do ho,ic, e<mnm.wic:antlo 
que, ncs~>;L dt•t;t, o Sc11ado enviuu (L Htll1Ci}1i<J 
pt'c:>idenci<Li t~ resotução tl<} Congt·c::.~o Nt\ · 
ciona l auto!"iza.ndo o P oder Executivo :L 
conceder um an no <ic liccn~<\ com Ll or<l emtdo 
a que ti ver dü·cito v.o ;-l•' c~crip r<ut'aJ•io do 
Tribun~ü Llc Cont.;~s JtlStl d~ !llol'll\~~ - - ln
t eiL;ada . 

Requerim()ntos : 
De Francisco Antonit1 Ma.rtin~; conserva

tlor da lliblioth!lC;L Flumincn>o, :rctlindo ison 
ção de portes . - A.' Comrui~.~<to do OJ•ça
roanto. 

!>e Antonio l"ranci~o uo Olivci m li'urtndo, 
conductor do tt·cm da E~trada. do Forro 
CJntra,] do Bt•a,zil, pedinrlo m ais um :.nncJ 
de liccnç~ para trat<l.r de s ua saudc. 
A' Commissão de Petições e Poderes. 

De Antonio Co1•rêa de A vila, pedindo cre· 
dito para. pagamento do que lhe deYo a. Fa· 
zenda Nacion<Ll, em virtude de sentenç;1, ju· 
dicia.ria. - A' Commioslo rle Orçalilcnto. 

·--------------~~ 
mo~idade desvalida. as pessoas \)ara as quaes 
füram vinculadas desses bens as que men?s 
se aproveitassem, po~so dizer e g~~a.nt~r 
que cómeça.ram a re~eber este b~ueticto so
ment ll. de 1843 para. ca. 

Reoolhido o.vinculo de Jag uaró. por lei de 
14 de outu hro da 1843 , e orden~do QUB fos: 
sem em praça, em 1876, pude-se dn_;lr, que fo1 
posto termo a essa secula r qnefilU.O; e a es
tbrços do meu particular amigo, ex-~epy
tado, representante dessa circumscrJPÇ~~ 
eleitoral, justam~nte do. tcr1•a. que lb_e lo1 
berço, o Sr. Rodolpho de 4--br~u, · ded1ca.do 
servidor de sua. patl'ia, e pnne~palmente do 
seu torrão natal, con~eguiu a Santa Cll.Sa 
de Misericordia Jiqm da.r o legaúo a que 
tinha direito. 

g • assim que em 1895 <~ SantM Ca.">a. recc· 
bea nove contos c t anto, como saldo da 
quan tia que se deposita.r<J. nas <Ltca.s do Thc
som·o. 

Como acabei do mostrai' a V. Ex., n1i.o <Í 
O Sr. 'ViJ•iat;o Masca:~.·enhas(') do Jwjr: que a i mportancia desse t~gado, por

- Sr. Presidente, pedi a pahHra com o in- tonccn ~e ;í Santa Cas<t de S;~bam e n.o H!)S
tuito uníco de f<.~Zúl' p1•osonte á Ca.m:l l'a. do~ pital do~ J.azaros, cxi~tio.t nas arcas do The
DeJ:utado;; umo.t reprcscn ta.çiio (j U•:! me foi SOUI'O, 

c ndm·ecada pcto provedor da Santa Casn. de Portanto, .~i as eonto.s fussom f~ita~ como 
Misericordia de Sa.ba.rá. c Hospital uc La· dovlr1.m ser, conforme mll.nda.m a JU8tlÇ<I c a 
:zaros, reclamando conh·a a oxecuçii.o forçada. Cltuld;u.le, Hliu. seria. ;1gum o Thcsonro, o r_o
a que;~ s ubmetteu o Govet•no cobr:m<L<> a cl<\mante poc·ém .~im, a Srtnt<l. C1tsa; n:.to 
quanti<t de l :73G~O, ju lgando·:l como tlc- vil·i<~ 0 Thcs611ro' r eclama. r cnergica.uwntn, 
v edora. a 11onto de 11romovcr cxeclll;ã.o forçada 

A historia. dcso~t exigencia. por p:n·tc do <:OnH·:~ aquella casa , com ordem de h:tst<~ 
l 'hcsouro vom tlc loJJ~:ul :ttt , do l7~7 . Jlu i1Lie;t, m ;tndando que foss?Ol postos no 

:t.Iais de um ~cuio, }loh; , temos de ro- olho da 1·nu. os pobres o mJSet'o_s laz<u·os, 
troa.gir para pt·ocm·a.t• os seus i'nmlauwn to~ . SOJifrcmlo a ·ti<lr . physic:t o a doi' mora l , 

No snculo pa.ssa.tlo um aua~l.:ulo }luJ•tuguez, quando <i obrigaç-ão do Governo velar pela 
ostahelccido na ontã.o capi t :Hli :~ <.le Min:1s, :;u1·tc dos infelizes. 
possuindo gmndcs JlO~:;es:;üos t nnitor i:\·•s, Mas c.~tou certo <tttc o novc~no <LO meu 
r ot i ra.ndo-so dc:;tc Jlid ll à que se a chaw1 t 
lig:\.llo como <t uma :<.~J~unda p<~tt•i: t, l'esolvcu p:tiz ;~ t:tl nii.o ~c ·~b:ll:mç;wil; o.~t:n ' cer ·o <JUU 
CI'Í<Il' liiÇOS aos q uat1~ unido o ~ou JlllllJC uüo o Congt·o~<O .Nttcion:d. !'ahor:~ pur "~lbt•o a 
putles.'>!l ~01• ollo IJSquoci<lo. ~ ~~sns !': t<:to~ , bulo m<Ho r1u:mto •~ su fazorolll 

E' ·~~sim que A11tun io dtJ Abt•<m Uuiumrfíe~ as t:<~nl:t..~ conw <levem, os po!JJ"c:; são os IJ.IIO 
p r'O]JfJZ :~" govcr·no do l'ot'ln~: ~ t . :t ontflo t.ccm <ló tli rcito o exigil' · 
Ma.t•i<l I, que se vinculava as ~u:lll pt·opt·ic· I;:~ra. maior in~mwç1lo do rJ liC ;~c: tlJo <lc af
dadP.s nu capitu ni:t tlc Minas, p rtro. qu~ das Ht•mttr, rCrJuci c·o a V. Ex. qno a l'Opro~cota
l'ondas tos:;cm ma.ntid:.s ins tituições de carl· ção do;sas· pias instit.uiQões sej<t pnblica~La 
dadc e instJ·ucç~o ú rnucidadc desvalida. no Jorn<ü <la. Casa, üe modo r1ue tt ·Commls-

Por alvará de 23 d" novembro de 1787 foi ·são do Orçamento po~su guiar a Ca.mara ao 
0 pedido a.tteadtdo e tantas outras proprle- ~ou voto mat~ accrt:do. 
dadas territoriaes fora~. VJn culada.s ; do ren · . Ante~ <le tloixar ~t tribuna tlevo 1lcclarar 
dimento fez-se uma d!Vlsa<? em c~nco pa.rte_e, · r1uo nu. <;ommí$s\1o J.c Orçamen to ~st.lt o H
toC:llndo tres partes p~ra. a tundaçao_ e cust!:!L,O ltt~iot'o Depú t<~do Sr. FTanci.~co Vo<glo, quo, 
desse estabelecimen~o de e~ucaçao. e ·carJ· conhccodot' de pe1•to da pia inst ituição dos 
dade, e as outt•as mms, r edu zrdas a <lmhe1ro, l:!z:u•o.~. 80 aeha perf'eit ~men~o Lmbili tlltlo •~ 
remctt1d~s para Portugal. _ ol'icnt:J.r, niiosó ,. Commissão. como a.C;tm;~r:t 

Mas _nndo de ! IJ_llg'l data osta qoos~o d~ tlol:l Doput.ados, conforme maud~;,m o ~u·o1Lu 
laguara, e sondo Jtistamcnte os pobtes e ,\ c :L j ns~iç;~. 

(' ) Eale discurso não roi reyisto pelq ortldo1·. Tenho coucl~itlu~ (Muita bem.; muilo bem .> 
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Santa Casa rle Mísoricordl•• do S;\ht~t·;í., !fi 
dr. novembro de tOOI. 

.I<.:xms. S1-s. Mcmb1·os do Cong t·osso Fcélct•al 
- :\ Mo:;a. J\dminü;trativa ria S<tnt.a C:Lsa de 
Miscricordlu. o Hospital do Lazaros de Sa.. 
lJa.r:í., por seu Provedor abaixo a ssigna.do, 
vem r i:lpr\!.senh r a esb pakiotica corpo· 
ração Jl edindo a r.omissã·) da divida do 
1:736~''1, quo o Ucverno Federal cx:igc il -1.~ 
mesmas pias insWuiçõos, mandando cxc
cut.al-as por eàsa. quantia.. 

Exms. Senhores, n. Ol'igcm da divida. é a 
seguinte : 

Em u mu. liq uida.çiw f~i L:l. em 180::i, no· 
Thosouro, para pag;tmento das qui.nta.s pa.r
tes do extincto vinculo do Jaguara, mts 
quaes os pios esittbelecimon tos tinham duos, 
o Thcsouro pagott, conf<Jrme su:t con'ta, oi to 
contús c tanto da. liquidação feit •• até 180 l. 
Tempos depois r eclamou ter pago a ma is a 
rcferidti quan~ia de 1 :i36.~250, som a.pro
scn tar conta corrente ou outro q ualq uor 
documento quo most1'<1"SO a obrigação de:>~cs 
pios estabolecitul'ntos. 

Ora, considerando a crise por q uc :~tt·a.vossa 
o Estado de Minas. o eshdo pt•ocario do8 
dous estabelecimentos, o gt•andc n umot•o dn 
ontermm; <tue de diversos pon tos do ~~>t:ulo 
concorro iJ. ellns, pela facilidade rle t ransprH'LO 
pela. B~trada. de Fer r o Cen tral ; 

Considerando mais quo o Ho.~pital .te L•.l· 
za.ros dc~ta eidalle é o unico cxistmite 0111 
Minas o que dos potlBrc3 publicos itllen;Ls 
tem roocbido, JlOL' duas Yor.cs, 2:0flú$. comu 
auxilio, prestand'> r ca.es sot·viço~ t~os in !il
lizcs t\ta.<:;l.dos do torriv lllnl.;Ü; c 
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lllustros S1·s . Il•miios - Ih mais de um 
seculo qnc o capitão An tonio do Ahreu Gui
marães, cav•~tlciro profe~so d:1 Or dem tle , 
Chl'isto ~ negocümtc cs ta.bclcciuo (~ rua do 
L>trgo do Carmo e m Li.;l.to<1, concebeu a ini· 
ciativ;~ rlo fumlo.r ncsl<L ci!lade um hosp it..'tl . 
de carida.d.c. 

Residindo Longos ano os no Brazil,a.mando-
o como sua aegund<L patria onde adquiriu 
gmndc fur t.u na .. l'Ctir ou-sc mais tarde para. 
l'Ol·t ug<tl, seu pniz natal , doi x<Lndo o coronel 
Fl'ancisco do Abrcu Guimarãe~ , seu sobrinho 
na arlministração das vastas e nbenima.s 
faz·3ntlas que pos.~ui<~. na. então comaL·ca llc 

.Sabar;~, e que so dcnominava.m Ja.guára, 
Vargcm Comprida., Mucambo, Riacho de 
Ant(l., P<to de Cheiro, Mello:~, Forqu ilha c 
B<Lrra do Rio·do Mello. 

Tod[ts estu.s fi~zcnd:JS ost :tvD.m :per feita.· 
monto mou &adf18 com bons machinismos para 
os divct·sos misteres du. lavoura, possuindo 
a.ind<~ olcvado Jlümero do escravos c g l'ando 
q ua.n t i dado do c l'ia.ções di versct.S . 

l•:m 1787, jti.. no ducli nio da vida, oontind!J 
o lJa.lejar lia morte o não tendo fi lhos, resol
veu p:1ra. boa exequibiliuade tle llCLl intuito 
pr()put• ao govemo de D. Maria. I vincular 
:tqnnli:J.~ poR~t\S;!Õc,; , pat·a. com seus rendi
mentos serem J'tlndados c m:lntidtJS ostabelc· 
c imontQ>; <lo c:~.rida.do o orluca\\l'í.o do moninos 
pobre.~ . 

Acccitando ;~quoll ;~ [H'0[1osta., n govcmo 
mcb·opolita no expediu 110 mesmo anuo o Do
ereto de 4 t l.c .ftLnho n 011 Val'á uo 27 de Setcm· 
IH•o, amhus eonfit'Bmllos polu do 23 u() Novom
bt•n quo vuiu l'ü).(ulu.montar ·~ atlministraçüo 
rlo vilt(!ttlll, tendo por• sórlo n fazomla. do Ja.. 
gt:iLt•a.. ~ 
So~untlu n •lisposto no§ li dcsto :dva.rtí., 11 

toLa lid:lAlc ria!:! l'<'ll!las da.~ lhzendas viocul;~
Considcr:Lndo, finttlnwnto, IJUC u scn udi lkio <lu.~ scl'i•t olivi<li<l:t om cinco pa rtos iguaos, 

prooi8:L :Lctu:dmontc rl c1 conou!'t.us pt'OI1tp l.o1! ~OIHio t.ro~ p:t t•tus dt !~tinada~ p ttl'tL as duspc· 
<lo ~ogurança, como do~ 1no an••s Ilt·oct:;.L o s:Ls llu. :tllmin ls t;>;.L~,;w, cns~oio tlo 1lou~ cstRbe
rla. S:tnta. Cl.l.sa de Mism•iooJ'tJ i:l, o <[IW si lilt• h:cinwntos llll in.•tL·twçáo n:t fazend:t Jo Ja· 
do.;lalc1ula 11 rooeita dc~sc.~ osta.bt:lcciutont;os g-ml.t·a., til'lllltio-so <linrl•l 8011$ tmru. ~or·ccn co
com a. lfll1LO tía. noct>.'!SMiu. pat'•l " pagamento tt-oguos :i Ot•,lom Tm·coiL'lL do Ca.t•mo dost<t 
1L1 rlivida, tor-J.o ollo.~ do limit;Ll' cxtt•:wrdi· cioli.l.{lc, :Liltn do ma.n~or um hospital do carl
nari<1 mcnk' o nurnoro de rlocntcs quo terão d;ttlc nas casa~ nobre.> que o instituidor po:;.
do receber om ~ous lei Los, espera c confia. a snin. á t·ua uu Fogo; ·a 43 , reduzida. a. il.i
Mest~ Administrativa qne os>a. pcqnemt tli· nlteiru, seria. rcrncttid<t ao Recolhimento do 
vida lho .set•li. perdoada, a.ttendcnd•j :ünUa. Reg-o; o a 5~ ftna. lmentc roservo.da para o 
que o Governo teve em sous cofres muitos instituidor, pasr.aria, por sna morte, á Jun1><1. 
contos de réis pal'tenccntcs (1 esses oshbelo- Real do Hospi ta l 1Lo Cttldas, a quem. elle 
cimentos, som pagar juros, como t udó so. võ nomeára. sua to~ta.menteira. 
do impresso que :tos ta. :~.compa.nha.. L:trgo tempo tlccorrcu-:!e a.tó a insta.llaçiio . 

EJ(ms. Srs. si o pedido da. Mesa. Adminís- da Jun ta Governativa. do vinctllo, sendo 
· t.r<~o1iva dos dons pio8 c!ltn.bclccimcn!;os nii.o <1 disto pL"inoipal motivo t~ di tnculda.dcs do 
do rigorosu. justiç•a., é ao monos do perfei ta· co mmunicaçá.o então oxist.ontes cntee a Mc
cquídu.Je: ê uma pequena. lll>llloli1 quo o l'hc· t ropole cu. Colon ii1 Br<t'lildra. . Sóom 1802, 
sou1·o p11blico dt~ a. centenas de pobre~ soccot·· isto ú, t4 a.ntws depois d<t ct•oaçiiu do vinculo 
ridos por o.':lso.<J dotts osta.ll~lecimontos. - ~e já. semlo mot·to o· bonomcrito capitão i\. n
O provodOI', Bclll.o Rpamiuo11das. t uuio de Abt·ou Ottilll<lrã.os, é qno 1bi defini· 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 21105/2015 10:24 +Página 15 de 36 

ANNAES t)A CAl\riARA 

tivame11tu in~Lallaila <L p Junt:\ vOYUl'lla·. Irc:o>titnitl<1 '' ÍJ'Ill<HiéhMln, f.an to o c!Iiliclo 
i;lva do Jaguú.ra, compost;~,, ~cg·utlllo o Re· L'lll que funccionav;t o hospital eumo "pen· 
gimcnto inteJ'IJO que b:liXOil com O alvar;'~ de São de 81)0~;, 1)aS~:tram aO domínio tb , IUBS• 
2il de Nuvcrnl.ll'o, de t,t•es ccclc~iast.ico~, tt•<)S ma pol' eJl<~ito dt~ lei n, 1 !l0, de 27 de 
seculares e um Prosí<lonto, podendo ser o-;1;u m:n·ço do 1840, cn.~qndo ns,i m a atl!ninis· 
civil ou ecc1esb~tico. Graçii:) e ingnrcnci:t ela Oz·dem do Car mo. 

Acontece tlUe depois d:l. in;ütll;\ç.\o da Comquantu io;l,<t.lléMla a ü·m;\Jld<~llc .o sou 
Junta, po1' motivos Slll)Ct'vcnietri.c.s, c11 j,1 lc- htHpital ~ô comc~'Otl do recc;bcr enfermo,; a. 
gitimida.ue c ot'lgem nil.o Jne fui possível 2 rlu dm:emlwo ele 18:~·1, l;enúo t.rabdo inin• 
c.onhecer, constituiu-~e 0 coronel Fra.ncisco terwptamontc. atú o a.nno prox.imo findo 
Abreu Gnimn.rães e o Rcco1himcmo do Rego, 9.:~92 enCcrm •s. De~de a inst;ü la.çf\.o <Lté 
-cmdoros do vinculo, facto e~tc que !lctorml· ago:;i;u de }87C. m•.mtevc-so o hospi tal com 
nau uma luta renhida perante os tl'ibun<\es, raras pcn&Õcd que l'ece bitt cto vinclllo do 
entro a Junta c esses credores. Por cLfdto .L~gu;lra, 1~gados, douçlío>, loterias provin
do um~• rclwesontaçã.o dcst''' ;1 D. Maria. I cia.e~. nnn gora.!, e mais expedien tes lem
toi expedido o a1Yclr<L de 5 de Fevereiro de brados pelos seus dedicados mordomos. 
1810, que >eiu modificar o de 2:l !le Novem- E:>.tincr.o o vinculo do J a.g11 il.nt, em -virtu
bro, na parte refe1:ente ;t ·li~tribuiçüo • elas ele (Lt lei de 14 de otlt ltbt•o de 184:1, ces
rendas do vinculo. Sêln(lo su•• tlllmi n btração em i853 peh\ con-

soqucntc <l.l't'cmat.;~ção d'as iil,zend t\.,g do Ja.-
Segundo as ordens ox.pl'C>S<t:> naquellr. ai- guar;1 e onk:ls, só crn. a,g o~to do 1876 pondo 

vará, ficou <1 junt<1 govet•m.tiva obrigada a. ü•manJadc razor ::cquisiÇ\ií.o do 80 apolicos 
ao pagamento dos ct•edores por prc.~t.açõe~ get•ae:; de con i;o (lfl rêi~. Mais t ttl'(lC, como 
annuaos, o elo re.'tante, su.l va~ as desp.:zi.iS e o JH'odncto das liqnídu,çõos snbsoqusntes, 
custeio das fhzendas, tirar-se·hia os 800$ a ;).rl.quit'iu mais 110 <1polices, ficando porcanto 
que era. obrigada pal'D. com a. Orílem do t t t · t · Carmo o ~eu tx~ eimoni.o cons i ·u1uo com u. quan 1a. 

D c • , u · lO ele l\)0:000:-;00U. 
e oruJrat -se assw~ annos sem que POL' interrru•dío do coronel RoJ.olpho dg 

~sta nada rccebe3se da JUnta., que sohro pt\~- 1 Ahrcu ,;emrn'e solicito e dedicado aos en-
testo de cr"'ndes de<P""" ~ fu•·t··v·a-~·' setllprn ' . b"' ' "''"·· .:. " ·;v·· ~· tgrandecirncnto~ de.~tat.srra,conseguiu-sc ncs-
ao pag.~mcuto ?aquel~n; l~emu.o, at~.: ~[LtCl 8011- _. tecxct•cicio a liquidação fintd cujo pro,lucto 
do Interposta~ a requ1s1çao_ du, -refonda Or·j foi ·~pplica.dll ;i ~·J npr a rl c ;.,1·s oito . poii-
dem ~ ü.UtOl''(l~rlp do OUVl'11)" d·• ClllU" l'C' " . . 1 

. J ' ' <t 
• •"' • ' w ' . u. c • " ' ·'· '

1
' C<'~ de con r. o rl.c r6i~ c uma do q inhcntos 

;utzl ~eremt. da Cu~!m, eonse~mu a mesma j ni'H l'd~. ficando d~stt form~. elcv~do o s eu 
ccc} .r. uma. pr~staç a.o de 800.-:;oUUO._ , pé~tl'imonio ·~ I 98:5~JO$, que lhe g:Lranta um 
HabtlJtad;t, pots, com cst<1 !In•~ntia, }ez. a rendimento annn;ll rie ccrc<~ d() JU:000$000. 

<tbe~·tura solemne üo lwsp1t:t'l, ctn ?l (~ll ,Tulgo de m.e ll 1..hwer, •1ntes de pôr fecho 
·nEt!O de 1812, em PL'O'CllÇ[L (~O comn~l;S:I.l'IO ;t rsta pc•qucnn, not.icia, consignn.r aqui, 
geral <l:t Ordem Patlrr. _.Toarru~m i\!a.rtan') de c:.Hno p1·0i~u o homenagem, o norno daqticl~ 
Son~a GtWl'l':t de Ar:.tii.]O Godtnho. lo,; it'llÜOS (jllC v~Llioso.~·~crviço~ vros t:muu a 

Dahl em di:Lntc, dnmntr: 20 a.nno . .;, J'cco· este o~t:\bokc.tlllCo~o. AssignRlo em p r·imeiro 
bem a 01•dcm rn:\is um:t prcs r:tç:io do 81ltl;i\, lo~<tl' n rtl ) lllil ,]o Rnv . Pa.1h•c Mc~tru Mar ia.· 
senuo mani,J,lu o lwspHaL enrn os scrr,.,; pe- !li) do ScJll~ t Sil vino, vcr·dadciro :Lpostolo 
qncno~ rocur,:o.~ o n.-mwla~. esl,a.ncla n111it. ts ,[;~ c;u•i(tuül, c11j•) COI'aç3.o v :tz i\ÚO nos 
vezes pz·osr.o~ :\ feclml-o pd:t cttt•un·~ia dn molde-: d:d gz'<\lldcs vü·tu,[e~. consagr ou 
üwios pccunlarios. o,; ultimo:> ;uHw~ üo ~u:1 oxl~t.encia, aol'l 

l~in:.drnente pu!' inieiatii' ;L da Socic<l<ttll~ Sl~t·viços dest:t c:~S<t , O crun f'l)i a sut~ 
Pa.<~ilic:tdo!'t\ , l'hila.nll'upíct~ c Oc!'ensuri.l. dtt <trlmí n'i~ t;t•;wã.u nu periG1lo ,re l O u.nnos. 
Libcrdatlo o Const it.uir,:ií.u, oni;iio cxi~tontn con~ecwt.ivos, O('.cup~\Jido somproc o a lto posto 
nestu. ciJ.aJ.c. foi futll\,~da :.t innamhdo d;~ de pt·esidentc, ahi cstlio <tS <~cta~ attcstamlo 
Misct•icordia. sendu ;,:cus c~r.:üutos u.pprov;L- O$ sws grandes c ino1vidu,vcis serviços, o :>eu 
dos pulo Exmo. Bispo Díocc~ano, em 2 de tleyotamento p;:tra com os pohres enrermos, 
ago.~to e 110la. regoucia do lmpcrio em 11 tcJJdo pm·:t todos pala. v r· a.~ da conforto e 
do outubro do 18:32. A lO de de1.emb1'o de~~e ungirias llc tlrnor, Eleito om 1832, seu pr i
mc.~mo anno, ·presente o jniz U.c pa.% da pa- melro pt·csülontc, for nos annos .~ubsuquen 
l'ochiu. tcncni;c-coronel Antonio Mtu·t ins ·1la te,; sr.,mpr·o reeleito, servindo até H de julho 
Cost~\ e seu escrivã o, foi 1avl'tLda a. acttt tia de 184,1, di:~ em quo se deu o seu infausto 
inst:tlla.ção da irmandtlíle, c, em acto se- pu.~mmont.o. 
guiuo, p[•csontoN :n il'mft.os, :pr•ocnd~u-Rc :í Stwec,1oa-tllA o lm·ão 1ln Sah:m:í., qtte, <lc· 
eleiçü.o da primeira me~:.~ ttdminisn·a.tiva pois /lo insti&tü;lot', ninguem llliÜS é credor 
que éloge11 para. ~eu pre:·;idontc u Pndre-MI.l:;- d ; ~ IH:n cmm•, :n~ in. da ;:asa, pelos v:di:~sos sor•· 
tl'u M<tl'i;J,JlO <lu ::;ousa 1'ilvit:o. vit;u' pl'esl;:~,llo,; !Hil' e~tc lWJll'li'Iu ir·mit,), C\Jja. 
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i)a~agom pela administrnç,1.o é a~signahda p<~.ra iostrucção de meninos. pobres; outro; 
por grandes feitos, sendo para notat· além p:1ra. educaçio de dom;cl!u.:; necessit<tda.s, 
rle outros melhoramentos, a costrucç.ão do um hóspit:Ll, em sitio proprio, competcnf.Q 
vasto cditicio em que funccion<t a.ctm1lment.c para a CU1'<1 do mal do S. ·L:tzu.ro que na.· 
o hospital. Eleüo mordomo em· 1832, serviu quello continantc van gra.~s:~ndo ; um sub
ató 184•1, sendo eleito entã.u pt•csidente, posto sidio annual para· a cura de outras eoformi· 
este que oocupou sempre p or eloições succes- ilu.dcs, que não scj<\m contagiosas na villa do 
sivas, para deixa.l-o a !4 de Julho de 18tH, Saba.r<'~. e um rendimento perpetuo para a.s 
em ra.zao de seus pauecimGntos pliysicos. convertidas tlo rocolhimeu~o do Rego, junto 

Thcotonio Rodrigues Dourado, e.'lpirito a Lisbõa ; on·erccendo para. fundç. e subsis
vcrdadeieamente phila.ntht'opica., foi tambem i tencia , e adeant<tmcnto u.s vastas e utei:; 
rlnra.nte ~ongos annos t hcsoureir•o d'.l. casa po~sessõos que tem naquellu. ooma.roa. , dono· 
prestu.nclo neste cargo merito~os servi~,os. minadas ,Tagoára, Va.rge Comprida, Mo· 

As administrações anturiores obedecendo ca.mbo, Riacho de Anta, Pau de Cheiro, For
aos justos sentimentos ·de grat idão, m<tnd<~- (iUilh:J., Mello, barra do Rio Mello com engo
ram culloca1• rer.ratos a oleo destes di>tinctos nhos, fabrica, casas, escravos, gados c crca.
írmãos na galeria dos hflnemeritos da. c<tsa. çõe.~, além de muittLs legoas de tcl'!'as mine-

Devo confessar que se não fôrt1 o esforço o· raus do que se toem extt•ahido o póde extrair 
'tlbnega.ção dcs ics irmãos, p or certo o hospi- m11.is ouro ; propondo se div idi•· o pt·oducto, 
da.l tceia ccr~ado s na'l portas pelas ditficul- o liquido rendimento do dito funuo em cinco 
eades que o assoberb~Lram em dilferentes partos iguaos ; reservando uma para. dispo!.' 
dpochas. dolli livromentfl om vifla., ou por sua. morte; 
· De 1832 a es ta pa.ri e tem tido a. casa os applica.nuo outra. descle já para o sobre

seguintes presidentes: 1" P<1di·e M~whno do d1to recolhimento das convertidas do Rego ; · 
Sousa Silvino; 2• Ba.L·ão de Sa.hu.rá; ;{• BariLo de.~tinando as outras tres para, tiramlo-se 
do Curvo !lo; 4" Dr. Elias Pinto de Cal'Valho; d<'lla.s oi~o centos mil róis annua.lmonte 
fi• Pildre José Marciano Gomes Baptista; 6• pat•a o sohredito subsidio dos enfermos de 
Tenente-coronel Jacintho Di<tS do Silva; 7• molostias nã.o conta.giostts, em umas casas 
Dr. Frederico Alves da Silva.; 8° Capitão nobres (1Ue o supplicantc possue e destina. 
Mauricio Antonio do Azevedo. para. esw fim n<~ villa do S<Jobará, todo o 

Dando esta. modesta noticia despida. do .t·emaneconte se empregae nas refet•idas 
atavios e sem estylo, sou apena.s levado pelo funrlaçõcs, e sua pe1•petua. Bubsh>toncia. 
IIlCr o dcsej•> de fazer constar .dos a.rchivos da Hei por bem, em beneficio da causa. pia., e 
ca.sa os traços his lorieos de suu fundação. O public<l dos difos estabelecimentos, e não 
que ahi fica ê a e.qJressão viva da. vm·dado obstante não se haver ainda procedido aos 
po1• isso que, C:>mpul:m.ndo os velhos livro~ cxa.mes o averigua.~,:oens dutorml!ladas em 
da Ordem do Carmo e os d«.>sta. Iemandade, eesolucã.o d:t consulta do Conselho Ultl-a
limitei·mo a. rcp1'oduzil' o que nclle~ on- ma1•ino de 10 de fevereiro do mil sete centos 
CfJntrei. ;~etcnta o oito, acceita.r, approva.r o a.utori-

Saba.rá, de março de L89ü.-O prosidcnte, zar a proposta do supplicaute, para qti~ a.s 
Symplwonio Campos. re(el'id;~~ possessões e qaacsrtuer ou~ras, 

Alvará. do regimento c institui•;:'ío da.jlln ta que em CJ.U~!quer tempo com o mesmo des
llu. aclmini:>tl·ação (lo.; bens do Vinculo do tino a. c.~tas se annoxtu·em, se considerem 
Jagu:tra. · daqui r.m 1liantu como l'undo inalieuil.vet, e 

« l•:u a Rlinhét. Faço saber <tos .qnc unido p:u~~ as mesmas a.pplica.~:ocns n. rtufl. o 
cs to a !V:1r :.í. do rcgimcntt, virem: Que tendo mo;mo sutJPlicame o do~tina., tiUprindo a. 
julgado convonicnto o acccit.;J.l' :1 propo.,ta falt<L d e títulos, que nfi.u <Ljllnta, e hu.ven· 
que me fez Anto11io de Abreu Guima,r.\e,; 1le do-lhe pot• titulad:l posse para l'emover as 
Vincubr os bens que pos~ue no IMMo do duvida.~, qne a csb r 0speit:J possam cxci• 
Brazil, comarca do Sabará, par11 a creação, tar-se p;Jr parto da Real Corôa, salvo o 
dote, e subsistcncin. do treg casas pi:1.9, em projuizo elo te1·coiro. Ordemno outrosim 
beneficio e utilidade publica. dos meus va~;- quo em pt•ilnei ro Jogar se formo logo um 
sallo~; daquel!e J.;stu.do: I'' ui set•viúa. para o roglmento, que regule a ad.rninistração, e 
dit o fim fazer-lhe expedir o m eu rca.l bene· governo que devem ter os ditos b3n:>, e 
·placito no decreto, do quo o teor é o so- pessoas pertencentes a este pie~loso sub· 
guinte: :;iuio ; c quo om vir~ude do mesmo regi-

Sendo-me presente pot' pCLrte do Antonio gimonto, <LLW se me devorá a.prczentat• para 
da Abt·<m Guimarã.es a. d.e·terrninada.resalu- ~!Jr munitlo com a minhí1 Real app1·ovação, 
çiio om quo esta. de cstabcloccr n;\s tc-rras c AutllOritladc, so precc<h~ a um Tombo, e 
om que poss11o no gstado do Brazil, coma1·ca Demar cução das so!Jredi>as Terms, e posses· 
do Snhn,r;L, a." funda(.~ões seguinte.,, qno vem ~o ~ms; 1'oJ·m;tnt.lo·so de tou .. ~. e de co.da huma 
•~ set•: Um sominario no ~Hio do .lagoá.t·a., f!cllas hmn M:tppa Topog'l'tLpliico com aa 

' ·' '"""''" \ ' ol. Vll OS 
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confront.açoens, explicaçoens c mais clarezas 
indispen~vclmcnte necess:~.ria.s: E que da 
mesma soda, em çoosequcncia do mesmo 
Regimento, se pro~eda logo a l.iqui~a.ç?-o dgs 
rendimentos fazeMo-se a sobredita llqmdaçao 
so efcitue a sobredit.a. di viião ; prin~ipia.ndo 
a conta.r-s;~ do tempo em qw;~ a di h liqui
dação se crei t. IIO, a cóntribuição da quinta. 
parto destinada pa.r.t o Recolhimento das 
comvertidas d.o Re~o, assim como a. quo deve 
ficar livro a dlspoztç.ão do suplicao te, e seme
lhantemente as outras tl'es a.plica.da.s pwa as 
fttndaçoens dü.ado-sc em primeiro Jogai' prin · 
cipio ao Semioa.rio, constituindo-se, e acom-. 
modando-se para este fim o edificio, e fa
zendo-se ta.mbem hum Regimento proprio 
para. ello, qne haja. do servir de L'egra a 
quem o deva governar, e aos Mostres, e Se
minaristas, o.soim pelo que pertence ao go
verno ecooomico, como tã,obem pelo quo diz 
respeito ;L ot·dem,. c méthodo do ; _ Es~u~os, e 
sens fins. 

Que hovendo-se formado o Seminario 
so proced<L ás outras fundaçoens, quanto 
o permitirem os rendimentos ; e que se
melhantemente se fação Regimentos parti
culares para o governo da cJ.da huma. das 
cazas, o~ quae.~ todos deverão S:ll' at'PL'ova.dos 
por mim. 

Que todos os annos me se.)ao apre
sentado~ Ma.ppn..s em que some faç-.ão ver o 
estado das referidas fundaçoens, e da admi
nistra~-.ão dos bens e da.s pessoas que os a.dmi
nistrão. 

Que a. inspcçã,o, c i.ntendencia. destas 
ftmdaçoens se considero da. minha immedia.h 
Protecção, pa.ra 11ella não EC intrometer 
C()rpora,ção, Justiça, ou pe,$soa alguma de 
c1ua.l quer estado, ou quali!lad0, quo não seja 
a que pelos Estatutos, e Regimentos por mim 
approvado3 f<>r a.uthorizada. Ficando com 
tndo perlcnccndo ao Ordinario o que toca 
tão sómento ao foro d<' Comciencia. Cá.dc
concia do Culto Divino nas Igrejas, ou 0<111· 
pcllas das fuml;l.çlüens sem poder in tl'omotc L'· 
se em alguma outra couzu.. Que a,s mesmas 
fundaçoons, bons, e pessoas a. ellas porton
centes gosem dos mesmo~ privllcgios, c i zen· 
çoeos que são concedidas neste Reyno ás 
cauzas pias, e os que são proprios d~ minha 
Real Fazend:~. ; havendo os ditos bens por 
ineerporados neUa., sómentc com a excopção 
de que me flcOA.rá pertencendo sempre a. 
quinta parte do ouro, que d <1S sob1•editas 
te1•ras, ou quacs quer outras, que a ellas se 
anexarem, em qual quer tempo se e:o.:
trabir. 

« Outro sim hey por bem rcvogn.r para. 
efeito de tudo o· referido, q_ uaos q uor Luis, 
Dectétos, Ordenaçoens, c costumes em con· 
tra.rio neste Reyno, c no Estado do Brazil ; 
e cleclara.>•1 quo tudo ~ó <leverá entl~ocler 

salva, c reservado o poclor c diroito de man
dat• a.ltel':l.l', mudar, inverter, tlissolvm•, o 
ahulir alguma, ou todas as sobreditas fun· 
daçocu~. e seus f•mdos, SO.$"undo a. exporiencia 
dos tempos, & o ser >'iço a e Deos, e o meu, e 
o bem do publico o exigir. 

«0 Conselho Ultramarino o tenha assim 
entend.ido, e fa.ça oxo::utar, expedindo a~ 
cartas, Pr•ovizoen.'l, e Dc3P<1chos competentes, 
sem que delles, ou deHas se paguem direitos 
nóvos, ou Yelhos, ou tlc outra alguma quali
dade. 

.:Villa das Ca.lda.s em qu~tro do junho de 
mil sete centos oitenta. e· sé te.~ 

2 

«E por (],UO na. forma. do mesmG Decreto 
se deve logo Coi'Jlla.r o Regimento munido da 
minlta. Rc<l.l Contlrmfl.ç..'ío, porque se regule a 
admin istração , e governo que devem ter os 
bens Vinculados, e as pessoas pert.ene!\ntes a 
óstas Pias fundaçoons: Sou oorvida. para o 
dito effeito oJ•dcna.r, est:l.bolecer, coofirmat· 
o soguin.te Regimento. 

3 

«Todos os bens que a.ctua.lmente po3sue 
Antonio de Ab1·ell Guima.l'aens na. comarca 
de Sabarã, ficarão Vinculados desde a. data. 
do men R.ea.l Decreto, 'ficarão inalieoaveis, 
ainda pelo mesmo Instituido1· ; e estes bens 
assim vinculados, e os ma.ts que pelo ·tempo 
em diante ao mesmo Vinculo so anexarem, 
e se incot•porarem: por qualquer titulo, pre
c.:Jdondo sempre authol'idade, ·e concessão 
Minna, ou dos Senhores Reis, meus succes
sorl'ls, serão· r egidos, o administrados por 
huma junta. de administraçã-o trienal, com
posta. de Sete Deputados, hum dos quaes ser· 
vir;~ do Prczidente da. rnesma. Junta. 

4 

«A primeit•a. Junb sara nomeada. pelo 
lostituidot• do Vinculo, ou pór quem cllo de
clarar, que nome-o. Sucedendo, porém, 
fa.lescer o In ;tituidor antes de. fuzo1· a. refe
rida. nomeação, ou decla.ra.ção, pa.~sard. a re
galia. do nomear a. Francisco de Abreu Gui
ma.ra.en.~, CGronel de A\lx.iliares, S[)brinilo do 
Instituidor; e na. falta delh3·'o Capitão Mor 
da Villa., e Comarca 1le Sabará; na falta. 
deste ao Capitão Mór da Villa do Cactne ; e · 
peb possoa quo esta nomeação fizer, será 
prestatlo juramento aos Sete Deputados 
eleitos. 

«Cnmporschá. v. Junta. da atlministraçã.od c 
Sclro Deputados ; a saber: tres Ecoleziasticos 
do Há.bito doS. Pedro, tres Seculares, o ·o· 
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Dit•cc.tor Ger:1.l , que servir:!. Hi.obem de Pre7.i
dento da .Tunt<.L, o rp1u,l poderá set•, ou Ecc:le
ziastico, ou S~cular, segundo S .l a.clmr Pessoa 
dignn deste emprego. Entt•e Deputados 
Eccleziasticcs S() devem contar o Reitor do 
Scminario dos mnninos, c o Ministro do 
Ho.~pita..l dos LazlLrent.os. Os tro3 Deputados 
Seculares :;crão escolhidos entre os homem 
de mu.yor probidade, intelligeocia c pratica, 
princlpalmcntc da. cxtr,'\ção do ouro, esta
belecidos, e morad.ore~ na Coma.t•ca do Sauará, 
os quaes Sete Deputados s6monto tc!'â.o vóto 
consultl v o c d0cizivo pol' pluradadc na.s deti
bcraçoens da .Jnuta, c no cazo de empate, 
!lccidirD. o DiMctot• Geral. Emquanto port\m 
o Instituidor for vi v o, aclmndo-se no Esta.lo 
do Bra.zil, e querendo assistit· ;.'t Junt:l, cllc 
então será o PrClzldcntc, o o sou vóto ser-J. •) 
uue decida, havendo empá.tc. . 

6 

«Da mesma surte qne-fica dito se nomeará. 
o Procurador Ger<>l do tod.l a Administração 
o o Secretat•io dét Junta., os qua.cs uã.o terão 
voto na !lita. Junt<t. O Secrotai·io ser:í. sem· 
pro o quo fo1• nomcatlo paea. Escrivão, e 
Guarda livros da. Çaza <l<1. l~a.zenda, la.nçal'á. 
om um livro ruhricado pelo Prezidonte, 

· todas as Rezoluçoens, P1·ovizoens, ou Decr6· 
t os, que ou julgar necessa.rio expedir rola· 
tívo:s a Administração da. mc.~na Junta ; e 
dc~·m·;1 fnais e scriptur;w di<Ll'iamentc por 
}><trtida.s dobradas, c méthodo m el·ca.ntil, 
doba.ixo da. ins:pecç,íio do Dircctot• Geml, com 
os praticautós que fol'cm nccessal'iol'l, e lhe 
1orcm nomcauos· pel<t Junta., toda a Receita, 
c Dospez;t lla Administração . 

7 

<<Ao Procura.üor Geral }>Ct'tcnce pl'omovcr 
os intcecsscs gcra.ns da Admfnisti~,Lção, 8iJii· 
cili<u· as suas Uema.nllus, c quaes r1uor outr <tS 
depcndencias Civeís,ou ccono1uica~; fa zer em 
gt·osso os necessarios provimentos; c mceuer, 
arrecadar dos Adminis ;radom~. o Feitm•cs 
subalternos todo o ouro, e mai.~ gcnet•os du.s 
suas respectivas Adminíttl'w;õon$, c Inten
deocia.s,dando cont:t~ detl!doao Oit·ector Gera.! 
e a Junta Deral· da. Administração, como 
auaixu so dir;i.. 

8 

« Estu.hclccida a.ssim a primeira Junt:.r. 
Oeml d11 AdminisL L'il<'Ú-o) r:u·;~ • :~t ;~ htttnil só 
se~~iLO Ger:tl 011 1 c•1ila lllllll dns sPus tros 
:tnnos, u. tt ual scs~rw so nu·:L :-:<~mp l ·t•· no nH;.,. 
d e SntemiJl'O; u Jll 'i n•li Jlland,l uu pr•i JIIt•i r•ro 
do mêz, sJ contitH~:u•;i. 0 111 •l ia.~:~ ~u.o;(~,,~slvu;,; 
pelO tompV I!UO <!, J u11ti1 j11fi{I IB II OI<l•.~HIM 'iÚ , 

J.:~t;,:; so,;."oons se dovnm fa .Z~1t' scm]}l'o na. 
ct~sa. d<J. Fazenda. aonde deve existir o car
torio de tod<l a Administra.ção, e os Livros 
dn. Rcccit•• c Dcspez<.t. da. sua Fazenda. 

9 

«Na .Junta Geral llo cada anno se propor;t, 
tt·atar:~. e docidir<'1 twlo o quo for t•ela.tivo :\ 
boa. A:lministmção, governo, e augmento do 
Vinculo, c tl<1s pias Fundaçocns a que são 
applicados os seus rendimentos, chamando e 
ouvindo, pu.ra. o dito eil'eito o Procurador 
Gor11l, c os Administrados, e F'eitores subal··· 
teraos de qua,eY}uor bens do Vinculo, a.u
gmcntando, diminuindo, expuls.t ndo, ou 
muda.11do os mesmos Adminiatradoros, c Foi
toros pa rticularcs, · e dando-lho todas as 
oruell:!, e providencias que pedir a ooa admi
Di8tração em ger a.! , e a utihda.de, e augmcnto 
tlos bom vinculados, r egula-ndo a mesma. 
Junta, a.~ despo:za.s, obra8 e ordenados, como 
bem Hw pamcer, para o quo fa.rô'L huma 
exposic;ão circurmtau'liü.da na. Junta. Geral, 
do Estado da Atlmini.straçã.o, não só o Dirc· 
ctor Geral, mtts o Procurador G.era l, e o 
Socl'otario Escrivão tl:l. Fazonda.. 

lO 

·qQ (tne tudo, Jl:t;ra qnc l)cm se pos'5a. cx
ocutu·, (lovor<~ ·o Pl'ocurador Oet·u.l, digo 
dcver•i. o Dit'CCtor Gemi no segundo a.nno do 
seu gove1'no fazer h uma v izita. regular em 
c.a.uu. hum;L da.~ t rcs ~obrcditas Cazas Pias ; o 
pelo qnC' roHpui ta, digo, e pelo que per tenc;! 
a.>; m<üd pessoas snjeitn.s :i. Atlministra<,~ão, 
numear;L Lodos os annos h ulll<l posso<J. quo 
.~oju. dotn,da de prudcncia, c zelo cl<J. honra do 
Deo~. pn.ra que om temp9 determinado 1lJ.t,!a. 
cot'l'Ci<,,li.o por todo aqucllo Dostt•icto, inqui
quiriado. concgindo, c cmeodu.ndo t udo · 
ctuo l'or desordem do costumes, c far.endo do 
t l(do hurua r ol:wlío exa.ta., r111n cntrogarJ ao 
Díroc~or Ooml, para quo es te conho~.a o pro· 
eed irncn to de todos, o po.~~a dat· u. os to 
respei to prompbs, o oportttoa.s Pl'OViden· 
ciu..~. E pelo qu(3 respeita a boa. arrocada.ção 
du. Fa.zouda, o mesmo· Diroctot• Get•u. l toma.r;t 
contas . de quatro em qua tt·o mezes, ao Pro 
curador Geral, fazendo recolher o producto 
liquido llos seus l'ecehimentos nos ditos 
quatro mezesao o!Ofrc do tre:~ chavoo quo deve 
haver na. casa. da. Fa.zonda, das quaes chaves 
tcr;l huma o Director Geral, outra o P ro
cumdor Geral, e a terceira o Eserivão. da 
Fazenda.. O Procu rador Ger:1l tomará conta , 
c• r eccher;t dcs Administr a.doros, Feitores, o 
llliLÍ$ ~txbu.ltet•nos i;ot!os o.~ dias, ~r.manas, ou 
m~l:'.fl3, segu!\do adversa. natureza do~ re~pe~ 
cl.( v o.{ ~Ot'Vlços, o Lavras, o a totlos pu,ssa.t·a 
us llt!( ~ t! sSOLL'ios, n compctonLell t•ecibos, c cla
l't•Z<Ls p;~f'l~ f[IIO 011, IJ.U:l.l1dO Ílll' !iCL' Vhla., QU 
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a .Junta. Gemi da Administração, 1w. conta 1 no llJ•azil. a:~hamlo-sc ollc n:viuello Estatlo, 
geral do anno po5s;t manrlat· !\tz~t' as combi- \ou p:u·<t lhu ~9r~ .rcmc;itl<l .Pe~u. Junta <.wn.tl~ 
naçoçm.~. confrllntu.çoons, o LH[UttltçoottS nc- J 11 u 1esmo Ins!,l ttll<IOt' I'XtstJI•, ou como o 1llto 
cessarias, havendo q u<~.l quDL' du virl:t, ou o•·ilcnar , P<1t'a della pntlor tlispor li v remonto 
julgando Msirn prcciw. ctr.i HIW. vicl:J, n depois rl<t .~ll<t mol'tc se l'C-

metct\í. ;í. cid.atlo do Li ~boa, pa.m ser nn-
ll t•·w•tHJ ;i. ./nn :;t da I•'ttzcotlu. do Real 

!I o:~) i ktl «las G;tl;la.s, it q ucm o lnstitui<lor 
«A .Junta: Gm·aJ na scssiio tlo mt"!a an11r; tcrn nomeado ~u tcstanwntoiro, e a.o uitn 

fa.r;i, liqui<la.r o roocbiincnto, ~ rcmli ii\C!Jto HosvHa.J po1· :snu ltcrd.eiro <l<t <lita, qui"ntl. 
olfoctivo da Administra~.:i'io d<vtncl!c <wno' p~wte, oiJ;;erva.n•!o-so a. este l'l~speito tudo o 
puchantlo rlcste fim o roéchimontfl lirtuirlo quo o lnsti i.nilor I!Hixa.rexpo~t.o no se'u tcs
<lo ouro qrte S<~ tiver cxtl'<tili•lo, ou pcV• E~- tamento, a~sirn nn .~ !og<tclos vitalicios, com o 
cravntut'<t ;r,lug;L<la pa.gos oc; a luguei:>, 011 110s pm·p(~I.Uo!-l, cvtn tC~ntn qtto n5.o sn.ia. 
sa.l;u·ios, do me~1.no ouro qrw o.-.:t.l'ahircrn •.•s- e.u.n~ I';Wi.o ao •Hspo~io nc.,;te l~cgímct\1.0, ou "':-l 
sim como tmnbem a p :n·tc elo Qul'o qun :>c Lct~ <tnc so ad1a.m est;.tlJoll ccHLts, ou se nst:t
recehor da Esc:rw•<~Lura, quo ' tl'ab<tlhil.l' a IIIJloenl'llTII :>OiJl'O ést a m:,,tel'i::t. 
pa.rtitlo , ch:\ma.to rlo~ mcnieos. Dcst~) mn'<J . 
tl)i!O assim reec!bhlo, t il.'ad.o em primdi''J 1:2 
logar o Quin to R.oal, que mo pertence, sn . . .. , . .. . 
tira.r5.l) em SC"'Untln locro.t· dous por cento. <vlalltlan t ó1. ·~until •l:t ,\ r l ll llll!íhl':t~-,;w l<tT.CL' 
((UO se ropar ti'rã.o· r:m "nove pi\.rtos i;;u•tcs ln ."~'~l taL~ ' ': ~lo r.u• l;~ .~H WL'l'a;.: . . ~aY,~ Il•h•~. o 
pelos Sete Dopnt:Lrlos da • .runt:.t, polo Pt·ocu- Jn,H~ ~osscs~oons, J.M t!ll <~C t. t.Ir., w~10 do 
ra.üor Oera.l u pelo Socrni;al'io Escriviiu r l<~. Lav m,, e llo tollns ~s mais hons tlo vtnctt,Io, 
Fazcurla Cd~o propina, alúm •los cmlcn;ulos ~~. ~~lll olfe req uc t·e,L'<t ;w <,;rJvct•a : ~,loJ:, n L;L
fJ 110 se lhes esta.heler~ercrn, o q ne 1lcvoriw sol' llll;ao-Çt~J.ilm:a~ da t.,Lp!I.:LIIl:J: li~ e nonwe !~~1m, 
regub\los, () 1\I'hitracln:;; pr~la me;;ma .)HJlh ,I 'Jli I'U U. I>< MU1J$ti'O~ n. que il. Vtata do~ 1 1 ~11~ 
Do ouro rtno ficar, c<lc totlos u~ mo.i:; n~n- lug, c~ Docuw,.mto3, r;~u~. a.m(lSt!l<~ .Junt:.t lltes 
l. t < ., • • , 1 ~ · . , 1 . .. ,. 1. · .· , ii:.L cll• a.pt·c;;uotar, lt~<,!<lu o 1 ornl.Jo, e Do

< tm~n o .. pr ovent~ntel:l <e l .~7.'-11 1 a.s, l ~ lhe to,,. m:wc· (!ã.O <la. t >JTM; 0 Poss«ssoens 1101·-
Ca.]Jl.t<t<:'S •larlos •t JUl'J, 011 -~~OIIÜ':b ([UctlrptCl' tl•nce~t,·.s i i·O I~CSI~ . , v inculo (iJrm·tmlo-sr. a.o 
sorte. tle bens •. ~omp~·ch<J~tlhlo~, Oll<lU.e P~~o n~c.~1 no tomp•.1, 0 cl~;.;dc logo JIUm M:~.pp:~ 'to
fu_tm o, houv,;l •,m ,'lc ~~ ~or.uf..t~hcn.l?l H~:s-~ P"~J':qJh'ico r!nlla."~ tudo 0 ,~ fórrmt tle1;ot•nli· 
V meu lo, ~~e totl.os r.Ue~ su. {,u ,,~. .w .t~tht~m<, t;t~:; nmla no Decreto de 4 fie junho 1io prozento 
uma .ma.s.~a. totalmente, .t 1_111al su <ltvJdtt .t . 1100 c• 'C"tt~·'r . . 01•1tcns rtuo J)cl·• Secrch· 
Om Clllco Partes 1' O'll''CS tr·•g r las <til' ·· · J' •· '1 • · ~ .., "u ' ".;; w ' '· ,- , • c: ':' : ', ", . : ·', . '.1~., .w'.

1;- t'i<t du ! ~gt<t.tlcl. tlu:; NL~gocius clM Mal'iuhli, c 1 a.o )?Ol tonc<,~.üo_lM~:.t '1"' <l~spo~as {.~ .t<hll,~ 11 •1s~ Dominíos UHt•ám:..rinos se lL:'icJ c.le oxpcclit· ao 
t\a.ça.o, ll paru.. ::>U1J~l~f.oncl,t •L,Js. ttcs C,t~.~~ c!Hc Gaverna. lot· e C·t.jlitã.o n enera.l p.tra. 
Ptas, cm:n _o ln·tg-~'ao dr~ l[<U_' ta.mbrm a. me;- e·t~~~ " licito d~J rt~nl Jn~'l'lliMtri.o c mai~> t.itu
m:~ atlm!Ot~tra.ç<lll llas •lt1;u.s t t·t~~ partes ~. ' ':' . ~ .. · ' , .' .. . ' , .·; , · ., .. ,. _ 
toc[o:'/ os annos oitocc!ntiJS mil eéi>: :L Odcm l~s, r.tC.Ll ~L l~ll~l. r;~~L - L cL~Itltw tl.C·L. li· L .. ~'?(.~C~~
:1 .. de Nossa. SGuhora. ,fo Cat·rno 1h Vlll;t ,10 r J;~ li,~! uc llt. (uJI ur no tl,tnll{I-Sf, os cJll0 Jrht.e~ a. 
Satúu·:l corn a.<s cas.ts noh!'O.'> I lHO o ln~Lit.ui<! IJt' mnnerona.rh .lu nbt. 
possuo tna. mcsrn•~ Villu.pal'a. nnlla:.:, com. os 13 
tino:; oi r>l'cntos mil. l 'úi~ :t •ti r.u. 01·<!o 111 ;3a 
CUJ'iLl' cnl'to.rmol <lt! molnstia."l 11iln coobgic1- «li. m<·~:;ma Jun ta com <J lnsti.t.t tidot•, cm
)I<I.S, ti(mn•lo [IPL'tcnecnrlo ~t .!unta. oL in~pe~ qmtnb vi.vo d~tl'fir> 1•rincipi..1s odílicios neeeH
cçã(), o vigiiu.ncia. <[lll: o m··:.':ii!JO lng~~c[c) iHL- ~<tl'i ".;.l<>go c:omoc;<LIHlo pelo Pmnlna1'io,na ftir· 
nualtnfJnt·, ~o tJmprugllC, r!igo, que u rncsnto m '·do llo:·t'•){,,,, npl'oveihnd<J n~ que j;t IH~. 
logallo anuua.L 8e l'mpreguo p;u•a o lim a .mud:Lndo-os ou L:t;'Hndo-os r !ti novo como for 
que he tlc.~tin:vlo.A Otttru quinta ).mrtn elo ;lit.u p .·oci~o. pa.r·a. nelle~, cum .:~, p •:>Si vol brevi· 
ouro e ronüimentos, retlmitlos ostcs a r.li- útdc, se csta.bnlecercm a~ tt·~ ~~ Caz:.t~ Pias . 
nhe it•o liquio.lr> pc:las su:~.s ,ju~ti.I.!J a.valia<)'J ;~l!, com" tatubcm ''· Ca.s;i tb FazenlLt, c Guut•~
o preços correntes em Mina.s Gllt':w~. (,tr<L duría .. fJ un rle vc hiJ.vnr u.nndo a. .lunt:,. dcYo 
•~ mês ma. J unta.· rmnn ~cr Lodos os anno:; ü. eel •:ln~u· as suas sc:>.~õus, <J as w:Lis cu.~.as ne· 
casa. t.la Moeria. 1h eitlruln ele Li~bo:.t , po1· cuso;;u·ia.~ p<lt':\ <L resil!.e nc:ia rio lliJ'i!Ct•H' llc· 
crm ~a.. c risco elo Rocolhiment•J ela.~ c;on vet·- t·al, Pt'OCI1t';1rlor Gm•al, K.;ct•ivitr ' ela f:tznnrl:t, 
t illas 1lo Rego jltnto á. •.li ta. cüla.<.le, Jl:u·a SN' C<JIIW tJIIl'lbCnt U.o H.ci tm· dl) ~cmiHal'io, Prll· 
entregue a. que.m govermtr o llito Recolhi- HitlCnte !.lu Collegio tY Minbr.t·o cln IIosplLa.l, 
ment 1; senclo to• leiS as tlC.>JlCíla.s, rliroit.o.;;, o ;los Mest.t•os, o rnnis Oillchw~ c Huhalierno,;, 
cot-amis;ões po1· c•mta üo mesmo Recolhi- aos lll1<1ú:l totlos u. Aüministr·ar;ão 1(evo · ll:tl' 
monto. A rc:;tante CJ,uinta pa.rte fic;L por~ eazas para. momrcm, c mê;~:1 commum para 
toucenuo ao In~tituitlorp;u·u Jlto sot• enf.l'eguo. o so1.t üi-.rir) ~mst.cntiJ, ~.~lüta J os rc.~pectiVOil 
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nrdenatlos em t.linheiro, que a mesm:1 Jun
t,. a catla hum osw.belecer. Ficando tambcm 
permii,ti,lo :w Dircctot· Geral o t'ccebcr o 
allmittit• a1/l tros dias alguns hospc1les, qut\ 
a llecenei:t, e o tlireito tl<J. lwspílalidatle fi
zerem indispcnsa.vcís; }JOt'ém, com toda a. 
motiCl·ação, e sem tleeip:wão dos rentlimen
tos necess~wlos, e iLpplicculus para outros 
íins aioth rna"is pios. 

«Dentro dn tres nnnos, depu i.~ ([UI3- tive
rem principio as tros m•m~ pias, me deve
rá a. Junta Geral d•• Administr<v.:ão aprczcn· 
ta.r tt•cs Regimentos pa.l'<L o governo c~piri
tu:Ll, e tcmJJOl'al .em particnl<tr do catl;t 
lmma il:Ls ·c1·cs pias fnnrlaçõc3, o Scmin:1rio 
llos Meninos, Collogio tln.s Moninn.s e Hos
].lit<<.l rios Laz:u·mHos, p :tl':.t que obtentlo os 
tlitos RegimentoH a. miniJa. Rn<tl r'onfit·ma•.'ão, 
fiquem tenJo lol'<_;a, e vigor 1lP. Lcy, porquo 
HO doví\o govm'mtr tlahi em dcanto as mês
m:t.s t1·e~ c:tit,:ts Pi:Ls, ~emlo prudente, qne 

como nos mais a1rnos, P<ls~ará a fazer formar 
polo Sect•ot.l.l'iO Esct·ivaó da Fazenda., bum 
b:Llccnço Geral da Aum inistr<~çaó do trienio, 
no ctn;tl balanço far:1 vêr toda a Roccit;I., e 
Despe;m de todos, c quacs quer ramos da. 
Administraçaó: Este balanço com uma conta 
circumstanciadtt dn estado e progrêsso tla.s 
sua,s pi<J.S fundctçoens, do estado, ou a.ugmento 
das suas rendas, c do Ullmero , qualidades, c 
~erviços de todos os empregados na mêsma. 
Administraçuó, a Junta. Geral o entl'egaráao 
Governador, o Cti.]Üta ô General de Minnas 
Gcra.es, ou a quem seu c~u·go servil-, para 
ellc o remeter, êl minha. Re:I.l Prezença , o 
para que eu á. vista de tudo ou approve o que 
a Junta tivet• obr:~,do, orr de as providencias 
fLUO nw parecerem, o que fbremmais condu
centos a.o bom governo, :.mgmnnto, e n t ili
<larle ti c l.;1l1.j ]li os e.;tabelecimentos. 

16 
logo no JH'inclplo Llr~s mesmas funll<t~,oiie:; se <<Tcn<lo dotermin<tdo 1)elo meu Real Dc
nào osl;a.l;clor;ão oB Regimentos inn.ltm•;weis ·cr(lto que fiquem sendo da minhn. imme
p:tr:t ''· sua. pennancnte, pcrpetu:.t, 0 solitla. rliata. Protec~·a.ó as tros C:tzas Phts, com 
dirocç,ão, pois quo a. ohserva~'iio, 0 tli:~rh• :1 smt gcr;tl Administrat:aó ; o que os bens, e 
expericncia rle tres annos fitrlt melhot• torras, quo constituem os fund os das ditas 
ac:m~cla.r to•los os inconvenientes pam se c<Lzas, fiquem igun.lmcnto gozando das 
cstalJelecer em regra permam~n ~n ° 411W :t mesmas izcoç:oeos, e privilegios que saó con· 
expm•ienci.<t mostr;uo lt til, e~ conduccn~n á b d 
utilítlculc pública., 0 ~LUgmcn tn de tão pias, cedidos as Caza~ Pias, e aos ens pl'oprios a 

minha Re::tl Fazonda, em quo fica.ó omcorpo
e 1rGeis Fnwla~·õcs • Ji;mq_uamo se não for- I'il.dll~ ~ujAitando :portanto o~ rli.tos Fundos ao 
mãu, ~ ~on/t.r~não ~s tlito~., tre:>, R~~ime~- pag<tmento do Quinto de todo o ouro, que se 
t9s. pa.r:~.a , ~~·~ ~<,> 1 m,an;,n~c ~ll;_ocç,L,o, . :~8 nxtra.hissc das terras m inern.os, o o our•o quo 
~~1:~~ t..a., S· 1 ~lil~ I ta~ se o.?ve~~'11 ao, e tln~~ 1 dell:ts ;;c oxtraltir, fica sujeito ao pug:.tmento 
.,H ao wte~,n.troentc . Pumcu.<mente pct..s du Quint•J · mós que t odas as m a iS tern1.~ 
ProvAcn~l~~· ~} ~t·<le.n.~, tl<t .rum~- <~Bru.l •la t<azcndu.s, 'Possessunns, o Bens, flUO const i: 
Atbmm~tr.cç.ao · Lm ~e,.,u!l<lo lll , .~t • 110. que t.ftom ou constitüirom o referido Vinculo 
pol~• .lu1.1G~L ?OI':J.I, na.o lo ~: , P1:0 ;.11~~n.c~:ulo, fi~l'~er~ igualmente s njoi~os :~o pctgn.menLo d~ 
:p~~''s. or,,t~n~:. e' j ,:ovH!CnCld.~ lll oClll·l·~~ 1~0 !hwno e i lO toll.os os mals Dlrmtos o lmpo
Dll P;dui ~m ·~l : L_. ultun.tt,n.oni.? 11,0 Lts. 0 ~.- zlt:orms goJ·aLmente es Ga belecidM na.s Minnas, 
tl~~~, O p,l,o,v~tlcn~~·L~, , )!;tl ~ICil~· 1·:e~,, 0. ~nt, .. ~ ou quo eu 1bt• SOl' Vida OSt<LIJC!eccr para O I'n· 
ruM~ <lo .tiL,., Uhe~~-~ p.ti t<cnl,~res ·~·l.lltli t. .t~ tt o~ tmo. 0 nost.a con rnr mülado ordeno que u 
Ca~a~ P,w.s;,? Ret ~o r 1 ~1~ ~emmat'JO, l~~·~~~lr.lt'll~ . Ot~vi;IL>r •l:t Villa, o Com:trca dn. Su.ba1:1L s~ja 
te <l~ c.~llooto, o ~~JIHSCIO th~ .. u~~spJI,~l, . ~~~ .Jmz cnn~orvailor do todas a:-1 depündonctas 
quacs ' ! ·: IJ~a. h~I~>.l pelo. :Jl~O-"" I <.8pou.t ·I ~~~.t rl<L so bmlit;t Admini~ ~rar.:aü Gm·al, com au· 
~es,~c?trv,1 caz.J., 01,'h·1,1'1.1 '!'0 .· 1· 11'~0 0 <1 1~0 titoeidado p:wa. sentenciar em primeira 
,Jul:".~te<.n conducentt,, ~·. Ht!l.'~ :q,~~~,.lJo,L, ,'~.~- Jnstaneir1 as cauza~ p ertencrmtos ã. môsma 
rec~·_"O · tl:ven<l·J P1; 1 (:111 n.L ~css .. ~? .c.u '11 Admini.~trnçao, llando dl'llas appollaçaó, e 
t..!.? ,w9o ll,u_9m cont,t .. L Junt.a. ~l •. L ,\<lmt- aO'<>ravo para as Rollac:oens a fllHl per tonco 
ms~I·:tç;w, llao só para anthortzar·, on "'"' • ' 
mudar' as sm•{ Ol'tlllllf:i inter-in~.~. ma.~ 17 
pat•a do toti:Ls p,IJas oseollJet• os pont.os nocc:'l
sarios para fot•mae 1lont!'o do:; tJ•os annos os 
RP.gimnnt,u:; pa.nicltlar·r•s, e pt•opr·ios n cada. 
lima da.; <H tas tr-m1 C;1.z:~s. enmo a..~:;ima. f1 ,•;L 
orilnnartu 1l .Junta. Goml ria AdmiiiÍS1.J•a.t;úo, 

H\ 

~A Jllnt:~ ()a, 1\dminisl.ra.çai'J na. soss·:tn do 
seu terceiro an11o, além diJ tJ'a,t,at•, o l'flzolvm• 
'todu~ o~ tlf'l!'lcius J:t sua Admin istl'n<;ão, 

«Do vendo sor triona.l a .Junta Geral da d ita 
Administra•;aó, a primeira Junta. que so no
mear·, c <ts mais quo fl)rom succmlondo, na 
~css:ltJ i!o snu toJ•ceir•o a.nno, depois (l.e terem 
dnttll'mina<lo oB negooios da smt r ospootiva. 
Administra.çaó, c dupois de torem promptos 
us bala.nr;os o contas que mo devem s er 
prme11i.es, passamiJ a fazet• eloiça ó de novos 
L>epnt;ados; tlc:~nllo p:)rém em lii.Jerctade de 
pudnNnn vol.ar nos mesmos, quo act ualmente 
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Sei~ virem, por ser justo, que fi,lu~m recon- vigcn· . Pelo que mrtndo á meza. ~o dezAm· 
dnzidos n.quelles, quo por serem liú.boi.~. ou bal'go llo Paço ; Regodol' dn, mtsa dn, suppli· 
poi' ouGro algum modo attcndivul, 1'àr con- e<tçfl.o, conselho.~ d;;, Minha. ReaL Fazenda, 
vonien to á mesma Auministr:tç·aô, guo se e elo UHmm;tr, meza da conseiencia, o 
conservem por mn.i~ U>mpo. Proceder-se-há. o1•dens ; Vice Rei, o governa,dores, e Capl
pois n. eleiça.ó de cada hum dos Deputados, tães Gencr.1c~ do es'H.tdo, c ca.pitanias do 

. fazendo S<t!lir da c;,;za da Junta. aqucllo do Brazil, c rellações existontl's nello, c a 
· mjja. eleiç>.aô se tratar ; c logo quo esta seja todos os Mugistra(los, e justiças de mCllS 

concluída, votar<L par::t. a junta o mêsmo Reino.;, ~~senhorios a quem o conhecimento 
·Deputado; e com todos os mais se hil·á deste pc rtenr:er, que o cumprio, e guu.rdem 
praticando o mêsmo su,:ce.;~ivamento. E o litc;ão inteiramente cumpt•ir, e gun.rdar, 
porque scndv sete o numero dos Deputados, como nollc se cQnihém. F. ordeno, que este 
e devendo ficlr na Junta. sômcnte sei:;, ll<.t regimento va.lh<i como carta. pass.-'l-da. pela 
conrormida.de do pt·ezente R.egul;\mcnto, do clta.ncclh\ria, ainda. que p9r cllu. não ha de 
que resultaria ficarem empata.uas a lgumas passat• : P. rtuo o l:!CU e !I'cito .haja de durar 
Eleições; neste caso- nullo, . o Pt•ocur:tdot• por mais Je um anno, e mnitos annos, sem 
Gorai assistirá. na. .Jnnta. como Dcpntarlo ex- mnbn.rgo das Ol'denaçoen, o quo conh'at'io 
traordina.rio com v oto sõment n na.-; F.loiçõcs detcrmiuão. Dado em Li:siJoa <\OS vintr. e 
dos Deputados, para supprir a fa.lta. da.- trcs do noyembro tlc mil sete centos oi&onta 
queUes, que ómquanto a respei to dclles se e StJtO. 
votar, se nã-o acharem prezontcs . I'l..ainba 

Hl 
MAH.TIN!JO Dli: .MEI,I,O, g CASTRO 

«Logo queso _completai' a Eloiçi'io dos ne· 
putados, e tnmbem :L do Pl'Ocnmdor Geral « Alvn.ril do regimonto por quo S. M ~ h:t. 
para nova Junta, se particip:Lrll em lll) lllC da por bem 1·egubr a Administrn.ção, r, Govar .. 
·Junta du. Eleição, c por c<Lrt<~ <lo Sccret.Ll'io, no dos llOllS vlncrrlado.s poe Antonio de 
a.o~ novos Eleito:~. os qu::t.os suriio charn:ulos Abreu Guimarn.cns na üomarca do Sabar<l, 
paro. que logo, e antes que <L .Junta que Capi tmia. do Mih"im.s Ge1'aes, em vit:tudc tlo 
acaba, finde <L sua su:sccss.'io, venhilo I'Cceunr 1•o:J.l dHcroto de quaiór'o ue .JunlLO tlo prczcuto 
o ll<'vido jtumnento, que lltcs sertt prestado .anno, para o t)str~hclecimnnto de Casn.s do 
pelo Presidente, Suscedcndo porém rcenz:..r &lttcaçii:u, c Ho~I.Ji.t,~cs ; tnclo n:~ fot·m:t. 
o novo eleito o ser vil·, nssim o par t;icipa rít ~ima clecl:waua. ~ P;u·a. vossa Magestadc 
Jogo sem demora â. Junta. ua. Eleiçã.o, ::t. qua l ver.» t 

passará. a. eleger outro em seu lugar · at.é « A folhas SI. vet•so do Liv1·o, em ~ne so 
. que se inteire, c complete a .Tt~nta nova., rogistrlto scmctl.u\.ntcs · Alv:.n~J.s, nes ta. Sr.
som o que se não dissolverá. a a.nt ig;t Jnnta. crci<u·ia do l~stado dos Nogocios da. Mari
Os Deputados porêm, que forom .rnconduzi- nh:L, e Domínios Uitra.m:Ll'inos, fica. este 
dos flcat•ão servindo no trieni<> suscc$$ivo La.n\".Ldo. Sitio de Nossa Scnhom d:\. Ajuda. 
debaixo do me:lmo juramento. em 2Q do novnmbro dn 1787. - Sebastirr.o 

19 José Le,:tg.:b. - l'crll'O J01to Thoma:; o fe~. 
-A' Commissã.o uo Ot•0amonto. 

« Fina.lmrmte o determinado no presente 
n.~varâ de Regimento se obsm•v:u•:t como 
regra invaria.vcl, dob:1ixo elas pcn:ts do 
mou real desagrado, e de m:tndar procn1ler 
cont1•a. os trn.nlõ'gtcssores, segundo a gravida
de, e qua,lidade das suas transgresoens. Tmlo 
o referido porém ~o obsei'Vat'<L emq_uanto eu 
n.ssim o houver por bom, c não julgar np. 
ces.:;a.rio alterar, mudar, ou anular em pal'te, 
ou em ttJdo o quCJ a.cima fica estabelecido. I~ 
a mesma junta me ropro.~ent:.t.r:.í. igualmente 
as mudanç.as, e a.!Ler~çocn.~.quo o tompo, c a 
experiéocia for most-rando que se fazr.m 
praci.~a..~. para. eu ocorrer a ella.s C:JlllO 
Julga.r .convenio"nte. O que t udo ot·tlc no fjllH 

assim se observe, não obstante quacsi)UCI' 
lei::;, oi•denaçõos, . decretos e co;;tumes om 
contrario, que hei por hem dol'ogaJ• par;~ 
C.'>tc efl'cito somnnte, fica.n<io sempre em seu 

O Sr. Ce1so de Souza-::\t'. P•·c.· 
s i• lonte, telegt·;~mma. de~ PernamiJnco, hojo 
publieaJo na imprcns:~., noticia ltavor alli 
f'allccidr.l o Dr. Caetrmo Xt\vier Peroit'tt de · 
Bt•ito. Este illustre rheJ.ico, qttc foi um ver
daciciro apostolo da cctridn.uo, representou o 
Estado do Pernambuco nesta. Camal'í\ em 
tlna~ lt:!g is'aturas no oxtincto imporio. . · 
· Dü accordo com ::LS pl'::Lxes observadas nasta 
Ca.s:1, venho re<ttHWCt' a V. Ex. ·qae se. tligno 
consultai-a. soure si cons:J 1 t!l que se con
signe n:~ anta um voin tio pozat' polo fa.lle
cimonto do.>to llistincto p urnambttca.no. 
(J1Iuito bom.) 

O Sr. Prellllcleote- O Sr. Dcpu
ta!lO Celso de So'nz.t rwtum• que so consigno 
na. <tot~t !lu. so::;.~ão do ho.io um voto do pczar 
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pelo fallecimento do Dr. Caetano Xa.vitw 
Pereira. de Brito. 

Consultada, a Ca.mara approva. o reque
rimento do Sr. Celso de Sour.a, 

O Sr. Trindade(')- Sr. Pl'esi
donte, venho fazer uma reclamação com 
relação ao discurso do meu companheiro de 
bancada, o Sr. Lima. fi lho, proferido a. 19 
de outubro ultimo o só hoje publicado no 
Diario ào Congresso, 

Lamento que S. Ex. llão esteja Pl'e.;;ento, 
visto como se acha. em excursão ·pelo sul tla. 
Ropublica, nesta ôcca.sião em que ma.is ne
cessaria se torna a presença. naOamara. do to
dos os Srs. Deputados, n1aximó daquelles quo 
. são a.roigos do Gov!'rno, eomo deve sorS.Ex:., 
para. vota.ção· dos or'!,-amentos. 

0 CAnLOS DE NOVAES- Communicouao 
RccJ•et.a.rio .QilA se :wha. doonto .. 

O Sa . TRINDADE -Neste discurso: além 
do outras inexactidões, ha a saguinto: 

~ O St·. 'l'rindade -0. que eu ti estd no re-
sumo.» . 

Eu não disse isto nom os Srs to.çhygrn.phos 
poderiam apanhar nestes termos meu aparte. 

O quo proferi foi qtiC: à o que cortsta do 
meu uiscurso ; e não, o que eu li cslct no 
resumo, como S. E:c, talvez para ageiiar 
umn. l'cspostn. n. <-.Si.3. a.pa.rte, alterou-o com-
plotamoote. · 

Forn,m :~opresenta.da.s n:1 sessão de 27 de 
novembro, ao projecto n. 200, ·de 1901 , 
fixando (). despeza uo Mini~terio da. Fazenda· 
par~ o exercicio tle 1902, as seguintes 

E~fENDAS . 

Ao p1·ojeclo n . 290, de 1901 

. E' o Governo a.utoriza<J.o a mandar plgat• 
aos empregados das Alfandega.s a. porcenta
gem retittiva. ao a.ugmento d11 r endólo verifi-. 
cada no excrcicio de 1901, compard.do com 
o do exercício .anterior, de conformidatle 
com a doutrina estabeleci<la no art. 41 da. 
lei ll. 4~8, de LO de dezembt'o de 1800, a.brin
dü para, esse} fim o necessario m•cdito • 

Sala, das sessõeH,_26. de novembro de !901 . 
- Lui:; Gtlalberlo. -F. 'l'olentino. 

Art. 4o, diga-se :a quan t ia. dA l!'í 0 /o subt•e 
a lotação até 1 20:000~, etc. 

Sa.Ja das scssües, 2G 1lo novembt'o de !901. 
- 1'homa.z Cavalcanl'i . 

Ao n. 3,1 uu al't . ! 0 , depois das pa.lavl'l\S 
-Fundo de ro:::gate- accresccnto-se : -e 
ma.is meta.du tlo~ saldos (!'lC se aput•tn•em no 
orçamento.. . $ . 

Ao n. 36 do mesmo a.rtigo, depois da.s t>a
la.vra.:-;- cropt·estimos · internos-n,ccrcscente
se : - pa.pel o mais mntaq1! dos s .• ltlos que 
so apurarom nu orçamento.. . $. 

Sal;L das scs3õcs, 27 de noveml.Jr,J de I 00 l. 
- .li'rancisco Veiga. 

Com 1'elaçã.o ií.s outras ex}n·essõos que 
constam do discnr~() do nobre DC!put:.tdo, :Ll· 
gumas das quaes, .aliá~, não for·n.m aqui pt·o· 
íeridas por esse ct;~llega nl\. occf.\sião, pol'que, 
se eu ouvisse daria resposta immediata, dei- Em o n. 16, do u.rt. 41 dt~ lal n. 652, de 
xei de mo o?cup:u· delili.S porque, como já. 23 do novembro de 1809, que fixou n. !los
declarei m~1s il_? uma voz :tqui, o n.obre pozu. ge~al 1111. Ropulllica pu.ra o exeraicio ~e 
DoputU;d~ Ltma. Ftlllo rcp~e;;_cota. o vehtcl!lo 1900, fo1 consignatla vm•b:L para. insta.lln.c;w 
das p!~Jxoes do Sr. ex·l\il!ll:stro da. Ju~:~t1ça . c custeio da Alf::mtlogtl do Sa.n t' Anou. do Li· 
contra mim. l vmmcnto, crcada. pelo decreto n. 417. de 

Pelo que não tom valor moral essas ex-· 1898 ; na. vc1•bn. então coostgn:ula, para. da.t• 
prcAAões, quo por ossa ra.zão não são dígn~:s cumprimento áquollc decreto quo mandava 
de ser toma,!as om considera~~o , mosn_w ~r- crea.1• u,m<L a~fa.ndega d_o 4a ordem, foi, por 
quo quoro por termo a os.ta. diSL:ussão 1nfehz, mero coqucc1mento, dcu:ad~~, do contompliw 
provocada pelo Sr. Deputado Lima. Filho, a. quota indispensavel ao a.d\ministrador dn.s 
de ordem do sea chefe o Sr. Dr. Epitacio capata.t ias e respectivos serventes, eorno 
Pessoa. teem todas as a.lfandogas de igual categoria, 

E' o que tinha a diZ31' . 

O Sr. Presidente - Si não lia· 
mu.is quem queira- u~r da. pa.lana, vou 
lcvanhr a sessão. Antes, porém, devo aom
municar á Cn.mara que a. Mesa deixou de ac
ceitn.r tt emenda n. 5 do Sr. Aureliano 
Bat•bosa, olferccitla. ao Orça.monlo do E~"<~ 
torior. · 

· (•) Ealt• uiBcur so niio foi roYiíto J~&lo oraqor, 

algumas aliá.s, sem a ímportancia da Al
fo.ndego. do Livramento, quo, pelo movimon· 
to que tom de~envolvido em pouco mais de 
um anno de existoncia, nã> póde prescindir 
de um chefe de capatazias e dos serventes . 

N5.o tendo sido, igualmonte, dada verba 
pat•a aluguel da. casa. o expediente, mas tão 
sómonte para ma.teria.l, tem esta verba 
sido quasi que intei'ramento ab.~orvida, pelo 
pagamento do aluguel do predio em qua 
fnnccionu. a allà.ndoga, quasi nada. sobejando 
para aÚ(Üisi«;'fto tlo matodal pt•cciso, como 
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de um gu!ndastc Je que tanto carece n, ai· 
·,_ fandega, e p:J.ra o serviço llo e:o:pe.diflnt~, Ol'

dinal,iO da. mesma.. 
Assim, para. sanar esses dous l••PSOS da ~ei 

que fixa a despaza. do Minjsterioda Fazenda. e 
pal'a dat• completo cumprimento uo decreto 
que mail.dou crea.r ac:tnellll. alfandcga, apre
sento as tres omendas quo voem coUoca.1' a. 
Alfandegado Livramento precisamente nas~ 
condiçõc,> de aJfandog<t de 4" or·dcm, cato
gol'ia que lhe deu o decreto d'e 1890. 

Ao n. 16 do ·~rt. 1.0 do projecto. n. 293 
accrescente-se : Para o a.dminis~radol' da.s 
capatazias da Altandega de Sant'Anna do 
Livramento : ordcn:ll.lo~l{\00$0()()-, quota.s 
-9 ; 2 sel'Ventcs-sa.!arios-1 :200$000. 

Ao mesmrHmmoro : om vez de 103 (tUk\so 
diga-se- 174 quotas. 

Ao mesmo numero, accl'osccmtn-so : alu
guel de casa-4:800.)000. 

Sala. das sessõe.~, 27 de novomuro de 1001. 
-Rivadal!ia Coni.lct. 

Sub-emenda á emend:1 doS!'. Serzodello, 
autorizando o GoveL'no ;\ pô1• oro C;(ccu~ã.o 
disposições re~ati.va.s •1 emissão de mil contos 
em ouro: 

Onde se diz-O Bane~ du. Rcpublicu,--dí
ga.-se: o~ b:J.ncos naciontws ficam tt.utor izados, 
cada um etc., etc. 

Sala, das se.isõos, 27 uc novembro de 1901. 
-Germrtno Hlisskche!·, 

A' verba-Ohras-accrosccnto-sc a quantia 
de 200:000$ dostiou.da a. um:~ ponto do .des
ca.r•ga. paN o serviço du. Alr~ndr~gu. do Ccar;í, 
obm contemplada. no orçamonto vigente, 
mu.s quo não púdo ser nolle cxocut:uia por 
deportrler· 1'111 11stníl1J~ o projocto fluo sr'l agora 
poderão ftmu• concluídos. · 

Sala. elas sessões, 27 de novembro do 1901, 
-Nogueira Accioly . - Gonçalo Sottto .~1"1'11.»
cisco Sd.-VirgiUo llrigido,-Sergio 8aboia.
Frederico Borgu.-Thmna:: Oovalcaati.-Joilo 
Lopes.-Agapito dos 8antos. 

Accrescento-sc onde convier: 
Fica.-·o Governo autorizado a elevar ~t c:J.tc

goria de 1~ orU.om, sem augmcnto de des
peza, a Me~a de H.onda.~ do Camoclm, no 
Estado do Coará.. 

Sala d:J.s sessões, 27 de novembro do 1901. 
- Nogueim .4ccioly.-Gonçalo Souto. - Frr.m 
cisco Sd ,-VirgiUo Brigído .-Sergio Saboia. 
-Frederico Bm·gas .- ·~.1'homa.~ Gt.walcanf,i,~ 
Joúo Lopes .-.A[Jnpito do~ 8attto.~ . 

A' ver·ha Hi rio art. 1°, accroscente-so a 
impo1·i~'1.nch de 3:600$, calculadas as quotas 
da. Alf;wdegi1 ([C Pil.t'Maguit em ~~ "/ o sob!'o 
n. lotação de 1.800:000$000 . 

Sala. dll.S s<mtes, 27 de novembro do l 90 L. 
-Carlos Cavalwnti.-Alenca r Guima1·i!es . 

Accrescente-se onde conviOl' : 
Art. Continua em vigor o n. 12, art. 29, 

da lei n. 740, de 29 de dezembro de 1900. 
Sala das sessõcõ, 27 de novembro d~ I 901, 

-Cnrlos Cavalcanti,- Alent;ar Guimaracs. 

Onde convim•: 
Art. Fica o Porkt' Execnti. vo autot•\z~vlo 

<t l'cformar, ntt vigoncLt desta lei, o quadro 
elo pessoal d.;~s l'Cpitr&içõe1 de fazenda, dando 
~~ es~a.s a. org<tnizaç1io que ma.is c onvenha aos 
in tet•es~os do fisco o rio serviço lle conta. h ili-
dado, · 

Sala du.s sessões, 27 de novem hro de WOl. 
-Carlos Cavalcanti.- Alencw· Guimw•iies . 

Accrescontc-se onde convier : 
Art. Ficu. o Governo autorizado a rele-

var• :i. mesa Mlminis&i•ativD, da Santa Casa. 
do 1\·fisericot•dia e Hospital lie Lazaro.~ de Sa
barú. (Minas) da. ol.Jrigação do pagarnontu d :1 
quantia tlo 1 :736$25rl, correspondente :1li
qnid:wão d<J.s tNs l!Uintas pn.rLe$ do extincto 
vinculo do .Ja~wmt. 

. S:tladas scs~Õ(!i.l, 27 1le novembrtJ de 190 1~ 
- V i l"ÍHIO JI.Jascm·Gnlws .- T heophilo Ottoni. 

Art. no §§ 1• c 2"-Supprima-so. 
S~la. das SE'.Ssões, 27 de novomlJ ro do l!JOl , 

-Paula Ramos. 

A1•t. 0°-Supprima-se, não só por attent:u• 
contra o H.egimento,como p or infl"ingir prin· 
cipios elementares ele dir1:ito . 

Sala d:J.s scssõe~, 27 de nouomhro rio 1\lol. 
-Paula Uomos . 

Art. 5°~Supprima-so. 

Sala das sessões, 27 de novembro rle 1901. 
- P aulrL Ramos. 

Art . 1", n. 16 (Alfandegas): 
Mantida_ a ve1:ba de 20:000$ para serviço 

typogr<l p hiCo, v1sto se t' u m erro de :td rnin ís
tra.ção o importa1• em augmento de despeza 
para o futuro a suppressão dn. typograpllia. 

Sala. das sessões, 27 de novembro de 1901. 
-Paula. Ramos, 

Arts. 2° e 3°-Supprimam-~e. 
Bab. da~ sossõos, 27 de novcml>ro do .JOOI . 

~Ptit~llt Rrunos. 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 21105/2015 10:24 +Página 24 de 36 

SESSÃO EM 27 :Q~ NOVEftfBRO DE 190Í 545 

Substitua-se a tabell<"l tius qúotas que devem perceber os empregados das Alra.n legas 
(rubrica 16") pela. ~eguinte: 

I 

ALFANDEGAS LO'l'AÇÃú PORCEN1'AGEM DESPEZA PAR.~; 1902· 

Manâos ................ . .... . ... 7. 000: 000$000 - 1.80 126: 000$000 
Belém .... , .•...•.. , . · .... , ... , • .. 17.000: 000.~000 1.30 221:000$000 
l\liwa.nhiio . , • , •• , . , . , . , •. , . ...•.. 4. ooo: ooo:liooo 1.40 56: 000~000 
Parnnhyb<t ..... . ................ 500: 000.~000 . 2.í0 13:500!l;OOO 
Fortalez<t •••.... .• ....•......... 2 . 000 : 000.';000 2.00 40: 000.i;OOO 
Natal ..... , ..... ~ .............. 100 :00(}$000 10.00 1 o: 000.~000 
Parultyba • •.•••••............... 9QU:000$000 2,10 18: !J0[)$000 
Rocílb ...... , . , ,, .......... .. : .... 18.000:000$000 0.9·Í 169:200$000 
Maceió •••• , ••• , .... , .....•... · ... l . 700: ooosooo 2.:w 87;400$000 
I'onmlo ... , ..... . .............. . . l -10: 000:~000 12.00 16:800$000 
Arac:-.ju ..•.......•........•..... :300:000:\;000 3.50 1 o: 501}.i,il00 . 
H<thii.L •. • •• ·, .•••• ••••••..•• , , • • .. 14.000: 000~000 0.95 133:000:!;000 
Vlctoda ...•... , ......... . . ·. , .... 250:000$000 G.oa 15:000$000 
l\Iac;thé ............. . ..... . ... . . . 60:0000000 20.00 12:000$000 
Cu.pita1 Federal. ................ 65.001):000:\;000 0.75 487 :500$000 
Su.ntos ....................... . ... 27.000:00U$0\)0 0 .57 !53: 900JOOO 
·Paranaguã .. .... · ... , ........... . . l . 500: 000~000 l.OJ 28:50 .·ooo 
Flol'hlnopolis ........... ......... 85o:ooo:j;ooo 2.()0 22:1~000 
Rio Gmnde do Sul. .............. 8 .000:000700() 0.65 52:00 000 
Porto Alegre ........ . .......... ·. 't. ooo: 000$'00n l.BO 52:000$000 
Ut•uguayana., ... ,,., ............ . 6!10:000:1;000 5.00 30:000$000 
Livr-a,mr.nt.l1 ... .. ......... . . .. . . . ROO :OO!bj;OOO 4.00 12:00()$000 
Corumbá. •• , ..................... . 1.400: Oüll$000 3.10 44:800$000 

1. 762:100$000 --

:.:. 
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Tabe!la Jlam rr dcdttcrl'o tla ]Ni'Ctmt•t[Jcnl diJ t' iriH aos Ci l!iJNymlos d<ts ;lf(<tnrZegm· da RepubUca 
!W e:t:twvicio de :L902 

··-~--·--·. --...... -~-- --~ --·-·-J:,:,:J·!N-- ~-=:::·-~~~-1~~ · ~----~::=~~ 
ALFAr'iUEGA[J J O'J'~ •· \V 

-------~---· --~':" =--! -~-'»' ___ --~~~~~::_ ~---------------· 

íYfaná.os •.• : .. . ...... .. . ... . 
l3elém . ........•.. , .•. . •. . 
:Ma.t•a.nhão . . . .. . . . .. . .. . .. . 
P a rna.hyba. .• . ..•. ; . .• ...• . 
l''or talcza. ....... . .. .. . . . . . . 
Na.ta.l. .•. . . .. •••• . . •. • .•• • 
Pa.1'ahyba ..... . _ . . . ..... . .. 
Recifü ... . . . ... _ .... .... . . . 
1\l acció .. . . ....•.• . •• .•••• -
Penedo . • .. .. . • . . . .. .... . . 
Aru.ca.jú ..... ..... • . . · .. - ... 
Ba.hia. . . .... •• ...••.• ..••• . 
Victoria . . . ............ . . .. 
Macalu.1 .••...•.•......••• _ 
Capital Federal. ......... . . 
S!~D tos ...... _ ........... . _ 
Pat•anu.gu:i. ...•....••..•• _. 
F loriu.nupolis •......•..•• . • 
Rio Gt•anuo elo Sul •.. . .•. .. 
Purto Alegl'C ....... , . •• . . • 
UrugutiY·Itla ..... . .... . ... . 
Livramento .. . . _ . . . . . . . . . . 
COl'Ulll 1!<1 ••• • • ••• ' •• •• • • • • • 

7 , t ~)l l: H· Il>:~t K)i l l l.l{t lj l2G : \!IIIJ$'~.~ J ]3!):0{)()$000 
l7. 1H ~J; ll(l(t~lli)t l l ] . ;)r l 221: (1()(J$UiJ0 2.'i-J:430::;')00 
4.00!J:OOI I;=;(UJil 1.-WI 5S: t»JI)$'XJfl G2:4U0$')00 

i'Ji)ll: tll )il:i,;U<IIl' ::.>.'itl! l ::l :GO:;:;;')!,)fl 15:0\M)l)I)OO 
2.tlfii):III10$(Klll[ :!. .I)IIJ •l!I: UOI"J:?OiJ) 50: 4CJ(f:\'000 

IOil:l,l()i i.~U<i: J 1 111.0111 JO:OOO . .;;ü:JO li :2tJOljiOOO 
!lo:J:IrlU I . ...:d ii!J 2.lil, l8 :0U(MJ00 l\1:74()$000 

Is.ou.,,' K )·r~'i. ln o. o 1 Iri!l::!.ou:j;ouo 171: osc~ooo 
1 ./0I.t:(l'.iii!)II:H.J ~ . ~m 37 : 400$(X>O :-19: lOO:íiOOr_l 

I ,111 : q;_~ i~' ~J: ·, !.'2 _ uu~ 1ü : ."DO:;;t 10!1 17: 000,.,000-
:Cli lii: I HJI I·~(II I!J :l.~i llj 1\J::)f.i0$1100 12: 480$00() 

u. oou : IJO: I;~'HJOI n. n5j J:33:ooci;l;ouo 133:00(I::;Ooo 
23D:()IIU.ill: il) (3, QJJ! l 5 : liOO$iJOU 15:00(}$000 
()!l ;f,ll ll)~;l)il() 2i i. IJU~ 1~ : 0():1:;:;000 ]iJ:r)00$000 

G5. ()l)f) : (YJ! 1$1 11)() O. 7:íl 187: 000$000 4!13:480~000 
27 .01 11) : 11Ui!:~1 li)l.l 0 . 57, l GiUIOO~OOO 152:07>0$000 

1.500:()()1J,$1ll10 I .\.1111

1 

~&. ;' : 50IJ:ji1JOO 32:4/lü:>;;O(){} 
1-!5().; ouu,.:;uou 2 . 6o .?il : 1 un.'ciouD 2a : oo0$000 

S.llOr.J : lllli !:';IHIU 1Ui5 f>~: I J()i ~!)()() 52 :000$0<10 
•1.\IOU:UI>O,frJD:I 1.:>11 ;,2 :uoo5uoo 50:400$~)0n 

(jiJO;OIJ.J:,;i,ll)ll f.í ,l):l 30:0! KJ~(KJ{J ~- 32:00(J:j;(I{J0 
;)IX I :CIIUI;· I(~, J .L,I H.I ):!;Ol)IJ~'){J(J ) )~ ;(J()(.).;;;(I()() 

1 .'!I)IJ; I_i():l:;;<lq() :.:: . lO H : ·'OO:jiiiCJU 44:3Ull$01>0 

l . 7ü:.': 1 c lll.•)O<JIJ 

- - ----- ---·-·- ··--· -------·--------·- - -

Art . E' aui:ol'iZ:Hlo o lllin:H.et·i,.> tb Ft\-
zenda a suhvonciom~r a C:t\xa. Huntllb•lil.t• 
dus cmprcgatlus llo Tl:t;W11J'u l•'mlcnt.I. o do 
Trib>~n<d de CoHt<~,s eum u auxil.io dr.; G:Ofli.J;,; 
ao ~eu pto~rirno nio . · 

Sal<t dtts sc)ssõns, 27 de IJ(IVllllllJI'L> tlu l'.JíJ I, 
- Ignacio 'l'osl" . 

Ontlc convim•: 
:Fica o Govct•nu <Utt(JI'i~:tdo a c.kiLie Ji< l<~r· 

O.t tl :~ quan t ia do d ncor:Jii a t.·rr n l,o~ cu lll •~ 
constt·uc~i;Õ.o 0 11 acqtti.>l<:'iio th.• uut IH'<;; Ii v 11<1m 
a. all'iLntlegu ch Pal'nah yl;a .. 

S:~b tlas sc~~oo~. ~7 de nuvcllll rl'r) <1<; I!JOl . 
- A•1 i.oio Abrt.Jtt.~ JIJ!7u ( :,urnso. -- ),', Art/,m·. 
J. P ires. ' 

hc'l, " I :r.< Vt.:l'JJu :r.tüol'iza,1lu tL lJa.gar· <.w · ci
ch•.l:ür Apuleilro .1\lohttl a quantia de r<Hs 
6: Ci:;<i:j Fii , rruc Hw deixou de SUl' pil.g(.l, pol' 
J'a lL;r. Llü Y\!t"lltt L: caju l.lit·cüu lhe foi . l'OCrJ~ 
JJhoeirlo por rlu.,]l[l<.!ho tlu 1\liní~tcrio du. . Fa
zun<h 1lu lO Úl! vttCubro de l i:i\JV . 

1-;ahl da.~ scs~ucs, ~~de novembro d.e 1901. 
- Svhio R o·mdro . 

OH<JC CollVi m•: 

Ar·t Fie.- o l'odr,l' llxocuLivo autol'lzado, 
n .. v i.~cneh• tlcsr.:.t lei, a relevar o t he .. ~urei!·o 
elo pa.]Jl:l·l llOC<I(l. da üaiJG.í de Amortiz;L~:ã.o da. 
rt;:;pon:;ahilida(lC c p ag<\montrj da impol'ta.ncia. 
!'lll ;L ~i v:h a.o dusfa.lt!JlC !lado pelo ex-Jlol Ar
n:lldo Yluir'<l da Camar<J. (visto tcl' o Podor 
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Jm\ici<1rln •·econhcd,[o cotuu unlco enlp<ttlo n 
nulnciümttlu ox-1icl). 

S. R. Rio, ?.7 rlo novmnb!'o tle Hiül.
Háediu. clc Sd.-AH!Jt~sto do Vitscu1lccllos.
Cctso dos Ncis.--li'incu N aduulo. 

Aecre:scellÜ;-~e orale eonvie~·: 
O Governo, eonsoliJ<tnllo :.1 lcgi:;la.ç5.o ae

tLtal, pl'vvido,lcim·tt para (lllO >ejmn ~rmpli-
1ic<.~•tos o~ ~Cl'VÍi;os d<t~ repartir;(jcs de i'azem.la, 
llO ~cn tido tb ~Cl'OlU llliÚS .[ll'OlllJltéliHCJJtc 
expmUdo;; o~ negocio .;, LJilC pul' ellus cor
l'Crcm. 

8. ll. 27 do llOV'ClllUl'O t.lc HIOl.- A. 
lJbitOJi. 

~\o n. \} (C·,~ix<~ •le Amoetiz<wito): 
In c! tía.-sc vcdn ünstinnült ;\s quebras <i quo 

tcrn direito o~ fieis da C:üx:t tlo Amol'tizaç;ão 
(igl~lí('~ ás que l>Crce!Jem os. üois d.:.t The3uu
l'<Lrti1 G~ml uo 'l'hesouro Fü(lCl'a.l), na unr•or
\ancít• rlo 4:0008000. 

S. H. H.lo, :n. flc IIMmn!•J·n tlc HJ01.
Jrincú Mowhado.--;.Vdson do l'ascon.çellos .
_-tuguslo de Yc·:scoiH'clios. , 

çfi.O <k Ulll l litYilllunto Stl p Cl'ÁOl' e COl!COI'~OE 
110 erlifido da Alfandega. d:t Victoria, 

(O Sr. Jviinbtro d<L Fa:wmh, em ~<.m IC· 
conte Tolctíorio, ueclara gue o crcdHo votado 
no orçammr~o do COl'rente a.nn~ ~~ insufH· 
ciente c lH'OpÕ13 •1ue no o:·çamonto para o 
futuro cxm·clcio seja con.>igJHL•.la uma llotaçio 
mais elo vt~da..) 

Sal<t llas 8eS.>õcs,27llc novemhl'o de l~JOL -'-" 
JosJ .illonjc-.nlim.-Jusd Mw·vellino-Pinhciro 
Juniol·.-Uddino Lareto , 

'."-".~ 

.E:' u Governo auto!'izado <t de~p~ndm• a. 
r1uantia necr.s"n·ia, p<H'a ·o <~.lugacl de um 
preJ.ioem r1uc I'unccionn a Dclcgctcüt Fiscal 
nu JS:nu.uo elo Para, <tllm (lc ter execmção 
nesse l':stado a. d ispo~Jiçiio <gle autoriZ<I o 
Govcr•to Federal a cL.Jder aos dos Estados os 
propl'\os 11~Wiün<WS [jUC cstfl.o SCL'I'indo UC pa
l<Wio,S dos Uovoruos. 

S<Ü<t das scs>Üe3, 27 r lo novcmb1·o de liJO I. 
--;h·thw· Lemos.- Aj1tonio Bastos.- Ua1·los 
de Nt!wwJ.-Ll. Ü!lUo do /Jrol;il ,-llosannah 
d~ Oli·veira . 

, Ontlc c.cmvim·: 
Acem~ccni;é-Si'! onde c"nvict·~ Ar!.. J:'ir::t l'QVü!:(:trb rt rlisposiç5.o do 
AI'L o l'odct· l·~xccrr tivo Jh~;L :>.ntot'i- n. G, rl o ad. 2!J d:~ lei n. 7•1fi, d tJ 20 d e Oll· 

l';~r[ , ,, n;t vi;;;rmda dc~l.:t lei, '' l'lj\'Cl' •> Rc- t.ubru llll u.nno 1ms,ad u, quo P l' CSCJ'CVe a di·· 
g11l :unnn to d:L l~:t•it tl:t M•>~ILh o :L. J'C••t•gani- vl~itu du venciuwnGo ti.>.~ c~<llotoL'C .> o cscei
zal-:L, r:ollltanL" l,liiC lltl<l ~cj" cx:edhb t~ <.:oll· v:\('S elll qnoh 'lix:•.t n propnt•d ona.l, o consi
:<igna<;ii" \'IJI;:trLI !J:I.l':t <t I'espcetiv:t tlu . .;LJCZ:L·rJerwlo o <l il.u vonciuwn ~l) ~Ú IUC iltO como 
d<J r:xmd1•io rte i'.IU~. ji:Jl'ecntag.~m. 

:-.'al:t •!lt~ ~~~s.~ii•J~, r:llt ':!-7 tle l1lJVPIIli'J'o tlc S<tl<l das ;; :\ ,:;iit:~, 27 uc nuvoml.lt•o de !001. 
1~11 li . · .. .Jrill~t' JJw ·hrHiu.·-Hoswwah Jlvcs. ·- - Svr ;cdell" Gorn~rt , 
AdsoH· dG \',tscu·!lcd{Gs, 

Fk•.:L ,, {_;,)\,t!t"llH :"ti.t>l'iZ:I.<Í•• " id lt'Ü' u lll!

(.)(~SSiLl'ÍLI t: l'cllil;u piLm l liLg'<LiltellLO LÜt Íll.lpl)l'
l<Lttdit <L 'lllll tiver• 1ii\·d~u JiJ~•J.tl•Jl> Alljil8 
Pinto l~;:,pc.~su pu!"~ sc 1·vlço~ JH'cst;;tlo~ ;l 
C"iJÜilllÍiL Uu. Puno tlo Est<t•lc.• :do Espil'iw 
.Santo, dHI'alHO LI l'XCI'Ciciu Jjm[u, 

S;tla das sossslíe~, em 27 tlc novcmln·o de 
HJtH . - Josd Mrm}m·dún. 

Accresccntc-sc unc.k conviel' : 
Fica o Governo nutori~ado a cJl'uciu:tt' o 

o empre~timo de :JOO;OOOS u,o H:sktdu do .!~spi
l'ito Santo, iuzendo pal\' os.su lim (t ll(.lcossw·i:t 
opct•a.ção do CNdit.l. 

S;d;l, 1lits StlSSÜo;~ . ern ~;7 <lu 1\ovurnlll',, do 
19:Jl .-JosJ .llu1~jrwÚim.-- Unldúto Lorclo.
JosJ J(w·ç~.:/lillo .-l'iHhcin> .T!mio1·. 

Accl•c;co;·lL()-sÓ undo copvior : 

.\r't:1'U8V t Hli; u-.~l! ond.c C: tlll vlt.w: 
.\.t·i;, Fit!tt o r :ov-u t·uo autoti~tlo a ttd· 

qui~·ü· c ih.hlll' pub!ic:~t· a monmncni;al Ilis
!ól'irt clrx gu~n·" dc1 lriplú.'V allimwc,, tl'abalho 
incui~o do Hnu,do e~cl'ip tor llt:<Lronsc A~·thm· 
Mornuncgt•o. O Governo nomea.L'ii, um<L com
nüs,;:'lo Íltcumhída de cxaminctt· o archivo do 
inen.n:;:1Ycl ltí.~tm·i;tdor, dizendo clla suhrc a 
CllllYCIIÍt:Uci :t de itt!quit' ll'-SO t:Lmhmn, ú por 
<,[lta.nto, •~ }Jreciosa collllc~'áo de documentos. 

Sal<• das so.~;õo~, 27 tlc novemiJro de 1901. 
-il. Varâ(a , 

Ac;c !'meunl;;.:-.~ú ondo cou l'iel' : 

At•t. Fi~<t. o i}O I"Ct'llo u.ULUL'izu,io <t e.~Cl'i~ 
ptumJ' coltlu tle~l>U'l,i1 a$ quan Ü<L~ rccobit.las 
pnl1} !JJ•, AuL·dio Horgr!~ rlu O;~~Wlw, pelo 
w~Leio Lia E:;~ol<t. Agl'icola di.l Tu.lluary, Rio 
G l"<1l\Ll\l do ~ut, 

O Governo despender;]. :t itnp()I'C<Wl) ia, a té ~ala ll:.ts sn,>~õe~, 27 du novembro de 1001. 
50:000$ , quo fúr uccc:;siU'Üt .PiW<I "' cou~tL' ttc· ~.A, Vo.n;Uu, 
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Ac,~r·csconto-.'e oncle tlOll l' iet· : Par<l set• culloc:t.Io onde c ünvier· 

A1•t. l' ic;t o Govecno :1nlm·iz;tdo <~ man
<-hu• p<tg:tt• ao D i' . .Joãv Foli ppu Willc ru•tt' a 
qu a ntht do :lO ;OOO!i;, l\O l'l'0spontkt1ot: <t 2U 
m c7.cs do trah:üho, cu,j;t l'C illll llül'·l~'áo nit•J 
r ecebeu, na. coul'urmittado tl.os VCI H!imcllW~ 
que JIHJ Jora.m a l'hitt·ado;;, por <tv i~o 1le 5 tl1~ 
agosto. 

CoiHinu:t ern p lonu v igol' :1 tlbposit ão co n· 
t id;t nu n. 2:\ <l.o al't.. 2U tla lei n . 74ü, úu 29 
de riOZll lll iJl'O 1!0 !!JÕ() . 

Sala th~ ~e.l~0es, 27 de uovcmhro de Wfl l. 
J . .á . S .:ivc1. • . 

S<lla ,las Ko~~üos, 27 uo nol'embro ue ISO! . 
- A.. 1T<ti'Clla . 

. Ac<:i·eciln tu·<"O !lU. t :1bul l:t n . IG : 
<l n < H'•l <t · Tl.lõ t·-~er viçJl'l t.l.u b:lr t•:t,';l; (JWJ$00.0. 
i:;J.l a. t!a.s sO~!sue~ . 25 ,[c ll<JVlllllf.trn do lVOl. 

-1V<Jlson du l'a~canc<Jilas · o "1lmâdo. , 

l' l:OJt:Cl'O 

N . !:?0 1 13 - I!JOJ 

lledo.c~ 'tTo j1or cr. :Ja rl-ise·iv·:sü'o do JJI'' !jt:d a n , :?li.:?, d t.:stu ,_lUtH 'J , c1vo flo;H o, desp!!.~a . du 
Jll in islerio (/a UW!Tr~ Jl<tl'H o t'a:cr cic:'o de lVU:! 

lu·t. o Pt'CSitl tHÜO tl:t HI'}II Lh li ,;:~ ó õlll lot•iz:ulo ·~ ol J :pen.lt!l' (\0111 o~ J.ivet•i!OS SC l'Vi-
çus <~ c;~1·go o.J.o Min i:ltot·io lia G uort-;~ ;~ 'Jilaoli;t tlu •1G . '!Xi: !}l)i.~0:13 , a.S~im ui~tl'il>uida. : 

) . Atl ministr<t•;(í.o Got·; ~ l ua Un;ll' t'it .. .. .... .... .. , ••. . • , ••••••• , . • • . . . • • • 202:6 15$0:)0 
2 . Supt•emo Tl'ilmnal Mi li l:u· o Aud í )ore~.,., .•• , •. .. . • •..•.•.. , • • • • • • • • 12();800$000 

3. Dlrol~ r)fi.O Uot~al tlc Con ~ a.lJili,\atle LhL Ou(n'["a, ..... .. , . . . . . . . • . . . • . . • . . • 2:JS!:t;(J:$000 
4. In tuntlonci:t um·a.l d :~ l:llol'I'(L ., ... .. .. ... , . . .... ... . .. . . . .. . ... . . .. • 2!ll :72G$00Cl 
5 . lns~ruc1;i\n Mili t,;l l' - AIIg'llltlllt:tt!a. t!o IO:(JOIJ:í; :1 snb·l'll hl'iea 1'i r o l\'(ccio· 

r111 t. p:~m ot•g-aulr~t.o;itu dus cwtCIIJ',;u:-~ 1lu Lit•o. ltt:tlllr.ida. do :J:üOOJí;, lln.S 
J) i "tJI'.•as wmi.II!J~us, ' " eunsi:,!n:L<;illl l't: l'ut•tlli!A: ;L gl'atiflc<li;..Í.•J p;~t ·•-~ l'C • 
gu11cla 1lo t lll' lli:Ls " p t•uln•:•:ií us Ku1Jr.1 hy;,fillllu m ili h t•.. . .. . . ... .. .... l . OO~: -i!J.f$)00 

G, A t·.~un;w~ u tl upu~ i ~tJ.~ -l::uiJ~i.iLIIi d:t, ll'l l'- At'St!lt:~ns , cl np:1.<il"'s o 1'-H'· 
t:Ll ttZ:ts . AllgiiHJit t:uln c lu ll:i JO$ p;lt':t u IJIIS.>tJal nne;trt·og ;ulo J ;t Luz 
el t:n~rka n :t~ l'ot•t:\lnz;tK tln ltulttthi.' 11 :-i:.nt:.t Ct•tt~, ~o t ulu tJII1 c,t,.l<t w nu. 
tld!:t!i um o\O,\(t•id:;h cu tn -UH.lllo? antlilii'J.i du ~1\tUficac.':'u o um fo· 
gn[~~:~ t:.llll :~ tl iat•i:.L th\ 7$ JIIO . . .. .. ... .. . . .. , . .. ..... · .. ,. ..... . . . . .. I ,l,I4 : ::J85$00:1 

7, l•'tt ltl'it::ts u l:th.ll'al.ut•iús- lli111in nitla tlu l~:l7n.;; put• o~tin~n it·-s1 u 
.l.:~btJ l';t.l,c!l'lo P yt'olttl"h ll io:u tlll ~l :t~M> O t'.t.'~" u ;Lu;.:monl.;t.tl<L 0 111 <1: 000$ (L 
tJ IJ lJ•t•nht•ica - Fab1•ic:t du l 'o lV•Il'<L dt: Cuxipú-p<ti':L tli;t r•ias a OJIUI';wios 
:t 0$Gii(í t.•ada h tii<L, •••••••.• •• •. • •• • • . ••• •. •• •..•. , •• • , •• • •• . • .. • . . 

8. 8!'1'\' Ít;lt tiO S<L lH.IIl, , , • , , . , , , • , , , • , , . , , . •• •• , , ••.. . • , . . . . ... , . .. . ...• 
!J . Sul<ln.~ o t(l'i!,Wie:t• .. :i'.ic.~ -llinlinn ilb tbl lll:lJ:JO$ na ~ll iH'llbt• i cz~-gmLil i · 

eaç:õe.i divonas, C'lj)uei :to.> .. ..... .......... ... .... . . . ........... .... . 
10. 

11. 
12. 
13. 
14 . 

l!: tajl:J.S - Acm·oscont:lm- :;c tlupoid tla.s t>:d<wras - Amr~ :omu, P<W<i e 
M(tlto Gl'osso - as seguin tes: -c mo· Grande do S ut somente em 
S. Borj a, S:utt'Annil. do Livt-:.t mento o Colom i<t do Al to Ur ugua.y •• . ... 
Class!B i na cU v as ... .... . . ... . . .. . . . . . ... . ... .• . .... . . .. . .... ..... 
Ajuda de custo . •. , .. . . .•.•••• , • , , •• , .• , ••.•... . . • . •.... ; , ...•••. . , , , 
Colo o b.s milibres ... . .. ...... . ......... .... . ... .... , ... .... . , .. . , . 
Obra,; militare.~ - Augmon,:t.ci :L : do 100:000$ p:wa continuação d;~ 

construeçã.o da.~ lioh :ts telcgt'a.]lhic;~-; o~katcglca .. ~ nos Estados do Matto 
Gro~o. Pa ra.mi c Rio Gnndc do Sul ; o de 700:000.'f; pa.ra con tin uação 
da. rocon:;trueçfw d:L ror·t;t lez:t ria L;~g<J; c disit'il!U ido. • ~ i ntporta.ncia de 
110:000$ do seguin te motlo : 4.0:000$ p:11':.t a oSGI' ttu tt llc Guc~.mpua.va ú. 
Colonia do lg nas.l ú; 40 :ú:lll~ ll<Ll\\ <l-lin ha tc logt·aphicu. om const.ruc
ção li 1in do Igua.ssú; c :JO:UOO.~ p:u·,. a. linll<L Lc! ugra[>ltic.t om constl'Uc· 
ção á. culülli<.L o.lu AHv ·u t·ngua;y, 1111 Riu !<t'•Lmlo uu Sul. Inclusive 
20:0ihl:J;pn.l'it. :t. cuuclu&'i.o do k<~b;t llt o.; ut·gontc~ no •tu<Ll' tclLlo linlm J.c 
S. Joa.o t!'U: I-H.ey .. . . . .. . .... . .. . .. . . . ... . ... . .. . ........ . .. . · • ..•.. 

: :5ú :871$:ll)0 

3::l.J : IUO$UOIJ 

· 15.797 :054$000 
I • 00 I : 3G9.\i056 

2 )0 :000$000 

97 : 908$~77 

2 , 000; úiJ(J$0fj) 
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15. Matori<tl- Rr.rl!lzi<b. de J:JJ:tl:158 por ser ~ll]l.primilb a sniJ-consig-nn.
çã.o dc:stia:l.(ht :io J.ab.w:.\l;orio Pyt•otce.luücu llc Ma.tto Ch·osso, mt inl
pol'tancLt d<J _lil:OUO.B ; c pot• sct·em u,s~im. 1líminuidus <cS ia~guint.cs 
sub-consigna.ç~õe:-; : de 81:0~5$ u. dostinadn. ao fard<J.mento o cak:t1lo 
para !6.:387 praç;ts, por sei• i'O<lu;r,ida u 215$ <t méuiu. do custo respe
ctivo; c de 40:000$ a de&tinath <1 rem:mtu, do eavaUos, muares B ou- -
wos anim:tes paril o exel'cito. Augmcntada. de 38:352$ pelo accrcsdmo 
1lo 30:000$ :1 sub-consigna,·ão destinada a medicamentos, drogas, etc., 
para o LblJOrator•lo Plt:mn:LCcutico Militat'; poL) de 20:000$ :i. .sub
consign(l.Qíí.o destinada D. lnz para quartcts c est.abelccimcntos milit a
res, etc;, pelo t!c· I :G5<l~ pn,m concedo do motrJl' ·h~ ofncina de mi\rhi
na.s üo A l'Senal de Porto Alegre ; pelo de G:O JO$ para a cornpt·•~ do 
machinas para a officin<L de carpintal'ia. <to mosmo ar~cnal c pelo tlo 
700$ p:wa pagarri.cnto do telege::cmmu.s o:dcdore.; ..... , . • . . . .. . . . .. . • 7. üS3 :727$000 

Art. 14. Fica o Governo 11utorizn.do : 
I, a r1wcr, na vigcncia. <lcsta. lei c sem a.ugmento do dcspC7.0., as talJcl!as de grati

ficações de oxcroicios c abono de lljnd::~, do custo t~us officütcs do exercito, tornando~as 
mais eguitativa~ c appllcavei$ aos otrlciacs do quadrú c el:~~se,, :1.nnexa.s da :u•madn,, con
furmc di~põcm o :1.rt. 85 da Constituição Fcdcrttl c o art. 3", ns. 2 c 3, da, lei n. 247, do 15 
do dezembro de 1894 ; · 

I!, :1 mnndar installar nm log:n• canvcnionto. ou vi~a a Dircccão do Saudc do cxer~ 
cito, uma ou mais onformatius dostinn.dD,s· <toS omctr\cs c pt•aça,s <Lírecb dos de t ubcr
cttlose; 

. JIT, a enviar oillciaos competentes, como :tdllülos mi lita.ros, a, paizcs mtr,angciros, nã.o 
excedcnU.o do qnaJro, correndo. a dc~por.a, pcl:t l'nbric:;~ li"_.:. 8oldus c gt•atlilc~wõo~, o 10"
Etl~p:t\l; 

IV, a contiml:tl' , na vignnci:t llcstn. lo i, os c ;t\l(ltJs nocJss:wlns ;, ut·;;ente cons tr tl
cçio de um:t t'-lrro-via. qne ligue o ·Est:Lilo tlo P;Lt'an·i, ao do ~1:\tto Gt·os;o, a. qual será. 
1'<~itn. por praças do cxct•citn, sul1 a. dirocç:-~o de cngenhcit•os milit<tt'<B ; 

V, a.extingnit• o L<tlJOl'a.torio Pyt•utcchnic:J 1ie ~htto fit'03~ó. apt'tJVoi b .ndll o mn.tcrial o 
possottl no ar~on:.t.l llo gttCJ'l':.t. o f:IIJt'il::• tle prJivot'IL do mt·.smo 1-.:~t:vlo o o elliflcio- para. 
:l.iluarte!amcnto tle um b:t·t.all!ií.o; 

. Al't. !5. I<'ic:1nt vigot·t~<Hlo cotn:l cl'.-1 li to .~ cspocit\rlg, pwn. O'l m<l~l\1n.; fins para. r1uc fo1•am 
•ntados, os SJ.ll!os dos cro1lito~ eonarl.liJ:J.; p.:I•H t),~ct•t:tr>s n.i, l-11, d!l 5 1le j ullw do li)93 
!! l.V~:~. do 2~ rlc dozcmltt·o t!c IS!J I. · 

A1•t. 16. Contin1k~ cru vignt'O a.l't. 201b lei n, G:i2, <ln2:~,lll nov.Jrnl>t·o <lo 180[) , 

Sala d:r.\1 Commisslio.~, 27 dn lriiVnmbt•u de 1!)01. - P.nd•e Duimw·<7"s }ll'Osidente. ~ 
(,assirmo tio Nosdwcnlo, rel:1tor, - lllcryr i Hh. - Fnt11l'isco Sd.- Ft••mdsco Vci!J<t ,- NiiD 
1-'t•çanlw.- Se!'.:tdl'i/n CmTéa,- F:'ctori_no llfonlr:iJ•o,- La~ Pi:w. 

O S1•. Prce~idente-A orilern clt1 · qun.dro rl•Js macltini~tas navaes (additivo 
dia :~mra. "sessiw diurm1 é "sogninte ; rlc:stacado n~ :3·· d.iscu~silo do projecto n. :J7 A, 

P · · t ( lú 9 1 /" 1 , , t •). de l!JOO).-Vide pt·ojoctos ns. 184, dc 1898, 
rnncua par e a ~ ·~ wras ou an cs . rb f::c11 u.do, 0 S7 F, do IDIJIJ , da c arnnra do.~ 

Votaç:ã.o do projocto n. 202 A, de 1001, Ueput:ttlos (tli~cu:;~·:io unica); 
autorizarHlo o GovCl'no a dcsprmdor tltó <~! 3' discussã.o do })L'ojccttJ n: 2 lü C, d e 1001, 
!1 uaiJti::L de 50:000$, para. u.uxiliar as ilo~pozas . c um p:u•<Jccr sobro emoncl<L~ o lfcrecilhs p:wa. 
de insta.Ua{;ão o os trabtLllws U.o Cougr·csso :1 :::~ rliscussão do projecto n. 216, des~c anno; 
Agl'icola. (1" ilücus,·iío); · tlU~ fixa n, dcspeza 1lo Minisi;erio tht Marinha. 

Votação do pl'ojectç n. 2G7, de 100! , a·nto- p<Ll':~ o nxDrcicio do 1002; 
rizantlo o Poilor "Executivo n, abriL· ao Minis- 1~ disrms~ão dn lll'o,jod o n. 250 A, ilo 1001, 
terio da Fa.r.cnda. I} ct·ctlitl) do 477: l21$U2o, instítnintlo um rcgí8tt•o !l:LS opcl'<Ll;ões do 
ouro, supplemonbt· á verba n. 3:-\ !lo art. 2 g c:tmuiu ; · 
d:J. loi n . 746;·do 20 tlc_ do:r.omlH'•>·dc l!JOO ·sngunda. p:n•t.11 ( ;ts "2 l t~ hol'<l.s, ou a.nte.~): 
(2~ riJ.~CliS.~ito); 3'• uíscw;si~o du pnJjur:to ll . 18ll , llO WOl , 

.Votn.çào rlo suustltutivo do Si~ll.'l.llO ao Jll'tJ- nt'C:tllUO v:n•ios IJ:Ll'l-(0~ Jl:J, Hep:u·tíçfio Goral 
jnct.o n. :n1, rlt~ \!!OU, .'t8ü, rln l!!IJl, 11:~ Cn.- doH Got·reios · ~ marcan<lo-nt•.•s 1>s ~·ns11octtvoa 
ma.m dos Dc~mta.do~. quo rom·g:u1izn. o veneil~1ent.os ; 
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Continnaçii.o dn. 1" di~cns&\o do pt.'ojecto! ·~om :~· pint ttra., mon~a.gnm o ou~teio !lu Pn.-
11. J3Q A. de HlOI. <'Bt.:·~ho lcr.onrlo qu(l a.~ nol':l.ln:l. tio DescolJI'I mcnto elo Br-aztl (c"n1 
ct:t].l«!l ;l os o!Jicíansilo cxornito o rht a.rm:r.tla >Uh.-!titnt i\'o lLt C<Hnmi s;;ií.u rle Ül'Ç:l. lllOilt<.l ; ~o 
nunca s m•:io inCot•iot·e~ <L 1$·100, qu:d<ttH\l' 11110 p t•oje,~·ct'l n . 2GI, rln ! !JOO ; 
sej:1. <t ~1mrni0ão :~ qnc pm·t.en<,l:t.m, s:dvo ;L' Di~cn~~r~.o unica •lo llt'Ojccto n . 1813, do 
cxcopçiios d:i. toi; . 19tH, <~>t: 1holncnndo quo :v .o cngcnltcil'o Ar·is· 

:3• discns$5.o <in projBcto n. i! :] A, l1e 1001, t.itlos G:llv::í.o d.c Qrmiroz, apo~ont:t!lo n o 
anto1•i:w.ndo n Ql)verno a abriL· o ew<li to dr~ cargo tlc uü·cdor th~ Sect·otarh do i\fin i8· 
16:060$. pa.ra paga.r a.o h;Lch ;tl'CL Umhelinu de tr.r!o 1h A:rricoltura., Commr.rcio c Obt·a.s 
Sout:\ M<tl'inho o;; ~cn~ nrdon;~.do~. cmnu juiz Pnbli ~~:-:, comp:.lt o, desrlo a :tpo;;enta.tioria., o 
de diroHo em dispnnib ilida.llo, •locul'L'ido~ M. ordona1o tle cngonhei ro·fisca.l do 2"- c lusso, 
22 !lo abl'il do l tl!:l'! a 31 do llczomlm1 (\o corre~pOlldcnto :.~. 25 a.nnos de servi.;o; 
1900 ; l" ·di;Cil$S::i •> tlo }ll'ojccton . H2 A, elo HJOl , 

3~ discussão d•> projecto n. 132, do 1001 , rcoeg:t,n iz;t.n!1o o cor11o l1C • · ongcnltcü•os .. 
au tor lzanclo o Porler Exec11t ivo a :~.hrir an na.vacs c fixatltl o o lWSSonl do r c;;pectivo 
:Ministerio da Ma.l•inlla o cr0dito do 100:000$, tpHtd r o ordinn.l'io (com pil.l 'ocoros rla~ Com
supplcmenta.r :w art . s•, n. 24-,0bras- lh~ missTío~ d(l M:trinlta c Gucl'l': ~ o OrÇa~ 
lei n. 7-16, CIP. 29 de dczemht•n do HJOO ; monto ; 

2· discu~~o do proj ecto n. 12 L de 1001, 1~ lli>cns.~íio do pt•ojncto n. O A, elo l!lOl , 
auiot•izn.nelo o Poder K~ccuti n> lL t\hr-ir :\n 'ncla.rant!o aholid;\ a accmnulaçil.o da.s c::~.
M!nistet•io ela Fazenda o crcdit11 cx~m.urdi· dcira.~ dn l•)gicà e do littor:ltUJ:n. du In· 
n a rio dc 1: 132.~ pn.1·a. pagamento a <1il•crsos t et•n:1t11 tl u Gym na.sio N;~cion<~l, sob a. rc· ·. 
opet•a.r ios dn. Casa da. Moccl:~ ; goncia do um sú e;Ltlterlm.tico, o mand<L pôt' 

2" discns&"í:O do pt'OjCCtll IJ. 100 A. de HJOI, }\lll COilClli'StJ i.L~H:ad<,i ras que Võ\!:( il.\'0111 ('ffi 

autoriza.ndo o Governo.a. abt•l!• ;LO i\!Inis :.orio consoqltcnci;L dcs·t..~ t!ispo;;i•}ío ; 
da .. Jnstiça. o Nr.gocios Intor:oJ.•es o cr ed ito nc- lli .;c ll ~$:-í. o nnica do J.ll 'ojec to n. 242, tl.o 
ccssario para paga,monl.o du prcnt.il> de vh· !S:r;, ol•:vantlo ;o 100$ mcnsac.~ a. pcnsiio que 
gem. de que t.t•ata o. :trt. 221 do Cocligo potccbc D. Cy~cle rlo :Monrlonça. ~ouz :~ 1\lon
do Jo:nsino, conful'ido a Pl\<lrn Dnmo,:Utonos tllir•l, v illV:L <lo !:on(l(rto l10norm·io üo oxm.·-
R acltc; dto 1ltl10<ulm·o Avelínc! dn S"uza. ~1oni;t:it 't); 

3• cl i ~cn~srLo elo pt•ujnct.o tl'. 120, dr. l !lOl, ~·· d i~cuss:'ío do projP.c!Jl 11. ':!Oi , <lo lf!!J l, 
n.utorim.ndo o .Govorno :; u.ht•ir :H> 11i ni~te- J <Wo:mtlo m;ds •lou:-: ln,!!<Ll'CS ol <~ lloi~ .d o tho· 
r io da Guurra. o credito nx~ru.or·<lina.t· iu do sou t•oir•> tla ReCtll~t~d "I'i<L tl;t <J;~Jii/.:~ 1 Fe<lHt'a.l, 
2:401$8()0 pa.J•a.p:tg:tnl t'nt o :1.11 m;u•r.r.hal .Jns,:. cum o~ Vfl ii<:ÍJU!1nf.os dm nxi.<t.,nk s ; 
do Almcüh~ llar r cto, em vit·1,udn <[11 s•·n t.<·u •:• ~ D i:<nu~sli.o unic~: ~ •lu p t' tljcctu n . 187, c!o 
uo SupJ•cmo T1•ihnn:tl Petlot•;d ; I ! ~ l i , nlr!V:tlltlo tio liO.) :~ I OU$ :\ pcns:'io mnu-

3~ discussão do Jll'Ojccto :n. 2::·z :\ , rle 1 ~ 10,·, , ,,a i •\o aH'••.t•cs ltnnór·;u· io rio P.Xt1 1'<:ito An l;o niu 
n.ut.oriza.nclo o Poclnr Exer.nt.ivo a tr an,:J'ot·· l'a.os t!n ~;I. Hi\ l 'l'd o ; 
mal' o.s t~, 2' o :1~ tnt•mas rl:t Nnb-Dit•üe tor'i:L ~~" d i~C II ~s :itJ do proj r.ct,o 11. ~ti K, lin l ~HJ I , 
dos Corl'eío~ em 1", ~" e ::" ~ C\cr;i'i c,; da !Jir·u· :t.utm· i ~:l, lld•l u l'odm· l':\ ot1ni.li 'O a :tlll'it· ao 
ctol'i:1 not•a.!. ]las.~:uulu os (·.hP. Io:: tln l.lll'lrt:ls a Mi11 istN i11 cb, :\laJ·i rrlt: t o r~ r·o. li~o •lo O: t :~l:ii7111, 
.::hcfc~ de secção, dostlü r1un p t·ncmclia.rn :t~ sapplnuwn C:1:t· ;í. I'P.l' it ; ~ t-i" tl•'l n.r t . 8" c l;~ [<, i 
concliçÕ(!S rcgula.mcnt;tl't:S, 11 •I :Lndo uu i;ra.~ n. ~ · lli, •Lt: ~H <ln •k~.B il t b t•o <lo l!)(l~ l , }l<Wil. ]'"·
Pl'OVi rloncias ; ,!!:u nento elo :;ul< los <JUC compntcm aos olll· · 

3• discnssão do p rojcct.o n . 105 U, t1 n llliJ I:- <:inc.':l tl': ~nsli ·e ido:; p:t t·:~ o qn:u[Po !la rcsot' l'a, 
com parccm· sobre as onwndas oJI'crecida .. ~ na tio pois do twnulla<l;l.:> :<:1 respccLi vas ro ful'· 
~discuss..'io do projocton . 105 A (do ScnatlQ), ma.s ; · . 
que Ct'l'<t no di$tricto L?cdcml mai.~ 11111 ofncio 2" rliscnssii.u do pl'o,jodo n . 22·2, de lOOl, 
do registro de llypot hcc:1.s, com a design:•ção rlctot•mimmdo que o~ otrich\e~ elo exercito, 
do tm·coil•o ; . . . :n•nwla o cbs~cs rm Dr..xas, rcfot•ma11o:-1 ou 

Continuação da. 2-' !lisc:us.;;:io rlo }Jr ojecl;o IJnO se vonham a re f'or rnn.r il.c n.ccordo com 
n. 62 A, de IVU l, ;tltera.ntlo :L c!ttsse _l\ n. 1, · o.~ doct·oLos ns. lOS A. de 30 rlo dezembro de 
da.s Tarifas das AlfhndBg-as ; 1889, o 10:1 A, de ;n do j;mr.iro do 1890, v o-
D1scus~o nnica do pro,jccto n. 148, ;lo Wü l , lunl :l.l'i:.t on comiml.~orütmonto, toem dircitu 

o.ntori7.ando o Governo :t manrlar cont;u• <tO ;i :; vaniagon~ cx<1ra.das n o n.lva. t•:l 1lo ·16 de 
ca.pitno do fl•a.gatn. l"I';~nei~c:n C:1.rlt.an a. :utt.i- dczomhro rlü 1 ioo, c resoht<:iio do 20 do do- · 
guidi\d t ~ 1la cla t:t d:~ pt•mn .. ,;ã.o iiqud ln post•) r.cml)l'o de ISO! ; · 
l!tn 2() •:n aln·il •lo IS!JO ; :J~ cliscu:;s':io do proj~.do n . 204, elo HJOO, 

2• d iscussTi.o ''" p t·uj;wt .. n. 17-1, tl n l!llll , :t u\.Ot' i1-.uldo o Govm·no :L pl'ornga t· o p l'n.w 
m:mú:ttHln qnr. o Gnl'nl'llu da. Hopu bl k:~ i n- eon•·.l\d(do :~ Sooir-.drulo Mo n tt~plo Oo!':tl dn 
tlom nir.e , t't llll ;t 'l' '' '·ll t. ia ti o 70 :11110:';, ; ~ Vid.n;· l•:eDIII tllti ;> dos· Sol·vitlorns ,[n l·: ~t:uln JliU'!L 'i n· 
Moi t •P I\P~ •h~ l.'ilna. 111 d:1:-: •1"' P'''l.: ·,,_ '111< \ n~·t. •l• ',ll liiÍ'I.a.i· :w T ltt•~t l\ll'O l<'l'dt•t•a.! da ·,f tmn l.i ;~ 
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~rgs~Xo iM 27 J)l~ NOVEMBRO DE 1901 

M que lho é devedora, atú qnc essa irwti- 3• di~cnssão do pt•o,jccto 11. 103, de HJOI, 
·tuição regularize sua situa<:ao, ]Jüclemlo marcando os ca.sos c a fórma da revisão das 
mesmo releva l-a do pagn,mento da impoe- cond.emnaçÕ[IS; 
tancia em <lue ficou alcan~'arla no (l.llno rlc 1" <li~cussão llo projccto n . 182 A, de 1901, . 
1899 ; <lis.pcnsando a Fazenda Municipal ele adean-

Discnssão utrica do projccto n. 291 A, de t,~r o p;~cgamento do sello nas causas em 
1001, rlo Senado, autorizando o Governo a que fót· ;wtom ou ré, perante a justiça local
prorogar por seis meze& <1 licença conccdüla do Districto l~edeml, e d<l. ontras provídert
ao Dr. Pedro de A1cantat•a N;l!IJuco rl(' Aumu, das, cüm omemb rla Commissão ; 
juiz do Tl'ilmnal Civil o Criminal tla C<tpital 
Federal.· 2a discussão tlo pt•ojccto n. 27!, de !901, 

·- · 1 d 1 R d · ;ud.oriz;w<lo o Potlcr Executivo a abrh• ao 
Discuss<w umca co omen a ( 0 ' · n;l. 0 ao JllinistDJ'iu da Fazomln. o. credito oxtraordimi~ 

IJl'ojocto n. l7l B, rle 1900 e 188 do 1001 
da Camaro. uo8 Doput,tüo,•.;, que autoriza 0 rio do W:2GI$200 pu.1'a cumprir a senteilçu. do 
Governô a mandar pagar ao capii;ito üc jn!z secciontll tlosw Capital, que condemnoii 
fl•agata. honol'ario c 1 o tenente rcfot•maAlo n, Fazenda N:\Cional a restituir a. Rombauel' 
Co !latino Marque&< de Souza a quantia de & CoHlp., negociantes nestu, praça, a impor
I :83.7$ô80, difl'orença do soldo que deixou rlc ta.ncia quo de m<J.is. pa.garam.como direitos 
receber desde 1870, d;d;;.t (to su:1. reíornm, até de ~rnpo1'iaçKo de sal ill}pol·b do em 1897 ;. _ · 
.1897, de accordo com a. doutrina contida no DiscnssiW unica rlo projccto n. 267, (lc 1900, 
aviso do Ministcrio rln. Fazenda J.e 7 <1c autoriz::tndo o Porle1' Executivo a conceder 
janeiro do 1869. mntL pensiio 'tlc L$500 diario.s, a. contar rle 

r~ discussiío do pt•ojccto n. 146 A, .de t>lJI.'il de 1893, ao cx-cmpregalb da Estraoa. 
1901, instituindo rcgr;~s pn,rot o o~·~abe1eci- de Ferro Ocntraltlc Perna.mbucoLuizAfl'onso 
monto <le omprczas tl!l ar•mazens gcraes, (!e-· Fer·roil'<t ; . ' 
terminando os dil'eito~ e as obrigações üe:>sas ;?_a rliscussã.o rTo projecto n. 258, de 1901, 
cmprczas ; · autoriz;wdo o Poder I•~xecutivo a abrir ao 

2• discuss·:tu rlo vroj"cto n _ 25r,, rle 1!JOI, Ministerio da Fazenda o credito cxtl'aorrlina
auto~izando o Pmlc!r Executivo a aurir ao rio ela somm;L tllic nceessario fôr para. r•esti
Ministerio ria Fazcnrh o Cl'edito cxtr<LOl'<li- tuiL' <L João rk Aquino Funscca c Fonseca Ir· 
n:~rio tle 47:229$709 pO.l';L dar exccuçlio :is mã.o.~ & Cmnp., niJgocia.ntes no Recife, Est.ad.o 
scntenç,,~s do Supremo Tribunal Foucral, de Permumbuco, n. impo1·tancía c1ue do mais 
que confil'tna.ram as do jtli~ soccionn.l üa Pa- pa.gamm á Alfanrlegu. chquolla cidade, por 

-ra.byl.ta., condemna.ndo a F:v;cnda Naciom~l a impoPtação t1c kerozene, de accordo com a 
restituir a·Paiva Val~nte & Comp., Lemos ~ontenl):t do .Supremo Tl'ibunal Federal; 
Moreil•a & Monto c Santos Gomos & Comp; • Dü;enssão uniea. d<t cmancla do Senado ao 

.' negociantes n;tq.uellc Es •.arlo, o que dm11ai~ projccto n. 50 A, rlo 1901, rtuc autoriza o 
pa.gamm por direito~ de kerozenc impol'- Pod.et• Excentivo a conceder u.o e ngenheiro 
tado om 1H91l o 18U7, cum as rospectiYD.S ..Jo;1(1nim Huct B[tcolla.r, respcitaüo.j os J.irei
cnst;;s ; to' a.l<tuiri,los , ;1 cuostt·ncc;ão, uso e gozo do · 

3• discllssã.o rio pro.iecto n. 2na, rlo rnrl!, unw. ostl'ath~ de forro q uo, pa.rtindo r.le Ma
autot•izantlo o Poder l!:xccutlvo a it!ll·il· ao \H- n<ios. si;.(; L 0 sou mmo geral do nort.c, o na.s 
nistm•iu <ht Fazem!;~ 1.1 cr-edito rk ~1:3,1liS45G conrliç:õe~ 11uP o;talmlr:!co ; 
:para pag<u' a· A. Aveni.•!L' .~ Cmn[ •. 'c a 
Corrca. Chave~ & Pin~u. do nccord\fc,tJn a 3" tli.,crissrio tlo pr;~jocto n. 17:1 A. de 1901, 
a sentença _jurllci:trm qur•. mandou p(j:~ 1;üult•- l'O<l:lCc;Tio para. 3' cli,;c t r~si\.u do pwjceto n.l73; 

. lhes o que de mais pt\gar;tlll ;1 AlliLndn,cr;L tlnsi,e :wnu, que allr.urizao Poclor li:xccutivo 
. desta. Capit;tl; .a aLI'it' ao Ministel'io rl<L Guerr<L o l}redittl·-

Discussü·.o uni.~a ria omenrh rio sr~nn.tlH ao exr:l'aordínal'io de Ci8: 195$180, para execuçãO.· 
f.lro,jecto n. 45 B, 1tc 1901, que aut•H'iza 0 rb sentenr;il, em ultima instancia, que con~ 
Podo!' Executi,-0 a 11bt'Ü' (l.O Ministel'i".d:L rlernnou a l?a:wnda. Naciona.l a paga.r a.o te
Guerra 0 crrdíto qne fúr ncccssat•io prtra noDt.c-col'oncl Proeopio jo;;;é dos Reis. 
pa.gar a gratificação rlc cxorcicio (1, que tDem 2". di~Clts.,ão do pr•ojocto n. 285, de 1901, 
direito Camillo Ju~é Monteiro <los Sttn tus e au r,orizttnda o Poder Executivo a abrir o 
Joaquim Gonçalves da Custa, contrtl-rne;tre cr·cJiT.u oxr.raordinario necossa.rio ·ao Mi'-
e mandador da extincta orricina <lo cm•rccil'o nlBI:c.r·io d" Fazen da para pa.gamento a - . 
!lo Arsenal de Gttcrt•a da CapittLl Fct.lera:l; D. An::~lia ~Brurn Gonç<1Lves, viuva do ·.;:a7:· 

. 3• discussão dü projecto n. 127,·diJ JDU1, pitão Eient.eric .Jo~é Gonç;tl<:es, htLbilHadá. 
dispondo !lul:H'e :L cont~L~ om da an tignillacle por l.Httlo de 12 do ja.noiro de 1900, do·. 
do posto dos ofiicia.os do cxet·cii;o·, a que se meio-soldo que lhe é devido desde 22 de . 
reFerem os :trts. 1" c 2" d;L Jni n, 350, de dczembt•o <:lo 1893, em q ue f<tllcceu Q ~u·. 
V !lo dcllcrnbr'o <le 1895 ; ma.l'ido, ;Li;1) r) de dozombl'o de 1899; 
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':!.' rlíscn~~iio do projocto n .. '2/5, tle 100!, Otj:oni, Fr•::tncisco Vroiga., Mo nteiro dP. nat•t•os, 
conenricnrir> a D. Dorut.hr~a. dn. Ene;tl'flil('i"to rlo l•:spndrlifio, Htwno de P<dva., Alíh~do Pitlto, 
Col'<~r.•ã.u rlc Joims G<trcia. Zuniaa c D. M<tria G;n·neiro de RC7.C<Hlc , Ada,llmr to Ferraz, 
Dolo!'cs Banola Hernal'•lino Gat·ci;l, Znni~a. Lc:onol Filho, Oleg~u· ro l\[actcl, Mu•anda 
filhas rlo hriga.dciro bu.rão de C<tlm·c..' <t ,\zcy,;Llo. Gu~L:l.nl ltr>rloy, Fernando Prestes, 
rclcvaçio da llCna, de prcs~ripçiio P<t.ra. que! Morei.ra da, ;)i! vu, Di no Bueno, Vn.lois de 
lJOSS<tm. perceber o mcio-solúu . qun !'Qr'o. uia. Cn,;tro,. Cnsi<t J rmior, .. l~ odolpllO . Mira.nda, 
su<1 mi'io, vinva, daqnellc. b1•iaarleiro; l'aj<!.rlo. AIC1·ed•l Elli~. J.indo lpho Set·ra, 

3' discussno uo pmjecto n: lG ·,, tio J!JUl, Cn.rlos Cilv;tleanti, P; tnhl lt r~mos, Fl'rtnciscn 
n.utrn·izando o Poder ~~~ccutivo ·~~ abi'lr :•o Tolcn tir,o, Vc~p;t,i:r.n o de Albnrruürque e 
Ministerio da Justiça c Ne"acio~ Intol'ioroJ o Dio!!u Fol'i.trna.· 
cr~.dito dc_r:3:800$ p<ll'-1 P<tgamcmo rio JH'Clnio - "{l,rlHL• a scs,li.•J. 
c lmpros~:w do 1.000 cxcrnplarcs <lét uln·a- , .. 
Tltem·üt dt1 Processo Civil c GonunQrcial- . E' uda o sem rlchate approvrtda a a.cta da 
compo.<to. pelo D1•. João Pm·cil•a ~Iuntuü•o; scs:;ão antcctxlento. 

Di~cussiío unicét tlo projedo n. ~OI, do 
1001, autol'izu.ndo o Governo a conceder u.o 
DL'. Fcroando Tcl'l'a, a.,sis;cntc da. c;;doi:·;1 
uc clinie;t dur!Hctto-syphiligrapllic:L d<t Fac ui· 
dade ele Modlcina. do Rio de J:weiro, m;tis 
um anno riu licença, C)tn todo o oJ•rlcoado 
p<Lra. tt'Mar de ~na ~audo. 

Sl~SSÃO NOCTURNA 

A ol'dom à.o rli:t tla ~c.,sfto nodr1t1Ht ,í ;\ 
i'lCgUÍtltC: 

3• discu,;~iío elo lH'o,iccto 11. 21G G, de 1001, 
com p:nccor ~ohL·o emenda~ oiTemei,lJ.s 11:u·a 
3~ di~c·r~;;[o do pro,iccto n. 2Hi, dc:3 to •tnno, 
qno fi~a tt de8poza. do Ministcrio dct ]\[;r.l'inlra 
para o oxt~rcicio do ID02,c:.lso n5o ~eia üncnt'· 
rarlo na sos3li.o tliul'na. 

L!lvo.nt.:L-so a sessão :1,~ G horn8 da t;a.Pdo. 

p,.,!.~irlenci,.r. rios Sn. V1r.~ rlc Mello (J>I·esi
súlank) c IS'atyJ'a Dia.~ (2" Vicc-f'rcs;
danl~:) 

An maio-dia proc0dc-so á. clt:tmada, a que 
rc8pundom os !:>t•s. V:til de Mcl!u, Ca.l'los de 
Nuvacs, Angelo Neto, Ag.lpito do~ S:mtos, 
Luiz tllta.lberto, C:trlos :Marcnllino, G:tbriel 
Salgado , Hosannah d~: Olívcir';t, Cuolta 
Martin~. Nogaeirn. Accioly, Francisco S;i., 
Gonçalo Souto, Eloy do Souz;t, Trindade, Ca
millo do Hollttndn, Silvtt Mariz, Bt•icio 
Filho, .Tttlio de Mollo, Uaymunul) de MiramL-1, 
Rodri gues Doria, Sealn·a, Aug usto Frall<;a , 
Felix Gaspar, Manoel Cactu.no, Eugenio 
Tourinho, Sa.tyro DhL~. Alvcd R tl'l)DS<L, Ad;tl
berto Guimarães, Ro,h·iguc:> Lim;L , José 
Monj:u·Mnl, .Ju::;ri Marcellino , lluoelcr:iarlo d e 
:Sotu:~. ,Nilo Per"·,u!ha, Alvn.~ d<) Br·ito, l'o
l'lllr;t Utna, M:tl'f.in~ 'foixfJiJ·:t , 'l'ltP,opltilo 

O Sll.~. Pre!;iiideute declara que se 
acha sobnl a. mc~a tlttr:mtc o pl'azo de t t•es 
sc~~üos di.n1·rta.> o pr•ojllcto n. 247 C, lle 19 lH, 
(Orç~~mcn "o lh Vi:r.çf\o) 11<1ra rcccllor emen
da,~ enl :~:~ diiScns.•fto. 

PRI.\U:!HA PARTi~ D/1. ORDEM DO DIA 

O §x•. Presiden-te- Não havendo 
nn1Hcro kgal, p:~t'.L se pr.occdcr <~s votações 
!l<1.s 111<ti.orü1s ,:onstantes ela, ordem do dia, 
pa,ssa-sc á m:"::nria. 0111 rHscu~sã.o . 

E' :"nnnnci:\.<ln, (t il" dir;cnflsão <lo :projccto 
n. 2IG C, dt_\ 1\JOl, com pat·occt• sobre emen · 
r.l<ts oll'ereeida~ p:rr<L ;~ 3" discussão do pro
jacto n. 210, de~t;c anno, quo tlxa. a despcza. 
do lv!ini>l.ol'io rl:t M:n·inli:r_. para, o -cxerciclo 
de 1!.-JIB. 

O Sl·. 1-"a~esidente-Trm a p alu;vra 
o St•. BriciQ l~illw.-

0 St•. J~ric.io Filho, embora. já. 
tenha tli,cntido o Or•:n.nwnt.rJ tl11 i\Iarinha. em 
2'' di~cll.,,_.,:'í.o, ClSi.:'t n:L olJI' ígaç,iiQ do rlolmt ol-o 
om teL'Coir·:•, por ter np t•r snntado 1lo noyo :t 
cmcntla qnn con$i~n<t a vmlm de 5UIJ:O!IO$ 
p:Lt'tL a ronsll'llc~fHJ do~ 1 non itores PtWiwm~ 
bw'o o M,n·rmfr ,ro, 

No primoit•o tnrno, u sanclo 1ht am [!litudo 
quo o Jtogimontn co nl'et•c, m and a.v;1 ;uhli· 
cionar a. vcrln a.Ilndi•l:t ; a gora, porém, vê-so 
nwç;Ltlo a JICtl ir que sejam r c ali z:tda~ cco
nornia8 om divcrscts l'itb ricas p:tr tt :t obtençi'io 
da somnH~ rolerhla, isso porque tlisrros ição 
reg imental itn)Jcde aug men to de despeza. 

Gha.rrm novamente a uttcnçã.o 1l tt Casa 
pur·tt a importanda tla ma. teria. Os rcfm•iuos 
monitore~ estão em constru cQã.o h<t 11 annos 
c com ambos loi, até a d~•t<L presen te, gasta. 
:~ qrLi.llltia de 381 :007~7::l0, o r1ue dú. upp!·oxi
lit:ularnautc :H:G42,$520 p ot• armo. 

J•;', )lorü1nto, c~ta ct impor·tancia economi
H:tYPI :~JIIIIIallltPnf,o n a vm·ha.~Matel'i:~ l de 
l'unsb·rHot:iw n:w:d-!:c._•n om ia com 11 no a. 
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co.n1mis.~ão ent.end~ f)ll (! deyc SOl' iov~th poe I rleir:i., Estaciol CoimhrJ., Pedro Pcn:nr\mbuco, 
de<t1lte a Cl)ll.;J \I'IU\ '<W dos (llta.dos nav1 o~ . A 1•;,,uj o c;,·,::s, S)' lVio Rom•wo, I?ansto C:~rdoso, 

Por cs.;o <;:Lminho sô d:MJtli 11 ~)~ a mios G<\SI.ru RelJc!l•), Noiv:•., Milton, Tosta, P<Lul:t 
fic:krão Pl'Omptos. · . r~tli:nou·ü~e~, Vetgnc de Abreu, Angmto do 

Junt.and.o o.s 33 annos aos 11 j tl consumi- F retta~. Tulcntrno dos Santos , Edu:Lt·do IV~· 
dos, temo~ o pra-zo de 'lG annos , tlUG é rc ·.J- mos,Pa.ranhos'.\'lontcncgro, J\brcolino1Ioura, 
monto admirrwcl c <lcnota o nos.io a(le:iuta- rt;d•lino Lorota, Henrique Lagóien, Augusto 
mont o em nv1.terhL de constrncçilo uaval. de Vn..~conccllo~. S:l. Freire, Antonino Fi<Ll ho, 

Rc]Jetindo _:-;;nas pa.lavras profet•ida.s em I;ourr.n~~o I~apti:>~~:· S!l.va. Cas~r~: 0ustodio · 
outra d lscussao, a.clu~ quo t:d voz os no mos Cocll.t~, Oh~ Otrl\ I. ~gtteu:rnlo, ~1 1 r~<Lto Ma.sca· 
dos va..\los, por lembt•arem rep t'P.Sr.nt.'\ntc."' n o rcnh~·~· Joao ~.mz, J ..arr.otmtnr Go<lofrooo, 
Congresso <lo .Est.a.dos r1uc não oonêor1b n1 A~Homo Z<Wh~rtas?.Hcnrtquo S:lllos, Eduard_o 
com. b<los og a.ctos <k~ Se. C;Llllpos S<tllos, ~~!n~n t(';~ · ~.ttrnal:tme .. P<trltw. Rezende, Olt
mott vem o rct:wdamon r.o d:ts obras. 'mr.L Bra.~.1! L_utz P tza, _Hormeneg.tlilo de 

Em tal hypothes.:, .~oja. d<.ldo a. um (h!llo~ 0 llfot•;t,os, 1etxCH'<I, ~ran~ao, ncno<lloto_ ele 
nome de Campos sanes !? ;i.o outl'o 11111 dos S<JUZ<J.; Alcnc:u· Gmmarnes, Barbosa. Lun~, 
qnatf·o Stlgulntos : Joaquim Murtinho Olyn- S.~ar.e~ dos San_tos, Germano Ha.sslocher, V~
thO de Magalhães, Alfredo Maia 0~ Pinto ctortno Montmt>v, Francisco Alenca.stro, RI
da Luz. va.d avh Corréa, Am·eliano Barbosa, Alfredo 

O nome de .Toa.'ttüm Murt inho faz lembrar VaroUa e Ci!.sS i <~,no do Nascimento. . . 
a rni.seria. da. lavour·a., da. in1lustri:1, o cmpo- Dr.ixam de compar e)cr com causa. part k · 
br.:~ctmcnto do commm·cio, a. rlosor"anizaçã.o cipadtt os Srs. Urba.no S:wtos , Ga.st.à•> di 

- do todas as cla~scs tt·aualtL.'ltforas, o,
0 
dc:>gl'at;:a Cn_n h:.t. , Josó Holteux. Plldro Chcrmont, Ro·. 

~:>r tod!t a J1al'tc cspa.lhadt~ po1• nma política dngnllil Fcrna,ndcs, Christino Cruz, Augasto 
ftnancell'<l conrlcmn;\vcL; fav. Iomhrar :t 1•c- Severo, T:Lvtwcs do Lyra, Pereira Rtli~. Soa.:. 
pro~cntaçt\? da figm·a. 1li \ B.cpublic;~. n<LS rcH Nciv~: Lim:\ Filho, Malaquia.s Gonçal· 
not.:ts do 1 h CAOlll'o, pelo b usto ti a mm•dl'iz · ve~. Morou·a ALves, Cm·nelio da Fonseca, l~l-
mas si_ é prc~iso o ~I)H nomô p:u·a f! IIO a con: pidio Figuoirodl), Alfonso da Costa, -Jos~ 
st.l-~Jcçao so !'aÇ>.a, (jun ven h:t ell o se rvir uc Olt:il'lo, Epaminondas Grn,cindo, Joviniano 
t a.hsman. . 1le Carv:Liho, l<'l'<tncisco Sodrr, Dinoysio ccr- _ 

·Mostr<1 n. ncccs~itbt<lo urgc11tc de mel horar ll.Unir:r., Celso dos Reis, S:~mp:üo l''crra.z, Mar-
o no~so mat.cl'i:tl nav:LI , hem como o elo t inho C:w,tpcs, Aureliano dos Santos, J·oa.
cxorclto. · qu!m Jlt•evos, Rangel Pcsta.oa, Ildefonso AI-

Não ost<L pugn:m•lo 0 111 C;LVO!' tlo mlllh OI';\- vim, ;Penido Filho, Monteir o da; Silveira., 
monto da~ con1li<;õos do JKlSSOal. )•'alia em Mayrinl,, Mrmoel Fnlgcocio: Nog1tcira. Ju
PI'Ol elo m~tot•ial, portpw som ollo nã.o po- nior •. Lindolpha Caet<~.no, Rodolpho PaixãO, 
1lemos dolontlot· a Patriu IH» ruonwn tos de Domrnguo.; de Cn.stro, Bncno de Andrada, 
porlgo. . Pa.nlitw Ca.!·los, Cillcinato Ilrag:r., Azevedo 

Hol'<ll'o-xo longamente :t Jmmincn~ i:t dn Marques, Antnnio Cintt·a, Ovidio Abt•:r.ntes, 
gnOI'l':L eutl'O n Jtcpuhllca Ar·"1mtim1 o 0 11·1anocl AI vcs, Xavim• d.o VallE~, João Ca.n
Chilo, 1'azn1Hl.u vot,o~ }>ara qun 'b1 ac•m \eei.- r! ido, Ltmwnha, Lins, M:Lt'çal Escobitr. l~ra.n
monto niírr Hn d1\ ll]ll'ncon imntlo a. v:t.Hb"nm ct:>co Mour(l., Angelo l'inhcÍI'O o Pinto -lia. 
!1:1 u niii.o dos }l:Lizo~ sul·alllot•lmt.n/Js. " Rocha . 

Entt•o:.:n. a sot'tc •la omcntht :i. CanHu·:1, es- g sem c:tus:t os Srs. Rt\ymundo Artlu.rr,. 
Jl!lt'itndo qno o Sr. \'az do Mello rlir;l,ja ·a Thom;tz Act:ioly, Mcdoü•os c Allmqum't}HC, · 
vota.~.o de modo a nilo pt'l.'jlllliC:tl-:1 !lc:;ta i\.t't•oxcll~ Galv;i.n, Piohoil>o Junior, Hm-etlia. 
voz, como fuz d~ primeira.. !lo S:i, h•tncu Maclmdu, No!son do Vascon- · 

Armemo-nos, concluiu o orad tw, si que- cdlos, Osca!' Godo;y, H.a,ul lla.t• t•o.;o..! I!at'l'Os. 
remos s~r ro~pcit;ttlos. (Mui!~> bum; ·.,;mito l~ra.~co J.um•!~'• .J,ulto . Santos, l~stova.o Lobo, 
bem. O tJJ•rylo;·. J cwnjwimcnta<lo .) Jose llontf~cw , l• (':tliC!SCo Sallcs, L<tDdulplto 

l''ica a di~cussão a•liad;~ pela hor<t. do Mn.ga lhaos, Carla$ Çltloni , Arthm• Torres, 
C . . • .. . . , ., , Adolpho Gord11, .Jo;•qurm Al vaJ>o, Edmundo 

. omp.i! oco~1 -unda o~ i:lrs. ALl.HHJ llOt q1~c da Fomec:~. c Campos C:wtior. . · 
Sor~jo, Sa PCJxoto, Artlme Lomo:;, Antonw 
Ba,~tos , Ind.io do llmzil, ~orzorlello Cor!'ôa, Pa.s.3:.·SO ll. 
Luxr. Dommguos, .José l!:nzcuio, Gtt<)tlelha 
M~ur~. Anizi•> do Aut·ou, João Oayoso, Joa
qmm Pa·os, Virgílio Bl'igiilo, Thomaz C;tv<~l
canti; João Lopes, Frodol·ico l3or•gc.~ . Sot•·•io 
Su.boy;~, l~t·rri ii'io Coutinho, Ce lso 1le 8011~: ~ . 
'!'oixoira. tln .S;.l, Gomos do Mattos Joio 
Víeirt~ , P<'l'oim do Lyt.';\, l~srnnNlt!iq~ Ban-

CamnrA Vul. V!! 

S!~Gmm,\ PARTE DA ORDim DO DIA . 

I~' annuncia.tla a. ~· discussão do pro,jccto 
n. 18.1, tl ll t()O l, ctua.ndo va.ríos ca.r·gos . na. 
Ropal.'tif;~t.l Geral !lo~ CorL'Cios c m:\rcttndo· . · 
I hes oil i'C~lncti vos vcmeimcu tos . 
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ANNAES DA. CA~1A.RA 

O S.r. Hricio FHho- -PC\ço <t p t\ 
lavm. · 

O Sr. Presidente-Tnlll a prt1:1.vra 
o nobt•o Dcputn.dv. 

O Sr. DrieiQ Filho - St'. PrL~:> i
dento, perli a p;\lavra sobt·o este projccto .i<í 
ha rnuitos dias. Posto agor<t em tli~Cilssi:io , 
a.p6s o discm•so longo quo acabo ole .rn,zot· 
sobre o Orçamento da Ala.rinha, di scurso 
que, V. Ex. viu, foi molivarlo pela. necussi· 
dad.e em que mo cocontr·;~va. de úefenllot• a 
minha emnnda. que da.va. providencias com 
l'elaç~'\o á cons trucçiio 1lo~ monitores Per· 
namln,co e Maranhão, c ·ainda pela rrcccssi· 
dade em que me achava de pugnar m:~is 
uma vez em f<Lvor das condições do nosso 
matori.a.l n:lYa.l, vejo-me agora. pri varlo de 
deb:tter a prooonto proposiçã.o, limit ;m
do-me ' ' pronunciai' duas palavras o tloi.· 
xa.ndo de fazSl' a,; conshleraC,-ÕCS. CJUO em 
outro momento rxpenrleria, rloixando de 
a.:presontar o ; tti·gumr.ntos que nm ontra 
occasião lormulw•i:t. 
. Seria ro:l.lmentc uma. itnllortunaç5.•J ~<lm 
nome, seria. mo.mw abusar rh a.!;tr.nçi'io rh 
Casa, occupar a tJ•ilmn<' na. seg-unda partl\ ih1 
o1•dom elo c!i11, dqJOis dr. t01• tan to <tbusarlo dtL 
genet•osiclade de mens collOA:<<S em torln, <t 
primeira pr~rr.c. (Ni7o ap(,iadÓs-) 

• l;i. son reconhecido ~~cánto ch~ <LoHcar.lcz;t 
com qun mo ouvit•n.m o niio qncro incorn
moda.r :por maL~ tenl]J<l aquc:;lles que mo es· 
cuta.m. 

Pot• isso deixo do tom;u• }Jarte nc~te d.c
l)a.tc, como pretondia., o vmlho a.J.mna..-;; <lccla· 
ra.r -iJilC voto •~ favor rlo . projecto, pot·q ue o 
acho do toda a justiça, porque a.cho q 110 deve 
merecer o apoio tia Cam<Lra. dos Deputado$. 

Ninguem ma is l\('dindo a p;~.la.vta.J·. cnccr· 
J'a.da a iliseussão e adiad;~ a. vott.çào. 

E' annnnciaela :~ continuação ti<~ l " ti b
cussão do pz•ojoctu n. 139 A.dc 1!:101, cstabclc
conrlo qtw as ct;1p;1.s dos oflicia.c.;; de) exot•cito 
e d:t arm:tda. nrrnc<L serão inforiorcs a 1$4011, 
qua.lquet~ qne scj;t a guarniç~i.o a. quo pcrtcm
Ç.:J.m, ~a.lvo as excowõos úa !ci. 

· O S1·. Pre!!!idente ---Tem;~ puJa.-
"\'r:J. o Se. G:Ll<linu Lorteo. · 

(!pn.rto. n.tnrm.wtlo ([1111 <l nobrtl Depu~n.tlo 
pnlo Di.;tr•ido) l~ndul'<ll, ;ml,Ol' do })l'Ojcct.o, 
oa';\ contrMiidnrill. l·:~porav;t que S. l!:x. 
vio~se dar <t.~ <:.xl>lic; •t,·l)c~ quü ~o comp1•omct· 
~ou ;\ rliw, in~cJ•evenolo·sn ltt:.;o em so~ui<la. 
a.o sou collcg<t prJJ' l'm·n:tDJinwo, afim <le !'O
solver :;i oCCitp:u·ia <I tl'ihuna logo. apó.~ C8t:t 
OXJ)IJC:lÇi'ío, MStl ell:t niiD J'tJSSil Sllii!Cientc, 011 
S[, ll,ll Cl>llCl'ôtl'ÍO, L [U~i~til'i<~ ti<i ptLi:1VL'<l. . 

~-Io:>t l'a a. d lvm·~oncia quo oxist.e cntt•o a. 
Commi,s1io elo fln;;\lm1fl!o, qno deu pat•ccm· 
sohl'ü o prn,in•:&o, c! o sett <tui.<.>L', Sr. lfcl'oLli a 
tlc S;\.. 
~iio sa.bP si adua l!llnntc ~t c+;tpn. do.l olli· 

c ia~~,[;\ :wmada rl<t 1-( llõLI'u içfu.l tlo Rio r lo Jn.
neiro, pot• exeurp lo, é igu<~l ;~ rlos ofliein.r.s du 
exerci to <!esta nw~nw. gmLrniço'i.o. 

.Jú. om•ilt mcs ul•l. olizer <tnc a. e t;}.1,1a. <los 
ofllcia.es da. ;u•rnaol;t ú supr;a·ior ;i. elo.~ elo cxor-
citu, :l.té no Jli~t r·i<; tn i"()r ler·al. · 

Sen<lo n..~sim, Jllt tw:n cpt:1 n p t•ojecto ú:~o 
Cummi,;,> ii.:) vnnt i~u;Ll ;•t• a~l ntn.pa.s, ao ctm
trario iln rpil> ~e d:i. 110 [H•oj r:do rio Sr. Het·o· 
di<1 <lP.-i:i;í.. 

O pt•ojento Llo I'CJII'r.Knnhnb 1h Capital 
Fedem! nK•J ~at.i~ l'az so!J o ponto de vista 
,_ta, equip:\.l'at,'üo rl:ts ut;qnts •tnanto tt officiae;; 
dos mes1mM Jlllsttl~, nnt um mesmo loga.r c 
tenLlo a:ponas a , urn~t'r'II•;;L tb cl<t~s<'. E' cvi
dflnte r.; un, pot· r•sl;" hrl.,, o pt'Ojr.ctu ela Corn
mis:>ãu L~ pl'C\Il:t·iycoJ • 

Ptll' ontt·o lad,,, u pt··~inct.o ol:t Commis~ão 
pü;le Pl'r•,jutlit:<tl' as 1-(n :~.l'niçlíefl_ cpw, não csí,o
J!lm pt•otogrol;l' pol' l!ll., ospnetao.s . 

D.:! ma.i~, o jlJ•ojedo ria. Cornmi~:;ií.u llO.l'cca
lho lugico: e !SI.:Lih !h \1~0 nma. et<t}Kl. lixa. o sa.lv<t 
cxcop~!üe ~s; ao tolll.l·;u•io <lo quP. so dü. no }>1'0-
jccto do Rt·. llc! l'l!<l i:t do ::>;~. 

o Sm l l'<.l!lcg:t pt•lo ni~kicf.o Fo;lcrn.l roi 
cont:ettllid!Jt'io qn;Lndu allit•mou não exce<tc· 
rem M etapa..~ oln 1.~·100, poi~ em sr.guicl:\ al>1•iu 
CXCOpi;iiU;:; lJ<\ I';t Ct\l'óuS [~StaLlOs: 

O Sr. Horoil ia. <In f;(~ LI. cu cspct•n.nças de :vir 
furnecc:r c.,;cl;1rccimr.n~os tia, tribuna. sobr·c o 
sou pt•ojccto, <~li 111 t.ln q tle llOs:m a Ca.mara 
d;~r ll ~Dil vo:.o, l~omo quem. so.bo o (jUe faz; 
mas S. J<~x. n.intl .b IIÜ.•) lieu os esclal·ecimeutos. 

Teve interll;ti.o de~ npt•esonnt· um roqucri· 
monto llo informa(;õu~ ~~o Govct•rro para. sabor 

-+ii o p roject;o da. O<ltruni~sã.o angmenta. despe· 
O Sr.Galdino Loroto diz c1no o5.o z;\~, si são ell:ts considera vais e de quanto; 

esperava occup;n• hoje a tribuna :P<tn~ di~- nlo quiz, porém, quo se lhe attl'ihuisso logo 
cuth· este projccto, si bem que IJat·a Ist.o e~ sti- m;i. vontade em rcl<tção r, um projecto quo 
vcssc inscrip Lo. Mafl, como na ortlelll d<L in- pOdo SC'l' ju:->to, tant<) mais quanto os oscla· 
scl'ipç.ão occupava o quarto Iogélr, ú este o redroontos podiam sm' da.dos ou pelo rela.
~w•iv~ por(j_UO não cont<tv~• fa.ll;tr hoje sobro\ tor da Comrnissãu ou pelo aut or do pro~ccto, 
t .Ll assump~o. Como, })u J'e~rn. o }H'ojecto está om 1"- clü-

Qilan<lo !'aliava. o . SCll co~!eg;~ Dllpttt.:Mlo I cu ~::G.u •dntlu., nã.o_l'alta.rá o.~c?-siii.o para. ser 
:pot• Pernn.mbucu, tovc oCt'asuw do tla-.; um . < ~ C <~llml·:~ esclarcctola n. rcSpe1tu , 
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_, .... .- .. _. __ , ..... ··-. 
ssssXo EM 28 DE :NovEMnn.o nE 1901 . 

AcPccl ilawlo quo o ~r. Hcretlü~ de S:t sa.. 
tis!:~•::~ 10Sl1\ dosiltTtthtlll, :ldxn, r. tl' ílmn:t. 
(llfll i l n I11!J<1; ,,11,·1o IMm). 

N i ngu~rn maH poil,indo a. paln.Vl'<t, .-~ cnern·
rn.tla a tlisc11ssiin e adiada a v ot::tçi:i.t), 

l '<t.-.<.~:1-~0 :i llm•:t, tlestinakt :\O oxpoili~ntn. 

O Sr. ·:A.ltgelo N eto (2" Sccrcto.,-io, 
scJ'!li1ulo ela f o) pt·oce1lo á. lcitut'(t do seguinte 

J;;)[PEDII~NTE 

O(ficios: 
Do St•. l" Secrct:uio rlo Scnauo, do hoje, 

transm!l;tir'}.(lo, eom emendo. SHbstHutiva, · a 
proposição dnst;a Cant:tr<>, tornando extensivo 
aos banM> n~~cio nac~, com st~de na. Capiti1l do 
E.sl;atlo •lo Porn:tmhucc., o rlccrcto lc;rislat[vo 
11. 70R,tlll 20 rlojnn!to do l!J:Il.-A' Commis.;~.ão 
tio Con~tit.u içã.o, LligislaçTi.o e Justiç:L. 

no nu'!smu .~cnhm· n <lo igual data, en;. 
via.qdo um do:;; ••nt hogl'aphos da resolução 
elo GongJ·o~so :\'aeional, <tcr id:lmontc sanccio
JHtcl:.r., antol'iímndo a a lom·tu ra a<> i\fi.nistcrio 
tl:t Ouot•r•a, do ern11it•J e:d1'a.ortlinario uc 
4~80G~G:ln , JHt l':t occ~m· t·m· ao :p:~gamonto d:.\ 
vnneimrnt.o~ q r:n rlnixon do l'CJCnbm· o mnjlll' 
DOIOOCl' ito ]•'(>i'l 'O ÍI';~ ti:\ SilV<L-Jnto.il'u.da. 

n ortunri montrl elo Flor;l. Quóit•oz ela Cn.
.. m:w:t Lim<t, p n<lindo uma pons1i.o.- A' Com· 
m i:>.'lão dn Pnnsõos e Gmlt:ts. 

1 

O § t•. P~1·a.nhos Montene~.-o 
diz tJ.IIO a, C-"porionci:\ tem domonstl'ado a. 
neco~sidttdo de se modiftca.t• em divcr;;os 
pontos· as lc.is que t·r~::rnm :J.s sooiedados ano
nymag. 

Um pt•ojccto, porrlm, que tra.tasso rlc um<1. 
rerormu crlrnplcta, pP-ltl. V<tr.icdarln elos as
sumpto~ clal'i:t nec~:>.~~•tl'irtmen t.olog:.tr lL largas 
discussões, qne dclmot•aria .1. sua conynrsão 
em loi. 

Ha. torutvi:1 .. nm pont o f{llf'! pl'Ccis:t ~-e uma 
p t•oviucncí:t urgento. · . ' · 

O rlil'•1itn clc promover a nnl!ido.de da. con
st.ituir;·iin daq nellas 'wciedatlCIS eleve, como 
quall],uor· oiltl'o, tcw um Pl'itW dentro <lo qua.l 
pos~a. srr n~ercirlo. · 

Na llypol;hn~c. esse prazo nüo tlcve se1' 
longo l)àl':t O\'ltar o~ prejuizos dos membros 
dessas tiRSociaçiios o do 11e.sso<~.s cstr:mha.~. 
que de lm':1 fé com _ as mos mas con kaeta.m. 

Tom-se entro 11<is abusll.tln desse direito quo 
constitue uma amca~;t constante de quo l;~n
ça.m mão os U.espeita!los e doscontcntos para 
tlrar-v i ng:tnt,,as ou ohtor conc.essüc.> com pro
j uizo do i.ot·e~il'o;; . 

Ha at•l qnom pl'OCIIt'c cornt>l':\1.' arçõcs sú 
(llll t\SSC propo~ito , 

. 
Con;;t.itnida. ~m<t sociedade anonyma, ar

chívntlos os seus c~t•ttntos, c feita n publí
cac:Iio J10ia imprcn8t~ lXU'.'1 coniHleimcnto do 
todos; elevem. dentro de um prazo rnzo:wel, 
~(.H' hn.vitlos como san:vlas qua.esqner irre
gnbridaclos (i\lC, l)Ol'Yentur;t, se tenham 
c!atl<> , · 

gr)i_ faco do (pie l'osnmülamrinto acaba de 
cxpot·, on·ercce o oraclor ~~ deliberação da. 
Cama!'ll. um pt•ojecto, aguardando-se para na 
rliscussii.o desenvolver os fundamentos que o · 
justificam . · 

Eis o projooto. (Lê.) 
Fie;~ sobre a IIIesa. até ultorior delil!oraçiio 

o sogtúnto 

PROJECTO 

O Coogrc~-<:o Nacional resolvo : 

Art. 1. • Dooor ritlo o peaio dn um anno da. 
publictr.ção tlos !.Matutos elas Sociedades Ano
nvmag nn. C:tpítal Fodcl'al, no Diado O{ficial . 
c· no~ l'~~illdos na folha. que tler o expellientc 
do govet·no, não se pódo mais promovm• a 
nullidado de sua constituição. 

Art. 2. • Só ·toem acção para podh· a, Jl nl• 
lhbrlo os accionistas snlBcrlpt o$. 

Art . 3 . o Rcvogam-8) •ts tÜsposiçõos em 
contl·:~,t•i o. · 

S:tla tl:ts :'.eS.~nos, 2S d.o novembro tlc 1901. 
-PUI't.mhos ilfon t<Jneg1·o • . 

O 8 1'. Celso d e Souza-V . Ex·. · 
ha tle de~cnlpM-mo a. insistcnciu. com que me . 
occupo dos nssumptos r elativos fl. Detega.cía 
Fiscal em Pet•nambnco, ao t empo em quo se 
il.Chava·.;L feento dessa. r epaetiç>-â:o o S1•. Dr. 
Alexandt•o rlc Sonza Pereira. tio Carmo, v i-· 
ctin:u~ constaqto da pcr~egaiçito do SI'. Mi
nistro clrt Fazenda. 

O Sr. Dr. Joaquim Murtinho, indispnndo
se com osso funccionar io quo, no desempenho 
de suas funcções, sempre se revelou activo e 
boncstissimo {apoiados), d~.scncadeou sob1'0 
ollc uma in ~erminavcl seria de perscguiç,-ões. 

Felizmente os golpes do Sr . Ministro da. 
Fazenda toem sido amparado~ pela. justiça 
feclera.l uo Eiltado que obscur::\mente rapl.'e~ 
sento. 

Qila.n.do o St'. Dt· .. Pel'eira <lo C:1.rmo havia 
sido · envolvi do em um pl'OCCSSd, a Pl'oposito 
'tlo elcsfalcgw que se deu naquclla. delegacia., · 
:prOC\H'Ou-se a.qui affi r m<tr. quo o má.o . exito 
do processo contrt~. eHe insta.ul'<~do tinha sua 
origem n1l. bencvolcncia. .do procurador sec· 
ciona.l, quo fóra llostcriot•monto exonera.uo 
:Ll'hHrari:mtCnto pelo Sr. P~·!\s j<l.ento dq 
Rcpuhlica.·; 
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. ANNABE! DA CAMARA 

· Um novo procrsso Slll',!; i u cnntr·a. o l>t·. Pn- ~ ani.lu"~.ntic <) dr. p:q;:tm r~lto on rle a.nn ulla<;?io rla. · 
rHira .do Carmo •. pt·.ocul'a ndo-se l':tznl-o J'(>Spon- d.ivida !>cl:t l't!prwtiça o a.rl'ccatladoJ'a; ft llll, 
~ave! pol' uma q n:tntia tlr~ •ruo a fi.t~on.l:t l'tH\liZal :\ a. prmhora, ofl'm•cccu o rr:o o::; 
public:t nlío podia (,bsoluhtllWnl;e ter aros- r.mha1·go$ •lc -il~ . , nos qn:tos.;cllog:.t em sua. 
pon.;alJilidadc . <kl'L:z:t : a) qu0 _o proco~~o li r:tdicaln;o~tc 

Escuso-mo rlc rderí t• o fa.eto, po1·que cllo nu!lo, vorfJ.U8, n~o se ~r;xt<mrlo de d1v1d:t 
con~ttt d<t s!lntcn(,la pt'•Jlcl'irh poro intf\geo ct_lJt C<JlJt'a.nça a ~l auto~1ze fJ.HC s~ faç:t pela. . 
juiz fede 1·al da. secção de Pcmambuco, vm exeentl\'<t, n:w :--c pude Mnplla.t• 110 ClLSO 
'("TJoiwlos d.1 !Jllncatla Pcl'Hrl ltliJucatllly f! nu o.g5 r~ prc:ceslo ·oxnpcwn.~\l; ú) fJ.ILe a omba:e
<~Únsta <li} Jonlaf. rie Rcci(iJ de 15 do col'l'cnto gatla~ na<> tc~d:) l'cpclHio. o p;tg·amen~ f t.lltu 
ü que pnr:o ;t. v . l~x . l~tl'a pnlJih:a.r Jllt JJial"io :L_ Jotw Ba.ptl~ta Paes H<WL'L1tto, n ao tem 
elo C<nzq1·esso como partr\ í ntegt·.mtc do meu t1tnlo algu m par:t cobl'<U' <Ln! Ie, cmb<t.l'
llisc1n>:io. . · ~:~n to, . a CJ,w:ntia que protun.:lo ; .c) que 

Insta.urallo po-t._2stc factr> o processo contt•a 
o Dr. PoJ•cira. do Citi•mo, este d istincto l'unc· 
dona.l'io •~cn.ba de obter sentença. f;tvoravol, 
flt<ando mais um<t ve;; nullilicado o desejo o 
a. por .. istoncin. llo 81'. ·Ministro da l"a.zend<1. 
em perseguir c;;to Hlustr c fnnc:lionario. 

O Sa . PEnRo PEnx.um~:co - O quo prova. 
quo o S1• . Ministro ua I•'nzc nda foi a.po.i:<o
nrcdo, p m'stlgui.núo um !'uncciona.l'io honesto, 
activo c zcl•)SI) cumpridut' doil ~nus de
vore~ . 

0 SP. . ESMERAU !JNO R\1'\T,.ElRA- PCI'SC
.guido crnolmPn te . 

O SR . CELSO m: Sor zA- A sonl.nnr,'a fui 
pi'oferitla em f.\ v o r do Dr . Pcl'cira do Car
mo, c a~~im viu-~c cllc ;ündn. nma vc;; a 
salvo da p:Jrseguit;.i\o do Sr. !llinistl'o d:1 
Fr1zcnda . 

Po~.o, portanto, a. V. F.:x. que p:n'(l. eximi r · 
me de mais consiclm·:tt:.õe~ <\ rospcito, fa.ça 

i nscrir .no ))i(l..-io do Congl'esso o teor .da 
sentença. que rcmctto á }.tesa.. :(,li!lito bem.) 

t·d ropc1.içao sómnntc potlofl<L occorrm· 
Jllll' Sl~n tcn~•:t it·t•clracta.vol do JlOllel' Ju
diciariu, c não allministt·ativamcnto; d) CiUO 
pro!'cri<b essa. ·sentcnç.\, era. mistet• a inda. 
q110 ncih\ sJ reconhccvsse o diJ•,) ito l'ogt•essivo 
contra orle, embargante, o que por su:t vez 
fosse o mesmo convo:1cido em acçã.o or•dina.
r in. ; c) (1ue, portn.n to, no cstad.o actual tla. 
qncst..'io, lL einba.rg<1d<l, ns:wdo do meio ox
oc;ntivo, alêm do pt•ocetlcr nultn.mcntc, alfC 
de mo. lo oJficioso, comrJ .. si fosso gcsto1• uc 
negocios de te rceiro ; f) rtno, final mento, con
forme se vê ilos doc3. juntos, cllo, cm
b:ll'g-:t.nto, ord enou o p<tgn.mcnto em quesmo 
mni lc~·itima.mcn tc, depois rl c obset•vn.rlas as 
J\>rm::üidtlde3 legacs; qu e, sendo os autos con
tinnt.\lo.> c0m vístv. rw Dr. pl'Ocm·arlor da. 
Ropublica, olferecJu clle por parto d;~ Fn· 
zcrula a contesta.çiio de fl . - n;L fJ.ll:J.l a llogn. 
q uc, cxccpçiio feita. do articul~tlo sobre a 
nnllithtde do pt•oéosso o ípiC set•á tomado por 
c.~tc jdizo na con.>illoraç'i.o que merecer, os 
omhwgos rio r éo conteem roateri:~. que n?lo 
plido SOl' olüecto de tlefesa. mncxecntivo fiscal, 
por força ela. do rli;;posto no art. 05, p~rto 

DOCll.IIEi'\1'0 A í1U I~ sg HEVI:!C:~~ O Sl{. CET.!-iO qnint..'l. da. ÜOfl>:Olil l t~çito (las Leis <.la. Justiça. 
l·'cdt!l'aL O que tudo visto c exa.mina.do 
passo ,~ scntcncin.t·. Scgml•lo o nosso llircito 

))E S O l'Z.\ · 

Vi>tos os }Wo;:cntr-'l autos de executivo fl:lC:\1. cujns disposições rolat;ivas ií. cobra.n•: :~ . 
!i:;cai, in tentado com a ccrticlão tlc Jl. ;l, judicial <i<IS divid :1~ <tcti v<\s da fazenda so on
contl"a o blLCharol Alc~mJldt·o de Souz:1 Po· cont : .m hojo con9oli.la.rla; na. }Jar te quint a 
t•oira do C:wmo, pa.m que pague :.í. F:~ZI!11dtt. tb tlec. n.3.084, do 5 de novnmlJro üc lt-~I R, a 
Na.don:tl a qu:mtia de ll :m i$44 I, pcr·teu- via. oxecuLíva -~ó púrle 8cr omproga.rla qna.n
·cnntCi ao su r tlo- mmlo, Joã.o Baptist<.~o l'ac1S uo se tratar rlc diviua s r1uc ('ot•cm cnrtn$ 
Bm.•J•etto, c cujo lClva.n tamcnto foi ill!lgal- o liltllill:ts, p l'ovcnicntns : r•) rlos al c<l.nces dos 
mcmt.c oro.lontulo pelo r (,o, qu:1nrlo em c~xct•- 1'<'SJlnnsaveis ; u) tios t.r ilJntos, impostos, con
cicio do c:11•go de lnspcctoL' ri:L AUll.n<log<\ tt· ilwi~~õ:Js b.nc<ulas o mnltas ; c) dos. con
d.ésto E~:: ;tdo, nm jnnho de 18011, tlellc.-1 se tractos (Jll d~ ou ka m•igmn, llosto qno n['i> 
mostt•a : r1nc, citado o 1'•1o, pam ,!.entro d.c ~c.ia. ri~oro~cLmonte f\s(:a l, quan<lo disposi~no 
2·1 horas pug:n a ~aurc1li;a qu:tnti<~ ou de~!' ~~xpre.ss:\ de lni ou cont racto assim •J auto· 
bens :1 pcn llol'a, veiu cUo com a uofcza de r i:t.:Lt'. (Art. 52 tio e.it. deo .) Wwa d"~·tes 

.fi: 5, acomJ~<tnha:.!:nlos documen tos de Jls . (l crtsos, t<tmt.i vmnontc i ndica.dos na. lni, não'· C! 
a 21 rl :L qu.1l (lcixon il e tom:u• conltncimonto I i cito tL Faz<:nda recorl'Cl' :.t ''i<t oxccutiva. 
I;)Stc juizo, em fa.cc do disposto no art. tH d:t flsc:d , o por H~o vom :L j uiw, não com a. sua. 
p:Lrtc íluinta da Cons:)lhia.ç<'í.o d<tS Leis role- intlllH;ão fund:tda o liqttitlada. rlc facto c lle 
rentllJ ;L .Ju;tiça Fedct•a l, rpto Hão permittn dircitu, lll<LS, .,:omo uutra. qual.qnot• p:wte, 
ILUC nos executivos 11~cae.~ ~<'ja o l'tlo onvi•1u, com ;, obl'iga~,>tw do pr oY<tl' cumprillamoutc 
antl!~ de roH~t a penhtn·a, sem primniro s1·- :L sua. intonçii.o em pt·oc!J!;Sn l'ngular, esLa.ho
l?ll l'ar o Juizo, ~alvo su cxl!ibit• 1locm!1nJll;o lucid:t JlOl' lei, onde n5.o S'\i:un · cert!C<ulos qs 
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m6i.o~ de Llnlc.m do réo. Esto sentir, r1ue é o 
t1r, tudus o~ escriptorcs 111otlcrnu::; c km <t 
Sil.ncção dos nos~os tl'll,un<Hl:> snpet•iol'CS de 
justit:a, encontra a su;\ razlío de ser no pl'in
cipio unívm•sul de quo as leis o(líosas s;1o 
~empt'O tle dircito cstt•ido -Odiosa 1'estrin
genda-; o quo f[tt~r dizer que ellas nfco são 
susccptivcis de applic<tção por analogia ou 
pa.l'idaue <I casos di vet·sos dos tLUC incidem 
cxJ)re.1samçntc no seu pr~ceito; assim se 

.. .applicmn as leis ct•imiuacs, para fiu"l i ficar 
crimes ou impor ponas; a~úm ~e applicam 
as leis fi.scacs na pal'Lc em qtw cou~agran1 o~ 
privílcgios de\ Fazowla. Par[l, juHttt pc>~ir;ilo 
destes princil)ÜJS <W caso ajuizlldo, t1>rna-~13 
obv.io quo cllo não pótlo cntr:u· em nenhuma. 
th~ categorias assignaladas pob lei para. 
logiLimar u ompl·cgu tlo pt•oceg.;u exccntivu 
Jiscal Jlül' pal'tc da cmlJar·;pila, o; senrlo 
assim, o f'cito inci<leom nulHilade insuJ!'dvol, 
isto 6, a. do uso do processo csp;;dal p:J.ra o 
c:LSo em quo a lei nào o admittc como de
clnm o at·t. 02, le~tra d, tla ptu•tc 3" do cit, 
dec. li.' vist<L Llo cxprJ~to, annullo todo u pro
t:e.~.-;o, c conucmno <t t•mlmrgad<t nas cu~·tas, 
deix11.ndo-lhe, entretanto, sv.l.vo o~ !\irdto de, 
11clos nieiuz ordillfll'ios, clem;tndar o emhlH'
gu.ntc. Hei est<t por pui!licada. em Cllrtorlo. 
Recife, úm 12 tle novombt·o do 1901.
.tintonio de Oli11da A. CavaZ.wn!i. 

. O ~.1.·. Presidente doclal'a que 
!Joje terminou o pi'<LY.O pa1·a o t'Oci.\uimcltto 
de cmcritlas ao p1·ojecto 11. 2VO. do l!)ill, 
quo fix:a a degpom tlo !IHnister-io tla F<•zllnda, 
p:.tra o oxot·ciciu de !002. 

A ordem do dia. da so~são diurn~L Ü<J :tm <t
nhli, stmt dada na ~c;;;si1o nodurn<t de hoje. 

O Sr. l}arbosa Lbna- (pela 
ord<Jm ) ·i:> r. Pl'csidellt.e., V. Ex. ,j:\. se pt·o
nunciou ·sobre as omcntlu.s u.p;·csunt~das ao 
Orça.mcnto da l•'a.zentla ? 

O Su. P~tg;;w.t-:;-;TB- Ncio Slmhol'. 

O Stt. lSAiwo;;,\. LDLA- 1\IuHo !Jem. Por
que tinh<l intcrcs.:~o em ouviL• a opiniiio do 
V. Bx. n. rospeito de emcn,las que Yalem 
por vot·dadoirus lcgis!açõc~ em cauda de 
Orçamento. 

0 SR. PRESIDENTE Opportunamonto 
dal'Ci }xwccer sobre clla.s. 
. Levanta-se ;i sessão ás 3 lum1s c 30 mi· 
nuto~ da t 11.rde. 

Foram aprc.~cntatlas, m. su><~ão do 2~ de 
novembro, (lO :projecto n. 247 H, de lúOl, 
fixando a dcspr,z~~ llo lllinistorio ela. Imln.>trh1, 
Vh~çã.o u Olm.1.s PttlJticas, p>~.t'a. o exm·cieio 
de !902, as seguintes 

E~IENDAS 

Ao lli'Ojccto n. 211 n' tl·~ 1001 

(útc;<•mento da Viação) 

Onrle convier ; 
Aos opcmrios d~t Jmpt•nnsa Nacional e 

Dím·io Qffióal qtw atloccerem devem Kcr 
a:bOilttllOS dou~ tCI'ÇüS ti<t dittJ'ia lj UC }lCI'CC· 
·IJct·cm u.ttí trcs mczcs o o:;:cetlcndo dcsoe 
prazo a mc(.,~tlo d<t wusm; ~ di;u·ia. u.te :oe i 
rnozcs, a.ttont:~s a sua <LSslJuid:.tcle o com;; 
110r~;~mcn to. .. 

~~Lht tlas sc;;;sõcs, ~8 tlc novemhrJ de 100 l. 
-Hcm·iqtlc Lag1len. 

On~e convier : 
Art •. I. • E' ontorg;ulo ao Oovnrno F'utlerotl 

o dit•oitu cxclu~ivo do compt' ll.t' no IJiÜZ o 
vcudol' no cxtm·i~r toLlo o c<~fé e bot'l'<tclw. 

.proÜilZÜios no toz·l·itor·io ~a IWpuhlioa.. 
· § l. • O Governo nfio cstalJClccorã j<im<.~is 

um pecço de!íuitivo nas cornpt'<IS q uo rcali
z~u, o as fiuá scmpt·e ti mddia du.~ cot a({Ões 
do dia, menos as tlcspezas, commissõcs o 
dHflwcnças ttl!o i'ol'em estabelecid a~. 

§ 2. o O Governo 11agar:L som pro à vls i;it. 
60 o /o do va.lor da.s cumprus.reali:.-:rvl as c for
nccm•á aos vont!ed!li'0S dou~ ti tulos:- um 
rtuo lhos dar<.t diecito, em prazo detm·rni4 

n:.Ldo, ao ombolso dus 40 "/o ro~tan l;e~. out ro 
t.[UC os investiJ•<i do direito o c receber a lli f
l'et·cnç<L cnt.re o lll'Cçtl l'Oil.t 1la v enda no paiz 
c o pt•oducto liquülo d:t venda. n o ex.teeior, 
do pois rt uo t>St<L 8\3 roalizu.l'. 

§ <l. • O G ovot'no fw<í t\3 oporaçõlls de 
Cl'Ociito o Ol'g<utiz:u•;i os so t•v iço~ nocess<u·lus 
<i cX}llOl\tl./i.o do munopul io do quu é invcs· 
tido pelo al't. L• 

Art. 2: • O Govct'no Fudeml p:><lcr ri ~ t·alls· 
rm· it· este monopol lo o cont;oill~ t· 08 donla is 
f<tvorcs consl>antcs rlc.>kr. lni ;i. omproza que 
se orgu.niz<n' no Brazil, sob a~ condi\,·Ões e 
cum óS intuHos a.baixo docl<tr<hdos. 

Art. :J." A cmpt·oz:t que quizor o lJter t aes 
f<tYoms tor<i por tim : 

à) fundar um bll.nco com o capital , n.s func
çõos llatleal'ia~ e o objedivo mercantil de· 
tcrmi 1111Llo por cs t<~ lei ; 

b) csf;abelccer succur~n.es lm ncarins c al)r i r 
cmpJl'ios em Nova-Yo1·!•, Buenos-Ail•es, Val• 
p:waiso, .Montcvillév, Londre~, Havrc, Ham
burgo c outt·a,s rluacf,(!UOi' praças a mericanas 
e curopéas ; · 

c) c$t<tbelenoL· úlii.le.3 o a.goncia.3 nos cen t.roil 
prodHctot•e.> e JlOS portos etc cmbarqtte dos 
Estt\dos tle ~'ll\~tu G1·osso , S. Panlo , Minas, 
Rio, J·;~l)irito ;);~nto , Ba1lia, Perno.mbuco

1 
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Ctl<tl'~t, Mat•anhi o, Parti. c Anmzona.~ o tlo:; 
domais Estados bt•a.ziloims (lllü ,iu lga.t· eon· 
veuientc; · 

d) crear. na Sl'rlc 'do b•ltwo c jnnt.o üs SllC· 
cul'S<HJS, 11liacs o agoncia.~ cstabclecithLs, ~cc· 
ç.ões commot•ciacs q uc JH'cencltam u !ini 
mor·cantil a qnü se clcsLinam. 

Al't. 4." O:; ft~vol'CS que o Oun:l'no Fb' 
ÜOl'al C(lllCCtlCt\Í á OlUlll'CZ<t SCl'~O OS S~
guiutcs: 

a) a raculdadn !lu 1'<'1<\liz:u· sen capit.<ll em 
apolicos c titulos da divida cousolií.ladn in
tcrn:~ o externa do Bra.zíl; 

IJ) a. faculd<~dc de cmittit' a impor t<Ltl<:i<\ 
do cajlital rcali7.a.do, em p ;lpel lJancario ; 

c) o poticr li bor~üorio do J>a.pel-moCLb-n:t· 
eiomd ••o papel b,>nctwio quo emit ür; 

<l) o goso üessa emis:>íio tlm·;w te o }>r azo 
de 10 <~nnos, poclcnlio ser proroga.do ; 

e) o direito exclusivo de comjw:J.r no va iz 
c vender n o exterior t odo o r;t\10 o h(Wl':tclla 
lH'oduzicks no terl'i torio da Republic<t ; 

f) o. laculuadc de, logo que so iusti tuit• c 
come~.a.r a funccional' ll}galmcnte, poclct· 
1azor uma venda a t1h·me do l.OOO.IIllO de 
S<'l.cca.s de caf'é, llfim do fazer fimdos no ex· 
t erior e, <lcsdc Jogo, sacc~r sob1•o ~u<Ls suc
CUI'&~es ; 

g) o priv ilegio de, um mmo <lcpOi$ de est•t· 
boll.!cida, }lOl' si c }l(:las filiao;; fJtW e.;r;,~b~
lcccl', ser· a u nie~t no paiz n. vender r,ambiti.3S 
contra as pt·<~~~as met'<:antilmcnto J·ol<ww
na.d<IS com o Brazil ; 

M a faeuldatlc <le alarg;u• a csphot:tL tlo 
suas o:pm·ações, meulanto petlitlo ao OIIYcl'llt>, 
que o sati:sflw;i, si a ·empt·ezét dcmuns trat· 
qttc o c;\pita.l dcto1•minaclu e l't~dizad<l :;a
tislllz, com (l)Jga., o~ llus a '1llc (: dcst itHIIlo . 

Al'L . 5." A cmprez<t é. ol; l'ig:ttbl: 

a) a lee <~ sede na Oa}>ital l·'r~,lce:Li; 
b) a real iza t· o c<~pit;~ t de ~ilV . Oilll:Oil0$11011 ; 
r) a depo~ita.t• no 'l'hos•mro Naciun<ll os 

tituhs •1ue ropro~cn i;art~ lll c~Le •·:.Lpüat ; 

P tH' . SlliiS SIICCUt'Sau~. 

w n te;; ; 
a.genei:t .. ~ C COIUIJÚ ~· 

h) tt ·não clcvat• •t tlLX<t dos ü: :~conto;:; ttuo 
ê ttutOl' il.,adtl ti Jh.zet· tt mai:; de I ;:~ ~-• om 
:30 dia~ ou rrac<;FIO d : 30 tlias ; 

i) <t lillliL!Il' O fim lllOt'CiUHil a. qu\l !lC .[r;s- · 
tina ;\ CülllJH'<t no p;ti;o; e ;~ vumla no cxttn·iot• 
de to,[<~ <L lJ<H'l'ltúltiL c c<do llt'oiluzitlos no 
lktt.~il; 

j) a •~tlop~ar no cn,;;t~:cmnonto <Los prothtctos 
<luc exportar ~•tccos do <tlgotlito ; 

h) lt <.:llt t•pg;n• sn<t tuhn inisi>t'<t~'ã.o <t um 
conselho <l~ nove Jllelllhros , eleito:; Jlar ~cus 
aecion ista.:> e e~colltido8 en tro ncgoeia,ntes c 
lmnrJ.nuitos lmv.i lc irLJ:;; 

l) a suj lJi tu.r ;t a)Jpl'OY;Lt;ã o <lo Govm·no o 
plano 11'1 cxplor;t~~ do monopolio que lho G 
concetl itlo, o qu<~l tcr;i. em vi:;kt : _ 

l ' quo <t.:; c:Jm JH '<LS serão fei t.as ;L métlht 
das cotrtçties (lo düt atltí!ritn·, menos ''-" tlcs· 
p C7.it.'l, commiSSÕI.l.-l O di!fCrCll{'<IS q li C ful'Olll 
esta bclccitlas ; 

2' qur: cs~as <luspcz.as, cnmmissõos c dill'e· 
rcw:as cc.n~i;al'ií.o <lo t\boll;L~ lll'(Wi:Lmetüc 
organizatlas ; 

=~0·11UH os pagamenl.o> scr;\o feito~ Gil "/ .. ~L 
vish c 40 ~-, n JlL'ttzu (ll.rtormiiH~t lo ; · 

.Jn qtw.sor;\ fo i'lll=ci•lo ii.O vewlotlor·, altirn 
tto ·titulo que lhe tlti tli t•t:ito tiO emlJUlso 
tlc~tcs ·.m ·:; , tun t i.tnlo- HtrJili·:·P~-: 1m Boxt-
1-'JCAç.\IJ - 'l"C lhe •l:J.I';t tlirciLo, tlnpuis (lo 
I irl ui<[a,[us '-' ' ncg,_,(: io~ u cn.:o t'J•;t.~lo u baian~o 
•lu anno rc~ptu:t in•, ;l bunitic;1çi'io 111te ll;ll 
r.oniJCt' ll:t. p;Ll'LI\ <los luet·os lif]n itlus ,·crili· 
~a,lo~, p;tt•;• ,,,r,lJ IIm (lu,.;Lin;•,th ; 

w) a o[iYitlit• u.> lLI<ll'llS !i•Jll i• l(li;i < J li t~ Vt•.ri
líca.t• au llu;dmt• tt ~u Jlcla ft'll'lll~ ~cgniuiA~ : 

:;;-; •:; lJ:L!'<L tlil'ill"thlu.~ , eujo m;Lxiut•> sun~ 
tle U ·;, : 

d) a levat• os jm·o.~ <FIO u Thcsuuro 11:.tgar 
sobre tac.; tüulos ;~ conta <L<~ sc1.tS Iueros ; 111 ·;; para D full<Ít> de ro>lerva, e~tú e~lc 

e) a nã.o appticat· seu •:apiGa.l om urmm•;Õus poditl!.l.l t' ::ti'"> •;• <lu . ·~<tpi L:LI ; 
c~tl'a.nlms ;i,; quo llm ~f1o fletormin<~,tla~:; 5 '!o p;LI '<I o Tlwsottt'" Nach111''' · ;1 litulo 

tlc t·cm untH';wii." •li)-; nwo1·ú~ concc<litlus ; 
50 ·;~ 1mra. buniftcação ao~ por· tt~\Lot•es tlos 

f) ''· n~io ulr.mp;~,;:;in ,j<L m<li; a mnissno rtuc 
lbo ~ pCJ•mittilto ÜIZct·, sob Pllll<l . do· pot•tlt• 
immedia.ta dos favut·os quo lllo são concJ· 
didos ; BrLUETES Dt: 130:"iiFICA~:Xo , 

g) a limitm• a.s futlcçõos bancarias <lo in- tt) a c;tlculur esta. bonilicaçilo por um 
$tituto que functM· :. · quocionto de llOt·ccnt:tgom Lil'atla da impor'~ 

1• á. cmilÍsi(o -de lla}lcl lJa.nc(Lt•io IH~ i ml"J!'· t;ulci<l tl:t vct·IJ;~ '" ci ta. tlestinatl:L sobt•e o 
taucia d.o seu capital ; .· · ~" y;1lot' , L; ~~ comjH'a.~ l'e<dizlLi l<IS ; 
. ·2• <I com1~ •·a c vc~da de c;unbiaos p~r;1 \ u) :~. SH}'lll' Ít', cum a quota t1a~tin11.tl:-t. (t 
~oclos os pmzo.Y relu,cwnados eorn o Brazll ; fiJrmaçito llo Jillll liJ tta !'C>;l~ t· va, os 35 % d1~s-

3• t\0 desconto dM lettra.s , saques, c~hO<!Ué'.~ I t\n:u.Los para tlivt. lomlo~, sem pro que estes 
o ordens, c1uo ~ originarem d;ts Ollo~·a~·ões prooluzit·em uma t~istrilmi1,:ão inforior a. O y. 
O. quo !lO ucstmn., C quu forem OlULttHlOS e \ttó COlllllletttl' ti % j 
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------~·---------------------------------------------------------------
i•) a. tlividil' o nxct:•Lou Lo Ü<J:i r!ividcntlos ele 

!J ê. que, porventura, pl·mluzirelll os 35 ~~. 
tlus lucro~ pa.r<l e:;tc fim clcst inallos, aHsim : 

lll ~;, pltt'a gt·:~tiô.c : Lçfi.o üa, üit·cc to t'i<t ; 
l:'i % p;u•;~, um üi vitlcnüo supplmncnta.l' 

aos ac~iuoisLa .. ') ; 
lG '}~ p:LI'<~ buu itic:t{~i\o SUllplcmcnuLt' dos 

Jlor tatlorc~ <lo HJJ,IIETES ; 

GO ·:·, J!M<t o Thcsom•o, a tílulo j ,i alln-
tlitla l'ClT\UllOl'<Hj:Í.U ; · 

')) a., lt)!frJ <!UC o t'Uil tll) ([C !'<JtiiH'Vit iLttingiL' 
a :t.il % •lo capit:~.l, dividir o applic:~r a. 
<JUota· <tuo Jhc foi tlcsti nao!la., th sogui 11 to 
fórma: . · . 

50 % p:1r<.L c li vUentlOS Stlll!Jlümcnt.arc.~ , 
:d.n~l:t quuntlo a quuta tlo 35 ;; tlos lucros 
pt·õ,lnzir o divitlcn1lo max:imo ou mais ; 

50 "/o vara o Th:.lSOIIl.'O N<.~cionê!.l, ~~ titulo 
ti<.~ sobrct.lita romunct·a~,:ão ; 

,-) a calcu.t• sou.~ c&t:\tL\toS de accoruo com 
os~a lei_; 

Art. 6." A ()Scullm un~ a.tlmtoislt•mloL'cs é 
li V I' C ; ):l<Ll"<L cnrpo~Sitl'-:lO o ;u.hnini8Lt'tLdOl' 
oloito, cml.Jtn'a nii.o accio nista, far<i. mw ç;i.o 
em dilthci!•o ign<tl <L da. !lo acçücs feita pelos 
<Ml rninistradot·e,1 accion ist<~:;. 

A1•t . ·7.• Os titnlos tlõ'l. lettl'a. a do :trt. ·1", 
dcstirmdo;o~ a g<LL"<mt ir a. cmL·;siio conccul(l<l <L 
cmpt•cz;t va.ICl·ão, pa.rtt c;;te 'tim, pelo V<tlOI' 
nominal re.>pectivo. 

At•t . 8." N<L t•cgul:tlUe lttaçãu tlo.{t:L lei , o 
ÜOYOl'llO }ll'C.;Ct'OYCL' <Í. li. fc)t'ltllt Ül} l'CSg-at<\,l' 1\ 
omi:ss~o <tu tod7.;Ld<l . 

Art . 9.~ O Uovct•no cxpcdit•;l os J'ogul:~· 
nwntos ll t)CC.-!s:w i os <i, cxocu~·..:\o t!n;;ta loi, c 
tlcc:t•oku•;t n.~ mcditla~ ptw.: i~~IS p<ll'it in
ye,;tiL· a lH1\JH'CZ<t (lO .. tlit'llit,u exclusivo 
do VCIIUOl' c<ml tJit~ ·~:>, l ugcJ filiO o~t~. ~l) Cl)ll
~til;uit•. 

Aet. 10 . . \. mnpt·eY.a tut'<t tlon~ l i ~cae~ tJ>J
mea.dns !)olu P1·e.~itlon tc r!:t Rupublie;t, Hlll 
'lllC H~caltz<~t·;~ a.s l'nnet}ii o:-~ lKWt:al'ia8, oLltt•o 
a oxplo t':\t;i'\o llo monopol.itJ <t qao ~u dosí;ina . · 
0,; lwllul'Ul'iOS ue.~I.:Js i'ttllt: ()iO llal'iu~ i'k\l'âU l l<L· 
gu~J pula Oill!ll'OV.t~. 

. Art. li. Si ~o náu con~tituiL• <1 CJUPl'C:I.<L 
tlc q Lm as~~ L ui cogiLt, o GoYm·no L>'oool'<tl 
fa,r<L a.dmini:stt·a.tivttnicnte a exploração d.o 
monovolio tlu C<Lfé e UOI'l'(LI:lta bra.ziloiJ•os c 
o m onopolio do wurcauo cambia.! do Hra.zil. 

.Safa das HCS~tio.'J, ~8 do llÓYcmlJro tlo 100 I, 
- .F'amlo Ccwr.lMo, 

Ondu convier : 
Art. 1. • l~mquanto 11-CiL·cu h-v,:ão moqct<t

ria. do Bra.zil · não fõr cxclusi va.mente meta.l
lictt, ou (lo IKtpel convcr~i vol em ouro <i vou-

t<1llc •lo poJ•fatlor, Hca. 1irohi biúo o esl..1.bolc; 
cimento do b;Lncos cstr;~ogeiros c 1lc sllas 
snccursacs que .faf:<wl habi tualmente opera · 
<;ões de cam1Jio em t crritorio brazil<:>-iro. 

§ 1.'' O~ cx'l~tcs\tcs n<t <hlt:1 desta-lei devo· 
ri'W liqttidal' .::;m1s o.pcl'<\t:õe~ . rlPntro rlc sois 
JUCZllS, contados 1l a me~ma u:~.t;1. 

::;2. • Par·n. o L'utueo ~ü o C'mg!'esso Nacio· 
mtl jJodcl'il autoi·iz<u· o estabelecimento de 
bancos ou succul'Si.l.Cs de bancos cstmngei
ros oo Bl'ílZil ; mas o Gover·no con tinuar;~ 
competente par10 ç;as,a.r <t autoriz<Lção sem
pre quo :1lgmn dcllcs exceda. os iiCU~ limitc,s 
OUitlJLIS:Ll' UO!la.. 

§ 3. o Excoptutun-sc ú.a S:tllC\~O dusso <tL'· 
t igo os b;~ncos estrangeiros ou as ~u<JS sue· 
cu.esacs, cujo ca.pital fo r c:<.clnsi vumeut~ dcs· 
tinadr> a, opCI'LlÇÕOS de Cl'CUÍ\0 l'C<Ll ,'JObl'C Í!U· 
moveis. 

Sal<L das scdSÔo.~, 28 tle novembro tb HJOl , 
Fatfs!o Cm·àoso. 

O Governo ó au tori.zad.o a abril· o cre,lito 
ntt i lllport:tncia do 6:975,~80, dcvid<\ a.o 
Dr. ErncsLu Aug us to tla Sih·a. Froieo, em 
vil·tuuc do sonton,.<> do Supremo Tt·il.Jilual 
Fet!et•;ll,de l6 tlc maio de 1900,ctn pagamento 
de seus Ol'tl.Mados do juiz do direito em úis
ponihilidade . • 

f;ah das scssiios, 28 de novembro de 1001. 
-TI·inclado.-8il·l.l(l l!f<l l'i ;; . 

Ontlo con viCJ•: 
Fie:~ o Oovt:l'ntJ autc.ll'i:t.allo a IÜ!Liitlat' suas 

contas com o Banco J~missol' d.o Pernambuco 
• l;~ l'üt•nm 'Pllr qttu liquidou com os outro.~ 
IJ~~IIO oi::l Oli\Í~50l'CS, a bt•indu '!lt\1' ~~ iSSU OS Cl'O· 
tli to:; nor:c~arlos . • 

S<Li« 1l:ts sossõos, ':!-7 tlo no \'em bt•o de 100 l • 
- l'irgilío lJI'i[)ido . 

;\r.ltliti\'cl. Fica o Govot•no aut.•Jrizaúo, uo 
cxcl'cieio tlosta. loi, tt r ill$ciudir todo;; os con· 
tract.o:;, concossõcs vigentes tle obras publicas 
J'cu\lt'<tC-':1, :~ilula nf\u cxecutl\dt~s, que go~m 
tlc gat•antii'~ tlc juroS c C[UO llOs.>am sol' at!in.· 
ll:~~. a.hrillllo, }lar<L esse fitu os crcditos uc· 
~oss;úios . · 

Sala tlas S<lssões, 28 <lo no~embro de 1901 . 
- loao Lopes . 

Fie<~ o Poder Executivo a tttoriz,\do a 
paga1• <1 viuvtt tlo Manoel So(l.rCS Lisbo<\ <.~ 
importC\nchl d.<t8 pedt•:.ls fol''hecidas po1' sou 
ma.l'ido a.o Governo vat·a. a. cons&L'ucção do. 
gstt·ada. do I•'erru ele Porto Alegro a Uru- . 
guay<!,lla, l.Jom como o respecti vo \ra.nsporte. 

Sa.la da.s :;ossõcs, 28 ele novembro de HlOl . 
Hem·iqt~c L<r.yden, 
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Fica. o (hlYCI'nO a.utorizaclo <J. rcfoemar o r:~gulamcnto da C<L'>;\ u;~ 'Moa;lt\, crn vigor 
ptllo tlcct•eto n. 5.C>36, ele 31 <bjan\lit·o do 11174, limitanllo n }>C.SMtl ofroc~ivu na.s s eguintes 
taholla~ tlc numct·o, c;~tcgu l'ias, cl:tiSCS o vendme:t '.o.>, delltt·o da vet'in pL'<.Jll!lS~<~ no Orr;a 
llltln i;o du Mini~f;t~rin d;~ [lazcmla p~tr<l O exerci cio tlC 1\)0~, Cll,ÍOS ll\HIU!'OS Cll'octi I'US Clltt•arão 
em im1nedíat<t o~ccu~:ão : · 

J::M PJU:C. AfiOí:l DA DU tECTORIA 

Or·dona!LO GraUfiÚçã.0 
1 uiredor . (tlom•ct) - cargo <lo 
· commiss5.o) ...... , ., ... . , .. 
I snb-uircctor (Llecr0to) ... , ... • 
L l" e~ct•iptUL'<trio (decreto) . .. . 
2 2<'• cscri ptura.l'ioa (<lcct•ot.o) .. . 
2 3"·' cse!'ipturarios (titulo) ... . 
l 4• esct•iptul'a.rio (titulo) ..... . 

· l tliCS()liL'CÜ'O (dcC!'Cto- fiallÇ<\ 
tlc 50:000$), .......... .. .. . 

·1 Hcl do tho~ourciro (tlccrctu 
-fianç.a. tle 10:1)1); lS · ...... . 

1 2" Jiel !lo t.hc~Óul'cii·t> (tif.ttlo 
-fi;mç:t llü G:OOO;~). , •. , . . . 

1 fiel lle bahtnÇ<t~ (dcet·eLo -
1iam;<t llo 3:0!10.~) •.•...• . .• 

1 porteiro (titulo) . . .. , ....... . 
2 C!}lltiltUo::> (ti tulo).,,, .. , . , .. . 

K: (}(I(J;o;;IJil l 
(I: I l110$0:'H) 
4: t100$0JO 
B:20D;:;OI}lJ 
2: fOO.i:tJ!l:l 
1 :G00$000 

G: 000.~00 :1 

;~ ;(i!) 'l:];IJ)i) 

:~:~tl()$1110 

2: ·WJ$XIlJ 
1 : 500$0()\) 

·l:OOI)$'11)0 
3:lJO'I;i;IJI)I.) 
2:UUiÚOOU 
I : li\l()$!)()1) 
L :2ilr~'IOO 

800$'100 

0 : f)IJ! J:f;O:.JO 

I :700$'100 

I ;j():):j;IJ!)) 

I : iiOO.~U(Jf) 
l : '~JO.~t}()IJ 
700~;)1)') 

E~ll'RP.GA!Jt>S TE~ lll\lCliS 

Ordenad'> ú ratifica~.ão 
chefe d(l Labor:ttol'io Chimlco 

(decret o) ..... : . .. . • , ...... 4:0 ~0:l;01)() 2:00.1$000 
3 cm;ai<tllot•os (titulo)_ . . . . . .. , 3:2o(}.j;OnO I ;ü•JO:f;úUO 
1 clmro tia o/licimt tle J'untlh;ão 

(llCCL'CtO) ........ , ...... , ... . 4 : i)QO,>j; ):1() 2:000$()()() 
1 aj1Ltlaatc (&itulo) . . ........... 3:20CI~'J00 1 :ô(Jf.t.j;(J(J0 
1 chefe da. uffieim\ do la.mi· 

mtçã.o o cunlmgom (• lcct•ut~•) 
n,itLtian tu (ti turo) • . , , .. , . .. .. . 
ci te i'o l[;~ u11ici na du Jlltu.:h i nas 

4 :Ofl0$')rtrr 
:.1 : ~1111$' JUO 

2:000:j;;)()Q 
I :6W$1J0'J . 

(tlcet•uf,o), ••••.• • , • ••... , •• •J :IJOO:f;llr ro ~ : OIJO$''l()l) 
tt.iud:1ntc (LiLulu) •••• , •• , • ••• 3:201~111)() l :0110$ 00() 
chelb 1l:t ullit:i n:~ tio gr•a,vul'a, 

(tlccruto) ,, . . , ••• , , .• , , , .. , , •! :OIIU.-';000 :!: Oll(li;i'II)O 
1 gra.V<lUOI' (W,ulv)., ...... . : .. • ll :~UI.J$liUU I :GOO.~OUO 
1 chuliJ da olliein<L uu o~tu.m-

pa.rht (dect·du) . .• •. . ••. • •• , '1 : !)(lll;l:OIK) :! : Oll0$í)(~) 
1 a.,itulantc (titulo) .. . .. . , ..... • 3:200$)00 l:ô00$000 
1 chefe 1la ollicina !lu xilo-

l 
g i'<Lpltia. (tlccroto) , •. , • .. : . _ 

ajudante (titulo). , .,, .... , , .• . 
4:000:\;1)01) 2:011(1$000 
3 : -;?(J()~i)OQ l:om~ouo 

QUADRO OPJmARIO I~FFECTIVO 

Laúo1·a!o1·io c{âmico 
OFF!ClNAS 

praticante de 1" c1t~sse a 4$500 ( em 300. 
rlias ) • . .....•••• •• •..••••• • . , , .•. • ..... 

1 P.ca.Lica.ni e de 2" classe <L 3$500 (em 800 
ilias ) . .. ... ......... ..... ... . ... .... .. . 

l pra.tic<J.n tc de 3• cllL.SS•3 a 2$00U ( e m :;oo 
diaH) . . . .. . . ,.,, . . , • •. , •.• . , , • , . , •• , .. , 

1 :350$000 

l :050$000 

600$000 

Tuhl 

12 :01'WJ:l;l•():'lll 
\); ():~1$)011 

{i : 0110$')110 
9: 60):j;1)WI 
7 : ~110,50 1)0 

2: -!00$01)0 

U: on:l$1) 10 

5:301)$006 

·1: ~(liJ$1) j() 

.j : Rlk)$i):J:l 
:~: li!J(J:>.OOJ 
4: ·100$000 

'l'uL:\1 

H:OOO$'.H)0 
U: ,WO;ji')I}O 

Ci:OllO~:lo 
4:800$00() 

o:o,:~o~rJ?:l 
4; l:))(l;jí() .10 

f;:(J IJ('*:'Iflfl 
-1 : H00$0!)() 

li: QI)(JSf)lJ() 
·1: sooil;:JOu 

ô:0001(1(jl) 
4.; 00(}$1)1){) 

G;OQ!'I$000 
4: ROIJ$000 
-----

1 :350$000 

I : 050:1>'000 

. 600$000 

77: 5')iJ;},O'J0 

3:000$000 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21105/2015 10:25 + Pág ina 10 de 22 

SESSÃO EM 28 DE NOVEMBRO DÉ 19Ôl 

Ontcina de { Hnd ;('c7o 

auxilia.!' UI' ·~jlltl a.ntc ( O[)Cl'U.l'io rlo ra da,sse 
nomcrLdo pelo <lll·ectot·, a 0$, mn :.100 
dias) •. . ...••.•. •....••. •••.•...••...•• 

5 opllr<wios de 1 a cla:>~c u. 8$500 ( em 300 
tlias ) . ............•......... , ........ . 

3 l}pcraríos de 2~ classe a 7$500 ( em 300 
dias) ........................ . ....... . 

5 operarfos de 3"' clas,;;c a G$500 ( em 300 
dias) ..... . . ,. , .... , .... . ........... ;. 

4 opera~·ios de 4.. ct<J,~se a 5$-'iOO ( em 300 
du\S ). , .. · ........ . ........... . . , . . , . •... 

6 opera~ios de 5" clMSe a 4$500 ( em 300 
dtas ) . ........... .. . ....... .. . . ....... . 

6 a prenctizes de l" classe a 3$ ( eu1 300 
· dias) ........ . .... . ....... . ....... . .. . 

Olficina de lamínaç,1o e urmlwgem 

auxiliar de ajudante operaria de la ch1~~e 
!lomoa.do p elo dlt•cetor, l~ 9:j; ( em 300 

rlw.s) . .... . ... . • , ..... . ..... . .. ... ... . . 
3 opo!'a.t·ios de l'• classe a 8$500 (em 300 dias) 
l ot>crario ela secção do co l'l'eial'ia a 8S ( em 

300 dii~~) . .. ' . . .. . ....... . ............. . 
6 opol·ari os do .2a da~so a i:1;5()0 (om :100 di ~t~) 
i opet'<lrios de 3" classe a. ü$'>00 (em 3:"1() dias) 
3 operat'ios do 4" cb~su <t 5$ ~>lJ0 (eJU 300 dia.-;) 
l opera.r io auxilia1• u<t cotTc üu·ia tt.·l$ ( l'm 

300 ditts) .... . .... . .. . ... . . . ...•.. . .•.• 

Olficina de mach:'nas 
a nxiliat' 1lo ajmla ntc-opm·tn•io !lO I" classe 

n•)meado polu d iPor.tur a g~ (om :Jon fi in.{ 
3 operarir1s do l " classe : ~ 8$'>00 (em :~no d.i:ts) 
l opor<u-l\1 oloctLicista <t 8$50:1 (em 3 110 dias) 
2 opm·ario~ de 2a cla.sso a 7$)00 (em ·sou uias) 
5 opet•arios do 3"' c lllosse a n:;;ílf;.f (om :>oo di<t~) 
l opcr•:1_río irlem-· homlJoiro :\ 6$ 'í00 ( em ~:011 

dias ) . • . . , .....••........•. . •.•....... 
7 oporarios tlo 4" classfl it 5$>00 (um :HJO <li<Ls) 
G opera. t·i_us <!c 5~ cla.~se a ~$5í)~J (em :~OIJ díws). 
l n.pt·end tz de t• cliLsse a ;~:j; (e: ·l :{OU rlia.s) . .. . . 
2 aprunt.lizcs rb 2" cla.s~G n ~ (om :ii)O dias) .. . 
4 apronclizo~ •lo :{" cla ,;~o a l:l; ·(em :100 dia.,;j .. . 
I npr-nnrliz tl n +' da~stl :~ $-,uo (r\m :m:1 dias) .. . 

Oj{i,iJ; < de ff l'tl<' lo·a 

auxi Li:u· il() :•j,Jd :,,nL:I, OP•'·l':ll'i •• .t. : 1 • ei:1,.-:~Ji.~ 
nome ttl.o p ol" ,u,·,y;to,· :L O$ (em :JíJiJ 
dü~s) . . ... . • . . . . .. .. .. ..•. .. . .. .. . . .. . . 

2 opl)rarios do [ a clas.~o a 8~500 (em 300 Llias) .. 
l opera.rio do 2~ classe a 7$500 (om 300 dias) .. 
2 opera.rios !\e :1" class.e lt 5$500 (em :~00 dias) . . 
l operar i o. dll 4" clJ.sse .:.t 5$500 (em 300 dia.s), . 
l operario de 5' classe a 4$500 (em ::::oo d ía.s) .• 
2 aprendizes da l ~ classe a 3$ (em 3uO dia,;) .. 
2 apr endizes de 2" classe a 2$ (em 300 dia~) . . 
2 aprendizes de 3·~ clas:;c a l$ (em 300 tlüts) .. 
1 apt•cndiz de 4• clc1-sse a. $500 (em ilOO dias) •. 

Camara "\' ol. ,. l i 

2 :700$000 

2 :550$0!)0 

2:250$000 

1:950$000 

l :650$000 

1:350$000 

\J00$000 

2:700$000 
2:55()$000 

2:400$000 
2 :250$000 
I : 050$1)00 
l:ô.".0$000 

! : 200$ 'J00 

2:7lJ0$00fl 
2:530;;;1101} 
2:5 :-í0$000 
:! ::'.?:iU$000 
\ :931)$000 

1: 050$000 
l: li50$000 
I : :~50$00{} 

900$000 
G00$000 
:lOO~OOO 
150._'000 

2:7oo:;;ooo 
:!:550t000 
2 :250:000 
1:950$000 
t :650~000 
l: 350;s000 

900$000 
600~000 
300$000 
150$000 

2:iú0$000 

12:750$000 

6:750$000 

9:750$000 

6 :000$000 

8 :100$000 

5:400$000 
-----

2:700$000 
7:650$000 

2:400$000 
13 :500.\)001) 
l3: u5o:J;ooo 
4 :~50$000 

L : :~00$000 
-----

::! : í OI)$000 
7:ü5U$000 
~: f>'>0$000 
4 ; 500$1JQI) 
9 : i ~·0$000 

1 : [J:l()$000 
1 1:550$000 
8: 100$001) 

900$000 
l :200.~000 
1:200$000 

Hí0$000 
- ------------

2 : ~00~000 
5: 100~000 
2 :250$000 
3 :900$000 
l :650$000 
1:350$000 
l :800$000 
l :200$000 

600$000 
l50.jl000 

~-----

Mi 

52:05()$000 

46 :050$000 

52 : 200$0~ 

20:700$000 

7i 
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Ofjidm~ de csi(!JJl])(lJ' Í rt 

auxiliar de a,ind:une, opeta.l'iL' .lo 1 "' class(~, 
nomeado IJC.lo rlir•ct,tor it O.$ ( em 3()0 
dhs) . . ......•........ . . . . . . ... . ...... 

2 OJHWa.rio.~ de 1• clM~e a. R$'ili0 (Bm 300 rli;ts) .. 
l OJ?Cl'al'io ilc ?" eln .. ~so :1, 7,.';500 (nm ::oo di:\.~) . . 
5 o:pel'al'ios de 3' Ül>·.se a 6;:'5():) (om 30:1 di:~s) .• 
5 opet·a.rio~ de ·I" cla~~e a 5:)5011 (em ~ii,I ;J dia.sj . . 
3 opel'il.l'ÍLl:> tlO 5> C!it.~% U. •i$501) (Olll a00 diD,SJ ., 
4 aprendize.sdn I" c.l<tsse a :1$ (em ;::oo tli:J.;) .. 
4 apl'eadizes de 2" cln.sso 'L 2.-; (oru ;lQt!.dl<I.S) .. 
4· aprendizes do :13 eL1s~e a lS (em 300 ui as) . . 
5 <l.prenctizcs de 4" classe a ~)O() ~O IH ;)t ti) dias) . 

Olf'tei1w de xi/.o,'J1'll]lhio.; 

a u:dlia.t• de ajul:\nto, opeea.rio <lJ Ja classo, 
nomeado pelo dit·cctor a 9;1; (om :.mo 
dia.s) ...•... .. .• . . • .. ...•.. . ..... ... .. 

4 operarioa de l" class~ a. 8$500 (om 300 úiu.s) . 
4 operal'ios üe za cl;>sse a 7$ l 00 (em 300 dia .. ~). 
6 operar i o> de s~ cbS:lO a. G!j;5:HJ (em 31!11 riia.s) . 
4 operar i os tle 4" elas.~ e a 5.'!;500 (em 3t~J tl.i ;t.~) . 
3 opcrarios de 5• cJas:lc a, 4$-5:)() (em :~o:J di<M) . 
5 a.prcndiZJS de 1~ cl<Lst~c <t :3;;; (em HOU tl i<J.s) .•. 
2 <~preudizes do :t" cl<.tssc <.L 2,;; ( o•n :.mo •.lia~) ••• 
5 apremlizcs do 3" ch8~c a l:j; (em :;no dia:>) .. . 

Secç/io rle krtbalhos e l'epcwos tio esta· 
úelecimen/o: 

1 opel'ario de ta. classe, nomc;~du J)lllo ú.í t·ec1m·, 
encart•egadQ das ol.tr-as uo pt~ll'cit·o , u. U$ 
(em 30() di<~~) ....... .. . ..... .... ...... . 

oper:wio de ~~~ clu,~~IJ de p1;rlr r·i t'll a 'i:)-' •11 '1 
(em 300 •lia .. '\) ...•. . .... • ...... . ........ 

1 opera.t•io de 3" clas;;o tlu })(ldt'tJÍl'ú <L ii::>j<JII 
(em :300 dias) ... .• ••••. •.•• •. • • , • • . .•.• 

upera.rio do I a c!WJso, nomoaclo JIOln di rncr,,,,,, 
cncurl'egauo du.s obra~ da Ci.t.l'l>i n l~t l'ia, ·~ 
!)$ (om 300 dias) .. .... ....... . ... . .. .. 

2 opera.rios d1t t• clas~e de c:n'IJintuiru ·~ ~~-~J• I 
(em 300 rlia,;) • • . . ••• .•• • ••••• . .•• •• , . • 

.Sm•uen tes cjf edi1los : 

2 SCl'VOil~CS I];~ i'lllCt.'::itJ CI\IIÜ';t.l U · i.lic~<Jlii'<J,l'i:t li, 
4$51!0 (om 31JO.,li<Ls) ... .... . ............ . . 

1 servente tia. poetal'i<~ a 4~500 (em seniç:o eifa-
ctivo de 31i4 dias) ....... . .......... ... .. , 

1 sor·vento 1lo htl>orutorio ehimico a 4~5UO (em 
3Uu d 1as) ......... . .. · ........ , .. .. ..... . . 

3 se t·vcnte:s da. fmul[.;W:l a. 4~')00 (em 300 dias) 
1 servente d<~ lamioi.Çào a. 4$'500 (om 300 dias) 
l sornmto do m;tcltina:; <t 4<>00 (om 300 diae) 
l set·vcmtu !le gt·;~\'Ut'< L a -1.~f>IJIJ (om :-lOO dias) .. 
1 ser ven te da cst:.lmp;tL' ia. :~ 4~00 (om i500 

di:l.<~) , .. . •....•.. . ..•..•. .. ' • .. . . • .. ' . ' ' • 

2:700$000 
2:550$000 

. 2:2::> soao 
l : !J:'i(l~OOO 
1 :!150$1}00 
1 :35f}.\i000 
UOC:.~'OOlJ 
600$001) 
B00$00!'1 
I!JO:;OOO . 

2 : 700~!)()0 
/~2 : 551};000 
2:z~iJtuoo 
1 :Oõ%000 
I :65fl.~UOO 
l :35iJ.4uoo 

!JOll.~OOO 
llllii.~OIJ:.I 
:)í,lli$1)1)1) 

:!:IU0$000 

J :3()1J;l;IJGO 

li6J8$000 

1: 350$000 
I :350$000 
l :350$)J{) 
1:::15()$000 
.1:::150$000 

1 ::;5~00 

2: '700:~000 
5: 100$000 
2:250$000 
9:750$000 
8:25();.;000 
4:050.~00[) 
3 :ô00$1JOü 
2:400$000 
I :200S001) 

751.}$000 

2:700$000 . 
lO: 200:{;0(~) 
9: 000$0011 

I I :iU0$000 
ô:GLIOSOOO 
4:05ll:'6000 
4:50~0011 
! :200$')00 

·10: 050$000 

I :501)~01)1) 51: 450$000 

2:7UU$()()() 

2 ::?511$1)00 

. [ :!l5tl$1) 1 ~) 

4: 500.)00(1 

:~:700$001'1 

1:638$000 

'] ;350$000 
4:05U$UOO 
1:35U$000 
1:350$000 
] :300.WOO 

14 : I 00,)00(} 
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SESSÃO EM 28 DE ~OVEMBRO DE J901 563 

I SCl'Ventc da, ~ylographiil. a. 4$500 (em 300 
dias) ................. · .........•........ • 1:350$000 

1:350$000 
1 servente cl<t secção de l'BlJa.ro.; em predios a. 

4$500 (em 300 dia.~) .................... , . 

1 :::!50$00(1 

I : :!50$000 • 1 7: 838$000 

Consignação dos opcmrios ciispcu.;ados do ponto •.. . , . •..... , ....•. • ...... 6;;:l00$000 

Vctba propo~ta no orçn.mento p:m1 o e:xm•cicio de 1902 .... : .. , ••• , ••.•... ~. 

Dlfferença para monos no pt•ojocto de reforma, .... , •. • •. , ...•....... , ... 

466: 438$000 
466:800$000 

362$000 

Dcnke él.S dlsposições constdera.das ftmdamenta.cs, a reforma ma~terá "'"que estão cem· 
tidas nos seguintes artigos da lei de 1874: art. 1" c pa1•agrapho unico, arts. :!01 •1° e 5° (vi·· 

· goeando a lei do excepção de concnr5o nas nomeações de ewripturarios para os lagares 
éreados na réforma), i1l'fi. 6°, § l• (U.Ccresccntando-~e a este pilirltgr•apl10 : devendo Ser' COll• 
taêlo esse mesmo tempo de serviço aos que tiverem sido nomea.dos para, outros logarcs do 
Ministm•io da Fazond~, § 3°, arts. 7•, 9", 10, 35, 6·!, 65 c 66. 

Os opnrarios especialistas na electricidade e artes gea,phicas, contra<ltados ou não1 tlUC 
}lercoberem gratificaçõeB extl'aordinari<tô, serão nomeados po1' proposta do director . . 

São ga.ra.ntitlos os direitos adqtlirirlos pelos funccionarios, 

Sala das scF:sões, em 28 de novembro de 1901. - Henl'ique Lagden.- J. A. Neiva . 

Foram apl'e3entad:~.s, na sessão de 28 do 
. novembro, ao projecto n. 247 B, de IDO l, 

fixando tt uespeza. do Ministerio dt\ In.dustda., 
Viação e Obras Publicas, pa1•a o exel'Cic!o 
de 1902, as segtüntes 

EMENDAS 

A.o proyúto n. !U7 B, cl~ 190[ 

( Orçamento llu. Via.çfio ) 

Accrusccnte-se ao art. 3•- l~'ica ulauti,lu. 
a autot•ização concedida ao Governo no 
n. XVII do art. 22 da. lei u. 7 4.6, tle 29 de 
dezembro de 1900. 

Sala das sessões, 27 de nr>vembro de lQOJ. 
- Beredia de Sá, · · 

Accrescente·se Onlle convier: 
Fioa. o Governo autol'izndo a díspendel' até 

a quantia de 30:000$000, pttm ocaotTer U.s 
despezas com a canalização de agua err. «Cor
dovil », no districto de IrajiÍ.. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 1901. 
- Heredia. de 84. 

Ao a.rt. l ", n. 5 ( Auxilio s á agricultura. ) 
onde se lê « Flora brasiliensis de Martius }>, 
accresceute-se: - « e seus supplernentos. » 

S;•la das Sf.lssões, 28 do novembro de HJOI. 
- Rodrigues Do ria. 

Onde convier: 
Fi~a. o Poder Exeou ti v o a.u torizado a en • 

tt·a.r em aacordo com e.s empr~zas de eatra
das de íel'ro, que gosa.m de garantia de 
juros do Governo Federal, no seutido de e.l· 

terar os respectivos t raçado's, comtanto que 
dessa, n Iteração nã.o resultom novos o nus 
para. t1, Uniã.o, ficand o antes demonstrado que . 
os novos h•açatlos o1ferecem melhores p l'o· 
babilidudes d~ trafego , tendentes a diminuir. 
a importancia dos juros a pagal' durante o 
prazo das respectivas concessões. 

Sala. das sessões, 28 de novembJ'o de 1901. 
- C:oxla Junia1·. 

Oude couvier : 
Contiuim em vígoP a c!ísposícão ooutída no 

art. 25 da lei n, 740, r.le 2V de dezemlH'O de 
1900. 

Sala das sessões, 2B de novembro de HIOl, 
-Augusto de VasconceUas. - Ilenr igue Le~
qden . -Celso elos Reis,- IlcJ•edia de Sti ,
Sá }'rein:. 

Ao 1\l't, 2'' accroscoute·BIH -A úncampar 
as linhas fert•eus e ftu viaes da Companhia. 
União Soro~abana o Ituana, ou a avocar a 
si a administração das mesmas linhas, po~ 
dendo, para um ou para. outro caso, fazer 
qualquer accordo com a dita companllill. e 
com os seus credores e quaesquer operações 
de credito, inclusive a emissão de apolices 
para as despezas, índemnizações e pagamen-
tos respectivos, · 

Sala. das sessões, 28 de novembro de 1901. 
-Jllo1·eira da Silva. 

Ficam equiparados, em vencimentos, os 
estafetas da Repartição Geral dos 1'elegra .. 
phos aos carteiros dos Correios d!l. Repu· 
blica. 

Snta. das sessões, 28 de novembro de lQO 1. 
-Henrique Lagden , 
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Fic:1 pt•or•ogttdo, pm· mais oito nmzcs, o 
prazo p;lr;~ o começo ~as olm~s do pm·to d<t 
Bahi:1. -

Sala •hs se~sves, 28 de novcmbt'o tio 1901. 
-1'olentina <Los Sa11los. 

Obras Pu!J! i c as- 3' di l' ísilo: 
Onde conviel·: 
Diaria ao con(htctol' geral- 5'000. 
Sal11. das sossoe~, 28 de 11ovemb;·o de 190.1. 

-Sri Freir~.- ilugwuo de Vasconr:ellos.- Hen
rique Lr>-!Jdtm. .- Nciua. 

Canalilm.cõos Ionginquns: 
A' verba. - Obras novas - 50:000$000 para 

substituição da. redo telepbonica de Bemfica.; 
continuação dos encamuneutos; reparação 
dos abrigos dos registros e construcçã.o de 
abrigo para os guardas que são obrigados o. 
p~rnoítar nos pontos dos registros. 

Sala das sessões, 28 de novembro de 1\JOL. 
-Sri Freire.- Att!flhS~o (leVasconcellos.-1! e~<t-
1'iqtte Lagàen. 

Vão<~ impl'ÍtnÜ' a~ ~,;guintcs 

TIIWACÇ(tJ::S 

N. 71 A~ 1001 

ltedacçdo Jrrwl do Jll'OÍIJ•'l.o n. 71, rl1•ste a;mo, 
QtW ((trlol'i~ct o Pn•úrlcnle da Repu&lica a 
conceder r.~ Ant.onio de Santa Cedlia Junior, 
fiel· do lhe.<ou1·eiro elct De/.egada Figcal do 
Thr;som·o Federcrt, no Eslrulo ele Milws Ge
,·aes, Wll anno de lir:en.ça, para lr·o.tar de 
szw saurle onde lhe con1Jicr. 

O Congeesso Nacional rc,;olve: 
Artigu unic.o. W o Pre~id~ntc da Rupu-

1Jlica autot·iz<Úlo a. conceder ao cicladi1u An
tonio de SanL<t Cecília Jnnitn·, fio! tln the
:<OUI'i~il·o 1la Dclcg<tcia. Fbcal ,[;, Tho.~om·o 
1~edm·al no Estado cio Minas Gct>acs, um anno 
de licença, para tratat· de ~ua. se~ud.e onde 
Hw. convier; t•evogada~ as di~posições em 
contrario. 

Sala. tias Commi.<~ões, ~8 tle novemln·o uó 
1901.-Gv;edclha lllow·ao .- Vi1·iato Masca
renhas . -Araujo GrJes. 

N. l02C-l~l0l 

Rerlacçilo final do prnjeclo n. 102 -B , deste 
anno, que nulo,-i;:;a o PodM· E;r;ecut.ivo a con
rerleJ· dous annos ele liccn.çu, com soldo sim
J1lcs, ao CO!Jitrlrr do cotpo d e eslmla- maim· do 
exeníto P edro lJolel/10 da Utmlta, pura 11·a· 
tar ele negoçios d~ se1l interesse dentro do 
pai::; (cm rmdo. destawrln do proje~to n. 102 , 
-:le 1901) 

O Congtesw Nacion<Ll deeect:•.: 
Ar·t.. l." Fi<::t o Poder ExocuJ;i,•o autori

zado :t e.<J rr cüdol' tlorrB :tnno~ de licença, com 

soldo .~illl}llos, ;w c;tplt;io !lo corpo de cst.;vlo
mll.; ol' do t\xcrcit.o l'\~dm Hi! b<Jlllo tla Ctlnha• 
IKU'a traf;u· tlc negodos tlo seu íntct•esse dcn· 
tl'o <lo pa,ir.. 

Arf;. 2 .. " Rnvug;.nn-se as diSll(ISiQi'ícs em 
contmriu. 

Nal<t 1.las Commi::;s(i:J~, 2.'1 tlc novemiH'O de 
IHOI.~Uumle!/w; Jlorwáo.- Yirialo Masca re · 
nhrrs.--A.n11~jo Góes. 

N. l:'n D- l 'XH 

I?cdaq:.7o find 1lo p1·oj<:Gto n . f,').:l, desl1! u>i·>M~ 
qHe mtt01·i~<t o Pod~;· Rxecuti'llO a abrir a. 
lifinisCerio rlu. .ht~t:~a e Neqocios lntl3rio,-es 
n credito de 1.2:550$, Sl~Pr;kmenlar à 1lG1'~ !! 
9" do al'l. 2·• da lei n. 746, ck 29 de de~em 
ln·n de HYJO 

O Cungre~so N<~dorud l'CSol vc : 
Al't. l." l•'ieu. o Pnder Executivo a nl;ori

zrtdo <~ alü·ir M> llfíní~ícrio d;t .rustiç<t o Ne· 
gocio~ lntodol'es o ct·edito tlO 6~850$. supple
monhr á vm·b,~ o~ cl1J ~tt•t. ~' dt~ lei n. 746, 
de :.l~J de tlczembt•o tlu 1 \JOO , bem como o de 
5:150:), p:Lt':1 Jl.l g::uuento d.e ajlllias do custo 
01os ~ug1dntes Sz•s. HepubLdvs: 

M<uwol Gomo:; 1lo 'Mattos .• , .. .. 
Sylv·io komero . • .••.. . .... , , .. . 
A ugw>to Ft~~nç.a ••.•..• •.• .•••• , • 
Aul'oliano Pinto Ba!'bi)Sa ..•....• 
HmloliJho úa Rochit Mil'anda . , •.. 
José I~J·ancisco Mon,jitr1lim, , ..... 
·At!'t·odo Elli:> .............. , .. , . 
.João Hosani:w.h úc Oliveil't~ .. . •.• 
Gabriel Salgado do~ l:iantu~ ., .•.• 
Thom;L;:: Cavalcanti rle Albu'lncr -

GOOSOOO 
500$01)0 
400:-poo 
4(10$000 
2.5081100 
150$000 
2'í0$00ll 
i:lOf)$000 

1 : ono.~oou 

q ue. • . • .. .. • .. . • .. . . . . . .. . .. • 700$000 
i\lc~a nd n: .Jo:;6 Hu.r biJS<L Li nH. . • ·lllrl$qLII/ 
An1;onio Morei!'a rl :.t Silva....... ~{-)fl$0!~) 

,\t·t. 2." Rcvqg:wH>J <J.~ rl l.~lwsi~:õos om 
c.lntr<Lrio. · 

Sala d<ti Conimis.>ões, 28 tls novctnhro tlc 
Wrli.-Ouct!elha Mourito .- Vil·iato ;ll~scare· 
·nhas . -.ih·a~io (],}c.~ •. 

N. 167 C- 1901 

UedacçcTo 1:n<tt rl o p1·ojecto n . 167 A., deste 
(t1lf~O , qu.e autc,· i~a o Pod~r Eo:ew!ivo a 
]lJ'uJ'O(Jm' p01· w n anno a l icenço, concedida 

ã il[(lrwel Joaqtâm Pen·eir·a , pol'lr:ir o de! ex · 
linda Inspedo1·ia Geml de Estradas de 
Ji'e)·ro 

O Cung rBsso Nacional resol\·c : 
Art. l. o Fica, o Pode. r Executivo autor izado 

IL prut•ogar poe run anno u. licençu. concedida 
corn m•denCJ.do, pa.r•a. tratar de· suu. saude , 
<t ,\!a nucl .ioaquirn Ferroir a , ])orteil'O da. cx
tint:c lnspectl}l'ia. Gc~tü lle Estra.d<\~ 1l11 Fer-
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8B88ÃO BH 28 DE NOVEMBRO DE 1901 565 

ro, a.ddido á Secretaria de Es tado da Jndus
tria. Viação e Ohra.s P ublic;a.s. 

Art. 2.• Revogam-ilc as disposições em 
contea.rio. 

Sa.la d.as Commissõ<~s. 28 <h1 noYembro de 
190 l. - · Oucd elh •t Motm1o. - Vi ri alo Jlias
cm·enhas: - A..,.aujo Ocie.~ . 

N . . 169 A -1901 

lledacç<ío final do pl'ojeclo n . 169, deste 
anno, que auto1_·iza o Podm· Executivo a 
conceder um cmno d e !icenç<~, com o ordc-
11ado a _que tiver dit·eito. ao baoliarel llfa: 
r~oel . l gnacio CaTvalho de Jlfendonça, juiz 
seccional do Estado do Paraná 

O Congr esso Na.pionall·csolve: 
Ar tigo unico. Fica. o Poder Executivo au

tor.iz:tdo a conceder um anno <le licença., com 
o ordenado a que tivm· direito, a.o bach:tre1 
Manoel Jgnacio Ca.rva.lbo de Mendonça, juiz 
seceional do Para.mi, para tratar ilc sua 
saudc pndc lhe convier ; revoga.t1:1s :1s uispo
siçiies em contrario. 

Sn.la da.s Comm issões, 28 <lu novembro do 
11101.-G-uedelha Mourà'o . - Vü· ialo lt!asf;a. 
renhas. -Araujo Gdes . 

N. 183 A- 1901 

R edacçiio final do pro,jeclo n . 18!1, dcslc anno, 
que autoriza o Poder l!:x ecv.li'IJo a concedc1· 
mn anno de licença com o resJ>ccli,o ol·de
natlo ao 2• esc1·ipturario da .Alfi:lndegn de 
.ilfanàos EruJas 1'erreim Valle 

O Congt•e<~so NacionaL decreta : 
Art . 1. o Fica o Poder Exil~ut.ivo atltori

zndo a cunceder um ;mno de licença, com o 
respectivo ot•dcnaúo, a. Enlias Ferreira Valle, 
2u oscr ipturario d;\ Alf<tndoga do Mamtos, 
}>Mil tratnr do sua saudo onll!) julgar conve
nicute. 

Al't. 2. o Rcvog;tm·);8 a~ di:>']>osiçõcs em 
eoutr;trio, 

S:dtt das Commis$Ões, 28 1!0 nov~mbro do 
l'JOI.-Gv.(JI].elha Mottrtío.- Vir ialo Ma sca
?'tmhas. - .4raujo Gocs . 

N. 184 A-1901 

R edacçlto final do p~·ojecto n. 184, d.Jsle' 
anno, qtte attto1·iz-a o Poder Executivo a 
conceder d~us annos de licença, rle accOJ·do 
com o disposto no § 2° do o.d. fo do l'egtt
lamenlo publiutdo na o1·dem do dia n.4f15, 
de 17 de janei1·o de 1866, ao c:apit tTo do 
corpo de engen/tciros Alfmrlo 8otwes do 
Na.~cimento, pa1·a t1·ata1' de settt interesses 

de nccm·do com o tli$posl;o no § 2> do 
art . Jo do L'Cglilamcnto pubhco.dl) na Ol'dem _ 
do dia n. 4!15, ele 17 de j(l.nCirü de l~Gf:l , 
ao capit.ão do Cot'})O <!1>. Elnglll1llCÍI'OS A l-'
frotlo Suares tio Nascimento, para tra tar 
de seus io tetw~:~os drmtro c>u fóra. da. Repu-
blica. • 

Al't . 2.• Revogam-se o.s disposiçõns -em 
contt'ario. 

$ctla. das Commissões, 28 de novembro de . . 
1901 . - Guedelha Motwllo . --"Viria to Mascm•e•· 
nlias . -.4,·aujo G6ú . 

N. 100 A .:_ 190 l 

Redacç,Io final do p 1·ojecw 11. 190, cleslc 
c'·(mo ,que m<toi·üa o Governo a concedei' ao 
machinisr.a cle 2~ c!osse da Estrada de Ferro· . 

· Centml elo Bm:il Achilles Arnawl Couti- ··. 
'itho, wn anno de Ucença , c:om Oi'dcna•lo, 
ptl m l ,·a!<tr tle sua saude onlle lha 

CO'Ill1ie·i' 

O Congt•csso Nacional rosolvo : 

Artigo unlco. E' o Govol'no autorizado :\ 
concodCI' 110 m a.cltíntsta tio 2" clas.>e da Es
t t•ad.n. d(} f crt•o Central do Brazil Achilles 
At•na.nd Coltti.nho, um an uo do licença, com ' 
Ol'denallo, para teatar de sua sallllo onde lho 
convier ; revogadas u.s disposi~:ões om con- · 
kal'io. 

Sala. das Comniis$ÜCs, 28 de novembro de 
1001 .-Guedetlw. Jiow·úo. - Vi>·it,to Ma~u:al·e
nhas,-Ara~jo Góes . 

N. 241 A - J90i 

Redacçiío firwl do p1·ojec!o n . 241, de.~le 
atmo, que attfol·i;a. o novc1·rw n concede·'' 
tm~ t.mno rle licer:ça, com lotlo o m·domtlo, 
ao lii'Cparador ef/(:cli'Vo tla c•tdârtt t/,: opera· 
çües e appar1:l1tos <l•1 Fnc11ltlw lt: ti,- Jfcd icilltt 
do Wo r/e Janeiro Dr. Ile1U'itjutJ de 1'ol~tlo 
JJor/stVOI'tf. . 

O Congresso Na~i onal resolve: 

Artigo unico . O Governo é autorizado a. 
conceder utn a.nno de licença., com todo o 
ordenado, a.o IW. Henrique de Tolcdo Dods· 
worth, prepara.dor e ll'ectivo da. cadeira de · 
opot·ações o a.ppa.1•elho.; tia Faculdade ilo Me, 
dicina. do Rio de Jane i ro, para tratm• do sua. 
samlc onde lhe convier; r<woga.d:IS a.s dispo~ 
sh;õos om conkario. 

O Con~J·us~o Naciont~l resolvo: S<~la. !las Commlssõf'"'l, 2X tl~&.novembro <h 
Art .• J. " Fic<t o Poder F.xccltl~ivo :tnt.o- WOl.-Gw.lllvlha !lltlw·tTo. - 'Viriato jf,ascO.Yf! • 

l'i?-õLdo a concedút' tlnns :tnnos tlo · Jicen<;::t, nluts ,-JÜ'czujo Geles, 
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AJ\'NAF.S DA CAMAllA 

Vão a. iiUprimit· os seguintes 

PRO,lf:CTOS 

N. ~277 A--- l :JOl 

Autori.m o Gove1·no a conccrler a Pcd1·o do 
Si!JVf:ÍYa Rodrigncs, chefe d'~-g capala ~;i(~ <ln 
Jl.l{arulcya rl.; Beldm., s<•is mc.~es de liomça 
.;Om o1·dmuulo, pm·a tmlm· de .ma .mude 

in1l1Jslrias, cuja nw.tcría prümt é pelo mesmo . 
Ífl~"OO(:icJ.a,. 

,\ llo;{r1, •.[IW n. eolloca.ção ile uzitH\8 c suas 
dopellllenei:>s. :t wnsr.rucça.o de casas, a d i,;
pusiç:l.o rlc enrr;ws e u.parta.tltmru.s, a utili
za,çii.u dtl.S ccLchoDiL'as como geradot•cs de 
rorça para. os l11<\Cllinismos e pa.r;t a t J•acr;ão 
do tmnwa!J exigem <L occupa.r:ão e p~sse 1la.s 
r·eiel'i<las ca. chooil'as llosdo G.q Pu.tos, on.clo o 
Rio Gra.ndo ~o bifut'e<t, i Lté o ponto em 11 ue 

A' Commis~ào (lo Pr.t.í<)'íns c Podm•os f11i pro-· nlln1lo novo Sl.ll'tlunr. om am só c;tnal a baixo 
sonto o pL'ujccto n. ':!í7 , 1lu~tc anno, olferccidü iln.-> cort•cdciras, incht~ivo <tS ilhas, t•o cltas o 
<1 consiJ.m•aç5.o ela. Canl<•r·a :pelo illustl'e Do pu- lagoK cn vol viuo.~ e êtdjncontos. · 
tu.do pelo Pn.L'à, o Sr.Qr.Hosann<.t,lt do Oliveit•a., Púde, uo Con~l'0S~o Fnderal a concessão, 
:mtorizando o GovoL·no a conceder ao chefe us!J o goso 1las ditas ea.clloeira~ , <las ilhu.s c· 
das capa.taz\ê\S ela Alfandega de !3eiém Pedr·o :wna.s llH\rginae> do Rio Grande em ambas as 
do Siqueira Rodrigues seis mczcs de licouçu margons o dontro dos limites a cima. indi-
com Ol'dcnado, pal.'a tratar de sua. s"'udo. cados. 

Para justifici.l.r a. concessão da licllnça. Lle PeJo, tlmhem p:m1 a ponte metaUiea o rio 
q'lO trata o project.o, <Lqucllc Deputado madciea. qno prot r~nde construir s:.1b1'0 o 
apJ'OS(mGou f• C;unara um :Ltto.,tatlo m ,<lico, mesmo l'ÜJ o dit·eito riu pelb.gio s nbro u tran
IH'ovn.ndo que u St•. PodL'o d.t) :Siqucil'a. Ro- sito de pG:>soas, elo <tnima.c,; e do qu;tcsqucr 
drigucs ost;i ~olfcomlu tlc cachcxii• p;üustrc vcliículo~ quo pcl<t meSilli1 t:(J fizer. 
e!Jronica, pelo que pt•ncisa tlc seis mezcs do Pouo, finalrmmte, tanto rio ab:lixu como 
licença pa,ra SCtL tl'<Lta.mcnto f<h·a. do Esta.do I'io acima, o privilegio riu zona que se COI\
do Pará. cede <1s ostrail:tH <lo forro, afim ile quo nã.o 

A Com missão cunsirlcra Pl'OYl><h a. nccr.ssi· se esta.Loloçm no cita:lo río meio algum de 
dado da. licença n opina potn, accclta~io uo pe~s~n,gcm p::Jr balsu.s, laltchas a t•cmo ou a 
I'cfcrülo projccto. vn.pol', 011 mesmo por meio do uutt•a po:lto 

quo tentat•om con8&t•uir. 
S:da das Cllmmis~ur-s, ~'l 1le noyem1JL'O ele Euton1lo a Commi8sfio <tao não so lhe dovo 

J()Ol - Esperidido, pt·e~il.lnnto.-Josd Etczebio, fa.ZOl' as conces.~ões .Pedidas sinão com as 
l~elator ,--T1·indade. rcstricçuc;; quo p01ssa a intlic:u· : 

N. 277 ~ lDOl 

O Congt•csso N~tcionoJ tlecl'Ob : 
Art. 1. • Fica ó GoVCl'ilO nutut'Í:I:<L<l<í a con· 

cedor a Pauro -do Siqucit·•~ Rvdl'igue >, cllol'o 
das c;tpatétzías tl<i Alli!.IJ<leg<L de Helérn. S(Ji~ 
mezr.s de licons:a com IJrden<tilo, pam tr:tt,tr 
do mrL s,mdc. 

Art. 2." H.ovogam-so a.~ i.liSJ:lO::-lhoões om 
contrn.rio, 

Sal:~ das so~~õos, 8 rlo nuvel1ll11'<l d.n IUUL.
Tro~rmnah de 0/.i'vaira . 

N. 2!1(\ -~ HJOI. 

.Aul.oi'i.;a o Podei· E.-cccttt i"~> o C! concerlc l' a .Te
>~ttino tln Silua ,,[dlo a conslntCç<"(o rle H'llW 

pontv mctallica e de madeil·a sobr~ o Uio 
Ommlc, no loym· denom,:narlo CJachoei.,-a dn 
]lfa1'ibondo, ent1·e os Rstwlo.~ rle 8. fJauln t! 

J>Iina.vOcrat:s sob1·e as comUçues qu, · cslabd c r!<' 

O cid:t.<lfw Josnino ila Sillv;t Mullo, ]ll'ft-
prio1;,Lrio do tcr·ra~ er)n t ign;J.~ ;L n:1d1• " ' il'it tio 
Maribomlo, 0m arnba.s <IS mat•;.:'<~il>< ,J, IUo 
rh'itnde, tcndona. :1lli í'nn;L:Ll' 11111 t:,l!.:t.IHJ!u
cimrmto iniln.'Jtri:tl o eolllllll ~t·ui;tl pa,l··•· " 
compr:t o '\'HIHh dH gado tJ ()XIJI•ll':tr;:·ut d11 

Comoçu;ndo pela ponto que o !'equc t·cnto 
pt'opuo con8truir sobt•e o Rio Gra.nde, julga 
a. Commis35.o r1ao a obm é do incontc;;t<~.vol 
vant.ago1n pftra o~ Est<~dos do S , Paulo e de 
Minas Gol'aoi3, o que os capítaos nellu. empe
nhados morcce·m a. pt•otec.~ão J.o,; Poilm•os 
Pt1bHcm ; não· póde, porém, concol'tia.r com 
o pl'lvilcg-io nus te1'!llJS e:~:a.r;1tlos uo req_ue
l'lmonto, pois que ollo il'i:l cm·coar o tl'n.n
;;ito publico em um~t gra.udo cx.t.onsãu do rio, 
o que ~m·ia. iaconvnnion to u a til odiosu: 
p!·upuc, pol~. quo o pt·i~·ileg io J.l llditltJ seja 
limit\J.rio li consü•lleç:íío de obras congorrm·os. 

T1•a.taudo-se tlo uma simples p1>ntc, cujo 
custo não lJóúo :~ttln~i l' (lltantiu. muito c lo
va.tla., entendo ig-ua,lmeuto u. Commís$IlO e1uo 
o ]ll'il.ZO do conce~si1o pedido (90 a.unos) :pôde 
SGl' l'CÜUZítlO fi, 60 (Lfi i1DS. 

Em rola.ção a.o pctlido do concos:>ã o pam 
uso o go~:) du;s cachoo il·u,s i.lo.~ Patos e do 
!'lbrib:Jil<lo, das illtil$ e zon<>S mi.l.rgínn.es 
entr·o ol.lu.s compt•ellondilla.$~ om uma ex:
tc:nS<i.'' do qttasi :J kilomotros, julga. a Com
tllis.~:'i.ll <lo to1lo ina.druio:sivel a cossüo ile uma 
l"'I'I.Cl tiin intpol't•.tntll J.o donünio pa.rn. í\Dl
)\I'••Z;~ •lu , .. :,r:wl.l\1' )t<u·tiCLilM•, 

I :.,ll.' ill<•J'i'lllh>, oni;t·ot;,.utl), q n11 o r cqttc
!H'Ut . ., \' ;,, .:oo,.;i;mil' 11m:• <thL'iL <ln ntil i<L;ulú 
l'llldi··:t. 1:1 p•H1I." l'od'tnoitl;i.\, •[IH.• ~rw;i mn!is 
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. t arde íncorpora.1la ao pa.trimonio mwiouu.l, l § 5u . O conce;si(Jnario teril o uso gratui
que os estabelecilnonto.~ indu~tdttc~ que olle to do~ t.ciTeJI~> pcr· l;1;ocenteo> ao domínio pu
pretende Cl'oar vii.o oontl'ibuir pa1'a o au- blico mu~iona.l que forem noce8S:Jxio~ á con
gi.'nento de ·riq 1187.:~ 1los L•:stados do S. P~tnlo s~<t·u cr,,iiu d:1. po 11tt1 e ;i:s casa.s rlos ro~pecLivos 
e do 1-Iinr~d Gera.es; e. ainda, que ollo é pt•o- gww·1ho~, rovm· t.endo o~ dito~ r.e J·r·enos para. 
p1•ieta.r!o 1ia.s t('l'r·as contíguas ft Cn.chocü·u. á União, com todas a.~ lJemfei.tol'ias, no fl.m 
do Marlbondo em ambas as margens do rlo, do pru.:w d:t concessão. 
nas qua.es possue casas de murada.. gr-..tndos /ll·t. 2". E' o Poder Executivo igualmente 
pu.stagons, caminhos par;\ cn.rros, etc., parece autorizado a concetler a.o cidadão Jesuíno da. 
á. Com missão (LUe se lho põdc concc(Lr per· Si! v a Mollo permissão par:o construir na re· . 
missão para utilizar <Heferidacachoeil·<l como feriüa Cachoeira do M<trimbondo obras de 
for~.a motl'iz para as fabric;L<; c usinas, que cleriva(.'.ão o out ras neces.~<trbs á. ut ilização ' 
pretende monta. r, o p:u•,1o tmmct~y oloetrico da me~mn, c~tchoeira. como força motriz para. 
•lestioado a Jiga.t• esses .esta.uclccímonios :i, os estabelecimentos inolus ~ria.es (cortumP.S, 
estação de v ia fnrrea. mais pr.Jxlnm. . J';thrica,; ele ba.nha de p<>rco, de conservas, . 

Outrosirn ê 11 ÇommL%ào tl.e lla.rccct• C!lll1 (!!I extt•a.cto (le ca.rnes). que -pretende t'11nda l' 
s1~ lhe piirlc cooclltler, por · af\ll'<lffiento, em nos t-errenos de :-;n:1 pmpriedwlo, situa.rlos de 
lotes razoa vos, confor mu j<1 !'oi cst:tbcleci(lo am n ontro lado ti;~ <lít,; ~ ca.ehoeil•a, o, IJem 
pela. lei n. J.G07, de 26 de sot,omb!'(.) do 1867, <t.<:t~'irn, P <Ll''t o tt'<Lmwa.y clcct.rico dcstia::~odo 
as terra.s mal'){imLc;; e outra!l do <lomi.!1i•) r1 li;t;<W os < lito>~ estr-.helccímentos á. ClSto.Qã.o 
publlco da. Unià.o quo formn noeess:.tl' ia;.; ás !l[L os~r;ul:•. li<~ fm· t•o mais In'oxim~. 
oiJra.s de utiliz<><;ã.o da. fo1·~.a. hytlt•anlicu. ·cl:L § L" . O c:on,~cssion;wio (\(W01'<1 uti líz:ll' a. 
w.cltooira , e (t. ínsLallao;ã:o de u.qiua,s . c lU~.L J~Jl'va hyrlnwlica. dontl'o do lll'a.zo de 25 

De accordo com o que <\caha ele ser oxpost;o. a.nno~. cont:J.do da da.ta. em qu~;~ on"trfn' em 
sulm1ett.o a Commi.'iiláo (o con~illera.r,,~'Lo 1la. vig·m· est.a. co nco~são, porrlentlo o dlreHo á 
0<\ffial'a o seguinte projccto do lel; qun não ~:stivor- D.pl'oveita.d :1; no fim (la,qnel-

lo p1::1,ZO, . 
O Congt'C~o N8.ciona.l rc~oh'c;: § 2° . O concB~sion:u·io suhmctter:l (L a)Jpl'O'-

Art. l ". Fie~• 0 podot• Exocut;i\·o :J.UI;ori- vaç·:i.o Jo Govm·no OH p1•ujectos tla.s obt·a.s·de 
za.do a. concedol' ao ci tLtdão Je:;nino d:t l:iilva t1et•i va.ç:ão B ontras que tiVOl'Cm de ser eJrA· 
·Mello a const.i.•uc~;iio de umn. piHltc mnhlllca euta<la .. ,; no loiGu d.o l'io o suCL8 margens, á. me·· 
n do ma.deil'a sobre 0 Rio Gru.n11o, 110 log:u oliola, quo nlla.~ se tl)t'lliU'Om necoss<trlas. 
d.nnuminado Ca.cltoeil'a oln i\lol'imboudo. ~ ~u tre \:i ::". As obt•as Stll'ão pt•ojectacJa.s c oxocu· 
os l!~s ta.tlos de Sã.o Paulo c J\Hn:ts Goi·ao.~ . Sül < tarLJ,,: tlc motlo <L não pl'ojmlic;Lt'Oln a. n;~ve
a.s contliçõe.~ seguintes: ga.IJí li•lmlc Llo rio a mont<LIÜc o ju;r.a.oto du. 

l'cl;:l'ida caclweira. . · 
§ Jo. O conco~siona!'io ::;ubmet,l.ol':i :i :q,p!'O- ~ 4•. o conccs~iomLrio ter á. o u~o Jos tin·-

·;a.ção do Govcr·no o pr-ojecto ~.~ponte, (lcntro 1-111.10 s üo dominio·pnblico nacio!Jal uccessar 
do pra.zo ~c um :~nno cuut<td~ da. cht:L do con- r io.{ :Ls obras de utilização 1ta H:ll'\'•• hyclru.u· 
tt•acto e enet'hl':L a.s rcsprct1va .. -; ()Vl'<l8 dcntt'•> lic:.L riu. c:lclweit':J. e á. insta.ll:t.cJ,o d!-l ••.alna.s, 
do prazo de tloi:-1 annos, cunta<lo ol o llóL&a da. ' rnedi:Lilt.e a..fo11·a.mento na. fót•ma do a.rt. 39 
approva.çiio. d:L [l:i n. 1.507, (lo 2G de setHmbro tlo l8ô7. 

§ 2·• O concc.'lSiuna.J'io p()(lr.t·A JlOI'echol' po· ~ fi• . A present-e concessão ftc ~~ depeaclell• 
(lu.~io sol.;re IJC' .. ~ .,oa~, animar•~ uH qu:tOS<]IIt\t' tn d:~ •~on~t.l' ll "ç:J.o cJ;~ 1101Ho üe quo trat:~ o 
vehiculos <tue l.ra.nsita.t•mn ]JOh ponto do . a.d:. L", Hntt•:tndo em vigor lo~o quo ella. se 
a.ccordo com :t tn,boll:t olo 1.l~X<t' q llfl ~or•:i. :teho eo)/Jeluid:L ·· 
tlxa.da. no contt•act.o. 

§ 3•. O pt•u.zo da, conco.,~:i.o sor,t (la GO 
n.nnos, fmdos o~ (jllil.<IS it ponto ~er:i. Oilt('C\gne 
gratuitamente ;í. Unii.ín em pnrlhito (~st:trlo 
<lo cooset•vação. . 

§ 4•. O concos~iona.l'io J;ceá privilegio ptu •a 
a refm•i .a ohru. em um t1·cc!l0 d.c J'io d.e 20 
kiloroetros (I.Ci rna o n.bu.ixo (lo por~ to em q no 
nllu. fôr colloco.•bt, nií.o · pl)rlim•lo s~r Cllll
struich~ no o.ll &o 1. ril~ho, dar[Uit.O o pra.zrJ lle 
nua concoss:.w, onti':L ponto ilns\in;Ld:t iiiJ nsu 
publico. 

:~ta proliii>kfw H:Í.O u.brango, :por-úm, ai'! 
:ponte!! que vonha.lll u. ser nunstt'aid:i.':l pnt· 
mnprC'L:i\! do vi :u; ferroas , qu:1nilo <lcstin :\ll:t~ 
exclusivamente :w mspoct ivo tral'egu. 

s:~h (\a.~ snssüll~, 25 dn novemln•o oló lOOl ~ 
-0/.~gw'io Maciel, pl'CS[don te.- Ve'spati[lno 
rla ~tl!mquo•·qwJ.-8er,qio Sal.Joya.-A. ele Mi
mnrla A ;·et,crlo.--Um··ne•:,·o r/r) Rrnrendc. -Josá 
Mo,~j,u·dim .. -(J,,liw rir: 8o1t.~a.--Fcli;r; Oaspar. 
- H r:1'1l!Mlf!(Jil'lo 1lc i1-Toraeg . 

N. 2!l7- l !JO l 

Aot i07'i.::u o T'otleJ• 1\.'l.'CcuUvo a conceder ao 
.:orul-udor " '' ll·e~n de t• clttsse ,ttttonio 
l•'n< nci.<co do: Otivei1·a •~m nnno de lice1t ça, 
cn 111. ordenado r~ara t1·atm· (le sua sa•~<te, 
tml ]WO,·ogar«a rla em "'"jo gasa se acha 

(J cunilnctur do t ••om uo 1"' classe Antonio 
l•'r·;tncis('<l dOJ Olivnira l'iliJUCl' a.ó Congresso 
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Naciona l um . anno d~ licmJ~· ;:<, "om Ycnci- c,m t.inna•)í.o tl it 3a discassão do projecio 
mentAJs,- paro. tratal' de SIH\ saudo, e m pro- u. 2Hi C, elo 1$!01 , com pa.t·cccr sobre 
rogaçã.o da. .licença do) seis mf!ze~ qnP. lhr\ fc•i cmonrlas omwecid~.s lJa.ra 3• discu;sã:o do 
concedida :pelo Püdet• l~xncnti Yo. projt~do n. ;?16, de~t.e ·:a nno, que fixa. a 

O peticiontwio JH'OV<~ " ~ou cstittlo c.;>m o 1le~po~ :L d n lvfin i~ terio lia, l\'l ~u·in l1a. para o 
exame de valide~. a q ue se ~ nlwtcct.r:tl }Je- exercício tlc 1\102 ; 
r<~oute a. Diroc,uri;t Get•u.l do Saudc Publica, l • discus ;;\u do projccto n. 250 A, de 
e no qual os prufissionae; opina.r:am >~o ll'rer 1001 , i nJtit uindo o registro das operações · -
clle do hemiplogia Mrncr.b consccuti v a a de cambio. 
hemorr agia cel'CiJra.t. · · 

A Cominíssão, tenllo examinatl ll o J'CIJHC- Sognm.h~ IJ:Wk \ (<~~ 2 l / 2 ho1·u.~ on a ntes): 
rímento c dOClll111~tHO <!llO j) <tcomp;tllhOII, t\ a~ discns,.[i.o U\J p rojccto n . ll3 A, de 
de pa.rcc~:n· quo seja concedhHt a li.:cuça. sul i· 1901, auwriz mtlo o Govcl'llO a. abl'ir o ore
citada, p;Lea o <l lle uft'crcco á crmsit\ct·a<:ão di to r lo Jll:f)(ii).S v•u·a pagar ao h.~charel Um
da Camara o projecto seguinte : beli tlO •lc Souz<t ~t·Lt'inho os scms ordenados, 

como juiz ue direito em di~pon illilidu.de, 
O Congresso Nai!ional decret<t: <lecorridu~ d.c 2~ de :J.bril de J81J1 n, ~~ t · de 
Artigo unico. lÇ o Poder Executivo auto- del.emhro tio HlOfl; 

tizado a conceder ao contlnctar dt! trem de 3• di.~~us.~ão ·do Pl'vjecto n. 132, de l!lO I, 
p. classe da. l•:s~rarla de Fct•t•o Cen tral dll au~orizantio o Poctor Executivo tL abt•il.· M 
Br•azil Antunio Francisco de Olivt~Íl'a um Minis tcl'io da Marinha. o cr·odito de 100:000$. 
anno de Uceo~il, eom orilcmLdo, p~bl'a trala.t• ~UPJlt~mcnt;J.r ao al't. So, n . 24.-0I.n•as-da. 
de sua ~•mdo, em pl'orogaçfi,o da. licnn!:<L em lei n . i·ll:\, rlc 2'.1 de dozcnbro de 19 •. 1\J; 
cujo goso se aclm •~quello fnucciunario; ro- 2" • li ~>cuss:.1o elo ll''oject.o n. I:! I, llc l !lOl , 

- -' d · t autori:.nndo o :Poder Executivo a a'bt'Íl' :\o 
vog<MJaS as Í$púSt~:õos em cnn l'a.t·io. Ministerio dit Fa.zemlll. o credito cxtl•a.or<lina-

Sa.h das Commissüü~, 2..'l ele novqmbr•J rlc 1le 1: t:l2$ p<l.ra piLgamento a clivcr~os OlltW~t-
1901. - Espe1·illi1Io , pl'egidcnte . - Josd Et~- t•l•JS da. C tSR <la Mo,~•ln ; 
::allio; relator. - '1'1·iwlade. 2& tliscuss;'io rio projccto n . . lf)(l A, do 

A ordem do tli<\ pa.ri1 a. !W-S~ã.o do amanhã I!JOL, u.u tot'il.ant!o o Oovm·no a a.hrir au Mi-
<é a. seguinte: nist.m•io da .J n.~ti~a. e Negocio~ Interiores o 

Cl'Cclit:• ngec~,;.~;u•io J.l<\l'<L pagamento dQ pre
Primciru. parte (até 2 1/ 2 llot·;~s 011 ani;os): mio do vi:~!.(olll, duque tro~ta 0 r.tl't. 221 do 
Vot açã.o 410 J!rojccto n. 20~ A, tlc 1!101, Cocligo do J~nsi nn, conrm·i,lo a Pctlro Demos

autorizando o Governo a. <lcspcndm· at.6 :t sthenos Ra.cho; 
quantia de SO:OOV$. P~rü auxiliaras despezaa 2~ discussiio rlo pt•oj:Jcto n . 120, ( lo !!lO!, 
d e inst al;tção e os trabalhos do Congresso a.utoriza.n<io 0 n ovcr·no u. abrir a.o Ministcrio 

· Agricol.a. ( l' discusBiio) i d ;t Guorr;~ o Cl'Cdito cxtraortlinario de 
- Votação do ~rojccto 11. 267, Ú( ~ 1901, <LU· 2: ·l0l $800 pu·<~ Ingamlluto ao m arechal 
toi'izando o Potler Executivo a u.br•it• ao W· .Jos1í Llo Almeida -B<tt'rcto, om vh·i u<lo do 
n ist.crio da. Fazenda, O Cl'edito lle 47i:J21$f3.20, :;entonça <lo Supt·omo Tl'ilmna.l Fe!le1·aJ ; 
ouro, supplernent:w <l vcl'ha. n. 35 elo :wt. 28 
da lei n, 746, de ~9 de dczembl'O do l 900 3·• discu>:.-;:1o do lH'•JjtJoto n. 232 A, de 1000, 
(2~ discussão) ; a.utorh::wrlo o P odm· Executivo a t t•ansl'or-

Votaçã.o do s ubstitutivo do Senado .ao pro- ma.r t\S I ' ,~" o :-3• t.u~mas d.;t Sub-Dil•octot•ia. 
,jecto n. 286, de 1900, n. 280, de 190l , da d o$ Correios om 1", 2" c aa.socções na. Dire
ca.mara dos Deputados, que eeorganiza. 0 ctot•ia. Geral , p:ISSa.ndo o.~ chefes de turmas a 
qua.dro dos macltinistas ll<Lva.es \ i'l.tl,lit ivo chefe-~ de seeçã.o, destle _ quo preencham as 
destacado na 3"tliscussão do projecto n . 37 A, con(lições regulamentares, e dando · outras 
de 1900). Vide pt·ojecto8 ns . . 184, de 1898, P L'llvid.oucias; 
do Senado, c 37 F, de HIOO, u;1 C:tmar<L dos Discussão nnica do projccto n. 2137, do 
Deputado8 (<liscussão unica) ; 1900, autoriz:~ndo o Podet• l!:xecutivo . a. con-

Vo~a.ção do project o n. 18!1, de 190l, cedi:ir uma pensão do 1$)()0 diarios , a. contar 
creando va.rios ca.r·gos nu. Repart ição Geral de abl'il do 1808, ao ex-empregado d;~ Estra
do~ Correios o ma.rcando·lhe.~ os respccLivo~ da. do Fer·ro Gentl';ll ele Pernambuco Luiz 
vencimentos (3·' discussiio) ; A!Ionso Fúi'l'cil•a; 

Vota.ç[o do pl'ojecto n. 139 A, do l 90l, Discussãó unica d.o p rojectL) n . 291 A, de 
estabelecendo que :~s c ia.pas dos officia.e~ HJOl , do Senado, autorizando o Governo a. 
do exercito c da. a.Pma.da nunca. sm·ã.o in- ·p rorogu.t· por :JCis m ozcs a lic~oç:~. concedida. 
fcriorcs a. 1$400, qualquer quo Hcj;~ a gmtr- ao Dt·. Pctlro de Alcantara. Nabuco de Abreu, 
niço.ã.o ;~o qnc pcrtent;,<Hu , salvv ~l~ cKecpçõHs .iui'l. do Tribunal Civil c Cl'imin:\1 da CalJit,al 
du, lei (1 a discussão) i F udcru.l i 
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]" discussão do projccto n. 142 A, de 1901, 
r eorganizando o co1:po de cngrnhetros na
vacs e fi xando o pe,soal do r espectivo qll<t
dro ordi nario (com p~reCN'C,3 rla~ Com missões 
ele 1\Iarinha e Guet'J'a e do Ot•oamonto)_; 

3• discus:;;1o - rlo JH'ojec.to n. 127, rlc 1!!01, 
dispondo sobt•c a contn.gom da antiguidade 
do posto dos Mficiac.> do exercito, a que se 
r ererem os arts. to e 2• da. lei n. 350, de 9 
do dezembro de 1895; 

3~ discussão elo p r ojecto n. 173 A, do 1001. 
redaC\)ào p:tra 3" discussão do projecto 
n . 17:{, deste anno, que anto••iza o Po
' Jer Executivo a abl'ir ao Ministerio da. 
Guerra. o 'credito extra.ordinario do r@oJ 
68: l95$1 8~l. para. execução di\ ·sontença, em 
ultima. i nstancia,, rtuc conclemnon. <t Fa.7.end•~ 
Nacional i1 pagar ao t.enonto-coronel P1•oco
pio .José dos Reis; 

2~ discussão do pro,iocto n. 217, rle 1901• 
a utorizando o Govel'llO a conti'<tct:u· c ,)m 
os engenlwiros Augusto tlr. BittcnconPt 
Cat•valllo Menezes o Alfrerl o Rozent1o da. 
Silva. ou com panhia f( IIO orga.nizarcm, o 
fornecimento dn cart õe;; posta<'.s illnstra.(los c 
dá outra~ providencias; 

Discussão nnica do prujocto 11. 15:-1 1•:, de 
190 l, :1.1l~li ti v o destacado na. :1~ c! iscussii.o do 
p t·ojccto n. t'l:\ dest.o ;\nno, om vil'tn<lc 
do ar t . 13:! do Regimento ·Intorno, autol'i
mndo o Governo a. trttn~ 1\wh• p:u·• ~ Manool 
M:tria Vcllor. a conccssi'í.o lhi t:t a ,Jnl io 
Boncvide3 pelo deel'eto n . !1!1,- tle 7 de out u
I.Jro dc .. I SU2, JHHlcmlo p••orog:~l-n. por m :Li:; 
<:inr:o a.nnos; 

3• discus~'io úo pt•ojodo n . i O:) A, (oln Sn-· 
n:~tlo), quo cr1,a, no· Distl·ic to l•'.!tlcro.l m<li,; 
um ofllcio do x·ogist1•o do hypr;thPca~. C:11m a. 
1losignac·ãu rio tut·ceit•o ; 
Cuntinua~'ã" (ia, 2" tU scuss:'io do Jl rujnctu 

n. 62 A, tia 1901 , alterand,: :1. c!asso I", u. I, 
das T:ll'ifas das Allãn(l('!!'as ; 

Discuss'ii.u. unica. do i~l't:i,icdo n . r;,s, 1ln 
1901, a.uturn;aoúu n Governo a m:1nd ttl' cnn
tar ao capitão flc fragat:~ l?rancisco G:w;ton 
a. a.ntignifl:tde da. data. da. promo~:ã.u :iquolln 
posto em 20 de abril de 1800 ; 

2• discmssão du projccto n. 174, <lo lf!OI, 
m a.nrlando que o Governo da Rcpul.>Jicil. in · 
demnize, com a quantia de 70:00U!j;, n. Victot· 
Meirclles de Lima, pelas !lespezas que foz 
com a. pintura, mont a.gom e custeio do Pa
norama do Descobrimento do Brazil {com 
substitutivo da Commis.~llo do Or~a.monto ao 
projecto n. 2ôl, do H>OO) ; 

Discussão unica. du projecto 11. JOO, 1lo 
1901, ostabelocendo quo ao ongcnheirz; Al'is· 
Udcs Galvii.o de Queiroz, t\posent ado no 
cal'go de dit•cctor da Secretaria. rlo l:Yliniste
r io da Agt•icultura., Cornmercio c Obt·a.~:~ Pu
blicas, cornpote, dcsdo <L aposen.tallvl'íct, o 

C.mt.ra Vul, VU 

orllenadr) de engenheir o-fiscal de 2.. clasle, 
cone~ponllcn<lo a. 25 a nnos de ser viço ; 

!• d i~cussão rlo projccto n. 5 A, do 1001 ,. 
dcclar-aorlo ah.oliilu a <~ccnmula.ção tias cadei
r•as do logica. c ri o littcra.tura do Intct.•na.to 
do tlymna,iu Nacion:ü, sob a. regeucit\ de um · 
só c:~thedrtdico, o mauda pôr em concurso 
as cadeiras quo vagarem om conscquencia 
dostu. di,posição; 

Discussão unica do :projecto n. 242, de 1895, 
elevando a 100$ mcmsacs a pensão q11e per· 
cebeD. Cybele de Men·rlonça Souza. Monteiro, 
viuva do tenente honorarío do exercito He· 
loodoro Avclino úo Soma Monteiro; 

2" tl íscu s~ão do pro,jectl• n. 207, do 1901, 
crca.n<lo mais dous logare;,; ele fieis do theson
rcit•o da Rocebedoria. da. Capital Fedem!, 
com o~ vcncimon' os do:; cxi.stl~ntes; · · 

Discussão nníc<l dopt'ú:cd o n. 187, elo 1901' 
elevando de 60$ a 100$ a. pon.iãu mensal · do 
alfilros honot•~triv rlo c•xt!l'cita Antonio P;u•g 
de Sti Ba.rre.tu; 

2" di~cns,'i.o <lo prc•jecto n. 218, jlo 1901, 
a utorizantlo o Poder· l•!xccntivo a abril• ao 
Ministerio ria Marinha. o credito do 6: 121::l;7U l, 
supplemcnt:Lt' :i. verb~, 8• •lo :u •t .• s• ü"n. ld 
n. 7cl(i, ele 29 <le flozerribt'O ole I 000, pm•a. pa
ga.meJlto 1!0 ~ol•lo;; quo compotcm 1101> otn
ci:lo:JS t l'a.usl'twi<los p;uuJ. o fj llaflro tla. I'MIH'va 
tlO[JOi,; <lt\ :\n aul l:l.!b~ :\s Nl>~pcctlv:~i:f r<l
forma .. ~; 

~· tlL~cu ssi'lo •In pt•ojnc to n . ·222, rlo 1001', 
tlui.Cll'Jninan,lo r.tuo os olllciaes tlo oxoJ•cit,o, 
at·tna,ln. u c!assc:s :tnnox:ts, rnl'or•matlos 011 
IJLIO xo vomh:un :~ mfol'm:~ t· .te accol'<lo com 
os 1lecwutos n:-:. I IIH A. tln ::!O llc ,[ezombro de 
I!\8V, o I \1:~ A, o lo :111 tiO ,jn.nniro <lo IRl>\.1, YO· 
l unL:tria nu r:ompul~ol'in.monf;u, tecm !li t'C[t,o 
:is vuntagnns c x:u·a,Jas no a.l val'<L tiL' 16 1le 
rlf1ZOmbt•o 1lo 17(HJ, n t•osolu<,·[w de 20 1lc tLC· 
1.mnbro .te JRIII; 

:Ja •liscu.--são do pt•ojcdo n . 2<34. do 1900. 
:l.ll to•·izantlo 11 OO\'Ot·no a pt•ot·og:u· o pr;tzo 
eotH.:c<liJlo ;L SoclCila<lo l\·lontcpio Geral tlC 
l·:conomi:t ([o,; Scrvitloros tio· E~ia<lo p:\ra. 
intlomnizn.r ao 1'hosouro l•'orlcral •la. qua.ntit\ 
<LO que llte 6 clevetlora., a t.i que cs.'!:t insti..; 
tnkão rcguhn•ize su;1, ~ i'tna.çi'to , poJ.cntlo 
mesmu relcvt~l·a l!o pagamento 1la i rnpor- ' 
tanc ia crn quo fkou alcauQatla. no a nM 110 
1 8!)\} ; 

Di:;cull'lão un ica: 1la e menda. do Sónaclo ao 
projccto n. 171 13, ele 1000 c 188, de HJO!, da. 
Camat•a. do~ Deputados, quo a.utoJ'iza o Go
vet•no a rn and:w pagar <LO capitão de fl~tgata 
bonot·ariu o 1• t enente reformado Colla.tino 
M1lrquos de Sou r.a. a. q ua ntia do I :8:17$68<1, 
rliJloronça dl) soldo que doixou do reccbol' 
dc.~tlo H!íO, rla.ta da sua r eforma , até t 8!)7, 
tlo <lCCOl'tlo com a dnutrim~ coni ida. no a.v ioo 
1ln .M lni ~tel'io tl tt Faznncht do 7 tlo ja neiro 
du JSü9i 
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l• dis~ussão rlo pNjecto n. l-lô ,\ , <.le l :)r}l, 
inst,it.<J.ind<, J'C~ras p;tl'a o o~f,,·tJ,~,, l·~dmento 
de emprezas rh~ :J.l'ma.t<::us i!.'•'r;Lt:s. dm.r•t•mi· 
na.ndo os <lirr~i tos n ;t~ oiJt•iga<,:Ül:s 'd nssas 
ampreza~; -

2a discussão tlo 1it'Oj~'Cto n. :256, !lu l Gt!l, 
autorizando o Podor Executivo a. 'Lhl'ir au 
Minis"orio da Fazcmht o ct·eclito r,xtraordi· 
n<H'i ll ele 47:22\~709, y,a, ,·a, dat· e1xccuçi1o t~3 
::;cntcnça;; do Supl'cmo TJ'i1Jun:1.i Fcdo t·:tl, que 
cvnfirma'ra.IU as do jniz seceionat ua. P.Lra
hyba, CJndemnando a Fazílntl<t Na.cion;Ll '~ 
restituir a Paiva Valont.e & Gomp., Lemos 
Moroira & Monte e Santos nomes & Comp., 
nogocia.ntl's naquello l•:sta.clo, o qnc clmnail; 

. p:1gara.m por diJ•eitos de km•ozonn impot·· 
ta.rlu ()ffi lt;9ll c' JH! 17, c"m a .. ~ JW<[)f\r:til·a~ 
cnst.as. 

il" tliscu~'io do lJmjcr:Lu 11. :~0:3, drl t!JI)I, 
autorizando o Podot· f~xecutivo a. ~.hl'Í l' t'UJ 
Ministori.o da Fa.;mnrla. o cre<lit 0 rl.n :~ 1 ::Wi$451 ; 
pa.ra pagat' a A. 1\Venim• & t)mtp. '' :t. 
Corrêa Chaves &. Pinto, tln :u:f:or·oi•J (~ (Jiil :t 
fle ntcn~::l. judiciaria <!UI.' m :w;!on J'n81,ituit'
lhes o que üe m;tis pa~<LI'Mn :L M nul•lnga, 
t[(,,l.a Capital; · 

Di~cus~ão unka 1la. Clllnll:la <l<l Snna•lo n,,, 
]ll'u.iodu 11. 45 B, <lo WIJ/ , qtw :Mat.''L'i;m " 
Pucler Jt;~wr.ui.ivu a al.L'ie :.ío Ministl ~ l'il< •la. 
Ouerra o CJ,;e~ito CJ'L" ,.-, •• n<1t.:oss:tr·iu ·p:tr·a. 
pagar a. gra.ttllca.c;a.,_, dr: •:xen'.LCto tL q llf: 
i.emn d.ireito Camil!o .los,• MHntPit·o dns ::;;~n • 
1.os n Joaquim (Jom:otlwos d:L Cost:t, <'.•JIILI'il,
mrstrc o manrla.•lor •la I!X!,ind;;t o flic:i n;L ,(, 
corJ;ceit•o rio Arsnnn.l do r :nm•J•;t d:t Ca.pi t~tl 
Jo'nl<Jl'a.l; . 

:·l• tli:;~:us&i.o ch> [H'ujt~d.o 11. !_o::, ,)<: _I!Jil), 
lll li.J'CaJidO 09 I!Ll..';O ; I! a fi 'JL' Ili!L tbL l 'I~V i~:Í.IJ t f : ~-; 
cuntlcmHaçõos ; 

t• discus.;;:1.o do lJI'ujnctll n. ~ ~~A. •I•: i91ll. 
•lis}lCII~anrlrJ a Faznuli:t Mnn lei )I: LI t i l ~ :Ltll l<UI· 

t:u• u pa.gamonto do scllo nas <!ii > IS: L~ "fli •tllo 
fôr a.ul.ol'a. oa r(: , pel':Ln l,o a ju.;ti~: : L to,·.:d d." 
Distl'ictJ l•'cderal, e <l:l nutr:1.s pt·ovidmwi:l .. ~ . 
com emenda ol:t C<J JJimi~siio ; · 

2~ rliscn,;sã.udo pt·ojecto n . :~71, rio l!Jfll, 
n.utol'izanllo o Poder l~xN:IJ J;i v o a 'Lbl'i e :),o 
Mioistel'io rliL Fa;-;cmh o ei'Btli t,o nxLr·a.'n·•li· 
na1•io do lli:.?IH.~:bJIJ p:u-:1 CJUI1jH'iJ• a xón
tonr.a tlo jni;r, Bnc,~ional dnst:1. C:api1;al, q_IL<i 

conucmnon a. Fazmul:t 1\';(ciotHLI a J•csl<il.llíl' "· 
Rornb;meJ.· & Comp., ll< ~gociantc~ tl().>l;a, pJ•a,t::<., 
:t i m pol'ta ndn. ttlliJ dP. uw.i~ )!:ti{;~ t·;un <:IJII II.I 
dil'eitus de import.;u,::'í.o de s;1l illlP''''ta.do 
em !807 ; 

2•.di:scussü.() do p•·••.iodu n. ~ci~ dn 1 ~11) 1 , 
autoriza.ndo o Poclor l':xü r:H~ilro a ai H" i,. :w 
Mini~tet•io li;\ Fa.zml•lOJ. o cl'c<li to Büt·a tJJ'tl ina
l'io !I ;~ wmma l[llfl ncces ;;t t· io l'oir pa.t·a. re:~ l; i
tuil' •~ .luão cln ArJuino l''(lmmca 11 Fn!ISC<:a 
lnnã.os & Comp ., negoci:Ln t,.,;: uo l tt~l:ir11 , 
R>ti.Lllll tlo l'ernamlJIIeo, ;~ irnpm·t,;~ 1H:i :1 que. 

d.e m;Lis pag;tram ;i. alf:w1lega daetuella ci
,J:Ld<.•, p:)l' im port:cçã.o do ket•ozene, de o.c
cot·do .~om a ~f\nt~nr.:n elo Supt•nmo TPi bnnn.l 
l•\Jtlor·:ü; 
Di~cus;ão nniea <Lt emenda. 1lo Soil<l.r:lo ao 

lll'O.iecto n . :)O A, tio 1901, que autor·iza o 
Poíter Executivo a conccdet• ao cogenhcieo 
.Joaquim Huet ilacl:lf;Ll\ respúGMlos os rliJ•oi
tos a.tlq uiL·ido.l, <J. cons trucçü.o, uso e goso de 
.11ma. estL'<Hla üe ferro que, pi1rhntlo de Ma.
n:ío .~, ~ig-a o rumo gcri\l do nortr,, c lltl.$ con
di(:õcs qnc cstn.belccc ; 

2" •liscussã.o tlo prqjcdo n . 2R5, tlo l!lOI, 
auto1·i;r,an:lo o P oilm• l~xnc1r~ivn :~ a.lwil• o 
CJ'c•lito cx tra.ot·.lin<u·io nr.cc:lSario ao Minis
torio tla F:tzcnrla: ]Tara T1a.ga.mnnto a D. AnrLlia. 
Brnm Oon t.,::.LlVI\S, VÍ UV>L o[O capii,ií,o Eleu tJWi <l 
.Jo~é Oonç:Livr3, lHLbi lít;uhL pur títu lo ele 12 
•LOjaneiJ'O •lo 1000. do me io-sol<lo que lhe ó 
rlcvido des.IH 2·2 de c[('zl)m bi'O cle 18f.l8, om 
(Jilr~ f'r.Li h•crm o ~en m~whh, at~1 5 elo tlezoinbro 
.u~ !8!lr); 

~~" t l i~r•w;sii.n tln PI'•J.ioct.o n. ~íf>, •le I ()01, 
(WJ)CI!o!rli!IJO a. n. fl rwol-.!t••a. tia EII CiLl'Jlaço.ão do 
CllL'a<:i:i.o d< ! .1<!~1 1~ (J:trcbt Zuni~:t o o. M;u·ia. 
I.Jolol'es l::trto!;~,_ llerna.T·ilino naecia Zunigrt, 
fi i !J;t~ •lo IJriga.,leil'O bil.r·ao tle C;dm·a, a. l'elcl· 
v:t. ~::,:o ,[a pnna de; J!l'•~sm·i pr;ií.n, paJ';t IJ tiL\ pos
~a.m )Jf\J'eelmJ' o mc!io-~oitlta rtnr. r•'cohi : ~ sn;~ 
m:i.!\, vi uva. dtt<Juel !e br·i~rt:ldt•o ; 

:~• disCliS~io elo~ pl'II.Íl'C:I.O 11. lliG, do l:J(IJ , 
aul;•n·ir.,tll<lo o P•Klot' K'i:f!o;uL1vo ;!, :tln•il· 3.0 
. \l in islc:ril) da . .J u.;r,;,,.:L n Nognt!io,; lnt.rwit~t 'f'S , 
o ar~Jít!) <](: I :l::iOII$ tJ14r';L [lrL~nrnl'nto ri.<) 
prn:n i o n i lll !ll'(ls,;;·i.n <I c~ I . 000 1\Xnmplar•cs <la. 
oln•:L · ThnuJ•i:l. •I e l't'OP-Cllt~n Civi l H (Jum-
111" l'l~ Í:~ I .. · •·•JIIIJI-•St:L pnlo 01• . • loii•J l'c:J'llÍI'a. 
~l un Ltd J •u ; 

l>i s•~us.~io HHit':L do [II'O.int:l.o n. ~111 , <In 
I ~ I() i , ! LIIIm·i~~lt lllll 11 00V<' l'llll :L COilt!CldOI' < ~ lJ 
llt·. F<n·n:uulo T• ~rr: t. ;~-;sis l;cn to d ;L ca.cllli J·;~ 
•l1: <.:lin ica llowmrüo-syphiligl'ô\]lhica. da l•': ~
ell ld;.uln d tJ \-lnilir:ina. do Riu de .Ta.mJi t•o, 
lll:liS lltn :\nn" •l.u llcnn<,:iL, cum t<alo o Ol'llo-
n:\tln, Jlai':\ tr;tL:u· ele! w:1 s:Lwle ; · 

)" r li ~e u>~sã.u rln pt'oJjedo n. 23~) A, rlc 
I \1111, m:~nolil!Hio gl':Lilu;u• no pOB!.o irnrnl)rlia
l.rLmcn tn :·n t'tlt\l' ior" HUlda.L elo oxercito c da. 
::ll'lllH,d:t '/_llf\ a t.ti ng it• :t<J n. l rl:t c.ilcala, cnm
IJ r ·nhonlli<l<i~ <}:~ <l<v; da.~;cs attucxn,s; com 
c~ml~nd ; L ol:t l!uJnmi ~;;fi,o <l c M~t'inhu. e OraCI'I'<t; 

:p llHr:ll~.~ã'' do IJI'ojndn n. 176, do 1\101, 
aul,uri;nrulo r1 fiovm•no ;, ;dJrír ;10 Millis
tu l'io 11:!. t111orr·:L n twcdii;J ox tt·a.ol'cl.in •trio fie 
~:HiiOS; ~m. t>;u·a oe•:•JJ•rot• au tn:;:.nnr~nto dv 
ot·•lOIIõttlo <t U< \ comp;)to ILO ~~~r:l'iv:'w elo a lmo
x:u·i i':LIIo <l o oxl. incr.o A•·-~nnal do Gn.ort'IL do 
l'<:rll:unl.>!u;a I•' J':11ldSco Mauricio rlo Abeou. 

l.r:v: ~ll h-s:J :L Se;{,:..._, :.i.s :~ h(•L':t: d:.~ t:~.t·.lo , 
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ii.CTA. l,ài 28 DR NOVJ.}k{BU.O DE l!lOl 

(N"o1·tm•na) 

Prc.Yiclenci,~ 1los 8r!!. s,;ly1·a Dic1.~ (2°Vice-Pre· 
.~idente) · 

A'~ 8 hora..~ <la nou te rosr~r>n<lont· ti. ch:•.m:tda 
ol; St-s. Sa.tyro Dia.s, Ca.rlus de Novaes. Aga
pitu dos S<lOto;;, &~ Peixoto, lioS<~nrmh 1lo 
Oliveira, Virgilio IWigillo, Nogueira Ac

.cioly , Serg io Si).fJoya, Gonc:1lo !:iou to, Eloy 
de Souza, Sllv;~ · Mal'iz, R.odl'li$uas Doria, 
Sca.brtt, Angust.o Fl."<~.Uçi1, Mil1ion , M:~noel 
Ca.eta.no, Vergoe ue Abreu, Alves Bar.)Josa, 
Tolentino dos Santos,Nclson elo V;:tsconcell.os, 
Antonino Fialho, Deoclcciano 1lc Souza, Al
ves !le Bri i;o, Silva Casn·o, C.:u.>tollio Coc\lw, 
'l'hcophilo Oltoni, ViPiato Mn~l::u·onhas, .Toiw 
Luiz, .l~,.,peri1Hiio, Arl:Lihorto i~CI'I'Mr. , Lamon
Hiot· Go•lof'I·odo, Antonio Zachu.ria.:.;, llcnei· 
qun Sa.lll'~'l, gllua.rdo Pimentel, Olcg:\l'i•J ~[;~
ciel, J.;wla.I'tino, Mil'an rla A?.cvetro, l~nstrwo 
Godoy, Fm·nu.ndu Prcs t;:.~. Dinu B1IOno, llli
vdra. lku.gt\, Y<llois 1lo Cu.o;tro, Costa. Jnniot•, 
Ro1lolpho l\-tíran1la, Cajado, Alf're1lo J;tlis, 
Carlos C:tvalc:l.nti, Fmneiscu. Tolontino, AII
roliu.no JJa.rbos:~. Vesp:LSi:tnll de Albuqnnt'll'H: 
o Diogo Fortun;~ (:>l).· 

Dcix:~m do com1':~reccr com co;llil:l, p:~r
t.i ciptula Oi! 8r;;. V:~~ do Mcllo,Urua.no S:mto~, 
Angelo Nelo, Luiz Gual!JcrtJ, Oa.>tão da 
Cunha,.lo~é Boi.ooux.PcdroCltct•mont , Antonio 
Ba .. <Jtos, Rodrigue~ Ferna.n•lcs,Chri!>l.ino Ct•uz, 
Guedelha. MoUI'li.o, Au~usto Sovci·o, Tava.I·cs 
1ln Lyra, Pm•cir a Reis, Sn:tt·os Noiv:~, Lim:t 
J<'ilho. Mu.la.quias Gonr,:tlves, Mot•oit•a Alves , 
Curnelio úa Fonsoc;l, 1~1 pir\ío 1ln Fig noil•otlo. 
Affonso Co~ta. .Jo$é lJilóU'to, l~]la.rnillonda~ 
Gru.cindo, .Jovinia.no do Carva.ll!o, Noiva, 
l•'ranci~co Sodr<\, Foli.1: Ga.>pa.t•, l.>iunysio 
Ccl'quoit•a , S!Lmpu.io Ftll'l'i.LZ, Mn.rti nllo C:.ml· 
)Jos, Aut•eliano dos Santos, Jua.quim IJI'cvos; 
H.a.ngol Pestana., Ildofuúso Alvim, Pcniuo 
Filho, Mon teli'O da.Silvoir:1, Manoel li'ulgen
CJio, Nogueira. Jun ior, Lindolpho Ca.ét:tno, 
Rodolpho P;lixão, llominguos do Castro, 
B1teno l.lc Anrlr;tda., P:wlino Gad os, Cim:i; 
n::~,to Hr:~gn., Azcvud.o Ma.l'quos, Antonio Cin· 
trn., HermencgihLo de .M:umes, Ovillio Alwan· 
tes, Ma.nool AlnJs, Xu.vior do Vu.Uc, João 
Ca.nriltlo, Lu.1nonh:~ Lins , M:.u•çal Escub;t~•, 
Ft•a.ncico Moura. o Pinto •Lt H.oclt:.\. 

l<~ sem c~tllS<> os St•s . Carlos M•Lrcdlino, 
Albuquerque Scrcjo,Ga.bl'icl Salgado, Ar~llllt' 
Lmno;~, lnrl io tio Bt•azil, ·Sm·wdcllo Corl'ê:.~. 
Luiz Doming ues, .José 1-:nzcbin, Cunh:.\ ~'[a.I '· 
tinH, Anizio de Aht·ou, .João Gn,y():-JV, Joaquim 
Pir·es, ltl.ymunuo Arthur•, Thoma~ Accioly, 
Thomaz Cav:.~tc:an t i , .Joii1> Lupcs, J•'mncisco 
l'á., Fr r.1lerico BtH'go~. 'l'I·inll;tdo, C:tnlillo de 
llolla.n d~ .. J•; ,•mil'iü {)llil.ínho, Cet~r.> 1\11 Sn11 1.:~. 

Tcixeü·o, t.le Sá., Gomes ue M;ttf.os, Bricio 
Fil.!w, Joio Vieil'a, Poreh•a de Lyr a, 
Morleiros o Aíbl.lqucr•que, Esmcra.ld ino 
Handoit'a . . luli<J 1le l\Iollo, l•:~tacio Coimbra , 
Po•li'o Pm•n::tmlmco, Ar;mju Góes, Atro· 
xclla-8 Galviio, Ra.ymuntlo tlo Mit•a.ndi.\, Syl
vio H.r>mer·o, Fausto Cardoso, Ca.;;tro 
Rehollo, To,;ta., ll1tganio Tourinho, Pa.ula 
Guimarão~. Adaib[~l' to Gulmarãns, Au<ru~to 
de F reitu.s, Roddgucs . Lima, Eda<~.rdÕ Ra
mos, Pa,1•anbos Montoncgro, Mu.rcnlino .Mou
ra, Gahli no LIJreto, Pinheiro .Tunior, .1os6 
i\'IonJurdim, ,Tosú M:~rccllino. Herodia. do Sá., 
Celso do~ Reis, Irinou l\Ia.ch:•do, Henl'i<tue 
L:~grlen, Osc:1r GrJdoy, Augusto de V;~qcnn· 
collos, Rà Fl'circ, lta.ul B:trl' O':I:>, Ba.t'l'os 
Fra.rwo .Tnrl iDl', 711'ilo Pnça nh:•, .Lom•onco R<l· 
ptísta . Pereira. Lima, .Julio Sant<•~ • . !\1n.dius 
Tr.ixcira, Olivei l';l. 1•'iguci.redo, Estevão Lobo, 
Jci.~tnd sco Voiga., JoR.í Honit\ cio, Monteil•o 
1le Hr~l'l'OS , Buuno de J>aiva., Alfrado Pint.o, 
llii'll oi I'O d 11 Re;mDrl• •, Ft·a.ncisco Saltes, Leo· 
nol Filho, M:tyrinl, , L:tnrlulpho de Ma.ga.
lhilr~'l, C:1dos Ottoni , Aethm· ·rorre<l, . Pa.d ua. 
Rcznndo, MOt'flil'<t rl: l Sil va., Arlolpho Gordo, 
.Jo:\quim ~\lv.1 t'o , l~lmnn< lo <la I<'onscca, Luiz 
Pi'l.a, Teix nit·:~ B!•.:tmlfio, Hllllmlict o de Souz:t, 
Liltrlolplto Rot't'a., Alenci1I' l.htima.t•io•, Paula. 
Ramos, Barbo~:L Lima. Sotn·es d''IS S:UJ t.o~, 
Ang-elo Pinheii'O, Gm•m:mo f·I; Ls~lo~hHr, Ft•an · 
ci~co Al!m~::J.~tt·o, VictiJI'iuo Mon teiro, IU va
ri:Lvi;~ Cot'tút , Al fi·odo Va.relta, Camp()~ Gu.t•
tim• o C:.ts~ i :wo dv Na.seimr.nt.o, 

O Sr. T."rel!!iflente- Rnspundow:un 
~~ ~t~J,IH<\.(t:l. 5 1 !:ir•;~ , Dnput.a1lus . t [oj n n::í.o lt<~ 
se,.,. to. 

A or<lo111 do d i:L ll:tl'a. a sn~s:í.o 1ln :unannii. é 
a. 8oguin tQ : 

Prlmeit·a. li'~rl.n (at(! ~~ 1 f .'!- hol'as 0 11 a.n i.e~}: 
Vota.ção do pro.]edo n. 20~ A, do 19!ll , 

autot•iz.;1nllo o Goveyno a. d.o8PC1Hlct• a.tú 11 
qua.nti:t do 5U:OOO.i pa1-n. a.nxilia.r as dospmm~ 
t.lo installa<.:ií.n o ~os tt·;~lw. l hos <L0 Congi'C:iSo 
Agricolrt ( 1 ~ d is•m.;lJllo) ; · · 

Yot:~çli.o d•1 pr-ojrXJto n. 2ü7, u.~ l~ I H, a.u
tol'izanrlo 11 l'o<lm· J.:xemJLivo a. :tb1•1t• :~ 1J Mi· 
nisl.erio •la Ji'a?.nnda o r. ~ rc• li to rle 477: l2l:fiiô20, 
OHI'O, ~upplr.mcnt:.lr <t vorlJa n . :~5 rlo a,,•t. :~ 
d:L lni n. 74G, rtn ~!!J ún 1lezomh1'0 lln 190ü 
(2" rliscussilo) ; 

Vot:u{v> do snbstit1Ii;ivo 11<1 San:vlo a o p1·o· 
jccto n. 2.'-10, 1lo 19flO, n. 280, rio H~ll. da. 
C:~mara d.us l>O)lllta.cl os, 'LliC t'Mrg:\nír.a. o 
quat.lro do;; ma.ch inistu.s na.vrtes (a.rlditivn dt>.s· 
t:tca.1lo na. ::• cli:,~c 1tssã.n tln pt•ojccto n. 37 A, 
ÜB 1000) . Vide pt•ojr~eto~ n~. 184, <lc lWS, do 
&~nado, c 37 F, llo I!Jr»J, cl:~ C:\ nml':t •l os Dnpu
t:~<los (il.h t~ ll.'!.~ãl.) uu ir::t) ; 
Vo l;;~l.':io do J)l'ujodo 11. l~"m, do I'JO I, 

l>l't•:~IHIO V:.l.l'i(l~ üit i'J;Il~ n;t ltl~lXL1't i r;ã.O r; el'i.Ü 
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dos Corroi os' e rnt1reandn-lhes o;; r-espcdivos 
Ycncirncntos (:1" disclt~-siiul ; · 

Vot!1<;~o do projec:to n. J:J9 A, d.e 1!)0 1, es
ta holor.r:nd o quo as o tapa.~ dos ofl'ki<tc.~ d ,, 
CX(\I'Citu (' da a l'l1Htrla ll llllC::l. !'r!l'fl.ll i 11 fi\I'ÍOl'CS 
a 1S;4fJ(I, rJit<LirpuJr que seja. ;t gnarni~:iiu :1 
qtl!.l - · pnrtnnc.~:tm , ~a.: vo as cxr:epiíes 1Lt lei 
( I " r!iSr\IIS:i>"'\0) ; 

Continuaç:Io do. :~· eliHcus.>lilJ do projecto 
n. ~lli c, de 19iJL, com. parecer sobre cm•m· 
d::l.S offcrecidas para a 8;• diSCll$SM rio ])1'0-
joct.ro n. 2Hi, deste rtni1o, qttrl fix>1 :1 despcza 
do ~'>!in i.;terio da. Ma.t'in!ta, pa.t•a, o cxct·cicirJ rle 
-l'm" . 

. l ~ discussão 110 projocto n. :!;~,IJ A, de HJOI, 
inst.itui nrlo un1 rcgi~t.ro rlt~s opcmçloes de 
eamhin; 

Se~u.•Hla. p:l.l'to (•t:> 2 1/2 hot·<~~ ou <tlll,os) : 
:i• discnssã.o do Jlf'o,i•:c tu n . I J:l A . do l~ l: ll, 

:111LrJriz:tn rlo o no,·nrnn a :t hl'il' o ,:rwlil.o "" 
J{):OfiO$ p;H:t pa.:.:••e ao li:~cha. I ·c l Ull!I.Mllino de 
~ouza 1\laJ·inlm n~ seus ot•ilcna•Los, <:orno jniz 
oln elit·r.it.o ülll •lispollihilid:lllli. t ln i:Ol'l'Ít l.n~ rln 
f~. de ab1·il tl i~ IH\! I :~ :~ 1 •In dm.P.mirt'•> de 
1!1011; 

;::;• di~CII !lsiio rl•• pt•ojndll n . 1 3~, do ](IIJI, 
a.utfll'iz:~nrlo o I 'miei' J•;x,~u ti v o :~ al 11·i •· ao 
Minisf,m·i<l ri:L :O.I.arinh~ o cw(!(Iit.o rln teKt:O:ttl$. 
:;upplmnout:u· :tn at•t. :-; ' , n. :':4-() J.p;ts .. - tJ:t 
lt:í n. 7,11;, (]ll ~:1 1!1: dez1:rn!Jro de l!tOO; _ 

~~· •lisens.~~.o tio ])t'll,illt:tu n. t:H, •I<: I ~)li] , 
:tul.urir.a.nrlo o i'odt;l' Exll<:• Ji;ivo tt ;dot•i:• ao 
Min i:;torio 1(:t F:~zentla. o l:t'i:tli Lo c:xf.• ·:wt•rli
n a t•iu •Ir: l : r : ;~:j" l"ll':t pagalllmrtl, :1 rlivtn·.~· ~~ 
upm•:n•ioJ> ·rl:t C:t~:L !la M1mrl:L; 

~· di:<cus.;;'(., 1lu llf'uj•·cl;rJ 11. ( f~i A, IIH I!JIJ I , 
:1ntot·izaullo u liuVI! !'IIII a :tbr·il' :to ~li 11i ~t;rwi 1J 
tia .lust i<;:t · ~ NPgocin~ rntot•ioros o crndí r.o 
JICCOSSILI'ÍO p;u·; ~ pagllii11J11LIJ elo JII'Orl! ÍIJ 1lr: 
via:;om lic IJI!fl J,ra.t:t o :ut . :?21 d11 Coelil(o •lo 
gnHino, confiwido rt Pnd!'o ll<~mosth tHlC>s 
H.:LCho ; 

:~:•discussã.11 rlo Jll'o.i<wi;r) n . 120, uu 1:101, 
a 11 t•IJ'i ;-.:Ln•lo () Gover·no a ;til!' ir ao Min istor i o 
tla c:unrr·:t o ll r•c•li t.o cxtr;wrd inal'io tle 
~:401$KO() ]Jar·;~ paga.mnnto 110 marechal .lo.>r'~ 
rln Almeid;L ll:u·r·eto, r.rn vír·t udt: cln snntHTII,•ll 
do ::;llprnmo Trilmnal Fcilcral; 

3• d iscussã.u 1l0 pr f).iodo n. :~:12 A, cln HIOO, 
a utor·izando" l'o1lc d hc1!uii vo a tr·r.~,n :; l iJt•rn;u· 
a s 1", :2~ <: 3• ·iur·n·1:1s da Sub-JiiNlcr.o •·ia dos 
Corr•rdo;; em J " , 2" c :1~ scct.:(jn~ n:L Di recim·i:L 
Gel'ál passa.ndf) os elwfes de turmas a t:h r:/h~ 
de scc~·ão, tlesdfl 'JIHl }Jl'c:nneharn ~~~ Cf)l!iliiiÕos 
regnl:tmuntat•o:-;,n dando rmtra.~ pr·ovirlnnt:·irts; 

!Jiscn~..;;l.u unic:L •lo J'tl'~jr:do 11. ~21 i7, da 
lf)il:t, :ur1,ori~.:U t•l l! " 1'111lnr· Exc!•~nu vu i\ <:on· 
<:u•let• uni~\ pnno<:i.11 dn 1:)500 •li:~l'iiJl:', a. eu111;:u· 
d" ;llwil .rlo ! 8!1~, <VJ HlHllllfll'l!g-a rlo d:t l•:o<-
1 o~·<Lti : L de FOJ't'<J Cl!J I Lr•tl <IH P<:I·nam buc'' L11iz 
Atron~o I•'rl!Te!il':t; 

Discnss;."'io un ic;1 do projecto n. 291 A, do 
190 I, dn Sen ... do, autoriz<J.udo o Govcl'no a 
Pl'orog:1t' pot· :;eis mezes a. licenç.'L concr'..did<1 
ao Dr. Pedro ele Alcantara Nalmco lle AbTou, 
.i11iz do T r•ilmJt:t! Civil o Orimina.l rla. Ca,pita.l 
J?f'!riMa.l; 

la d i SCII~><ão dt; p['OjRC l.o 11. 142 A, de I !)OI , 
reo•·ganiz:mclo o cor·po de engen heiros na.
vaes e fix rtndo o JlO:<SocLl do r espcc:til·o 
quarl t•o or.li nario (com }Jarcceros· das Com
m issõtl'l de Marinh:1 c Guerra o de Or·ç;1-
rnc r: loj; . 

:-J' tlb cussã.IJ ilo projecto n . 127, de l DOl , 
disponrlo ~n l n·c a. contagem tia :1ntiguidaclc 
<Lo posto <los olnciaes no exercito, a quo se 
t•efcwcm o~ ar:B. l 0 e 2• d:1 lei n. 350, <lc 9 
de dozcmbi'O de 1895; 

;{" cli.;;cuss:i:o tlo /ll'oject.o n. li3 A, tlc 190!, 
r·etl:t.c:çã.o p:.t·a. 3•, iscussiin rio project.o R.l73, 
du!;t!\ •tnno, qnn autoriz•~ o Poilcr Executivo 
a. a lwi e u.u Mil! i 'taf'i(> tia GnOL'J'iL o credito 
nxkarmlin:~ri c 1 d(: 6k: J9:)B l 8~1 , pa.t•a f!XI!Cllr:·ií.o 
•la .~en tonr:.a.. r.rn ultim a. in~'tancia, que eon 
demrwu a F:~zcnda. N:Ldonal a pu.gar ao to
Jlflntl:-curund Procopio .ToSé dos Reis; 

2" •li~r.us . ..;1"Lo elo p t·ojocto n . 217, do l!JO I, 
antoril'.H,Illl o o Oovnrno n. •:ontr.•acta.I' com os· 
nngenhr.it''J~ Augmto do Bittcnco11rt Ua.r·vnlho 
Mcnezr.s n J\ l fr·o .[u Jtozcndo rl.a ~ilva ou • 
cornp;wili • ~ •tue Ol'g;tniZ<It'Cm, o forncci
mon t.u rlll c:u·too~ postac..; i llllstmtlo.~ c, [ ;~ 
outL·as Pt'<JVidnnr:ias; 

(Jisenssão unic;~ rlo pr·ojecto n .153 Ji;, d1~ 
1 ~/t iO, ttr ld iti v o ele~>~ta.c;vlo n;L 3" .diSi~ussão •lO 
p!'e~je•d,n n . !53, r lo~~ll ao no, em virtwto <l•J 
:u·L 1:-13 do ltrlgi rnento In tol'no, u.u~or•iz;Lndo 
u tiovet•uo :L tr;wst'erit• ]Ja.t·:t Manod M:.1rio~ 
Vollf'7. :1. concr.ssáo í'uita a. .Julio Bcnevirlns 
polo ekl!r·et•J n·. n~J. dn i de outubt•n tle lH!J2, 
vocl r:ndo pl'ot'og:tl·a. pol' m;~i.~ einco annos; 

:!a tliscu;;são rl.o lJI'ujnctu n. 105 B, rlo I!JOI, 
"orn p:trncnr sr11Jt·n aH erncnrl:U:I olforoci•l:ts na. 
2a rli.,eu:;sii.o 1Lo peoject o n. 10;; A (• lo Sonu.elo), 
•tun crt::.~ no Di,.;t;rktu Fr.rlet•a l m;Li~ um ofTI· 
cio de r·e~ist·r·o tlo hypothewas, com a rlus lgna.-
ção tlr. i.i~J'Cüiro ; . 

Crmtinu;v;f(n rla ~;~ clíswssiw do pruj•!C:tu 
n. n:~ A, e[(} 1!'101, ~.lte!"anrlo a. cla.ssn 1•, 11. J, 
da~ Tarift ~'l da.s AI f<1nrlcgru:1 ; 

IJlscus.,;ii.o uuiea. do projocto n. l4 ll, tio 1\101 , 
autul'iza.ndo o Uo'>eJ•no a ma.nrlar contat• :w 
c:t]litã.o dn f'r·:~g;L t a. l•'rancisco Carlton a anti
guld.atle ,t;~ •lnt;~ cl<~ prurnóção (tCIUCII e posto 
orn ~li •!c :th1·i1 ele l k90; 

2" •liS1:ussiio do pnjccto n. 174, de l!JO I, 
rm.nd:tnolo que o Govnrno •ln H.npnblica in
•lr:mniw. com :t qua.nth~ dn 70:()1)<1$. a Victor· 
Meir!!llns do Lím:t, peht~ rlnspr:za.~ CJHC ft lZ 
<:mn :1. pinl.ur·:t, mo li tagem o eustoio do Pa.
nrw:tum ''" I)!!SI:ulwimcnt.o 1lu Brazil (r;flm 
~~~ll~:t;it:ttl,ivo 1h Com missii.o oln 01·•.~ • mento tlu 
pr·lljoeto n. ?G l, rln I!!OQ); 
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Di ~·-'os~·ií.o 1.111ie:<. •lo PI'P,jccto n. I ~G, <IH 
HlOI, ostaue[('Celulo qno a <.t r·ngonhnir•o At·L~
Li<los (J;llvãu dn Queir·oz, :tposcnt•vl.u no 
c'aq.:o do <lit•edot• d:t l)ccl'et,wia •lo Mlni ~t.nr io 
ela. J\~l'i.,,ulf;um, Comrnnr·•:io u Ohr•;1~ Pu
lJlie<.t.~ , r·.ompcte, oll$1[0 :t a.poson i;ado I.'Ôa. , 11 
ot·uonaclo do nngonlwin• fi~c:d du 2" cla.s~u, 
cor·rc.>pond.cnte :~ ::!5 :tnnos •1e s1~1·vi•:o ; 

1 ~ discu$SÚ,o do pl'ujccto n. () A, de 1~01, 
,[cclar ando :tbolitl:t <I <1Ceumula<;fvJ 1las ca
clcira.s de lugica. o 1lo liLtcr<I~Ul'a d.o Inter
na. to do Gymaa.sio Na.clonal, ,;oiJ :L r·ogoncia. 
do um só c;~thcdmtico, o m:tnd<L pôr orn con· 
_cnrso u.s c:tdoira.s quo va gat·cm em con~o
'1llCncüt úc.o:; ta úispo~ição; 

D! ~CI.I ~sli.o u nica. do pr·IJ;jedo n. 242, <lo 
!R\15, olevan<i•l a LOO$ mens:los a. ·pcnsã.o quo 
percebo D. Cyholo de Monuonça Souz:t Mon
wiL·o, v i uva do tcnon te honoi·ario do exer
cito Helooduro Avelíno do Souzn. Monteiro; 

2" rlis<:ui>são diJ pr"jccto 11. 2 17, !Ir: I 001, 
et·cando mais uuus log:Lros tle fieis 1lo the
~ourcil'" da Rec;!hedol'la. da Gapi Lal Fcdel-a.l, 
com os vcncimentus rlos cxi.~tcntos ; 

Discussl'i.n uniea drJ Jll'Oj oof.o u. 187, de 
l!JO I, olcva.ndo de 60$ a 101.1:;:; a. _pcus:"ir> !U I) O· 
sa.l d<J a.ll'ercs hunc•l'ltr'i<• do cxr:t•citrJ Ant;oui•J 
Paes d!j Sá. Bal' 1·e l;u : 

:t• di~cn~são do J)l'o.it•d•J n. ~ 18, tle I(IIJI, 
a•.rtnrizo.ndo o l'otlül' l•:xncul;ivo n. <Lhl'H' ;m 
Minis tCl'IO ii;L Mili'ÍiliHl o Cl'flolito do G: l~í$7111, 
supplomon~al' ;t vm·ba. H• tl r1 :ll't. H• th~ ld 
n. 7'10, lln 2fJ lln llezemlm• •lu l ~JOO, pal'óL pa· 
A'l\lllCDLO rlc soldos I[ IH! colllJH• ~nlll au.~ nlll
ciacs Lr·an.~fcriilo~ p:u·:L " l{ ll<ull·" •la rcsor' I' <L 
<lo[JOi~ dll annuli:Lrlas a.-; l'<:spodív;t-; l'l'frJt·· 
JniLS i 
~· tli . ..;<:I ISS1Ltt •lo projr:do 11. :'!~i.! . th• 1\!111, 

llntur·milla llllo IJUn "' ofllda.t:s d" uxrwr:ll;o, 
a,J'IIIitilól ti c[a.~SlJS óLIIIIIIX:IS, t't!I'• JI.'IIIó~l[<)~ 011 <JUt'. 
sr: vnuh:L!II a nil'nl'ltl<ll' •lr1 ii<.:Crtl'rlu e<Jill IJ~ 
ti(Jt!I'Ut•J~ 11~. lll/; A, d1~ 'ill 1l1• rlo:lfJt llhl'u 
do t8H!I, ~~ IU:J A, 1hl ::11 1ln ,j:Uir!Íl'll tlu IH!!I I, 
voluntlu·ia uu · ~ompniK< H' iarnun Lc, Luem di
r oi tr, ás v:~nta.gens tJX<lt';o.da .. '> no al v:mL 110 
I G de dczcmbi·o do I 700, c r esolllf.:iío ,1,, ~~ do 
tlezcmbt•o de 1801 ; 

:1~ discussão do projccto n. 264, de WOO, 
autorizu.ndo •> Governo a. prorog-at• 11 pt•azo 
concedido á Sociouado Montepio Gct·a l do 
Economia. rlus Sorvirloro~ uo Est:glo pa.l'a 
jndemniza.r· ao Thesout·o l•'odcr·al d;~ r1uantia 
do quo lhe 1\ úcvorlora , a.l/1 C!llll essa in.~ti· 
tuiçã.o m·gulal"iw ~u:t s ituaçiio, pu1lcndu 
mr--~mo t·olcval· a. 1lo pagamcnt.u da. imJlor-
1.a.ncia. em que fieou aleauça.da rto a.nno 
de 1899; 

DiSilus.sãa unica. da emenda uo Senado 
M projcc to n. 171 H, do 1!)00 1~ ll:lt; do 
1901, du Cu.mara. dos Dúputu.dos, que <tuto
riza. o Governo a. lllimd;w petgat• ao c;tpit.ão 
de fragata. honorarlo o 1• teoontc relbt·· 

rna .. .lo G•JIIaLin• ' :'11 : tJ'I[ II'~·~ • li~ ::;ouza. n. ') uan
ti•~ 11 1~ I :H:l7~fi80, rli lli:I'Cn•;a. clo soltlo que 
dni.'COtt tl<J l 'IJC:Bil<>r rlm;d" 1870. 1hl·a tlo su~L 
re!'ot'lllilo, atl: .Pl!i7, tio itccor•lo ciJm a <loul,t•jn <.~. 
cou I; ida IH) ;wiso r.lc> :VIi nl~Lcd<J lia l~azrmd:J. rb 
7 rl e,):~neit•o •leiWi!J; 

I,. cli~eus,iio rlrt pt·rt,jcei,•J n. l41i /1, do 
I !)1)1, i n ~•.i t;tti ndo t·egrao; p:.tra, <1 ~~~kl.bole
eimcnt.o ilC emJll'Cl.a .. ~ I[U at'lllii'WD~ gtJI';LCS, 
detemtio :Lnli.tJ us tliroiLns e as ubdg-J.r;õ03 
tles.>a.S empt'ei.<L~ i 

2"' di:>c11s.<;ão •lo p1·ojer\tu 11. ~->li , rln WOI, 
a.uto1•izu.n•lo o PoJcr l~xecuLi vo :L a lJL'il' ao 
Mini.~torio d:~ l''<lzonda o ct·orlito cx , ra.or
rli na.rio clo 47:22fJ$700 para dl.ll' I.JXCCIJc;ã o 
<is scntonl)as d.o Snpromo 'frilmnal Fo•loral, 
rpco conflrma.r:~m as do j uiz sc•:dom1l ria. 
P<tr'<lllyba., conclcmn;~ndo a F:.tzend;.t Na.e.io
nal a. t·os&iblil' a Pa.lva V<Lient;n & Curnp., 
Lomus Mol·eit•a. & Monto o S:Lnto:> Gomes 
& Comp., 11egoJ:iantcs na.quelle K">tatlo , o 
<JUC rl.cmn.is p a:taram pot• direif.o~ •lo ke
I'IJZéne impor tado em 189ll c 18!!7, com a.~ 
respcc t.i va ~ custa.s; 

3"' di.~cus~:lu rlo ]Jl'u.iedo n. ::!lJ::!, rio WO!, 
au torizando u Poder• .Exer.uti v o a. abr i r· ao 
Minis I,Ol'Í tHh~ Va.zont.la. o Cl'ild if.o de 2 1 :::>46$456 
pa1•a 1>ag11L' a A. A l'utiÍu t· & Comp. o a 
<Jorr.:~:~ C h;tvn~ & Pi n l.u, de a!!cordo com a 
sen tcn<;a .iu•l.i,: i;trü~ quo llliUHlutt euHi.l tuit·-llw~ 
o q uc tlt) ru;ds JMg<w;~m ti. A I f'<tn<lBg<t •l (,lsta 
C<tpi~:d ; 

l•is•;u::;:;iio nu it~t 1h em<m•l:1 do :'>r:nu.Jo :.u 
pt·ojor;l.o n. •15 11, <lo l ~JO I, 'Jll!l <LUWI'i;r;a. o 
l'•Jdul' l•:x•:c11 ~i v v :L <L In• i t' ;~., Miuistot•io d<L 
lilll!l'l~ •. lf I:I'CI!i f.t.l ![111) f,·.,. O!!C1',<;8<11:io p a.l'a 
p:L~a. t· a g •·;t tilic:t•,:J.o •h: o.IXOt'd cio " •l iHl tc~illl 
t!it·uif;<l C<tmilli> .Jos•' Mnnt. r)il'rt U<JS San ~o~ e 
.1<1:11( ui m llomr;:ll v c~ 1111. Cl!sl.a , 1\IJJll,,·a· ll lll~ l.r•J: 
o umo•laol<w da oxtin<'i.a ol!iei11a dr: lllll'reoit•o 
1lo Ar.~<:n;~l dt.l liUPI't'a. ria C:••·l'i t;:d 1•'0tllll'itl i 

:{• l li.~Cil :i"l"i.o do pr·ojc~:l.o 11. j ();j, 1{0 1\JIII, 
III:LI'r:;~ndo .. ~ c:~s.,s e it l'ci r·m:L rl<t ~ ·cviiliiu da~ 
I:Olllillll111t1Çiil:.~ ; 

I• diseu.<s:i.cJ úo JH'O}IctJ n . 1!>2 A. 1lo l iJtJI , 
d i:;pcnso1n!lu tt l•'a.;r,eml:t Municipal do adoan
tar· o pu.gu.meuto do sello na .. ~ c.m~a.s om que 
íor aut.or:L ou rd, per<tntc a. jnsLir;a loca.l do 
Districto I.•'ctlel'<Ü, e !.lá. outras pruvit.!encias, 
com emenda ua. Comm issfi.o ; 
~" tliscuH.,;flo <lo JH'o,jec~<J n . 27 1, do 19Jl, 

aul.orizando o P<Jder Executivo a ;1hrit· a.o 
l\lsnistcrio da. Fazeml:L o cr0cnto ox.tru.ordl
n:~t'io rlc 19:2fil$200 pat·a cum pi'it· ;,t Htlfiten•;a. 
tlo ,jui:l scccil)oal tlosta G<Lpítal, quo cun
demoou a. Fazenda. Naeiona l :L I'CS ti tnir· a. 
Romb•urct· 8c Comp. , n:.:gociantos nosf.<t 
prur;<~, <~ i rnp:.Jrta.nci;~ IJ He dr; ma i:> pa~a.ram 
corno .llrcítos de iwpot•r.açiiu do sa l impor
ta.dú em !807 i 

2" dis<wssão U.o proj<JCÍO 11 . 258, rlc W'Jl,auto
rizando o Pf}(lel'l~x.oeu t.ivoa abl'ira.o :\1inisterio 
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da F.v.cmJ.;L o credi to wü J'i\I)I'UÍIHL'Í IJ da. ~om
nm <1m1 nctt8S:I.l'Í<t fó1' JKHa l.'· ·~::;ti t.uü• a ,lo:\u 
de Acp.dnn l•'on~<::C< I e Fon~u,~: ~ l J'Jilitos & 
Comp., Dcgoci:wt.L'S J),., ftt)Gife , Esr; :~!l•t de 
P•: rD IHCJhucu. a imp, t!'I,:LI'IUÍil qtl tl do Jllai~ pa.
garu.m (~ ,~l[;Lntlcga d:vJ un\1:'~ e i•h•le, po1· im
portv;fio clt: J~t~l'OSCJl l\ ,r\ c iL< ~COI'tifJ C!OI!l <L ::iiJil · 

t enç·1, do surn·çmo Tl'i hu:au.! Fe•lm·al; 

JJi •cu . .,são un ie;L d<t emcnd<.t. do 8l'nauo ao 
projcc ~o n. 50 A, !,lc IVO I, I!HC auto1·iza o 
Podc 1· E~t-'Cttti v o <L cuneeder ao cn:,:un heiro 
Joaquim Hue.t Ba.ecllar, roo>jJ() Í (.;~o~ltJ::l o~ di
roitos adquiJ·i!los, <t constJ•ur:ção, uso c goso 
de nma. cs&ra<I:J. dn l'ono qun, pari,indo tlo 
Mao<io~, ll'ig:• o r·1ml.o :;c•J':t l •lu t)l)rtu, e nas 
eondiçucs que cst<Lbolecc; 

2·• di senssã.tl ~lo rm~je1:to n. ~S!'i, •ltl i \101, 
:mtot•iza.n•lo o Pnclet· Exocntivo <L :thr•il· o 
c l'odito cxtra.ordin:Lr· io neco~:,;al'io ao Mi nis
tm•io cltL l•'a.zend;\ rmm pag-;unonto <L 1>. Ana
li:L Brum Gonç;~lvc . .;, v in va. tl o c:qlitil·~ g lcn
t c l'io J osé Gonç.:1lvcs, halJi li t ada. p<Jl' titulo 
de 12 de ,i;wci•·o 1lc ll!IIO, 1ln n re io-~oluo que 
lhe é diJvirlo LlcHti•: ~'!. d.n •l :•z<Jmhro de U:lll:J, 
ont •tuo 1\Lll.Cc!Ju o ~eu m:u·ido, <~il! 5 de 
<hrt.•c' trlUl 'O rio [))!)'I ; 

:~.• di~ettssáo !In prn,ii!I>LII . 11 . :t7i·l, !In l!Jill 
COlll:llrlCndll i\ 11. Dfi i'OI,Ii•:a, da. l•:n ,~ tl'lli\1::"(.1) i!IJ 

C: ol'<~••:iio do .lo,:u~ iliLl't'.i:t Y.11 i1i ~:t " ll. ~Ia•·i :L 
[)olo J'C.~ Hal'l.ola 1\l!l'IHJ.! 'd i no t :a''" i.: L /. u n i~:L, 
li lha.:< d'J k ig:ului m \.a 1•iiu d" c ::d!!l':t , a 1'olu
va•;iw •la. JK! IIa ti•• Jll'"S<'I'i po;:") J!:LI'il •pu: po~
~tlllt Jlf!t•c(•lttw o Jltt!i ll· ~.:~_~ rdu 'til• ~ J'e ~· ·t ~h i;\ ~ua 
111:iu, l'i n l'il <la'l"' ;ll• >lJI'i ;;:a.•I• •ÍI''' ; 

: :" ol i ~t: ll :< ·: : t• J 1f•t JWojlw l,() . 11' i(if; , d• • 1!111 1, 
:uiL<JI ' i ~:~ JI • ln o l'•ld••r l·;, ,.,.ltl.i \' H ;t, alwil· :1.11 

.\lini ,:l,tol'i•l da .Ju~l. io,:.lll i'in;.:•"; io:; ln\.t .: I'ÍIII't'.-:, u 
l'l'tJ•litfl d t1 l:l:::l!ll.) p:t.t':t pa~a lll i' !JI.o d11 Jl! 'B
IIliu t: intpt•,:s~:'Lo dn I . 11111) t:Xt ! !lllJliLl't:.~ da 
obJ·a-- TllllOt'i;t do l'nH'O!-:HO Civil r: Co mJHCI'· 
d:.L I-cumpo~r.:t pdo I! r . .Jo:'t•J l'CJ'ciL·:t \lon
ioi ro ; 

Discn.;sfí.o u nica. !lu )lt\l,jcdo n. ~o I , de I !lfll. 
:tutot·izando o Govcrn•> a CO ilCcdt•r• a.o IJr.l •'cr•
JJa,ndo Tcna., a.s~ i ,;tcmtc d tt ead<:ira dn clinie<~o 
dermalo-syphiligraph ica. <la F<tculdadc de 
M()dÍ(! i n:~ tio Rio uc Jancit•o, nmb um anno 
d<.: liconçól,, com totl•J ornrmu.do, pai'<L tra't:tr 
fi<! SII:J. SI11J il0, 

l~ ui~cussão do p rojecto n. 239, de 1001, 
roantlando graduar· no posto immcdia.tamcnte 
s u ped or () oflici:tl do cx•lt't:l t <J e d:t a rmada 
que a.ttingh· ao n . l d:t o:sca l<L, co l n prnll •~ndi
do;; O:i das e!<J.~~!:<\ <Uitl(;.~ t'.'); COCIJ lllllCIJi l:L da, 
Conllnissão 1le Mar·inha. •: Guer ra. ; 

aa UÍ.'lCU.~~ã.o do IH'ojeeto n' 17G, llC 1\)(J] , au
torizando o Governo a. a h1·it· arJ Ministerio da. 
Guerra o r:rPdito extraor•uina.rif) dcl2:860$207, 
para oworre•· alJ pag<J.me!l.tiJ do orueoa.Jo 'lue 

<:o JH]Intu ao esct·ivã.o tlu ;Limox:wirado •lo ex~ 
tinc.r.11 J\ (•;;cJt:l,l de Guer!'a. 1lu Put'll tLmbuco, 
Fmnci~co Ma 11r icio tlc AIJr·eu. 

lG3" SE:>SÃO :E~I 20 Dt; NOVt:MURO DF. 190l 

P 1·esidm1cia dos 81·.~ . V ctz 1le 1llello (Pn:si· 
rlenlc;) c; 8<<tym Dias (2° Vice-Presidente). 

Ao mcio-<lia. procecle-.>c á ~:.httm<\da, a 11uc 
respomlmn os Sr·,:. Vaz tio Mello, d:n·los de No
l' i.IC.'i, Angcl.o Not;o, Ag«pito dos San tos, Car'· 
los ~1at·cdlino, Albu•1uer·quo Sere_jo, Galn•iel 
Sai:,(:IClo, :::;:~ Peixoto, l-!osanoah de Oliveira , 
Lnlt. Domiog ues, Cunha. Martins , H.aymundo 
Art.hur , Vi l'gilio Brigitlo, Nogueira Accioly, 
Frederico l3orges, Gonç•tlo Souto, Silva. Ma· 
riz. Ermirio Coutiob•,, Arr·oxella.s Galvão, 
ltotll'igucs Dor ia , L•'a.11sto G<M'doso, Sca.bra., Au
gusf;o l~mnçil, Milnod Caetano, .Sll.t.yJ:o Dia.s, 
Alves ll:ll'bo:xt, Ad<Llbcr l;o Oll i lll<Lrães, Itorh·i
~ues Lim;t, Par·~. llltus :\1untencgr·o, Ga.!lli no 
Lol'otu, Pinhcil'o .J uníul', .José Monj;u·rlim, 
.lu.,(! \bt·cellín<, , I!Ot'll<!i ;~ lhl S;~ , Honr·ique 
L;~g<kn , !Jnod eei :LIW tle Souz:t, Nilu l'oc;:tnll:t, 
~I:u·ti ns Toixtli t':L, Tllflnpllill) Ottoni, l~mn
d:::m Voiga., .Jui'i.n Lui1., Mun f't :ir·•J 1lt: HaJ·r·o~, 
K~JH:L'id i ii.<J. lllle llo de Paiva., All'rcllo P inLn , 
!Ja1·ndr·u <In l~nz t :ndfl, A•lallJI: l'f.o l~u1T:1r., 
I ·'-~1 11" 1 Jo'il h11, l(l:n J' Í<jltG S:d In;;, Etl!Lil l'llo J'i
IHunl.t:l, tJ il·.~:wio i\ladnl , Mit'tulfl :.t Azcvn1lo, 
llHsl.:ll'll liudoy, l•'i ~l' IL:tlllh PJ.'t:StA,,i, Mu l'ei t·a 
d:1 Silva, ll t lrn ín~llf'S tlt: UallLro . l lino il ltl!no , 
\':tl. •> i ~ <.In t:a~ l . 1· o, Cost:l, .luniot•, l.u iz P i;t,:l , 
c;"J: ~·.lo, A!ft·u•lu J•:lliii, JliJI'IJ Lt!JWgildo do Mo
t·:.o:<, Toix<~it •a. Ht•ttnrlllo, C<Lr-los C;walc;LO ti , 
l'<tu la Ramo~. l•'t•:wci~cu Tolcntino , Ger•m:Lno 
ll<~~sl•JCJ itüt', Aut·olhno Barbos:t, \'o.o;p;_ISÍtLno 
•le AlbUIJIWl''l UU e J)iu:,ro ForLuna . 

Ahm·S•! a scssfl.o . 
_t.;' Jirl:t e }Jo;;ta. e in diwus~ã:o a ftcta. da ses

~rru ti íut•n<t <lu 28 do corr cni;u. 

O Sr. Fau~;~t.o Car doso-Sr. Prc
s illcn to, :w Orçamento d a. I•'azenda n.pr&
~cntei uma, umcnul\ Cli!C é a. tJoaducção de um 
pt•oj(}c ~.o quo em oH'et·eci â coni>idor·ação da 
() trua r·:• o anno pa.s.><Ldo ; <~ este projoc to 
proceucmrn r:IJns!clc r·;u:ul!S <tn~ ontão foram 
publka.das, e l:.-; to an no, t ra.n::;fol' J;I'HJ.ndo o 
1H'ojw: t<J ucn omenu;~. so public;u-.J.m, p or 
llillit <!ir·r; ll ll!.i ta ru:i" for tu ita, :ws Jncsmos 
crmsiu<ll'Uflllos. 

Om, f:-lr. JJro::~ifle ll CO , l!ll <iUOI't) 1111~ flque 
•:umo ornon<h <tO Ol'çamontu os d izeres do 
projecto, sera os conside•·andos, alguns dos 
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q uaes .i<l ]>errlel'aru a ~:IIm J·al.ii•J d<•. l'i '.l' t: 
p or isso vou ·~orrigir a. cmenrl:~ pat·;~ que 
sej:• p ublica•b no D im·io t./•1 Uonfl'"~sso. 

O St·. P••esidente·-0 n ulJJ'C lkplt
t;vlo ~en~ a.ttondido. 

Em seguiua siio suceus~i l'i.UJWitl.o apprtJ\'0.
(hi.S •~ <tCtiL da scs>ào (tim·n:.1 du ::.'~ do c<Jl'l'lll1 t (\ 

e som dobt~te a. a.r;ta da. nocLuJ'Il<t tio mcsJUO 
dia. 2~. 

0 S1•. J.•••e,;;ideute ·- N<-lO li ét\'UIHi o 
nu tlleJ·o log ~ I }lM<~ se lll'Otedm· : [!; vutar;i·,cs, 
Jl<~".'l:.t·H!l ;L m:ll.ct·ü~ em di>!cussão . 

1·:' annnncl :ttl :~ a. con ~inuat;:ho tb ;~a diA· 
crt:;silo tio pl'o,j net{) n. :~ ((i C, !In 1901, com 
paroccl' sobro omi'IHlas oltm·eciii;Ls Jl:tl'il. a 
l" tUscuss\i.o <111 projec to 11. ii I 6, d\lS i•c a.nno, 
rp1e lixa, a cicspoza. 1lo Ministo t•í o th Mal'i nlia 
pal'a o cxllr cicio de ! !trl2. 

O S•·· Presid(~n•~e--Tum ·~ p;d<Wt'iL 
o Sr. HonrifiUil L;tgdcn . 

O S••.lfcnriqne Laç;den dccl:Ll'J., 
a. o in i <'i~u· <t.S ~U<LS consid!!rat~·ÜIJi\ ~o ltl'tJ o 
Orça.mcllt u da M:J.t'inll;~. que nculturn l'•!a.lut~ 
e bl'ilho podem ter as sita.s ·p;d;t\' J ':t.~. qwwtlo 
a inda c:wrxun a.o;; s•ms Oll\'hio~ a:-; p:Ll<t.vt'-Lll 
sonul':.~;; c elortuent.oa, tln Hl :lgie;~ r:on YÍt' o;:'ttJ, 
que ~u l.n·c os ncgucio;; t.la 1\Ia.-iulw., :ICtlli 

· iorMn pt·r:>fl:n·i< la..;, 11:1. ~e:M: i,n dt ~ htJJd.clll. I' L~ Itt 
tt~luntos11. !Juc rne •• in1lt.: l'• .'·"~" l!"JIIii.:"J" I""' 
.Pol'na.rnhw·v, o s~.nll<.lnl·a.•l·"~u! l e~" lir.ilt·t•:it.l 
Filho . 

l-:t'rtbOI'iL a <!il lll n t ]IJ t! <'llti~" Í' ' II i." fi :r. ,'< ll :t 
Oh:'.CIII' ÍtJ:uJ" I ! t) il u JJ'it :<<.::~•;:'ir > <j lll ' l hi' t:iliiSIIII r.r 
li' '-11 i llus~r·" •·otlkga •:1.1111 n >'~lll nn<a.vd di"· 

· r: tn·so, ab:tla 111,"t-se ; ~ \ 'Í J' colllJ!kl:u·, si a~síu1 
:;t: púdc tli wr·. sun, t:xp .. •si<;iw .~ll ht'tl Mal·iniJ;t, 
quo n:1 2" discus::~ão pela o.;r:<t~~~< \Z de kiii!JO 
n:'l<J pondo cunclull'. 

Occup;wdo·SC t!a í{II<..:Stã.o rlos SU UIIHtl'ÍOIJ:l , 
confessa. que o ex~asiar<&rn as prova.~ av i
dente.; r, incontosr.cs quo, no <lomingo, 2'ltlo 
cor-rente . mcz, !iH':Im oxhihitl;~.o'l polo St·. 
JacyntiJ<J (;IJI'O!J~ com U SOU illi'OIILO qLHl, 
f'r·r~,nc;),tnOntc , muito imprlls~innamm a.gra.· 
davelml;lnte o selecto <turli.ttJríu em cujo seio 
i'JO onconu·p.vam va.rius Deputa.dus. 

Manifc$t:A. a. sua, convicçi'iv rtn;Lnto ao rtt
s ultado do invento modhm tc expcr iencias 
oflici;,os, pm·a.o te cvmmi~<;ÕI )~ .tcchnic:ts pat·u 
csto lim d e~i goadas c que imparcial, just>a e 
cl'it.erio~amontc darão o sou l:ludo sincero 
J!Clu t ypo de snhrna.J·inos qut: mais sMis tiZ(Il' 
•~li oxigencil\s rna.ls corupa.t ivcilicom as ll!Jt:CS· 
sida.dcs palpitantes, do apcrfeiço~.mcntu e 
exoq ui biliúado. 

t.>cc uva·.-;1; cvtn a.nl or e dod ica.ç.'io d:~ cla<;<.'IJ 
tio~ op<!L"ar ios 11 ue, por p~·ctensas cconomhs, 
>.flo a.t.ir:1.uo-; a.o alJ:utrlono, ao desampar•o , 
l!' lJ,ndo n~t.c intonto não se ronJiz;~ com a pro
ci~ilo indicada., por i~so rptc, cst:~ s o ht·a~> vão 
se r cxecut. (Ld; l~ por pal'ticult1re:o em t ':mpo ou 
pt'<t'to b<t~"tmtc longo,&Cl!U henoficios rea.cs ao:; 
ar•ti,;tas que a.tiUi vivem n:1 cid<Lde sem C<Jl
loc:lção e menospt·czada.~ ·~suas a.pti<lões,pelo 
pessoa.l ·r eduzido empregatlo 110s trabalhos 
eontr•1ct.adus com o Govct•no por estes i 11- · 
llusuiacs. 

13om podia <.t C:Lm;n•;t vota, t• a J;t,Vot' d~J 
emenda do honrado Dopu&a,do, o $t•. Bt•iclo 
Filho, que manda o Govomo dc.~pendor· <t 
sornma de 500: OOO$zlltnt a conclu são das oú1·a$ 
dos moniton:s P enwmlmco c Ma7'(.L1~luio, ovi
l.anõ.o IJOl' esta. fót•ma. a deterioração I.JU!\ ,já. 
~e not t nn.s obl'<l~ oncctutl:ts c o dis~ :i.bor 
rJilC ter·se·h<t tlc cxpcrimenta.r qn a.wlo d:~das 
por terminadas VCl'ifte<tr·sc :t inutilid:t!le do 
semelha.nte.<J na;vi<~i-l 11m! só ·tm.•\1.(1 um H111 lo
gico, i ncvi!.nvol , o . do sermn vemiid.os nm 
hasta. publí<!U. JlCio~ o.~ tr·a.gos C tH1 surp 1ent<~o; á 
llt;mOt·:t ria .~llil Hnu.liza,ií.o . 

Ne,;[,a."< rptt\~WCJs um t(.IHI sn t.mn du <!Ol' t'()l' 
~~1 11 ~ n:rr: il in do tJpur•al'iad u lm rla<lo, tlospt•es ~i
~iatl < l Jltd:t iudlll't; J'onr,1:t tlll> fi'Jrlt !I'HS puhlit:os, 
t[IIO 11:tll lll t•:•mi.!':L r:ollot·.:t<;:ío p:t.l'<t as suas 
l'iten.:i :t..~. qu;wdu .-, nul;ut·lu 11 lrH:onto~ ta \'0 1 
(jll tl el hl nun . .; t. il.ti l!" ll]tl!Hlllllu ''" ongi~UI(]ed
IIH!IIIJ~ u I'L' lSJII :J·ida.tu 1'1\:t.I, mtirnwuto lliL 
" Jl ' ' ' :;l :•du:d n111 'l lll! n tllll !l llil~t·do ll!l on· 
t!>~ ll f. I' a pa.1·al ~ ·:-:;t drr , 1 wl n:i j I' ia~ t~s lmiiSf,;l~ o 
:L;.\ I'Í<'.IIii.IIJ'.t, :L l ol 'iL•;o~ • • •~11 11 :1, iL•I.YIIIJJIIÍit a Jll iÜS 
j ll'oi'lilldil, ljll:l,'l lllii,IIÍ<I:L, ju lg a, P.'Wl'CCL' Llnl 
tlil'"il. I ll tll •Sill lllilllll!llL» k :di! IOI'IL•: d.llCI<I,\';1 . 
'"' Lt~f.I.I.III'Í :t IIIIIJII,t' i IIIÍ l.:t.l' llll ;u;(llli{J:t.Uhat• 
1'1'\'I'I'IHI LUIIIII II I.n 11 do lll llt ] ll 1li!Jidm1LII U .. !). 
S l! l ti'U 11 ~1\11 t •S IÍ >I'r;~ l.l) rl li f 1:il ÍUI:ttlrJ t!Oilt:gil 
ihl)llll,:ulu Jl"l:t l!:dtia .• 11 S 1•. Õ'\I'Í\'a., UXWüliUI) 
f!OIÜII:-iUl' d11S po<p!Ull 11S1 (j lll! l!UIII g t·; ~ lltfe IJi~
I!Ul'JlÍlilOII l,tJ o cii'CIIIIlH1lt'r.•:•1·J, tlc.-;pi'Otundus:L· 
JIUIIIW, tlull o~ !,:lUto S<l )IJ'COl!Cllp:t COIU J. 
111aior C()t'tli:dítl.<llie 1.1 ca.1·inlw~ . 

1•:' am:t, noccs~itla.uu inadiavol ta.mb()m pl'O· 
1:Ul':LL' ú:Lt' um cunho rlc roa!idade, de ver· 
tla<lo it•rcfcaga vcl :is Escolas de AprcndízC$ 
)'[;_~,rin hoil' CIS, UH mudu a. sentirem o elfeito 
tlescjado pelo prr.pu,t·o do m:1riohoíro, pel:L 
inst ruc r;tí.u pt•ünat'ia,, h~blto do mar c conhfl· 
cimento coroplcw (là rn:trinho. de gucrm em 
totlo:> os seus dottdltos quando attingid<L a. 
hl;ulc pa.t'a. o rcfazimcnto d os cla,ros do 
coJ•po úc marinhBü·q~:~ na.cionat'S. . 

E' com pe~o:ü mat·itimo iostrnillo, <\dcs· 
t.t•ado, !Jeru oot'eon lwdo nos conhecimentos e 
manejo da~ a.rmas quo se pudez·ú ter ga· 
rantia. cmcaz .nos nwmontus tle Cl';l.n~os do· 
loro~os pt~t·<~ a. P:11;ria, 1>ois o pa tdoti~mo, ' 
o bravura indomita no bt·aziloiro não con· 
lltituem exclusivtLmeute o principa.l elemcni.o 
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tio J'eSlol:•~nda em um:.1 lwtt ;u·ma,_l;L: ,, nem 
tão pouco Ô<Lsktm Y;Lzos bum <LL'lll:tllo~ e mu
nida<.los rig<Jro~arocntP r.unt gnami<:ão lllt
muro,;<t, mas pouco pt·ep:u·aua on i n>"t'tÜth. 

Estunüe-se P.m cornnwn ~ar i o~ .~oh1·u o no!Ji
lit.autc esti.nwJ•) que ua~ee, no' t1stus dn um 
~entiuw.ntulismo puro e conJiJrtavel, 11a~ 
Cl<tSSCS HliJit;tr•e-; tk HliLL' L'- teL'l':t, dcJnte rHln 
os seus illnôtt·es pn·!i~.-iun:lc .< t,l u~;y;s irnlHH'
t<HÜe5 c:omn ~~ü••m: a ul'g;tnjzaçli(l do exer
cito c seu pt·ep:tt'fl .:omplotu c p ·oficuo e, 
cspucialmcntc, a que ~e :wli:.L actualment.c 
DiL Jt:lil<.i~ll lllitXlllU C <JlOYiLdÍSSÍl1lé1 i [Ul1Stfi.o 
üa defeza das costi\s por fortaleza~ c 
outras ubrtL$ milit:u·c,:, 1mde, di verglndo <•.~ 
opiniõc.~, revclam-~o uíllciaos de mar e 
ten'<\ compctent.is:limiJ'> c ba~tantc ct•wlitos, 
eonw 85.0 em gera.!, sem receio de erNr, m 
componentes da brilhante, donochuir. e cri
'tot·iosa pltal:mge elos offieiaes <lo cxm·ciio e 
tla nuwinhct. bra,.,il.cit'.L 

E' com ju~to o a.t•raig:_tllo rlcsvancr:imento, 
c <le eor<L•;:ão o diz, qne profere este' concci· 
to~ dc.>t:t tt•ibuna. p:whtmonütr como sincero 
preito a. estes clolatlãos (llto :<il.o nn priml'ii'O 
in.-;t:tnte _tlt: ~upl'Cm :ts agtmi~t~ o do toJJJOt'l',S, o~ 
balmt-t•i.es tlit no~s:t <lofo.~<t e <L:t no::<:H i nt.c,;t·í 
dado p;\t!'i;t. 

Yac ternlilFLI' 1ua,s n~~o o l':tr. st:rn pl·inJc'Íl'•) 
eu~lerc~'u.r 11111 <qtpl'llo ;t i\Jcsa., 'JUC t;w(;t <:Ol'· 
J'ec<~{Lo o jl1si.i<;.:t pt'l.lcur·a. ill'lll'imit• aos ~t:us 
<teto~. "Cltl)ll'n t5 o :u:ai>~ L1 los. 

Rcl'ero ·se a esse pmjedu clr~ J"i q1w ~ü 
aid1:t na. Commi~sfto <le Ül'r;:LIIlf\fil.[} 11 quo, 
lí;{lll'ttll•lo sr;h o 11. J:i6, <lo [~JI!l, lllilll•l:L dat•, 
CO!IIO (~ jli'ÍIH:!Jti<.) O~tatrJit[O lllll )<•i.~, IJI!IIl' d;L 
tuon;u·cltia, 1111l'.l' tla H.•.:pubhe:L, llllt:L ~1'<~1- i· 
fíCiLÇiÜ; tlc ·:·m "/ , :Lil~ ll[l()l':Ll'LIIS fjllf:, tt:!ll[ll 
lllnis rl1: ~~~ iLittHJS dt•, l oall~ u J'lllt :van t•Js sr:r·
vis·os, ftJI'IIIIl Jll'Uilllll'iolo~ iL l:lllli,I':L· IIlt'.~(.J't'.S <' 
<lllil t[tlst,a \'õlll~!li,(HIIl j:i. !'J'IliLU1, ljlliLII<Iu )ll'O· 
l!lllV i<lu~ . 

lJo~l' 11111<1. ltül'lnOIIIJIIt[e:t oJ'illllllit .Ju ljll'!lll 
INI'ia <H ll!lgoclos rb lllill'inlt:t, \!111 t'put: il 
i1àu muito t'OiltuL:L, J'u I':Lm c.;tes operados 
tlc~poja• lv~ .tc~sto:-; dit·ci Lu~. 1111anJu pt•omov i
dos, fazen•lo·se pt·cvalccer nrna. llypo•,hesc, 
aliás passivcl dr: r cl'utar_,ão, por' não compor· 
tara. propri:.t ld rruc cst;l r eg";tlia C)[]f~t·c. 

Baseando-se no l'a.cto dr- ~cr-cm ernpt·ng:ttlos 
pubHcos os contt·a.-n:ostl'es c Jn(~:>tr·es , om 
uora. estes mc~mos pc!'cC b;,t,lll e;;ias prupin •.~. 
ali<ís innllguxcis, recuza-so concodet· ao.< 
op~rarios, quo, gozamlo-a.s, ]'cl~~crn tl, q.m
tra-me.~!.rcs, <.ttVLllllu t1 ~:Lbidu quo n :.~ 0j)OI.:,t. 
em que o a.vi.,o 1lo !1-fini~Li'o d:• M<L· 
rioha , que C<t:>Sa HL este,: direi tos, foi baixado, 
o Conselho N"aval, tonJn eorué! sou uiBmLH'O 
o meu hom•,ttlo e prcsado oulll'g:r"do làne:Ltla, 
o S1·. Dr. It·ineu !\la(: llitdo, <'OnleSt.;)u o 
facto, <Jllegunclo dh['•)~i. <, ()e, IJUC et'.l,ll1 con
tt·ari.ad<L.~ pnlo av h ·' mol.iv:wdo :1. rcc•o-

:farâ'' t1e.:;!,a ddibm·a(,· ;[q , quu n ·~eas íonou 
a. lllillllltcn<:fi.o du dil'e.i l;o do ae<pÜ~ição der. th 
;u),lieion;d aos mosi.t•es n contL•<\- mesLPeS 
que j:l p~,n~chi:un :t IJ l1l'cllil i~.~gem on a n mll· 
lii.tl!lo .. ~t:L t'eg:~,i:t :tus upol'al'ius fJtW dest:t 
1\:ti.a. um deanl;l'. l.cndo m;Lt'\ Ütl ::o anno~ Jo 
~cr·vi<_;1; o pt:i'<;ebt:tvlo u~ 2rJo;'o de ;:!'l'ittífíe.~·;ao , 
f'oS~Cil1 ]li'OIIlO\'idoB. 

E' r·nalmontn Uln:tjll''~ i•:<t mqui~ it<L ;t qnn 
~e p<•tle at:tl'i buíl' p<t1'(t ju lç;at• do1~< J'eso< '' 
duas ·nu_u.lida . .;. (1lh,ü.o hem ; 1naito bern. 
U OJ'Il'iOl' J muito C!ml.prinlenlmlo .) 

Fica ~L discussão adla<.l<L }lcl:t hora. 

Comparecem mais os Srs. Artlmi" l.e · 
mos, lndio do llt':tzil, Scrzctlcllo Corl'<\a., Ju~é 
Enzebio, Guotlelh:~. Mo n!'ii.o, Ani;r,io do Abr:.;u, 
.Jviio Gayu:n, .Joaquim PinJ.i, Thomaz C<tVal
canti, Jnão LO}Jcs, F1·anciseo S;t, Set·gio Sa
boya, mo~' tle Souza., T l' indad e, Camillo do 
Ho!lanth, Cel~o dn Souza, Tci:mil·:t rle S;~. 
llt·i•:io J:<'illio, .João Vieira, Perr!iL'a de L yl'iL, 
J>:stncrahlin•t B;tndeira., Julio de Melln, B;-
1.:tein CuimhrtL, Pc,Lt'o p,~.t·nambuco, Araujo 
rH>c•s, Ha.ynmntlu rl t3 MiJ•antb. Syl vio Ro
nwt•o , C<t'<tl'>J )(l}bellr), Neiva, Mutun, Tosta, 
Eugenio T(Jill'i nlto, PauliL Gu imut•ãt~~. \'er
gn(\ de Aht'l'll, Angu.,-to do Ft•oibs. Tolenti no 
elo~ Sa.nl,o~. Eda;u·,[u l{a.rn • t~ . II' Í lltHl MitCIHLd<l, 
N"lson dP Vas"ntlt:•:llo~ , :\ u :-çu~Lo tle Vascun
cello~, S:i l<'t·Bil'o, l liLI'l 'ot~ Ft•. t tt•·o .lllniut', An
l.nnillll J•' itdlto, LoiH't: IH,'{J Hapl.i~ t<L, A l vu : rlu 
liri 1.<1 , Si I v.t ( 'as(. l'"• CrHtodi1 1 Ccmlho, Pc
l'liÍI':.t Lllllil, O! i Vl~il'il i<'ig'HUÍI'Ill lti , !·;~L!J V iLI J 
Lnlm, V it·iat<l Haseat·onlt:t~ , Ft·;Lrll'i~eo S:d[c,, 
I.<Uil<Jil1l io1· I iiJdol'l't\ll•'· M:ll' l'i nl;, An t;rmio 
/.:.u•ltarias, L;tlltal'l,i:w , l':t,!n:'• [( t:wntlo, Olí
n•it•:t lir·a.:.(:L, !(otlol['lto ,\liJ•:tllth, Ho nndil'fn 
<lt! Sort~a. Li ndolph11 ~~ IJ'I'il., .\ l t! IIC<tl' <l uinta · 
l'i'it!~, li:tt•ltus:t [;i 111:1, 1-' l'iLiw i:.>•'" A lt•. JJC:J.~ I.ro , 
\'id•~t•ino J\lnn l:eit·1>, IUv:t.rlavi:t C"I'I'Ó<t, Al
l't·•·do V:LI't![l;t t'. C:t,si:tnn "" N:t,dntCII LU. 

· lll!ix::un dl> l!t.J!ll pat'Ct!CI' com C:.tlts:t p :LI'ti
dpada.o~ St•s. l'l'l.J:vw ~:tnto~. Luiz Gua l· 
bcd o, G:t~tilo d 1t Cuul1:1, .Josú Hoít()ll:'l, Pedt'o 
Gllcr·mnnt, An~onio B ttst.u.~ , Rodrigues Fel'
n;Jn<Les, Uheistino Cruz, Augusto Se\'Cro , 
T<tY<Ll'CS de Ly1' a, P.•rcíra Reis, Soare$ Noiva. , 
Li m:~. Fi I h o, nomes <l o Mattos, 1\.f;tl:vpdas 
!ionc~;\1 Ve3, J\"lol'ei t'~L A I vc~ , Coennlio chL Fnn
see:~, 1<;1 pidio FiguciJ·odr• , Affonso Costa, .Jost'; 
liuarl.c, l~p<~.minoml : 1~ Gl·a:::ímlo, Jov iniétllO 
C:tl'v, ,IIJO, l<',·a.nc.isco Soànl , Marcolinu Moura., 
lJiunysio rlc CrJrquoiea , CcL~o du~· Rc i8 , StliD· 
p:Lln ferl'az, M:t:L'tinlw Campoo, AuL'clhtno 
du.> Sttntus, Joaquim Hreves, Rangel Pe.,;tana.. 
lldul'onso Atvim, 1-'enido Filho, !l'lon trür·.J da 
Silveira, !\Ianoel Vulgél'ICi\J . Nogueira. .J tt· 
nior, Linuolplw C:cota.no, Rodolpho Paixão, 
Bllono de "\ndt•ada,, Panlíno Carlos, Cincinato 
Br:•.g;1 , .\zt;ve<lo M:u·cjtw.-;, ,\ n t.unio Cin t.m 
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SESSÃO EM 29 l>E NOV.EMflRO DE 1901 õ77 
------·;·----'---
Ovidi•J Abt'alll.us. Mv.no~l .\ ll·es, x."vlel' LI o 
Va.Uu, .lo<'io Candi,Lo, Lamenl;:.L Lin~, Mari,:.Ü 
EscohtLL', Fl'<~ncisco Monm, ,\.ngelo Pinl11>il'O 
c Pintu lhL Hoc h a. 

g sem cau~a. os Sr,;. Thom:.LZ Aceioly, Me· 
dcieos .c AlbtH]ucrtjno, Ft.!lix G<\:S[l<Lr,' f»;c.a.t· 
Godoy, .Ranl B:wro.~o • .Julio .S:wtos, .Jo~ú Ho
nilacio, L<ulolulpho de Magu.lbãe.;, Ca.rlos 
Ottoni, Attltlll' Tucrc~. Atlolpho Gortlo, Jo<L· 
qoiin Alvn.l'o, Edmundo tl:~ Fon:>cua, ::> oa~·e.s 
dos Santos e Ca.mpo:; C<~ t·tillr. 

Passa-se á 

s gGUNDA PARTE DA ORDE~I DO J,l :\ 

E' annunciad;t <~ :~" discussão do p t•ojccl;o 
n. U3 A, de HJOI , autoriz~ntld o Govornó <t 
abrir o cn•dito llu lG:OOO$ p;~:·a pa.ga.t· ao 
bacharel UmiJi:ÍÍino de 1-iuuz<t M<n·inhu os sc11s 
orden:l.dos, corno juiz. ún direito em di~poni
bilidado, UC'JOI'l'idus de 22 uc aiJril de 1~\J.J a 
:-l l de dezembr·u de IVOO. 

Nínguem pedindu a P<Ü<Wt'a., 6 onctlrt'<1LI<t 
a i.l.i.scussâo e adí<td:J. tt vot<~çú.o . 

g• t~n nuncialla. <t ~1"' tl i~l!us~ii.t.J du }H'oJucto 
n, 1:~2. de !!101, <wtoriz:ul(lu o Porlcw Ex 
ecutivo :1 abrir <UJ l\linistm· iu rla M:winiH\ o 
credito tl u 100:000~, supplcmcnt.:H' a.o ;u•t..H", 
n. ~ .. ,- Obr·as - tl<~ lei n. 746, elo :.!fi du de
zembro de WOO. 

Vom (t Mesa, ó lida c appt'uvctda a se
guinte 

Ao p1·oje~t1J n . 1:12, <ie J:JOl 

A··crosccntc- sc: 
J-: tna.is a qwuüia tlc l i :41i5$, l'Úa. }laga

mon to a Felismino Som·c~ & Comp . , cor
respondente <i sugundt~ motadc do valor tot;~l 
da~ obras de l'CJ)araç..'i:o mLS ca.ltleit·as da. tOl'· 
pedeira Silvado, 'trabalho roa.lizt~do por con
tracto a93ignado no Ministorlo da Mal'inhtt. 

Sa.la da.s sessões, 29 de novemb1'0 de 1901. 
- FJ·edc,·ico Bol·{fes. 

O Sr. G a ldino Loreto di ~ quo 
esto pro,jecto l'ocorda-lhc os elogio.~ e cn· 
comios fe itos no anno 11assado a.u St'. Mi· 
nisko tl<t Ma.rinh<l, pula su1t scv·eridado :.~tlmi
nistrativ<~ . do modo a tOI·mu·-se uma. l'C;J.li
dadc rJtl Ministf~rio da Marinh:l a tão pt'Oo!O· 
nizada vm·tladt! ol'ça.ml.mt:~l'l\1.. 

Pcl';:(Ull til. si, lid ~a.ndu pOill!tJ tcrupu J,.u·<t 
ontl'at· o nuVtl o:mrcidu, n:u; sct·i:l mólh•ll' 
iucluil• noOl'~:a.JUunto da. r.tai•ín lla pat•a. o nuvo 
oxcrcicio_ a. vcrb:t sul~cit:ula n<~ IU?Il:lUJ;Clll~ 
quo moi1vou esto l)I'OJCcto. K<;tQ ~u llOdQ!'U. 

C:t.me.rl\ Vol; VU 

crmvel'tln·-~e •Jm lei pouco;; flias a,ntes. tlo 
t~ntrar •J tlO\'O exct·c'i.eio, do sort(• que a dift'c
l'0nl;.v.,,;entlo üe dias, pj{lor-sc-llia fíc<n· dentro 
d.a Ycrd:.Ldu orç·<~nu~ntariil-, adoptanc!o o <~l· 
vítrc que lemht·a. N:Lo impOl·ta. o c~tado . 
:ulcttut.adc> do Ot\'a.rnento da M;u·inh:~ nesta· 
Casa., voi<: que(\ out.r:t CJ.S<L poderia Cllllln· 
dal-o sem nen bum lH'Cj 11 izo. (Jluito bem. . ) 

Nin;_!twm mai:s pedindo a prLl<lVl'a, é encer: 
J'ada. a. d iseus;;;J.o t:: <LLii<llia. a votação. :ttl! Cl l!O 
a t'OSJJcct.i v a ComuJis;;ào dê pa.t·ccct· sobre · a 
cmeoú:~ on~et·nci<ÜL. 

E' sem <lcb<~tc c1J0cr rarlo em 2"' di:>eussiio 
o artigo unir:o do pt·o_jcd~ n. 131, de 1901 , 
autoJ· i :~,;uldo o Poclm· J~xurmt.i vo a abrir ao 
i\1ini-;tm·io Lla. Fazcnd:1 o crcflif;o extt-aOl'di
nat·io tlc l:J:l2.$ para. p;•gamento a divorllOs 
opur:n·lo;; lia C<LSa d<t Moeda, ficando adiatla 
:.1- v o Lu.ç.;lo • 

E' ;wnunciad<l a 2a c.Jiscu:':Sito do projocto 
n. 106 A, de 1901, a.utol'izando o Govet·no a 
tlbl'it' a.o Ministc1;io tb Justiç;1 c Negocios 
In tcrioJ•cs o ct'(.-tiit'J nocc.;sa,ril> p ara. pt\gn.
umui.u uo J•remio de viagem, de que tr•a.tn. o 
a.rt. 221 do Codigo tle Ea~iuo, coní'i.lt'id-> a 
Pl!d!'u DullloJ>thenes lt<1clte. 

Vum ti. i\lc.~tt, é llt.la o a110iatla, a seguinte. 

A u l""decto t1 . 106 .1, de 1901 

A..::crc::;(;on l.o-sc onde convier : - 1<~ lJom 
as.; im o credito ux ~l':wrditH~l·io do i :tlOIJ$000 
IJt~t ·u. }Ja.ga.~ •~ imtll'e:ct-;;'i.o tlo lllllO cxumplarcs 
<to-l'l'lothot.lo l'l':Ltico, p:u·a o uusiuo ua lin
gmt ft·:~ucez..1.-conJ'occiurm11o pelog lento,; do 
üymnasio Nacion:~l Hom·iqutl Alúx:tuldra 
Mou:~t o ü:1,;t;\o l{nch,uo~ tonnos ti o a1·L :l5 
do mencionado Codigo doi! ln:;t.it.u LQ:; oflleiaos 
dt\ Ensino ~upcl'iot· ; t•evogatl:;;.~ as dispo
!>IQücs nm contl'al'i•J . 

Sah~ <las Se~sõus, 29 <lo novombi'o de 1901. 
- Ndson de Vasconcetlos .-Jrirwtt lllachado . 
-llenl'ique Lagden. 

O S~·· Trjndadc (·)-Sr. Presi
tlcntc, n<W occuJ:lo <I tt•tbuna. no pt·o:posito de 
im]1ugn:u· o pr-oJecto em discussão; o mc11 
t i rn t:i oll'l!rocm· <to mesmo projccto umn. 
omcnua., quo importa um acto tlc justl \-..:.~ Q 

rcpar:1•;;\o tio um<.t l\1lta, na im•a.tmcnto !nvo- · 
!untaria, ct•rnruett.ida pela iilustt•c Connnissão . 
<le < l!·<;.:~mcut.u tlo <UIIto pa~'!< .Hto, ~olll'o o pe
tlidu <lü el'c•l ilu dl.l ·1 7.:!~00, em uwnsagP I!l <lo 
:-;t·. l't'(!,;iolcntll tia Hnpulll i('.a, pa.r a pRga.monto 
ao osct·h •ilo do :;oco;iw <I•• :\mazonal>, o S!'. B. 
t\1) .\•JUinü, tJIIn :til\ huju sn :tch:t no tlcsom. 
bvllio t.ltJ::>L'-1 iwport-<~uda, pt·ovuui()IÜe do von. 

73 
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cimenlos qu<l lhe são tlcvidos pelo Thc~ouro 
Nacional dos exc.rcicio;; do 18!.14 a JB95. 

Este s~rventuario requel'OU :p~1 .ga.mento 
dessc:s vencirnenbs do C'xercicios fin(los o o 
Sr . Presidente da. R.t:publiea, em mensagem 
de maio do anno pa.s -:ado, solicitou do Con
gresso este p:tg:11ur.nto. A Commb~iio do 
Orçamento olfcrcceu o JH'Ojcct.u n. '18, ao 
qual o honra.do Deputado Ncivn, oll'er ccen, 
em 2• ou 3a discussão, uma emenda aúdi
ciona.ndo a. este :paga.menta outro a um 
aerventnario da secçiio d u Phully, nas mes
mas condições . 

Foi <t Commissão de Or9<1mento para. 
emittir pn.recer a: respeito, e atú hoje não 
veiu solução algum<~.. 

l~ porque receio que hn,jn. dcmom na. Com
mis.'lão Cl soj:1 difflcil fazCI··~e qu;Llquor eousa 
até eneorr;;r-se a sessão, lembrei-mo do me 
prevalecer do onsHj·> d;~ tliscu;;são de.~te pt·o
jecto, que envolve nm p r.didu de credito, :P<W<~ 
addicionar a osto o qnc diz respeito ao scr
vontuario do Am;:~zon;t,.;. 

A CIUOliOU. IÍ conoeiJid<\ neste> t Ol'IUOS (UJ) 

Tenllo dito. 
Vem á. .1-Ies<~, ú lidtt o <Lpoitlu<~, a. soguin~e 

JI,J p1·ojcclo n. 1.06 A, de JUOJ 

l' ica t.ambem <~u~orizaclo o tlovemo a :\brir 
o credito 1!0 46:?:i;590, para. p;~ga.mento ao ci
d<Liliio João Villteria de Aqnino, OWI'ivão do 
juizo l!eccional do E~ta.do tlo Amazonas, ele 
seus vencimonl;os corrcspondento.> de 1 tlc 
agosto do 189-1 u :li Jo tln7.cmlJt'o do I8Hfl. 

Sala tias :,;ossõe:>, ~D 1le novem 1m> 1lo 1\lUl.-
Tr•:mlctde. 

O ~r. Nc.lva (')- St'. Pt•esidcnto' 
attribulado como c;;tou, c sobretudo doente, 
não usaria d•~ palavra neste momento ~i não 
fôra o illustt·e Dcput.1.do pch~ Pa.rahyba, 
meu p;n·ticula.r amigo, ter teito uma t•ete
rencia. a.o meu nome, porque, comprehende 
V. Ex . , tendo ue ser pu blic;:~.do · o discurso do 
meu nobre amigo, cu não posso deixa!' de 
dar·lhe uma. resposta prmt evit ar quo 
a lgum espirito malicioso presuma. que ha 
da parte de S.Ex. a lguma increpação, princi· 
P<llmentc qua.mlo S. Ex . . dizia-embarcou ... 

O Srt. TmNDAT>~;-Usoi a expl'cssão em 
relação a V . Ex .• dopois de concluir o .meu 
discurso, quando j;'t não esta.Ya na. tribuna. 

U.!JUCih~lJouda,dc quullw lÍ pecnHa.r,ettwum:t 
emenda. rcla1;iva <lo um chhtdão do Piaul!y 
foi acceita pela Mesa e >t:unlHnn merece11 a 
acccita.ç;TI.o por parte !la Commis'são de Orça
mento ela Cll.mat·a., e j<L hoje o empregado a. 
quem ''dita emcnlla. se rcí'uria. e.>tá tle posse 
clos dinhoil'os que <L Camara. rlctcrminou que 
se lhe j)aga.ssen1, 1101a gNntlc protecção q\le 
tev e junto ;~o Govm·no. 

St•. Pl•esidcn.te, V. Ex. sabe (l tH.l si va.lho 
<11gmna. cousa. junto ·U.os m eus a.roigos, junto 
aos meus collegas, junto ao Governo n <lda 
vr~lh o ; nem com elle, principalmente com 
:Liguns dos seus membros, me entendo, c 
quando muitos correm soft•cgos no encalço 
daquelles g.uo mais cle\':.tdos se acham na 
cuspirle a(lmioistrativa, esquivo-me dolloo, 
ni'i:o o~ cot•tejo. Isto não quc1· <lizo!' (!UO niio 
o~tcja cvm o Governo nos ac'tos que me lm
reccm razoavcis. 

o que quo!'o que fique hem accen~ua.do 
é o seguinte : cuidei do interesso do Piauby 
naturalmente p or on.cargo ele algum collega. 
meu, o i JUe não poucas v ezes SILCCcde, poi:; 
alguns collegas, sondo forçados a <~tlsontar·sc 
tlo rccio.tg ou da Camara, dão-me a rmtis
fação do confiar o ''ti•a.t<tr de a lgum assurnpto 
rola ti vu <tO seu r::stil.(lo. 

Entre o Piaully c o Amazon<Ls, tendo de 
decülit' algum as:;umpto de interesso de qual
quer 1losscs Estados, eu na.tura.huante pen
deria p:n·a. a.cceitar " alvitro relati va.mento 
ao Amazonas, a quem sou muito gr:~to por· 
qúo t ive a.l.fí a. l10nra. de ser seu represen
tante na convenção do part ido, na escolha. 
que foz dos Sr~. Drs. Campos Sa.llcs e Rosa. o 
Silva. (Apr1rtes.) 

O primeiro voto que teve LI Sr. Campos 
Su.lles foi o meu. · 

U~t Stt. r.n:Pu'I'A 1>o - Elle n;1n se rooot•da 
disso. 

O Sn. Nt~VA.:._Ncm cog ito do tal. Mas t ot!o 
o mundo saiJe que JUl(lnclla ot!Casiã.o era. a. 
minha. flttcstã.e) du.t• na. con vonção o . meu 
vc>to c apoio ao St•. con.~olhei!·o Uosa e Silva.. 

O S lt, Nm.vA- 0 que 1\ r eal é que logo no 
começo do discurso S. Ex. tlcelat•ou, com 

Portanto, jti. vê c1ue ligações tenho ao Ama
zonas, quo me e.>~olheu pctra ser o seu repr·e
scntante nu. convenção, sej<L tlito tlc passa.· 
gcm, não u.ppcllando pu.ra. os meus títulos 
:l<liGn tificos nem para a. minha illusb•açã.o, 
mas dizeodo sómente: peço quo represente, 
com a.qnello cuühtdo r1110 tom pa.ra com a 
smt rJuerida. l3l~hil,, o nosso Estado na con
Yençã.o o a.hi na. catmna.. Creio que nãlJ 
pod h da!' pl'o nL m:1is eLevada. de te1· corre
spondid.o a c>;sa contlança do que acceitanclo, 
como fi -., u. canclidatur<t do roeu prezadt) 
amigo, conselheiro Rosa c Silva, porque, 
quanto á do presidente, eu fui na oud·a. , accoi
tt~.ndo de bom gr~do o candidl\to do partido. (') Eete 4iecttrto nãiJ foi r&~iBto p~1o orador. 
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·vê, pois. eomo :;ou grato ao Anl<Lzonas c 
aos seus inte1'esse~, H corno s:ttis[iJito accoit\1 
a. cm(;nda, Ol':~ Jn'<>post~ ; e :tgol'a !'ilcsmo 
a.ca.ho d1~ to1·, p:lm nt~.lÜida. d0 gr:wdeju,;ti<;.a., 
<L sul.Jvenç.ãu .~ Comp;tnbia. Bahio~na o apoio 
!l:t llanca.tla :~omamnon.;c, não sú dos illu~tres 
collegas quo mo <luv.em, como d(JS snus. 
dignos comp<tnhoiros do bancada., (\0 c1uo sou 
muito gr·ato. 

Nestas condições, Sr. Pr esidente, devo 
dir.et· que nii.u tivo intuito de contra.ri.:tt' os 
intct•cso~o > daqtwlle ; ([tte passttiTl a ser meus. 
desde que ó o nobl'o Deputado u, qncm tanto 

---pro~o q uom os .p<Ltrocina. . 
() que fiz pelo prct,cndontc do Pla.uhy ú 

o rnm;mo rttw htrci por cs\e Sr. João Vilhena. 
de Aqnino. • 

St' . Prcsidontn, tenho me csQtüvu.do da. t rl
bu oa. const<cutcmon ~c. mas, dcstlc !1 uo o rnoll 
nome é enunciado, o meu dever é , ou vir 
a.gr;ldoccr·, si ú 11m encomio, ou proto;l.;tl', ~i 
•í um<L inct•epa.<;ão, on explicar, si o c;~so é, 
como n;~ llypoi;lwHo vet•tcnte, !le expUca.r:io. 

Si •~ idé<L foi vingadora o agmd:wol ao ci
da.di.\o do Piauhy, r.om certc:ut nã.o concot'l'i 
pa.l't\ ls~o ll it ul t im:t insta.ncia, que r! o Gl)· 
veeno, IJOl'(tuo l<i uiio pen.etr·n c tloso,ja.vaquc 
os meus conciolu.dfios quo mo esct·ovom pc
dinno pat·:.t me intCt'c.'l.~<\r jun(o :Lo Oovet·no 
pudessem ouvi r isto. Não procuru o G••YO L'no 
porsysterna, ué cut•i:ü (lUC ()Stc GOV()t'no nã.o 
gosto de um Dejw&a<lo como cu qtte, ot·u. 
vut<l com cl lc, ora. vota. em tl63(1()Cordo, rio 
modo que os sc11~ votos accordcs, quo a.liás 
t>ã.o muitos , não são sufficicntc,; par:~ o pe
nitenciar I! a gt•a.ndc culpa. que tom, emúor:t 
muita.'! vows, pot• dedicação o e . .;tima. <L 8CII 
chefe c pa.t•tiwlar :unigo, o a.coml>anho,(\os<l
j:tndo,no cmtanto,cst;u• em piJSiçã.o oonfi'I)Jl tu, 
o quo não o ti.lz P•>r lt'l.Su. SlHl. tnndonci:t :~ •l:u· 
pro v a~ cor1stantcd de gua. :..m isa1ln e si tJI.: l:· 
ridade. 

P ot•tanto, pcç; dcsculp:t .-iJ. Camat·t~ do t or
lho r oubado este J minutos pat•a dat· uma ex
plicação impresciodivul, destlo qué o meu 
nome foi trazido o.o tapete da dirtcussio e 
enunciado pot• Jabios de onde só sahem a 
verdad.e c n. sinccrida.de, como os do meu no
bro, }Wfl'l.ttdo o p:trticula.r amigo•> a tJ.twm tií.o 
gra.to sou. ( Uuilo uan>; 1m ti lo bem.) 

b' iea a !liseus~Ií.o :\<líada. pela hora .. 
Passa-8B á hur:~ ilestinaua. ao cxpotliuuto, 

O Sr. Carlos de N ovnes (f• Se· 
cretario) procedo ti. leitura elo seguinte 

EXPEDIENTE 

Senhoras Membl'os t.lo CongL·e;;.>o Nacio· 
nal: 

Submotto ;·L -vossa deliberação m~ inclusa 
cópia cohel'i :.t _pot· officio do !'l'linistro, de Es
t•\<lo da.~ Rel ações Exteriores um tr <>õado fh·
maJo com o Governo d:.L Grã- Bl'etanha., em 
J.ondt·es, r:w 6 U.o cot'rrmtc mez, polo quo se 
;,;ubmo t. ~c ;~ <.L.l'hitram()n to a. questão de Hmi-. 
tesentee o Bt·azil c :t Guyttna. logleza. e quo · 
esporo m•~recm~i ;t vossa appt•ovação. 

Capib.l F'ndm'a.l, 20 llo novembro de 1901. 
-M. Fm·Ht~ flu (J,_•mpos BuUcs. - A' Com
mis.~lio etc Diplom:.tcitL e Tratados. 

.Do t.Hni;te riu d<t YI:Lrinha, do hoje, sa.tis-' 
fazendo a rcqili:;i~iio de:> ta, Cama.ra no officío 
n. 2GS, dl\ 2.l llo corrente mm~-- A quem füz; ' 
a r ccttrisi r,:io ( <L Comnüsii.\0 .ele ü t•ça.mcn ..... 
tos). 

O S••. P•·e!i!idente -Aca.ba. rle so~ 
lido uo expediente üma mensagem do Sr. 
PL·csüilm~o d<t HcpulJI !ca, Sttbmcttcndo ;í. ap...: 
pt•ov;\ç~i.o llo Cnn~t·usso Naciotl<~l um tr afKl.d!' 
<lc Hmí t.()~ nni,t·c o Br<~Zíl o <.t Gri'i.-Rt·ckl.
nlt<L. 

Pa.r:L a.-;.~urnpi;n tio I.;Jma.nll;\ rclevanci1.L . 
pC<;.·l a. ConnniiiS.'i.O o lo lliplollll<Wi:J. c 'l'l'lltados 
<tno 1-!C digne inf,ct'}lOL' o smt p:u•cetH' com ur~ 
gonciu.. 

V om 1i, i\L11':la, <i li1l<J, a.pr1ia•l•> o ~um lln lntj; l~ 
oncot•mtlu, llcando <tdüHia. a. vot<lç,ão, o :;e· 
gainte 

lttQUERI~mr.; 'l'O 

Rcr1ncü•o 'lUO o Govct•no inlol'me : 
1°, qull.nio SIJmmara.m_ a. import;:..~ão e eJt~ 

porl;;lr,,iio do p:tiz no~ ;hnn1lS ele 1889, 1890, 
lt-~91, 1 ~n~. I ~<J:!, t8!1t, lS!J::>, ts or., 18~)7, l:J9S, 
!H!I!l e !UiJO. 

2'', I.[IIC ompt·cstimos l'oi·am cu ntrahido~ no 
oxtoriut• <le l!>89 p:tr<t cá, rl.;scrimina.nilo ·.~C ; 

a) o~ V<~lol'es >ota.es e m ~ ; 
li) os jut·os contracta.dos ; . 
c) as connn issõc$ pag <tS ; 

â) os valores em e t.lus dí!Iorença::l entt•é 
os valores rel\es e nomina.es do:: ompresti· 
mos ; 

e) [tS importa.ncia>Jrecebídas. 
t::1lo. Ll;t.s sessões, 2\J do novombt·o tio 1001 . 

-Pausto C11nloso. 
Fico. sobre a 1nc.~a a.té ul~crior dulihura.çt\o , 

o seguinte 
?1\0JEC'l'O 

Prlljec!o clt! l~i reg!!laudo ,1s marcas da pl'O"" 
PJ'i(jcÜHl<' do3 animaes mw~~-, ca.oallCLr r:1 v a c· 
ctt>J~ ('nl torto o te1Ti!orio d tL Uepulllica 

Officios: O Cnugrns.;o Nrtdnna.L d (I.IWOta. : 
l>o MÚJi:~terio da.s Rclaçôs l•:xter.lo~·ees 1 de A-t'\;, I.o A ll1ilt'Ca. n. J'ogu , ou qun.ll}lHJl; 

hoje; enviando a. soguinte OLLtra quu fôr :,t,d•ipt\\d\~ ~elQ I?IJder Exec~ttlv<J 
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so1n·c :o-IX\S(! r!n numct':t<,,;io, faz lll'ova do. r.~ to nf\J li ex:wln . 
:pr·opt·ie,hrdc d"~ <t11im:ws mu~u·, cav:.dlat• e O St~. PAUL.·\ Gui~L\H. :\1-: s (Ji J' r: sidenl<l d1t 
y:teCllll\, em t<)(!( ) o tct•;·i~')l'Íil lLt lt()pttbli.<!:\- Coiilmis.~'ío ú<J o ,·('<l?iu:ntll ) --E eu conLe:>toi 

s 1.• Para qne ;\ m:H'C<I Jl~>S>a gozu· tla~ [1111Uell i;tt :mwntc. . 
ga:;!mtia.s d" prnprindade.,. ú illdi~pc,nd"vcl o S~t . SI::Rt.l::rn:t.Lo C lltW I::A - Eu em 
itne sej;l in,;<o t•t pt;L n•). t'l'~'L·;t.t•o _ptwltct' quo incrq1q/t , ll;J. sii;u<H,'àcJ mn quo J'ni colloc; I!~O 
fúe rk•ign;uJo polu l'utlm· Lxor:utn·o- . . 0 dl}b.ttc p(:lo i l lus~J' i l l'C JJt'c~enl.i1ntt1 úo R1 o 

§ 2.• U rogi~tro da In~l'C<~ _g;~l'<tntu·a ao 1 G1·antlc dn Sul, do coJumettnr a fl•:MliiOZ<l. dH 
pl'opriot<u-io , 11.lé_ra ~la ~ct;ay crtm uH.tl cnntt·:t 1 solic'·tar um vot,, dl! 1'olidaricdadn. 
u, usttr{l"':ão e a llllltaçao J J·a.~ rlui.<J~kl, o dt-~ , , , . - .,; _ 

1 
· • 

rei to ;L indcmni:m~;'lc_p:a· acçao c1y11. ,.o Stt. I ,:ur.A buMARAE •. _ 1 ~~ u,~l m~ 
§ s.o A tr;tn:;;nnssao tla. propt•tcdadc dQS \'mon~ ,expout ancu .tios seus collcg,t.'> tl,t 

<1.nimacs assignalatlo~ -~c prova.!';L sõmcnto 1 Commt,;sao- (Apouu/c:,). 
pelos cal'ti l:icados d? l'cgi~tt·o. . _ O S!L Fn.\''Cisco VJ::IGA - (memtn-o da 

§ 4.• O p ,Jtlcr Exccuttvo tendo em _v~,ta. Oomm•sst7o)-E' C)(aet:>. 
a.~gum direito arlq~ürid~ P_~,. ma~·ca. ~rwtl e- o Sn . SERz~DEr.r.o CoRRBA (c01n fm·ça)
gta.da segundo ~ lct , cnít ~l<t. (}111 ·~COitl~ ~001 A minha. honi' a. ,·ale pJI' si só . (Apoiados). 
o ?Onces.>w'~.<U'JO da. patente pai a a. 1 o,,pc· Nfí.o vale pelo valo!' que lhe cmprest am, :por 
cttva u.dopç~to . _ _ nntiot· que sejam as hont·as de out1·us q ue 

Nessu a.ccorilo se cstal]clccerao, •~lcm tlo a. abonem e a <>tllt·mcm . 
prazo <lo clur:t~.âo do p<·lvilegio, l~C _ ia~:as o illu~tt•c rcprc.>enta.nt c do Hio Gt·émtle 

· de vitln.s p ::!los cet·Wic;.ulos c tmn,;mr.,so.cs, as do Snl n:.\o poderá trazct' ã. C<tlll<Wll. 1~ atlir
que forem imput:tvcts a.o propl'It:brw . t~a. ·m:t•Jio tle um Só dos meus collcg<t:s de Coru· 
patente e os emolumentos, mulr.;~s n c ustas. mis~uo quo s ;'Ja• capaz do d izer que tltlYJil 

Todavia " · bxa tlo lll.!Pu~to IliLO ~~XCO•It~rtt <! 11~ mou~ labioi; o mellllt' deseJo,<~ ll\ell Ol' m a-
110 sello 1ixó que pchts let~ Ylgonl;es lo''• alurn nirosta.ç.:io tln soliúaJ·io;!tu!c a t·e~pci to ú<1 
disso, devitlo pelos tltGil~ ;tcttJ~. . . lliiC~Giw 1le lutel'iilS. (Azwiwlos _) 

A1·t . 2.
0 

O Pu<ler Exxcuttvo :d•r1m l'O:J · · A lllitnircst;•.r;ii.o tltt Cumm i ~;úo bJ•otou OX· 
cut·so parrt adop•,,iin tl'um ,;y~l.uma dlJ m;u·c;J .~, pont.;tn•\aHJC nte du seu ~ei o, ;~ rcvelht tle 
cootra-mn.t•cas o sig-nat·~ a sc1· atl i)Jif;;lllo minil•1 l'onta,Lo, ~em que cu ~ive~;;;c dito utmt 
pam o rcgil!t J•o •li~ prupl'.!Cd<ttlc sc ml)vcn 1.0 pala Vl':t. 

de f[IIC ll':t ~<~ a )II'OS I~ Il~t! lm : . . . c• • fJ . . (' . -· •. . _ \ ·. I' • .-mo -
A1·t. :l• . O Podei' l•:x•~euf.J V<J e•.•ll,:olltlar:• .~ ·~ I .. · A.'"'':' .. •IJ,';'.A ~·) 1:!:>, ••. pOJ,v. Js,l , 

na l'W!IIl<WII}ll l<w:iu t[ 1 :~ ~.:1• Ji 'i ; f. lldfJ 1111;111 f,c, lll.tiS rle um.t 'c:~. •kol.u ct 1 1::~o . 
f<il' -lho apphe;l.vd 1l:t [Bi •lu I t oln<!IILUill'fl dn () S1~: SI-! I (Z IWI·~I. I.u Co1a: Ç:11. ~ O illnHLJ'e 
1887 c d~·I'I'Ln u. !l.l :!R tlc 31 de dnZCIIIIJI'" I'Ópt·cst,nL<tníc llu Rio H l'õtlltle do Sul, ainda. 
fiO lllC~SIII(} õtlliiO. tr;L~itlldu i(u liiCH pmlioio tlll CXUllCI'iV;Üo, af· 

A1·t . . J," Hnvog-am-:;u as di~J ilo:~ i•.,;., .s t.\111 li l'lllUII quo os iiJ jlf!Uiolo h:tda sidu Jll'O I'o~a.tlo 
cunl!-ariu. ['" '" l ilfJib tJsp~ial por que R. l~x llll<'llllli-

Sal;L tias ~m;sii t~>, ~! J ,[0 ll•JI'!JIIIuJ'o tlc I~JO I. nh:tra u olohatt~ n.t <tuus w\o LI<LS lt•LC!'iiL~ . 
S1•. Pl'l'Sídou f.e, eu nào 'li::;.~c , 'l llantlu puoli a 

- l'•Hhm Ue:.eHtl!! . 1ni nlm domi~-:;:l.o , somelhan l,o COIL~a ! (:lpoia· 
' /"-'-) A C<tlilUI'a. so ha. o lo l'fl!!OI'dal' olo que H;~ 
~nntü• 1[110 ''mudo p11l'fjltO tinham ~itlo rlil'igi · 
,[,~o; a vut;.tt;fto o adLctt8São dncCJ·trts emendas, 
~inlrrl l)IJJ•.ig.lrlo o rnlat.or da Re1~eíta. a. on · 
vo l vcrv:~rirts vezes o nome tloGovOI'IlO nestes 
<tsitUI1Jltos . ltc!eria-mc, nnt.ão, o~pccial
ntt\ntc,<L lfiWStii.o da~ n~rinlw,s. E, prosegtlill<lo, 
•lis~c ()IIO rui ohrigatlu r( pmr,ieal' talvez u rna 
i.ntHsct·c•;ão c q11c isto PCL<'oc.crill. quo no seio 
dos meus coHcg"s ;1. minha pi\lu.v r ;\ n((o me· 
l'Cüi.:l. absoluta. confi:wça, tanta quanta era. 
nct:cs,·aria. ao relator da Receih ; c, neste 
Cl\So, vin.-mc obl'ign,do a ;;olicí tar a. m inh a 

O li!h• . .,.cr•;,:ed~llu Corr·c~u (fllll 'rt 
!l?llfl c.>.'i1lit•açt7rJ Jlll.<Sflrd ; ' 'írlllÚl!IJi l lll dt: 11./l cn· 
Çti O ) - Pt\di Jl Jl<~la.v r·a lJ : I~·;t r:IZI!I: llll1i.l,'l tlll· 
clat•a•,iie:,; qu n tliZ'\IIl 1'1\:':[Jtll~ll ;.t Jlll llli :~ hont•:t 
o 1í minlladi·rnidar lr~. X:ín •111 Yi o disCUI'S'' 
rb i. lln~t,·o· lh~put;u[l) p<~lo lHo. llJ·;uulo do 
·Sul, CII,ÍI) 110JIH: ]ll!Çil VCIIÍil pa.l'il: lloelin!l.l\ 11 
81' . nr. Uel' tn'lllU ll;u;~ l m.d ltW, I!O.JC lH I.iJhr::;tdO 
l)O Diariu rio eoHf)l'tJSSIJ ; Jl.Y Í:'õL:Io pot• alg llt):) 
a.mi~'~OS rle <fU Cl h~lVÜI l11.1f>SI) d í:)(;UI'~O L'0 i'tJI•en
cias ~l mính;1 possott l'1li lc l-o e tl'ahi a necc~si
tlacle e-da minlm prc•sençn: ncsru, tl'ibu n:~. a 

-~~~ . 
Trat.a.ndo S- Ex . (}o M~umpto r et'ercn iôn 

á. medida consig-n<Hl ;l, 11•1 ur·Çtwmn tu ~obr·e 
Jotct•i;tS e r nl'et·i ud•1-se á m in h3 pnss&a . 1'.t7. a 
i\tli.r maçli.o rle que eu hil.via ~olici ~ado dos 
meus .col\ogil.s da GommL"&"i.o de 0 1'Ç<tmento 
um voto de solid;tl'ied;lclc. 

dem i•são. · 
:1. G:unant J'ocu~oiHL, qua~i unanimemente, 

com cxccpo;fi.o do meu collcga. c amigo o Sr. H,.. 1-';J.u :.~ &n (;;~nlo~o . • 

I) SR. l>'Al !sTo CAIWO~o- Votei a. fa.vor do 
requOl'iliteuto, seg tünd•J a norma dv meu 
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procedimento nestes casos ; si 0u pens:tsse 
que esta, v a em duvill.:1 a honoml1ilitl~dc c a 
nobJ'eza de ca.Yactcro do V. EN., que 6 i.n<lta
cavel, nã.o hcsit;wb um momento em [tffas
tar-mc do mou pt·oposito de J'ccns;n' o meu 
Yoto a e;;scs l'E\IJIII:lrimentos. 

e J:woi·a.vel n. Jor.r,r·ias esta.J!ua.cs,eu havia. re
cebi<! o 7:5(Jü$. (Sussur~·as e · rn-ot~stos . ) 

81~ . Pl'C~irl:mto, :J m eu pa1•eccl' foi contra 
esta. r;mcmda e <epcmtr dellit e~ta.t' sulfm.ga.da 
vor oitc.ntct. c, t:~ntos Depntaclos c haver, por 
eun~sguinte, o IH'Ontmci:lmcn·~o dat•o e posi
tivo da maioria desta. Cas<l, somlo fa.cil ao 
1·cla.tor tleixar de da r a sua opinião, pois 
que a emenda osbva. assigoada. por a.vul~a.
uissimo numero de collegas, dei parecer m
cisivo contra clla, combati no seio da Cu
mara c consegui- que fosse regoitallo. 

O Sn.. Bmcro FILHO - gu votei contr:L o 
pedido de V. Ex. c assim peocedcu a oppo
sição. Entendo que os serviços de V. Ex. 8ão 
necessarios a essa Commissão (<tpoiados)· c• que 
a. sua honra e o seu caracter e,;;tão acima ele 
toda e qualquer suspcíb (apoiados,) conser
vantlo-sc sempre puros e immo.culados (apaia
àos.) 

O SR. S!i!RZllDEI.LO Con.n.ÊA- Obrigaria e 
muito a.gra.clecido á generosidade de meus 
aollt~ga.s. Mas a. Ca.ma.ra recusou-mo em ter
mos t::w~. que mo obrig11vi1m a co,lar immo
diata.monto. 8 foi o que fiz, para. não da.e 
demQnstração (le nm<J. vaiciade que nã.o 
tenho ... 

Pareceu-me, Sr. Presidente que, insistindo 
dcante do prommcia.meJito dos meus collegas 
do modo por que o Jizeram, o meu pedido de 
demissão tom<.tva. a~ pl'OpOL'çÕes tlc uma 
vaiclade poss1ml. . 

Eu quiz fugir a. isso, que mo parechL um 
tanto ridículo ; resignei-me c continuei 
ob~euramente a tmhaUta,r no seio ela Com
missão do Orçamento. 

O nobre beputa.do polo Rio Grawlo do Sul, 
porc1m, dà a entender no seu discurso quo a 
Ca.mara fllz _o que som}>L'e faz, o que et''t de 
pt·axe, negando-me! o pedido do demiss:io o 
(1ue eu não insisti po :• este podido de demis
são, parecendo assim fazer acrcditat• quo si 
insistisse, a CILJn<lra m e dn ria. demissií.o. 

Sr. Prosülonto, si en puuosso :\!le-vinlmr 
crnc no pen~amonto do> me11s col_leg:~s ln
r.Lusi ve o 1l0 noure Deputa1lO pelo !tiO Gl'i\rtdc 
1lo Sul,existla semelltn.nt." opinH~o. tm·ia c()m 
certeza insisticlo polu mou petliclo tlo •lomi~· 
são. 

Vozr;;~- A Camal'<t 11iio chtt'i:t . 
Ptlr ultimo, Sr. Pl'Osi•lonto, o illusi.Po t'r

prosentantc pelo Rio Grantlo ti~. Sullltz ye
t'ercnci;1 a, 11m facto, em qne Jt11 envolvHio, 
do uma Vel'(larleil·:t cl<an!age . Agt'a<le\~Ontlo 
a S. Ex. o diwl' qm; rr-ln.tava o Htcto para 
demonstr::tl' qnc estava convencido d:t mi.nh:t 
honestidade, todavia tenho neccs~idade tle 
dar explicações á Ca.mara, desde que o a.s
sumpto foi tr·azído a tloba to. 

As üffirmações de S .Ex. são verdadeiras : 
achei-me de f<tcto cnvol vi do em um caso tle 
chantage: const ou- me_ v agamente, Sr . P~·e· 
sidente, quu a lguem, tn &c resilatio em lotm·1as 
ostadnacs, dízi<t !J.UO, o a.nno pa&%olo, p:1.ra 
obt!>.t' 1mrecee ütvora.vel J, 111'n~t ementla snh
~~l·iptn. pol' oit cnÜ\ e tanto:'! t\t'S . Dllput,:t•lu~ 

O Sn. B1tmm FILIIO - Nessa. occasiã.o fui 
contra V. Ex., mas respeitando sempre a.s · 
suas üüenr;õeB. 

O Sn. SJmzenJ~LLO CORRf:A.-MU.S, Sr. Prc~. 
sidcnto, como me havia constado este anno 
ist~. e como mt entendo que a honra. dos 
homens publicas não é patrimonio seu, mas 
o é do paiz, a quo servem, de\ Pa.tl'ia de que 
.são filhos, especialmente quando em taes as
smnptos se IJMe achar <mvoLvídCJ. a. funct}ao 
pulllica. que el!e 1 exercem, especialmen te a 
de rela.tor de um orç.amento, apressei-me a 
contat• u facto particularment e a Yat'ios 
colle<•a.s e a solicitar immcdiatamente do 
meu ~o !lega o .nolll'e Depubdo pela Bahia o 
Sl'. Soab1% e o Sr. Uly~sCls Vianna Jla.l'a. 
cunstituíhos como meus · advogados e para. 
chn.m:trem a juizo e á barra do8 t ribnnn.cs os 
indivíduos quo me eram apontados como 
tlizentlo somcühantc infamia . 

J~sto inq_uori to e.~·Gi t o1•minado e h a de ser 
publicado. 

A Camn.l'a. verá. que nunca. a honra. do um 
homem publico sahiu mais llmpa, m:1is clara., 
tão clara como-a novo. 

·vozr::s -Nom ]mJcis:wa inquerito. 

O Srt. Stmr.rmELLO Cotmf:A- b:~tn inque~ 
l'itu lm ílo SOl' publíc<ttlo n os meu~ advo· 
<>:tdo~ dü·iill :t vot·d:tíln ; us :Lu tos estão nn. 
policia p:Ll'iL 1U01ll qnizCl' ir IOI·O:l [) Sll Verá 
qnc aquoUtJs quo et'<LIU apontados com o pro~ 
palando sotnelltn.rütJ calnmnia, l4n'a.m os pri· 
meit·o.~ <t protl1Sf,at· c :t tlir.et• que não me 
cllnltociam, q1w nunc::J. do longe ~iquel' pu:r.e
r:.r.m om tlu vi,la, quo nnnca. tinham fa.llado 
oommigu sobt•o semolha.ntc a.ssumpto, CJ.UB a 
ltoor;L minha. et•a ínahcavel, e que, si real~ 
mente hu.viam, por intermedio do terceira 
pessoa,que se J iz i<t m e u amigo, dado a. quan-. 
t ia de 7~ 500;i;, o hav iam dado como empres
tiino o que estt<vam certos que esse dinheiro 
nunca me havia. chega.clo á.s mãos ; que 
nunca cu pcdir•a t al emp1•estirno; mais ainda 
lá. const :t no depoimento tl.a. pessoa quo dizia 
h<Lvr.r recebido CS$0 dinhei l'O, que ou nunca 
o r ceeber:t e qnn <lisso nnn cn. fõr:t sn.be(lor, 
sendo nma t t·:tJl.'<tcçiLo pa t• t, icnhtl' , na. qual 
llltlh.:a C1Wolvm•:1. o mcn nnmo, 
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O SR. GNHMMH• IL\SSLOCJIJm -·- Eu Jmnh<~ 
:t mão U I) !ilgo )lcla horwa. r! c V. 1•\: . 

O Sn. St-:nZI':"J>I·:! ,J,O C.JJnJ:\- ~l uito ol,l'i
g~lilo. ,\grn.der:o sinct!l':tmcnt n as pa li.i.l' t'a s U.e 
V. Ex. 

Pl'céls<w;>, por6m, raznt· u~ta rlec\araçào 
p ·.l t'! [U<! }H·od~o dC'ix;u• Co lllSÍ[!llarl o <Jill!, :si 
~ i ver tt info•lidu:ule, peb pl'imeiL";t Y<'Z na 
vidt~, tle nw :tdmt• r•nvulvido !.'Til Ulll" IJHc;tilo 
tlo dcanlrry~, C: JUSõ1 a qun ni111-!;uem 11r'Hl.o e~
cn.pat•, j<imais em Jlct·i<Jclo c•)lllu o qur..atra
vessamos, quo si t ive a. desgP<t(~. polo, pri
nwit'll. vez na minha viria publica, de vet· <\ 
~ t.mli na o m eu n•nno envolv ido na ln.m<\ <l:ts 
Jn i,:nr ia:; humanas, tivn lo~;o :t tmorgia lli'C
eisi1 pa.rrt eliam:.u· :l ro>prm;a.IJi!lrlatle aquello 
íJI!!\ mo c:r:~ :.tponi,a,do eomo I]Hnt'<ltal o clil~ 
t:.tm:tr-mo ;i.'! IJ;;Cttt•as, tt c.~i.e lu,ato, 111 ::;tn 
}l)tll'lll lll'ÍU COVil]'!] I} n "\' Wlo de o:ul'l'idOL', rlc 
onYitlo a ouvido. 

O 81~ . CosTA .Tv:-;wn - Onrlo naul'l'aga, a 
honra de muita, genLn. 

0 S P. . SER?:g"OELf,ll COitRI:: .\-~-!;Lis aind<t, o 
meu nobre cullog<t rol'cl'in•lu-l-le :i m ioh<\ 
pessoa d is:::n : 

«E.- podi:J.., então, (lHOil1 }JOI' es~·.t ft'lrm ;l p:·n
cctlia., :l.l'J·anc<U' de S. Ex. <VJlWlhs pahvr:ts 
lliiC todos nús onrimo~ eum o;;panto , fJI!:I!lrlo 

·· .... · em un1r' explusiio, ta.l vez, da s ua indignação. 
não c:wsada }lO!' mim, mas }liJJ' rac t.os qun 
8 . Ex. talvoz n;i,,, l.l~lllta ctn•:t_!.IOI11 de onun
eiaJ•, tant;o lho •loi;~ .,, :dttta, l.:t.nto ~:o lhe 
C.)nf'L'õlll!{i:t O CO !'a i;:ÜJ : <dlõ,l"\ l:t. rlr~ l.anL, c~ J 'IH :J. 
olalc? » 

·::. 

0 .8 1 ~ . Gt: ll~Í.\:'1"0 I f.\~;; 1 .flf' III-:IC-Et•;t <\ t: fl~t : 
f;u;t.o IJUC t'll · lllf~ 1-d'r!I'Íil, qttu V. l ·:x. esLava 
tiio indig-nad" qtttl do:tl ,, :tp:tl'll:: <<B:t~ l.: t de 
el'IIO hla1k~ !» 

O Sn. St-:I( Zt·:m ·: l.l .o CIIHHI·:,, - Vun ho tlc
dat·:w :i. UatHara,.:ffl ll :t. sm•nniclarln da lllittlm 
o:unScienci:t , fjllll 1'.11 Uiio r.ouJwr.'o nsSIJS f':wtns, 
rple ou nãoJ JII':Lt.ifJIII'i ,j n.auli~ nu. miulln Yid.;L 
pulolie:J.llitt:l.r:l;n ... 

n SR. lh:tD !.\ :'I"o I L'\sS I.IIGIII·:l:. - l'ú pwlia. 
SP.I' 11111 senti lllonto ltonJ·oSu Jl1li'<L \'. ]•;x. 

O Sn.. St-: t~ZI·: t•f!l.t.o Uu iU~ J.:A - .•• fjllC 
1111~ OiJl•iga.S~Ii :L l~:tJ: \ l' (! JllCiliiH. li u :Ül 
l;ut• a comge111 de nunncial-o <pt: uHlr> · is~o 
Jos~e ncccss:u·i~J )Jar·a. a mini1<L tlcfe~;t no 
cargo que exül'Ç'J ou do nrin ha. honr<l. indi
vidual. 

Era o que tinlm :t rlizet• á CamarJ.. (Muito 
b3m; muito bem . O omdm' d cum-J•rimen tado .) 

O Sr·. Germano 1-Iasslocher 
:pnde l>crmirHii•J pat'<L l'I!COI'rlnl' om flttO tct·
mus foi Jor~·:ulo <t f;tzor a s. refcrcn.<:ia.s <to 
Sl'. SOl'ZC>tlCllf) COl'l'G<t. 

· Tniei A.V<L n, disi!US>X'io tlo Orçamento do Ex
teJ·in l' <) J>ot·guni.:w :J. :1té onde p oderia. ir a 
\icr.nç:~. que si~ tinlt:.t :pat·a. fall:1.r sobre ns
smnpto díl t al nrrtut·•~·Z'.L sem quo, da rna
nein porque se expcntlesse, ~udesse a illus-
1;J'e Columis&"io sentir-se melindrada em vot' 
mt <.~.ttituüo qno a s>umisse um sentimento de 
Jws i.i!icladc a Pila., quando alhutiu, então, ao 
que or,coJ' t'c~r·a cJm relação ti cmen rla. sobre 
Jole t·i :t~ , que !lera log<u> a varlos inciden
l~c s. 

Afill'motl nessa ocr..a.siiio que a emenda. rtue 
h:wia apre.:;entttdo ro\iiu por p:J.recot• a gran
de. numot·o do Deput,.t.dos quo a sua :tppro
y:w iio importaria. oxa.utor:tr a Commi,'S:í.o 
p<n'qnante o St•. -S{Jl"f.l)l]cllo Corrú<t, se11 
J•ol ;ttor, sr. lm\'la. mostl'<tílo ioricl.o pola ma· 
neit':L l)Of'<lnc o ot':uloe havia ahrn·da<lo a 
dhcuss:'i.o, c lassitlc;mdo do Jach'Ooil'<t o con
tJ·t~r.lo em vigor . 

Em d:tdo mom r nto o Sr. Snrzodello Cor
Púa, quando so rli,cutia- o assumpto, cxcln
mon, vord.adoirn.mente e:otn.ltado «13nsta do 
t Lnta Ct'ltOld<Vlc !» 

O <1ue é facto 1) quo l\ emenda sobro lote
rias cahiu porque se fez crer quo a sua. vi· 
ctoria seria oxau corar a Commissão de Or
ç:mwn t.o o, p l'incipt\lmentc, o seu illustro 
rnlaUJ l'. 

Qtmnuo so ·í·efcl'ilt ao facto dos 8:500$ 
1latlos nm troc:.t de um parecer favor'll.vel do 
S1·. ro l:ttrit·, facto quo ê o ft•ucto u:1 explora
•;íio de um dwntagisl<t, (itleria. dizer que ta.l 
or:1 o i lO~Cl'üllito filiO sobro os Doputa.dos ati
ravam os ospeéul<tdorcs, que a,té achavam 
muitu nalur:d que a um homem da. honesti
•l:tde 1lu sm1 coHcga se pudosse dizer que ro. 
c•·beu 1Linhcil'o. 

Explic;1 ainola outro~ topicos do seu di~curso 
em J·c~posta t\O seu colloga. 

Qu;tnrlo fallou quo o Sr. Serzedollo Corrêa, 
pedindo a su:. demissão, tivrmt em vista so
lid t a.t· um v uto do confi:Lnça, não foi po:ra. 
f! l!n 8m'<tl-o, mas, ntt plena. convicç,Uo do quo 
:!.~siln pl'Ocederia, porquanto o Sr. Sorzo
dnllo nenhuma l'il~.âo tinl111 quo o lova,so a. 
pmlit• a sua 1lo mi!t-!i'LO . 

S. Ex., •lnan to da pr·imnira. manifestação 
lia Gamat•a, não tendo ins istido, pat•eceu que 
n.pnnns qunri•t obter mmt rouJfirmação da 
~~onfiança q1.tC o clovou ártuello cargo . 

O o mdor disso isto l>1l.t"a mostrar até que 
pon to a. questão da.'.: Loterias h avia. excitado 
a. scnsitili.taúc de S. Ex., o q_uo ab ;oluta
monto não lio.lia t or em visia rlesmerocet• 
tia sua pessoa. · 

Si u clobn,te tivesse então maior largueza, 
com as CX!llicaçõos q nc mais tarde darh' no 
~enti 1 lo de clc.s_fazm· a impressão que arra;~ou 
u. C;m1a.ra a rejeitar a SU<L cmegda , a Ca.. 
mr•m 11 cttl'ia c~onvencitla, tio q ue não p01lcria. 
e~ta.I· rm1 j•Jgo a pos,~O<'. cl.os 1nembros. da. Cor~· 
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~t.·Jri>' ,~--.~· i. 
missão, c a a.utol'ização teria Ctthidu, tal voz, 
por qu;J.si un<~.nimitla.de. 

O orador concl ue a.tliemantl.o G~mt• c<wto 
quo tlesvia.riu. a. Camara l.io sou p r•opusito 
afastando do sou o~pirito a. pt•coccupa.ção de 
quo podia estar em jugo a reputação do illllS· 
tl'o relatot', o honrado Sr. Serzcdell<l GorrC!a, 
a (lltem acata e respeit(l. o cuj<t ltonor<tblli
tlmlo jàmais llOZ em dnvid<~. (.~ftci!o llr:m ; 
muito bem,) 

O . Sr. Frederico B o rges -
Sr. Presidente, ha dias foi apresentn.d,a á. 
Camara, na hora do expediente, uma. petiç.ão 
a ssigna.da por Lourenr:o da Silva. e Oliveir<l, 
rolativamente ao pr ojccto n . 156, quo ]H\ 
muito tempo pende de decisií.o da Camara e 
se acha. em 3"- discuss.'í.b. Como a mataria 
desta r tiquerimento envolvo quostJ.o impor
to.nte c digna tio estudo; nií.o sô da. Cora
missão, como da Camar:\, po<;'o a V. Ex. 
quo se digno ordenar quo c.;sa petição soj;1 
publicada no Diatio do Conrp·esso. 

O SR . PRESIDENTE-Já. !'oi public,úla, a re
querimento do Sr. Neiva. . 

O Sa. FnEnEuwo nonaEs- Não senhol'; 
não foi publicada, 

O Srt. PrmSIDENTE-En vnrificarei e :tt· 
tendorúi ao podido do nobre Deput,a.do. 

Ao n . VII tlo art. 2°, accrescente-~e : 
- e para a correspondencitL dó Instituto 

da Ordem dos Ar! vogados Hr;Lzilciro:;. 

Sala das ses>ões, 29 do novembro de 190l . 
- Alfredo Pinto. 

Oln·as P ttblica.s 3a <li visão 
Dil. verba obras novas detluza.-so : 
- Dil~ria para o oonductor geral 5$000, 

Sala. da~ sessões, 29 de novembro de 1901. 
- Augusto de Vasconcellos - Heredia de Sá, 
- Henrique Lagden . :-· Lamadi-ne. 

No n. 4 do a.r t . t•, na verba.- Ma.teriat 
de estações - em voz de .- ConSiguaçõe.s do 
art. 43 do regula mento, 125:000$ -diga:se: 
- Consigoaç.õos a.o art . ::JG do regulamento, 
12!):000$000. . 

Su.la. <la~ se~õ-cs, 20 de novembro de 1901 ~ 
- l•' ,·ancisco Sá, 

No n. 4 do art. 1 o, na. 4• divisã.o, em vez 
de - Gratificações extraordinarias, ajudas 
do cnsto e do art. 8\J do regulam ento por 
motivos do serviço- rlign.-sc : · . 

- Gm.titfcaçücs extPa.ordina.rias, oompre
llentl.idas as do.~ arts. 8L e 548 do rugulamen· 
to e ajutl<1s do cl)sto. 

Sala das se:;Hões, 29 ilo novembro de. 1901 , 
- Fntncisco Sá . 

I•'oram <Wt·o:::enta< la..~ nu. sessão de 20 <lo 
novembro ao pr.Jjecto n. 247 H, tlo IOOJ, fi
xantio a tlespeza tlo Ministerio da Intlustri:t, 
Viac;'ío e Ohrn.s Publicas, p:Lr tt n exot'<licio· 
tlc 1902, as seguintes 

E~n;ND<\5 

/\0 p 1·ojecto 11, 270 B, de: 1901 

No n. 4 do art. 1°,- na verba-Pessoal das 
linhas-diga-se, om vez do 720 t rabalhado

. res a 4$ diarios (300 dias), 864:000$000 ; 
Trabalhadas o emp1•ei\ada.s de consot•va

çã.o das linhas, 840:000.$000. 

Fica. pr olti!Jida a. ont.rada. (ln vitloi r•as en· 
r;Lizadas tle p:.tizox estt~ngnh•os, intlcpomlon
t oruente tln contt'ltci.<.o :í. Uonvenção In terna
cional Phylloxcrica tle ll t!l'J1iL, 

Sala tla.s sessiJc~. ·~J <I n novnmbro tln l !JOl 
-Silva C:a.•h·o. • 

O Governo 6 autoriz<~tlo, em hcncflcío da 
h:vour<L tla. canna, <t rovor ~t concoss:io tlos 
ongm1ho.~ centraos elo :fl\bl'icar a::;.~ucar do 
Iguaj)O c Rio FwHlo, no Est.atlo tla Bahia, 
para o fim tln t•ogulal'iza l' o ~1'\u funccie>na.
mento; potlontlo, no cn.so do nã.o consegui!• a. 
rcstnuração tli~s fabricas ncccssa ria.~ á tle
fesa o sal vac;,ão da. la. voura., roscintlit• o oon. 
traoto, sem pt'ejuizo para a União do reem
bolso das quantias adoantadas pelo Gover no 
a titulo de gat•a.ntia do jUI'OS, credito dotar
minado no decreto n . 635, <le 9 tio agosto 
de 1890. 

Sala das SOS.'>Õfl~, 29 tlc novombt'O tliJ 1901. 
- I!fnacio +'osl.a.- Antonino Fi{t/ft.o . 

Sala. das sessões, 29 de novembr·o do I90t. 
-l~rcmcisco Sd . · 

No n. 4 do art. 1°, na verba - E mpreita.· 
d:J.S o comKn-vaÇ<'ío das linhas·-40:000$-diga
se·: Empreitadas de cons(lr vação das linhas · 
ao longo dâs estradas tte fo rro, 40:000$000: 

Sala tias sessões, 2!J de novembro do 1901. 
-Francisco Sa. 

No n. 4 tlo art. 1°, em vez do «Renovação 
e consolidação das linhas, 120:000$, papel e 
84:445$500, ourm> diga-sQ: · ·· 

Reu()vaçã.o e consolidações das !in Jms (pes
soal e mo.torial) , papel 120:000$000 ; 

Renovaçã.o c consolida.ção das linhas (ac· 
quisiçãQ de matot>ial no cstroangeh•o), ouro, 
84:445.~0. . 

Sala das scssüo.~, 29 do noveíÍ1bro do l-9(:)1", 
-.Francisco Sâ . · · 
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Ontl (I con-vier: 
I?ica supprinüua a <.>fneina 1.ypogl'aphica (h 

repartição do E~1.;ttbl;ica, t.ransfOl'indo o 
t'cspcetivo matcl'i:d p:~1·<• rt Imprensa. Na
cional. 

Sala das se~s<ios, .20 tlo novomlH'O !lü WOI. 
-PJ·ancisco Veiga. 

Yão a imprimir os seguintes 

J'IWJF;cros 

N. 259 C-lHOl 

Pm·ecer sobJ•c emendas o((accirlas p11m 3•fUs· 
cussi'io do projt?clo n, 2M>, dcsl" amw, que 
fixa a despc::;a do Mi11i.<l,·rio dtt$ Uclações 
Exlt!I'Í01"CS Jlln'(t o c:.:m•t•ir•io tlr• 190'! 

A Commissão clr~ Üi'r;a.lllnnJ.n vem orfeJ•eccr 
á collSideraç:i'in da CUIII:II'ô\ o parecrr que lhe 
incumbe dar solwn :•K !'111n1Hia~ apmmntar!as 
ao projecto dt) orçamn11~" !lu ivlinbtedo das 
Rela.çüos Extcriot•o,, em :1·• discussão. 

I' 

Legações e consulado~; 
Mantcnha·so a vurba. !lo orr::m1cnGo vi

gente. 

Sala das sessões, 25 de no-vembt·o tlc 1001. 
- Pcd1·o Pvrtzmnuuco, 

Mantenham-se ])ara, todos os fnncciona.rios 
no exterior os vencimentos do orçanwntu em 
vigor. 

Sala das sessões, 25 1lc novcmln•o de !DOI. 
·-Celso de Souza. 

No estudo que fez ~ohrc a })!'oposta do Go
verno, na justi!lc1tti v a 1lo projocto IJUe sulJ· 
mettcu á. Camam, no }lõtrnccr em qne mani
festou sua opinião ~obt•c :t~ emmHla.s !tpro
sentad!LS para 2• discussão, foram re-vela,los 
pala Commissiío ullmot.ivo~ qun tt indnzir:J.m 
a 1tcceit1.r per1uc tJos augrncu Los sobro ;J. lei 
orçamcntaria vigcntn, no tocant.c :i. verha 
~Leg:tções c consulados - P<•ra o futuro 
exercieio ; não devendo ficat• esquecida a 
demon8tru.ç1io dos saldos existentes o que 
tendem a a.ccrescor, liuc tormtm v departa
mento da.s Relações Exteriores, cuj<t im
pot•tancia não ú prccho encarccCt', o 
monos gravoso aos eofres d<~ Naçii.o. 

Do exposto, conelue <L Commi~stto decla
rando não concoJ'dai' t:nm :uJ Plll<mtlaB rios 
digntls Deput;1tlos Pt~tll'o Pet'n;unuHcu e Celso 
Q.e SOU!IU.. 

3." 

SeJam l'etirados O$ funceionarios consll
l.ares que o Govo1'no ainú<J. mantem em 
Pncrto A lonso. 

Sala da.~ sessões, 2:l da novemhro do 1901. 
- Bl·icio Fillto. · 

:Nlio pa.rccc regular que em leis orçam~n
ta.rias s~ja. incluída disposiQlio de caract er 
permanente, com manifesta. invasão de attri
buü;ão em :J.ctos que pe~·tonç:a.m á. atlminis
teação. 

4."' 

Omie convim•: 
Suppriml1.-se a vm·ba para a legaç,ão junto 

:L 8::m1;a SI\. 
Sala das sessões, 25 tlc novemln·o de 1901. 

-Gcnnano Hasslochcr. 

A Commissiío confessa, com a devida 
venia, que nada·tem a act\l'escentar ao pare
cer contrario que sobre ~~ supprossão ele 
verba. para a legação junto :i Santa Sé apl'e
scntou em 2a discussão. 

5• 

O augmento de 48 contos, ouro, com que 
foi dotada a :vct·ba «Legações e Consulados» 
ern 2,& discussão do pt•ojecto de Orçamento 
pura o auno do 1902, seja destacado da refe· 
rida verba c posto á tlisposiç:ão de nossos 
'l)gontesdipiomaticos :para a propaganda dos 
nossos productos :rio estrangeiro. 

Sala das sessões, 25 do novembt•o do 190 I. 
Pedro PerHa.1'nbu co. 

A camara appt'ovou no projecto do Orça
mento do Ministerio· da Industria G Viaçlio, 
com p:1recer favoravel da Commissão, uin[l. 
emenda. con~ignantlo a quant ia necessaria 
para a propaganda. de nossos pr.Jductos JJO 
estr.wgci l' O. · 

As dotações das verbas !lo Orçamento do 
Ministei'Íú das Relaçüns Exteri ores teem des
tino eHpecial t[UC não ú preciso rel embrar. 

Não póde, poi8, <t emenda supra tor. o 
asBontimento da Commissão. 

6"' 

Suppr ima-sc a verba de lli:000$000, ouro, 
pa.ra. os 2"' secretarias de Lisboa o Berlim, 
verba. votada om 2a discussão. 

Sa.la das ses~ões, 25 de novembro de 1901 . 
--Brida Pilho. 

Aéceitando, n!L 2• discussfw do projecto, a 
omcnd;trla digna Commissüo de Diplomacia 
c Tra.tLdos, consignando verba para dous 
~"' secl'etarios em Berlim e Lisboa, a Com-
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missão do Orçamento submetteu-se ás razões 
que impellír<tm seus competentes collegas a 
apresenlal-a., ficando tam bem 1le ;<ccorrlo 
com a admini8tração suparior, (tnanto á con
veniencia da referida consignação. 

Emenda do Senado ao 1Jrojecto n. 
de 190t 

Não (\ pos~ivel, por emquanto, accedel' à 
supprcssã,o reclamada llelG Ulustrc Sr. Dr;pu
tado Bricio Filho. 

Onde convier: 
-Emqua.nto· não forem aproveitado~ todoJ 

os empregados em disponibilidade, o Go
verno não pouorá. nomear pessoal extranho 
ao quadt•o pa.ra as vagas existentes ou que 
so det•em, durante o exercício, nos consula· 
·dos, legações e sect•etarias. 

Sala das SO$Sões, 25 d.e novembro de 1901. 
Rricio Filho.-Perei!·a de Lyra.-Pedro Per
?llm!ÚMCO. 

A' Commíssão não parece conveniente 
que sej:~m e~tab3lecida.s restricções no que 
ó dó compotencia. da administração,· a cujo 
eritel'io o responsabilido.dc sempre foram 
confiadas as nomoa.çõe3 a. que so refere a 
emen<la, com o devido respeito aos colle
gas que a subscrr.veram,. não dá seu assen
timento, certa como esM de que o Governo 
a.ttenderá. âs exigencia.~ !lo serviço :publico, 
no provimento elos logares. 

Sala das Commissões, 23 de nóveml.n'o de 
4

- 1901.-Paula Gteimaraes, Presidente e rela· 
tor.- Serzedello Corrêa.- Gassiano ·d!J Nas
cimanto. - Luk P<·::a.-Francisco Veiga. -
Nilo Peç(!nl~a. - Francisao Si!. - Victorino 
Monteiro. 

N. 265 D -1901 

O Cong,·esso Nacional decret a. : 
A l'tigp nn i co. Ficam suspensos e :proi.'o

gado~ por seis mezos, contados do 28 de oú
tubro ultimo, os vencimentos das letras, 
notas promissorias e qunesquer outros t i
iulos commerciaes da r esponsabilidade dos 
!Jancos na.cionaes com s1\de no E~tado de 
Pernambuco, comprehcndídas as suas ciúxa.s 
fi.liacs ou succur,;aes om outros Estados, que 
desde então tiverem suspendido, 011 até á 
data. desta lei suspendol'em os seus pa
gamentos ; e tambem suspensos e proro- . 
gados pelo mesmo tempo os protestos, re
curso.;; em garantia. e prescripções dos rc· 
feridos títulos ; r•evogadas as disposições om 
contrario. · 

Senado Federal, 28 de novembro de 190!.. 
-F~·ancisco de Assis Rosa e Si!~Ja , ·Prmi· 
dente.-Joahim d'O. Catunda, to Secretario. 
-Albedo Jose Gonçalves, 2" Secretll.rio.
llem·ique da Silva Uoulinh o, 3• Sccr·etariv.
Afilonio A::credo, servindo de 4• Secretario. 

P1·ojecto n . 265 C, de 1901, da Cmnara dos 
Dept>tados, que su spende, du7·antô ·seis -rne
::es, o dec7·eto n. 1.64 , de 17 de janeir o de 
1.890, na parte relati~o, as liqtlidações tor
çadas, pa1·a os bancos nacionaes, com. sJde 
na C(lpital de Pe1·nambu.eo, que tiverem cos~ 
saclo pagameJ~to ate ti d ata da pMMicaç~.io 
desta tei. 

O C(jngr()sso Nacional decreta : 
Ar·tigo unico. Fica suspenso, durante seis I m.<Jzes, o deCI'eto n. 164, de 17 de Ja.::m1ro 

Emenda do Senado áo _projccto n. :266 C• de 1890, na partt• relativa ás liqu idações 
rteRle anno, que suspmtde, llunmte seis ÍDl'Q<Lilas para os !Jancos nacionaes, com s6de 
me;;cs, o decre/o n. 1.64, de 17 de janeiro na cti.:pital de Pernamb11co, que t i verem 
de 1.890, na pm·l.e ,.el«ti'Da rts ~iguid(!Çtks cessado pagamento a.M á. data da pttulicaçã.o 
fo;·çttdas, para o.< banco.,· 1wdonaes com desta lei; revogadas as dispo~iÇõcs em con
slide na capital rle P ernmnbttco, que tivm·em tt·ario. 
cessado _pagamanro atJ á rlata. da publicaç,7o _ camara dog Dcputn.dos, 22 de novembro 
deste~ &e.i do 11101.-Satyro de Olivei1·a Dias, 2• Vice

A Cornmissã.o de Constituição, Lcgislaçii.o e 
Justica. é de lJ;l,l"<!ccr que scjn. a.pprovado o 
substitutl vo do Sena.do á. proposição tlosta 
Camara, com r ola.çã.o a.os bancos n11cionacs 
c(,lm séde na. Capital <lo Estado de Pernam
buco, adopt.:.ndo a>~ razões justificativas do 
mesmo substitutivo, expondidas no parecer 
que o p1·ecedeu. 

Sala das Commissões da Camara dos Depu
tados,. 21) de novembt'O de 1901. - J. J. 
Seabm, pl'esidonto.-Teixeira de Sti, l'Ol~ttor. 
- F. Tolentino .- Al fredo P into.- Jii·erle
d co Borges .-Luí~ Domingues. 

Ca1nare. Va1. VI I 

Preside!lf.c.-Car!os A!.I[JUSlo Valente de No· 
vaes, I• Secretario.-Agapilo Jorg~ dos San· 
tos, 3" Secretario, servindo de 2°. 

O Sr. Presidente- Não havcntl.o 
nada mais a tratar, designo para. amanhã a 
Sllguinte ordem do dia: 

Primcirv. parte (até d.s 2 horas ou antes): 
Votação do pr'ojccto n. 202 A, de 1901, au· 

torizanúo o c<ovet·no a 1tcspender atú ;t 
quantia de 50:000$ para. auxiliar as despeza.s 
<ie insta.tl:_u;ã.ó . e o~ trabalhos tl0 Congr·esso 
Ag ricoh ( l ~ discussã.o) ; 

71 
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. V otação do p1·ojecto n. 367, de HJ01, a.n- zcs de licençi.t cnm urdcna.dü, pa.m tra.ta.r-de 
tori~ando o Puder Execnti<o it ~.brir ::w .Mi·· sna. sandc ; · 
uisterio da. F;~r.end a. o credito, d.e 477: 121:;;1120, 3"- dí~c•t~são do pt•ojocto n. 120, de 1901, . 
ouro , supplementil.t' á vcrha. n. 35 tlo a.t:t_ 28 a.n toriz:~ndo o Uovcrno a. a bt•ir ao .Mioisi<.'rio 
da. lei n. 746, de 29 de dezembro do l9il0 ua. Guerr::~ 0 credito exti·aordina.rio de 
(2 .. discussão); 2:401$800 para pagamento a o ma1•echal J osé 
Votaçã~ do substitutivo elo Senado no pro- do Almeida Bart•ew, em virtnuo de sentença 

jecto n . 37 F, de 1900, n . 286, do 1001, da d o Supremo T1·il.mna.l Fcder il.l; 
da Cl\ma.ra. dos !Jcpntados, q_ne t•ool':iraniz•t o "' r~discmsão d o proj()Cto n. 6 A, de 1901, 
quadro dos mucl1inístas na v aos (adclitivo do>- dcehLranclo aboliua a accumulaçií.o· da.s ca-
~cado na 33 discussão do Jll'ojccto n. 37 A, d d · ·' t d I •~ 
de 1900). Vide projectos n , 184, de 18118, tlo eil,as e logtca c v e littcra. ura. o nwt'· 
Senado, 0 37 F, de 19oO, da Cam\].ra elos Doptl- nato do Gymnasio Nacional, sob a rcgencia 
t.'lilos (tliscussão unica); de um ~6 cathedmtico, o manda pôl' · em 

·vota.ç:.ão do _projecto n. 189, de 1901 , cren.ndo eoncur.~o as cadeiras <t_UO vagM·em em conso-
varios ca.i•gos na Ropa.rtit)iO Geral do.~ Cor- q ucnci<\ desta. elisposiç.ao; · 
reios o marcantlo-lhes os respectivos vnnci- ::~ rliSCllB:>ão do projecto n . 232 A, de 1900 , 
m nn tos (3• disenssão); antm•i ?..<l.lHlo o Potltw l~xccuti vo <t trJ.nsfor-

Vot.açã.o d o pl'ojccto 11 • 13fl A, tlc 1!)01, os· 1n:w as J.a , 2" c ::!• t ul'mas d;t Snb-Directori il 
tahcleccndo que as etapas dos officiacB tio dos Con•cío~ om 1 ", ~" n 3n secções n a. Dire
Pxercito e da. a rmada. nunca seJ'ã.D inl'erioms "ctoJ'i:L Geral, l)<ls~ando os chefes de -t111•mas 
a 1$400, qua lquer q ue seja. a guarnição a a chefes de socç:iio, desde que J>l'ecncllam as 
quo perbnça.m, salvo as excopç-ões da lei coiHlições rr_gul;\mentm•es, e c\ando outras 
( 1 a discussão) j . :providenci1l.S; 
·Votação do :projacto n. 11 3 A, de 1901 , 3• discussão elo projccto n . 17.'3 A,de 1901, 

autorizando o Governo a abrir o Cl'edito de l'edacção par-.:t 3" discussã.o do :projecto n. l 73, 
10:060$ para pagar a o b:\charr.l Umbelino de de.:;te anno, quo a.ut0ri1..a o P oder Executivo 
Souzn. Marinho os seus ordenados, como juiz a abril• a.o Minis~erio d:\ Gtter r·a o credito 
de d ireito om disponihilidado. rlecort•idos de cx:t1'aordinario do 68:195$189, para execuçlio 
22 de abril de 1894 a 3 1 de dezembro de 1900 da. scotonç.a, em ultima. inst:mcia, que con

. (3~ discussão) ; . dcmnott a Fazendn. Nacional a 11:1gi1r ao te-
Votação do projecto n. 131, do 1901, autJ- nonte-coronet P 1•ocop io Josê dos Reis; 

rizando o Porler Exccntivo a. abrir ao Minis- Di~cussã.o unica tia. e menda. do Senado ao 
terio.cla P;tzenda o credito extr·a.or tlínario projecto n. 50 A, do 1901. que autoriza o 
d~ 1:132$ para pf!-gamento a_ diversos opem- Pode!' Executivo a conceder no engenheiro 
rws da Casa. da Moeda (2a chscussão) ; Joaq_nim Huet Bacellar, re8poita.doa os di-

Continuação .da 3a. discussã.o do .projecto reitos atlquil'idos, a. construcção, uso e goso 
n. 2 16 C, de 190 l, com parecer sobra emen- de ·uma c.~tradn. de ferro quo, }J::U'tindo de 
das o!ferecidas para a ::; .. discussão do proje- Manáos, sig<1 o t•umo get•al do nor te, o na.~ 
cto n. 21G, deste a.nno,que fixa a rlospczado condições que e.,tabeleco; 
M_inister io da Ma..-inlla para o exorcicio de Discussito u nica do pr·ojccto n .148, tlc 190 1, 
1902 ; autorizando o Governo a manrl:l.l' contar a.o 

1:> discuss1to do projecto n. 2:50 A, tlc 1901 , capitão ele ft•a.ga.ta Franchco C>H'lton :.~ an
instituinrlo um registro tla.s operar,:õcs de t iguida.<lo d:.L data !l[L pt'omução :lq_nellel10sto 
cambio; om 2ô de <~. bril de 1890; 

(Segunda. P<"l.rtc ás 2 hora!! ou antes) : Contioua.ção ria 2~ discuss:.\o <lu projecto 
Discussão unic[L do projecto n. 267, de n. 106 A, d e 190t, a ut ot•izando o Oover no a 

1900, autot•izando o Porl!w l~xooutivo a. cun- :.~brir :w Ministol'io tla .J ustiç~ c Negocias In
ceder uma pe nsão de 1$500 dial'ios , n. cont~r t r.rior os o crcd.ito nccoss:~rio p;~ra paga.monto 
de a.vril de 1898. ao ex-cmprngarlo da E~- tio lWOmio ti() viagem, dl1 q uo tm t:t o a.rt.22l 
tratla de l"o:·ro Centt•al de Pern:tmbncu, do Cutligo do Eu:iinu, conf.:.:r iclo a l"cdro Du-
Lniz Affonso Ferreira; musthcncs nu.cllc; 

Discussão nnica do projecto n . 2\ll A. de P di~cussão do projccto n. l -12 A , ue HJOJ , 
1901, do Senado antorizando o <loJverno a reorgú.nlza.ndo ó corpo do engenheiros na· 
prorogar pm• sois m ozes a licença concorlitla Yacs c tl xa.ndo o pessoal do r espectivo qua
ao Dr. Pedro rio Alcantara N:>buco de dt'O ordinü.l'io (cum pat•ecm·r..s da.~ Oommis
Abrc u, juiz do Tribun:t.l Ci vil c Crimim~l <ht sõcs de :nfarinh:~ c Guer!'a e rlc Orç:Ltnento); 
Capital Ferlern.l; S"- discussão do projecto n . 127, · de 1001, 

Discussão unic.a. do Jlt>ojccto n. 277 A, de dispondo 8obre a contagem ela a ntiguidade 
de 190 I, autor izando o Govcruo a. conccxlot· tlo po:;to dos offici:t-es do exercito, <t qun se 
a. Pedro (le Siqueil':.!. Rodriguo;;, cholo tlas lrcfm·ent os <Wts. 1" e 2'' tl.a. lni 11. 350, qo 9 
ca;pa.tazia.s da A1f<llltl P.ga do Bol(·m, sni.s m.c- tlr. 1lnzcmln•o 4c 18!15; · · 
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-2a·discussão do projccto n. 217, de !901, 
autorizando o Go-verno a. cont!·actar com os 
engenhcil'OS Augusto de Bittoncourt Cp.rva
lho Menezes e Alfl•edo Rozéndo da Silva. ou 
companhia que organizarem, o forneci
mento lle cartões-postaes illustrados c dá. 
outl'<\S·providencias; 
-· Discussão unica do "projocto n. 153 I<~, lle 
1900, additi vo destacado na 3~ discussão do 
projecto n. 153, de~te anuo, em virtude do 
art. 133 do Regimento Interno, autorizando o 

. Govemo a transrtlrir para Manoel Maria Vel· 
lez a concessão feita a Julio Benevides pelo 
de.cretci n.99, de 7 de outubro de 1892,podendo 
prorogal-a por mais cinco annos ; · 

3~ discussão do projecto n. 105 B, do 1901 
(do Senado), que CI'(la no Districto Fedel':tl 
mais um officio de regi8tro de llypotllecas, 
com a. designação de terceiro ; 

Continuação d.a 2~. discussão do lll'ojecto 
n. 62 A, de l 901; alterando a classe l", n. I, 
das Tarifas das Alfandegas ; · 

2a discussão do projecto n. 174, de 1001, 
mandando que o Go-verno da Repnblica in
demnize, com a quantia. de 70:000$, a Victor 
Meirelles de Lima, pelas despezas que foz 
com a pint.m·a, mon·tagem e custeio do Plt
nora.ma do Des~obrimento dt> BrazH. (com 
s ubst.Hutivo da Oommissão de Or(;lamento 
ao projecto n. 261, do 1900) ; 

Discussão ~mica do projecto n, 186, de 
llJOl, estabelecendo q_ne ao engenheil•o 
Aristides Ga.Ivão de Queiroz, aposentado no 
cargo de directo:r da. Secretaria do Minis te
rio da AgricuLtura, Oommercio e Obt·as 
Publicas, compete, desde a aposentalloria, 
o ordenado de engenlteü·o-fiscal do 2a classe, 
cot•respondento a ~ annos de serviço; 

Discussão unica <lo projecto n. 242, de 
1895, elevando a. 100$; monsa.GS a. :pen
siLo flUe peecebe D. Cybele ·üe Mendonça 
Souza Monteiro, viuva do tenente llOiloral'io 
do exercito He!co<loro Avelino·de Souza Mon
teiro; 

2• discussão do p1•ojecto n. 207, llc HIU) , 
creandJ mais dous lagares de fleis do 
thesoureiro da Recebedoria d::t. Capital 
Jo'ederal, com os vencimentos dos existentes; 

Discu.~são unica do pl'Ojecto n.· 187, de 
l\lOI,eleva.ndo do 60$ a 100$ a pcmsão mensal 
do-alfm'eil honot•at'io do exercito Antonio Paes 
Sá Barreto; _ 
2~ discussão do projccto n. 218, <lc 1901, 

auto1·izando o Poder 1~~ecutivo a abi'ir ao 
Ministerio da Marin!Ja o credito <lll 6:121.~701, 
supplamentat• <L verba s• do at·t. 8" da lei 
n. 746, de 29 do dezembro de 1900, p11ra. 
pagamento de soldos quo competom aos 
offlciaes transferidos pat•a o quadro da r e
serva depois . de annulln.das as t•espectiva.s 
rcform~s; ' 

.2a discussão do pro_jecto n . 222, de 1001, 
de-terminando que os officiaes do exercito, 
armada e classes a.nne);:as, refo1'mados ou quo 
se venham a roforma.t' de accordo colll' os 
decretos ns. 108 A, de 30 ()O dezembro de 
1889; e 193 A, de 30 de ,janeiro de 1890, vo· 
luntar•ia ou compulsoriamente, teem direito 
â.s vantagens el!:ara.das no a.lvarâ.. de 16 de 
dezembro de l 700 e resolução do 20 de .de
zembro de 1801 ; 

3a d.iscussiio do pt•uje~to n. 284, de 1900, 
o.ui;orizaud.o o Governo a pr9rogar o prazo 
coucedido á. Sociedade Montepio Geral de 
Economia dos Servidores do Estado para in
<lémnizar ao Thesouro l~ederal d Q. quant ia rle 
que lh.e é devr!dora, até que ess:b instituição 
regularize sua sitmt(:ão, podendo mesmo re
leval·a do pagamento da ímpLwtallcia em 
que ficou a.Lca.nçad.a no anno de l899 ; 

·Discussão unica da emenda do S.enado ao 
projecto n. 171 B, de 1900 e t88, de 190l,da 
Camara. dos Deputados, que autoriza o Go
verno a. mandar pagat• n.o capitão de fragata 
honorario e 1·• tenente r·erormado Colhi.tíl\o 
Marques de Sou7:a a quantia de l :~l37$6SO, 
differença de soldo que deixou do recebei' 
desde 1870, da. ta de sua reforma, . o.~é 1897, 
de acc0rdt) com a doutrina contitla no ayiso 
do Ministerio cia Fazendit de 7 de janeiro 
de 1869; 

r a discussão do projecto n. 146 A, de 1901, 
instituindo regras pa1•ao ost :1.be Lecimento 4-o 
emprezas de armétzens geraes, determinando 
0.3 direitos e as obrigações dessa~ emprezas; 

2& discussão do projecto n. 256, de HJOI , 
tmtorizando o Poder Executi-vo a abril• ao 
Ministorio da Fazenda o credito ext l'anl'di· 
nàrio de 47:229$709 ];Iara dar execu<;ão ás 
sentenças do Supremo Tribuna l Federal, que 
confit•maJ•am as do juiz seccional da Para· 
hyha, condemnando a Fazenda Nacional o. 
restituh· a Pai v a Va.lentll & Comp .• Lemos 
Moreira&- Montr, e Santos Gomes & Comp., 
negociantes naquello Estado, o que demais 
p:;~.garam por dh·eitos de keroz!Jne importado 
em 1896 e 1897, com a~ respectiva~ custas; 

3~ discussão do projecto 11. 203, do IOO l t · 
autorizando o PodCit' Executivo a abl'ir ao 
Mini,:terio da Fuzond:~ o crc(litll de 21:346$456 
para p:\gltl' a A. Avenier· & Com:p ., e a 
Cor•ril<~ Chaves & .. Pinto, de accordo com o. 
sentença, judiciaria que mandou restituir
llleso que dema.is pagaram ;t AWtn(lega desta 
Capital; 

Discussão unica da emenda do Sonado ao 
p:rojecto n. 45 B, de 190 l, que .•:.autoriza o 
Pode1• l~xecutivo a abrir ao Ministerio di\ 
Guerra o credito que fór nece.iS:i.rio para. 
pagal' a gratil"ica~tí,o de ex()rcicio a, ;que tem 
di,roito Ca.millo Jos•~ Montcit•o d.os Santos o 
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Joaquim Gonç-alves da Costa , contra-mestJ'C 
e manrla.dor üa c:dinc.tn. officina. rle coneoiro 
do Arsena.l 1le Gucl'ra drt Ca.pi.t:tl FI:'AiOrltl ; 

~!" 1liscnssã.o do pro,iocto n. 103, ele HJO I, 
marcilndo os ca<JüS e a fót'rn :\ da rov i81io rlo,~ 
condomnn.çõcs ; 

la discuBs..'io do :projecto n. lS2A, do 1901, 
dispensando a Fazenda Municip~l rio adeJ.n
'tal' o :pagamento do sello n:1.s causa.s e m qttc 

. fõr autora ou ré, pm·ante a justiça. loca.! <lo 
-Districto Federal, e d<i. outt•as providcnclas, 
com eroend.- da Commissão ; 
· 2a discussão do projeclo n.. 271, df) 190 I , 
a.utor iza.udo o Poder Executivo :1. ahrir ao 
Mini.'lterio da Fazenda o crollito ext r aordi
nario de 19:26 1~ para cnmprit· a senten· 
ça. ·do juiz seccioo•ü desta. Ca.pi ttl, ttue 
condemnou a Fazenda Nacional a. r11s tituir 
a Rombauer & Comp., negociantes ne~t:~
pra.ça, a importancia. quo llc ma.i::; pa.g:tram 

. como direitos de impor t[l.('.ii.O rlo s:tl impot•tado 
em 1897 ; 

2a discussão do projecto n. 258, do 1901, 
auto:rizn.ndo o Poder gxocntiv:o a a brir ao 
Ministerio da Fazenda o credito cxtraor
dlnm•io da somm:t que neccssaria. fôr para. 
restituir a João de Aqnino FoQsoca o Fon
seca . Irmãos & Comp., negucirmtos no 
Recife, Estu.do do Pernambuco, a impol'· 
tancia que de mn.is p;~gu.ram :t AlfMrloga 
daquolla. cidade, pol'hnport:u;ão de l i:Ot'uZfl llll, 
de a.ccordo com ;~sentença do Supt•erno Tri· 
bunal Feder.1l ; 

2• discuBsão do projecto n. 285. de 100 I 
autorizando o Porlot• Exccutivu :\ a bril· o 
credito oxtra.ordina.rio necc.~.><trio ao Mini~· 
terio da. Fazendli pa.ra. p:•g:tJnento :t D. Anali<~ 
Brum Gonçalves, viuv:;~ do c;~pitão l!;h\n
tcrio Josó Gonç:tlves, habil itltth\ }lnt• t it1llv elo 
12 <lo .i<\ne iro do 19lXl, do meio-soldo qno lho 
6 1lovido desde ~ 1l0 <lozomhro Lln l t-~-!3, em 
quo falloeeu o seu m;u•ido, :tté 5 <lo llczcllllll'o 
de 1800 ; · 

clinica. darmato-syphiligraphica.ll:t Faculdade 
rle Medicin n.. do Rio do ,Janeiro, mais um · 
::mno de licença, com todo o ot•dcnado, p !\l'a. 
tratar rlo ~ua sauile ; · 

J> discussão do projec~o n. 239 A, de 
190l,·mandaildo gt'adua1· no posto immodi<\• 
ta.ment.e super ior o official do Oltercito o d ;t 
::n•mada. qne attingit' ao n. I !la es~ah, 
comprohendidos os das c1asses a.nnoxas ; 
com emcnU.a dn. Commissão .de Marinha e · 
Guerra; 

3"' discussão do projecto n. 176, de 1901, 
a.ntoriza.n<lo o Govemo a abrir n.o Minist orio 
d:.t. Gnm•p;\ o m·edito cxtraordina.rio <le 
:~:SG~W1, para oec ort•et' a o p:~.ga.mento do 
Ol'•lorúulo quo compete ao cscrtvã.o do :.t.lm[)· 
xat•if.'ulo tlo ext incto · Arsana.l de Guerra . de 
Pcr n:\mbuco, l<'ra.ncisco Mauricio <le Abre u ; 

Discussão unica rlo projecto n . 297, de. 
lUOl, a.utorizantlo o Podet' Executivo a con • 
ceder no con rluritor de trem de 1 .. cla.sso 
Antonio Francisco de Oliveit'a. Fut•tado um 
auno tle licença, com ordcnarlo, para trntnr 
1lo sua satule , em prorogaçã.o dá em cujo . 
goso se acha ; · , . 

DiSCllSS1io unica t!o p1•ojocto n. 200, de 
l9UJ, :.mtm•izan(Lo o Porlm• Executivo a con
cotlm• nm anno ele licença n.o conolnc tol' tle 
tt'om IIU. Bs tratl:~ (LC Ferro Contnl (10 nrn.zil , 
l~ranc isco Alves ria Silva PrMlo. · 

Lcvan f~\-M a sc.:;são :.hl 4 hol'as o 30 mi, 
nuf;us ([a. ta.t·.Le. 

161" Sf·!f:RÃO R~f 30 DE NOVEMOitO DE 1901 

]>,•esitl.enf'iu. do.~ 81'~. Cm·los tle Novaes (f• Se· 
m·etm·io) e Sl!C!J!'ll Dia,~ (2• Vi ce-Pl-e.li· 
d t,nlc) 

2~ <liscnss.i.o do }Jru,incto n. 27;'\, do 1\JOI 
concedendo :L n. llorotMa. cl: ~ gnca.l'll:LI!:i.o <.lo 
Uot•aÇ~1o de .Jesus Garci :L i':uniga, o IJ. Mal'i: L 
Doloros Bur tola Horn:tl'<lino Harcb Y.unig:t, 
filhas rio br•igndciro barà[) do C:tl<n·a, :1 t•cle· 
vaçfw LI:\ pon:t dn p!'escri pç'li.o ]l<tr:k q11c 
possmn pOl'ceb<ll' o meio-soldo 'lllll l'CCcbi:t 
su:1 mãe, viuv;t rl:tqtwllo brigtL<IeiJ•o ; 

Ao moio·dia pt•oeorlc-se •t chamada; n. que 
responliom os Sl's . S;ttyro Dias, Carlos <.le 
Novaos, Angt1lo Nc~tu, Agapito dos Santos, 
On.hl'icl Sn.lg:ulo, Sli: Peixoto, H[)srmnah de 
Oliveil'a, llaymundo Ar thur, Virgilio Bt•i
gidll Gonçalo Souto, Tt·indade, Silva Ma1•iz, 
Gomos rlo Mattos, Bricio Filho, Ra.ymund[) do 
Miranda. ltorlrigncs Dot·ia., Sylvio Romero, 
Soahl'a., Noiva. Manoel Caetano, Alves Bar
bost\, Paranhos Montenegro, Oal<lino L[)roto, 
José Ma.rcellino, Doocleciano do Souza., Nilo 
Peça.nha, Alves do Brito, Silva. Castro, Mar
tins Toixeiea., Oliveira Figueiredo, Thco
philo Ottoni, Viriato M:~,sc:wonhas, João 
Luiz, Monteiro <le Ha.rros, Espcridião, Bueno 
de Paiva., Alft'Cdo Pinto, Garneiro do Re· 
zende, Ada.Illfwto Fer raz, Leonel Filho, An· 
tonio Zach;:nias, Henrique Sa.lles, Olega.rio 

3• discnssii.o uo projccto n. W6, do WOl , 
. anto1•iza.ndo o Poum· Executivo a abrir n.o 

Ministerio da. .rustica o Negocios Irrterloro.1 o 
cr edito de 13:300$ par:.~ p:1.garoonto elo 
premio e irnpt•essão do 1.000 exomplat•os da, 
obra.- Thcoria de Processo Civil e Commcr
ch\1- eompost:t pelo Dr. Joio Pol'eira Mon
t eiro; 

Discussão uoica. do projecto n. 20 I, de 1001, 
a.utorizanrlo o Governo n concedA r' a.o Ih'. 
Fernando Ter ra, a..;;.'li~tento <101 carloi1•;1 uo 
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Maciel. Miranda. Azevedo, Gustavo Oodoy, 
Fel'llando P1•ostlls, Moreit•a dQ. Silva, Do· 
mingues tlc C[),stro, Dino Bueno, Oliveira 
Hmg<~. Co:;t:\ Junior, C:>jado, Atr1·edo lWís , 
Hormenegildo uo Mot'<te~. Teixeira. B!'<tndfio, 
Cai·los Ca.valcant'l, Pauh U:cLLUus, Atu'0litLno 
Barbosa c Diogo Formm\. 

A brc-sc a. sJssã.o. 
JÇ li<lQ. e smn Lleb<tte apllrovada. a tLcta. tla 

sQssã.o anteccdont!l . · 

O Sr. President.e decla.m que se 
Mha sobre a IDCS<I o prujcc~o n . 203 r;, de 
19\ll, r elativo a.o Orçamento l\:1. Guert~<~., 
afim do raoober omcntlas, polo prazo do trcs 
tlias, em 3Q discussã.O •. 

PRIMEÜtA PARTE DA ORDEM DO DL\. 

O Sa~. Pre8ldente'- Não h;wendo 
nttlllOl'O log-al, PW<~ se proceder <is vo~"ções 
llas materias constantes tla ot'dem do dia; 
passa-se á lnil.tel'ia em discussão. · 

1!:' annuncia.dtt a continuação da. a• di;;
cussão tlo projcctó n. 216 c, de 190 1, Ct)m 
Ra.recer sobre as emendas offei'lleillas ptLl'a u. 
;,a disr.ussão tlo projccto n. 216, do.;to (tnno, 
·que fixa a despcza. tlo Mini:sterio da Marinll<L 
para o exercicio do 1902. · · 

O Sr. P~·eside11t.e- Tóm a palavra 
o St•. Neiva. · . 

~ S1·. Nei-v.n dl:G quo não pt•etcudia 
maus ustu• da. pah~vr:t m\ discus.;ã.o do pro· 
jecto do Or~.ament.o tla Marinha ; um;1 vez, 
porém, que nã.o lm nnmoro pa.ra vot."çlio:s o 
que ha. oukos OL'adoros insCl'ipto$, }>crio pr,r
missão a.os cotlega.s pan~ respnndm· ligou·u.
mcnte . <lo rli.~CUI'SO do sow il!u.~t.1•u amigo, 
rulator do pt•ojecto, o St·. Pttula. Guima.rii.cs. 

Antes do entrar na critictt do projccto o 
na. justificação de algumas emendas, a.ssi
gnala. o ot·a.dor o bom combtLte iniciado polo 
nobre Deputatlo lluminense, o Sr. Nilo P e
ça.nha, no seio da Commis~ão de Orçamento, 
da qual S. Ex. é membro, no sentido do se 
cortar esta série do autorizações na. c<1.uda 
orça.man ÜLt'ia. 

Applaude esta inicia.tivu. como promis.>ot•a 
da funcção integral do Poder Legisla. ti v o, 
que nestes ultimas tempos tão desnorteado 
t em sülo. · _ 
. Passando á a.nalyse da.s emendas, diz q ue 
o Sr. Bricio Filho, cuj<~. tcnaci<ltL<lc é digna. 
do nota., insiste em consignar vel'ln1 para 
conclusão úos monitores Mamnhão e P er-
na~o. · 

kCommissão lembr:J. que os 500:000$ de
vem ser applica.llos em rep<bros mu.is urgen-

l;cs. :tllelhot· seria., t:tlvcz, nã.o se dosignat• 
\'e~h:1 alguma para. os monitoms c ílcsman
úiHLl' o que JL foi f.Jitu, afun ilo a}n·oveitar-se 
c;on ~·cnicntmncntc o m:•tcl'ÜLl. · 

'l'oduv ia, nc~tt\ questão SIJ consot•va ao 
I:L<lo do illu:;h'<l relator do orçamento , o sou 
di~t·incto amigo e chcl'c Dr. Paula Guima
rães, dando o seu voto contra : ~ emonda. 

Em: componsaçãu, porém, votara a.· 1a v ot• 
tle t cJda n. cmnntl<t de) S t•. Paula. R<~lllOS COll· 
tt'n a. o p io (ão do out1·o Pau\a, o Sr. Pauta. 
Guimarães, que apena.s a.ceeitou o. primeira. 
par te da ememia.. Aeh<L que <L segunda par te 
completa <b primeira e ~. portanto, neces
sa.ria. 

Louva o afan com que o illustre otll.eia.l de 
mal'inlta. e digno Deputado, Sr. Nelson de 
Vasconcellos, tratou dos in~resscs da. su<L 
cla.si!e, <bpresentando diver$3.8 emendas nosso 
sentido . . 

Termlna.ndo, faz ver que, em questões da. 
rn:J.rinha, a política. deve ser post<t de lado. 
pa ra. só serem Yistos o~ interesses da Patr•ia, . 
os quos ~ão tet• uma. ma.t·inha .tortc e pode- ' 
eo.>a., ~;;inão capaz ele enfrcnt<LI' U. l)Otenci<J. 
naval. das nmisjmporttwtos n<tçõesdomundo, 
ao mcnüs a.i elo~ paizo~ sul·tLmcl·icanos, 
fJ.lHLlltlO (\~te l Jl:l.O Of:ÜVf\J'()nl lJl'P.OCCUpadOS 
O<J. estreiteza ou viabilidade rios cmninhos 
u.ndinos. (.Muito /Jem; muito bem. O o1·a<lw J 
cumpt·imenlado.) 

O St.:•. Guldinu Loreto tliz que a. 
cmcmla n. 1 não lhe pa.t·cco mais regimental 
do rtuo a do n. 2 ou a rio n. 7, amba.r; ostas 
•·o l'Orcnte:> tl con:4t•nt~.i\o dos ·monitores Per· 
n ctnt/JU<'O e ldt.ll'ttnllrío. 

J>aL'OCI!-llto rt uc ullo ~u do v e etci'Riza.t• . a. 
constl'HC\'ã.o du,;,-:us mooi tot•ct:. 

H.cco1·da <tllC o Sr. lll'ido Filho J~ domons
tl'ott <! uu :~ coutinuu.L· o proCI~'l.~o adopta.tlo 
ncs;,;a. cons~rucc,~\o, es\a put•thu·a.ria. pot• mais 
do vinto ou trínÍ<I. o.nnos, 

Si <la pat·to da. · Cummissão houve~e a 
mestú:t bonevoloncio. t•ovel<Jda. em relação á. 
port.a-l•a.tel, os\cl. conve_nci~lo do ~1ne pelo 
mono/'! a omend.a n . 7 tor1a ~Ldo a.cceJtu. a1oda. 
y_uo com uma ~ub-cmenda. 

.Ouviu o~ ologio~ feitos a!> relator deste 
projccto pelos oJ'i!.tiores quo o precederam; 
se lhe fosse dl\tlo, reproJuzil-os-hia, som en· 
tretaLi to julgar-se inhibido de fazer os ligoi· 
ros reparos que acaba de ta.zer. · 

N:inguem m~is ped~ndo <t palavr_a., é oncer· · 
rac!a <t disclwn.o c admda a votaç.ao. 

Comparecem ~nai~ os Srs. Carlos Mat•
celliuo; Albuquerque Serejo, Arthm· Lemos 
Antonio Bastos, Indio do Bra.zil, Serzcdello 
Corrêa , Luiz Do:mingucs, ,Tostí Euzobio, Cu
nha Martins, -Anizio de Abrou, João Gu.yoso, 
Joaquim Pi1·cs, Nogucü'll. Accioly, Thomaz 
Cavalcanti, João Lopes, Francisco Sá, Fr~do-. 
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r ico Borges, Sergio Saboya,, Eioy de Souza, 
ErroirioCoutinho, Celso rte Souza, Teixeira 
de Sá, João Vieí t'a, Metl0it•os de Albuquer
que, Esmor<tidino Bandeira, rulio de Mello, 
Estado CJi.mbl'a, Pedro Pemambuco, Araujo 
Góes, Fa usto C'\l'ilozo, Cast.ro R.ebello, Au
gusto França,. Milton, Tosta, Felix Gaspar, 
Eugenio Tourinho, Paltl<~ Guima.rãe.s, Yergne 
de Abreu, A<lalbcrto Guim::"~rii.es , Augut~i.o de 
Freitas. Tolentino dos Sa.ntos, Euua1·do Ra
mos, Marcolino Moura, Pinhcil•o Junior, José 
Monjardim, Cels·> dos H.ois, Horedia de S;í., 
lrineu Ma.ch::ulo, Henrique L:1gden , Nelson de 
Vasconcellos, Osli<Ll' Gutloy, Angns~o de Vas
conccllo~ . S<i Feeir·e, Antonio Fialho, Lou
r<iiWO Ba.ptbta, Cu8todio Coelho, Pereira 
Lima., Ji:stcvho Lohu, l''ra.nr.i:;co Vr:iga, J?t•an· 
cisco Salles, L<LmounJCL' Godofl'edo, 1\Iayt•ink, 
Arthur Torre.'.', Edua.rclo Pilneotol, Padua. 
Rezcódc, Va.lois uc C~tt•o, Luiz Pi:s 1, Bone
dic1o de Sottza, Lindolpho Sot•ra, Alencal' 
Guimat•ães, I•'ra.nci::<co 1'olr.n·iino, Bat•bo:;a. 
Linia., Som·es uo~ Sa.ntos,Germ:mo Has-;lochet•, 
Francisco Aloncasti•o, Vir. torino Monteim. 
Itivada.via Corrêa, Ye.~pasiano de Albuqum·
que o Ca.ssiano do Nascimento. 

Deixam de comparecer com c;~us:~ p<w~i
cipa.da. os Sr.;: . Yttz de Mello, Urbano do~ 
Santos, Luiz Gualberto, Gastão da Cunha, 
Jos6 Boitenx, Pedro Cltet•mo.nt, Rodrigues 
Fernandes, Chl'istino Cruz, Gucdollm Mou
t•iio, Augusto Severo, Tavu.rcs de Lyl'u., Po
reira. R.ei.s, Soares Nel va, Lima. Filho , Mala.
quia.s Gonçalves. Moreh·a Alvo 1, C<imelio (la 
l<'onseca., Elpidio Figueiredo, Affonso Costa, 
J osé Duarte, .'Epu.minondas Gt•acinrlo, Jovi
nia.no de Cn,rva.llw, Ft·ancisco Sodré, Diony
slo Ce1•queira, Su.mpaio Ferraz, Martinho 
Campos, .Julio Santo~. Aureliano dos Snnr.os, 
Joaq_uim Brevc.i_, lt:mgel Pe.;~ana, lldefonso 
Alvtm, Pouido l~ill1o , Montch·o ll:1 Sil
veira., Manoel l<'nlgencio, Nogueira Ju
nior, Rodol\)ho P:Lixão, Rueno d·o An
drada, Pauhno C:Ll'los, Cinçinato Braga., 
Azevedo M:~rques, Antonio Cintr<t., Ovitlio 
Abra.ntes, Manoel Alveo, Xavier do Ya.lle, 
João Candido , Lamanha. Lin~. Ma.I•çal Esco
bal', Francisco Moura, Angelo Pinheh·o e 
Pinto da Rocha. 

E sem cau~a os St•s . 'J'hom:L;,o; Accioly, Ca
millo de Holland;~, Pe r•r•. i t·:~ do Lyt•a, Arro
l(e\a.s Ga.lvão, Ruch•igUIJS Lirmt , Uaul Barroso, 
Barros Franco Junior, José Bonifacio, La.n
dulpho de Ma.galnã.es, Carlos Ottoni, Ado1pho 
Gordo, Rodolp\l() Mira.nda., Joaquim Alv:~ro, 
Edmundo da. Fonseca. e Campos Ca.rtier. 

Pa.Ssa-so á. 

SEGUNDA PARTE DA ORDI!:M DO DIA 

Executivo n. e,,uccdet' uma. pen:x'\o de l$500 
diarios, a c,•nt:'l.l' de ahril llo 1898, ao ex-em
pregado da E~.t: :ula rlc F'erro Centra.l de Pcr
nttmbnco Lniz Affonso Ferreira. . 

Vem <t Mc.>a , é lida., e apoiada, a seguinte 

Ao lJroj,r;lo n. 267, de 1901 

Subst it utiva. : 
Artigo unico. Fi oa.o Poder Jiixecutivo au

torizado u abril· o necessar io credi to para 
pagat' ~~Lu iz Affonso Ferreira , ox-empreg<~
do da Estt•a.c!(.l. uc Fer ro Centrai de Pernam
buco, a pensão de 1$500 dia. rio~ . a contat• de 
abril de· 18!->8 em den.ntc, de aocol'do com o 
acto do Go\·orlio Pt•ovisorio, elo 15 de outu-
ht'o de .1800: . 

Sa.la das sessões, 30 de novembt•o de 19tH . 
-Pa~cla Ramos.-Gomes de Mattos . 

Ninguem peJ.lndo a palavra, é encerrada. 
a di~·mssã.o e <~dia.d ct <t vota.ção, até que a re
specti.va Commissão dê parecer sohro a 
emenda ofrel'ecida. 

E' a.nnunciada a di .>cus~ão unica: do pro
jactou. 29 1 A, de 190 1, do Scnado .. :1.n~uri
za.ndo ·o Governo a prot•Jgar por ~1)1:> l!lOZC.H 
a liCCilt;lL CJllCm.li!la ao Dl'. PCUI'O do Alcan
t ara. Nabuco do Al•t•eu, juiz. uo Tdbunal Civil 
e.Cl'imillal da Capital Fc•lei•al . · 
· Ningucm pedindo a. pal:.t.V t'a, 6 cncct•t•ada 
a discussão e adiada a vutação. 

E' annunciada a discu~são unica do pt•u
jo~to n. 2i7 A. do 1 .. 01, aut"rizando o Go
vm•no a, conceclm· a. PcdrJ d!l Siqueira, Ro
dl'igues, chefe das capata.tias d1~ Alfa.ndega. 
do Bel!'!ru, sei~ uwzos do liecmça, com or ,le
O:L!lo, p;.tra. tl'atat' de ~ua r:~antle. 

Ningucm vcllmdo IL p:t!avra, ti oncor•t·a.tla. 
a. t lbcu~:lii.o e a.díaut~ r1 vnt:u;iL<• . 

~;· an nunciatla. a. 3• d i~cusslio do pt•Qjecto 
n. J2o, de lOtH, au&·Jriza.ndo o Governo a 
a lJI'it· ao Mini~tcl'io da Guena. o credito cx
traot•tlinario tle 2:401$'300 para. paga.ruento 
ao ma.reclml José de Almotda na.rretu, em 
virtutle L!e sentença <lo Sup1·omo T1·ibunal 
FcdCL't\1, 

O Sr. Silva 1\lo.riz: - St' . P r•csi
dcnte, o S1·- Pre~iden~o (\a RopubiicJ., em 
uma Mensagem pcdiu á Ca.mara q uc o Go
verno fosse autor izado a. abr ir um credito 
oxtraordinario do 2:401$80() para paga
mento ao mat·echal José do Almeida Bar
l'Hto em virtude de sentença. do Supremo 
Tribunal FederaL · 

E' annnnciado, a discn88ão unicu. do pru
jecto n. 267, de l90Ô, autorizando o Poder 

A Commissão de 01·ça.mento, tomando co
nhecimento da Mensagem, rtpt·esentou o 
projectCI n. 120, qae ora ae debate em 3" 
discussão, 
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Em segunda. :Mensagem o mesmo Sr. 
Presidcn~e da Repubüca. p etlio i'l.utorizaçü.o 
para. ub1•it• outro credito e:oc: t raordinario de 
11 :5378'.>313 p.:tra pagamento ao mesmo ma
rechal Ba.rreto,em virtll(le de a.cc;,n·dão, ta.m
bem, do .Supremo Tt•ibunal Federal. 

Apreciando <1 referidn. Mensagem, a Com
missão de Orçamento o[or eceu o proj;\cto 
n. 2!9, auto1•iw.mlo ~ abcr 6ur.'l. do c1·edit o 
pedido. 

P<tl'a. adeantar os nos~o3 trabalhos, .:vou 
u.pre~entaL' uma. emenda, refundindo os dons 

P <).ra. não tomar m~is r.cmp o, limito-me a. 
apresentar csia emenda que loi estudada 
por pessoas competent es e parece · consuUí!r 
a.s vantagens do ~erviçJ , reservando-me 
pur.t, em tempo, entrar mu maiores desen
volvimentos, si fôr mister. 

Yem ti. Mesa , é l~da e a.poia.da. a seguinte 

BM~NDA 

Ao p1·ojecto n. 293 A. de 1901 

projcctos em um só, afim de que o vcne-, .Art. r.o Fica. o Governo autorizado <~ 
!'U.Dd? marecha l, que i.:!:n los ~ _tã.o re~evantcs. ref<mnu.r o quadr o do pessoal da. Direetoria: 
serviços tem }ll'Csbdo :~ Pacr m, i:lCJl pago Geral do.> Correios. 
ílas vantu.gons a que tem dil•cito l)C]o :~lto . 
cm•go que oceuJI~~ no Supl'Olllo Tribunal Mi- .Art . Esstt consi~tit·á em : 
lit<J.t·. a) CI'Ca.Pão tlG tres lorrar·os do chela-; de 

~ocção m\ Sub-Diroctori~, chefes ossos· que 
Vem á. Mesa., ú lida. o a.poia.tla' a. sçgninto fic<trão em loga.res tlos ;wtua.es chefes da 

EMI':NDA. 

Ao ll1'0ject.a n. 120, dr~ 1901 

Ficit o Governo iam bem a.utoriz;~do a a.hril· 
o cl'etllto oxtraord ina.I'io <lo ll :5::l7$5:i6 Jlltra. 
pagar <lO mesmo marecha l José de Almoida. 
Ba.rt•eto as vanbgens a quo tom dit'eito, tlo 
conformidade com o a.ccordã o do Supremo 
Tribunal Federal de 19 do setembro de 1895; 
fazendo as nccoss:~.rias operações de credito. 

Sala das scs;;õe~ , 30 de novembro de 1!)01 . 
Silva Ma1•i.:. 

Ninguem mais pedindo a tlalavt•;t, é encer
rada a discusoão e u.rlia.da a votação, até Clue 
a r~Mpcctiva Corumissiw, dé pa.t·eeo t· solH'C ;~ 
emenda o[cl·ec1il;1. · 

}:' ;~nnuncirul: ~ ;L 1• eli séu~~iiu elo }JI'ojofJ to 
n. G A de 1001 , clcelartul<lu :11Jolldíi- :t • ~·~· 
cumulação dt.~s ·cadeira:> ele !ogic<L e tle liHo· 
ra.tura do Internato do Oymllf\~iu Na.cionu.l, 
sob a. regcnr.:ilt. do um só: cu.t.!tccll'a.tieo, o 
m<~mla. pôr em .::oncur~o as caclci••a.s que va
gar·om em consequencia. <testa. d L-;pos içil.o. 

Ninguem pedindo a p<Llavra, é encerrada 
a discussão e adiad<\ a votação . 

E' aununciada a ::l" rliscussão elo prc~,icdo 
n. 232 A, de I!Jüü, a.utol'iza.ndo o Potl')l.' 1<::..:
ecutivo a t ransformar as L". 2a_ c 3-' tut•mas 
da Srib-Directóri<\ dos Con•llios -om ln, 2~ e 
3a secçõe.s da. Dü•cctoria Get•a.l , passtmdo os 
chefes tLe turmas :~ <\hcl'ei 1lc sceç1i.o, d.~lo 
que preencham as condie,,(ios rcgulamcu tal'OS 
e dando outras providoncitt..s. 

O l!iir. 1\lal"'tinw Teixeira -

turmas; 
b) elovaç:ão tle cinco a. doz do numero dos 

te rcciL·os otllcia.es ; 
c) extincção üa. actu ;~l classe tlc praticante:> 

e olevuçã.o dos mcsmo8 a ama nuenscs, e 
fix;tntlo em 'Z1 o numero dest'?~ · 

A1·L.. Par<t <t~ vagas tlo I, 2 e 3'" offi-
ciacs que se dt~rã.o em virtutle elas promoções 
dos ac&uaos 1·•• olliciaes . chefllS de tut'ma a 
chefe de soc~.ão, só sorão i\pr ovoitados os 
crnpt·egados <la Directol'ia. Ger(I.L, obscr \'an
do·sc a. regra. elo tlous terços das promoções 
por merecimento e um t l)r ç>.o por ant igui
dade. 

Art. Os funccionarios da Directol·ii~ 
Geral perceiJerã.o o:> vencimentos constantes 
tl:t seguinte t a.JJ()lla. : 

Vencimen to 
do cnd~ 

~mp1·egado 

lG :OO(J$ 
12: 000$ 
10:000$ 

<liroctoi' gOl'i.Ll a. ••••• 
sub-dil·Mtol' t~ •• ••••• 

1 cuntador geral a ... • 
1 ajudante do conta-

dor a • .. . ...... ... 
:1 chefes do gc>cção a. .•• 
L ;llmoxat;ire ;t ••.••.•• 
r; 1"• ofrtciac~ r1 .. , ••.•• 
5 .2'•• ol1!ciaos a, ••••••• • 

10 3o• ofl\ciaos a. ...••. •• 
1 fiel do a lmoxa.t;ifc a.. 
I porteiro a ..... . .... . 

?.7 amttnuensos u. •..•••• 
5 cuntinuos <L •••••• ••• 
5 serventes ( di a L'i a 

4$) a ... . ........ . 

7:200$ 
7:200$ 
0: 000$ 
G:OOO$ 
4:800$ 
3:600$ 
3:600$ 
:1:600$ 
3:000.~ 
1:400$ 

1:460$ 

'l'olal 
aoounl 
15:000$ 
12:000$ 
10:000$ 

7:200!'' 
21:6.00 

G:OOO 
80:10," 24:00 
36: . 
3: 
3: 

81:0 
7:000$ 

7:300$ 
Sr. Presidente, pedi a palavra pal'a <l.llre· 
sentar uma. emenda., cuja. leit ura passo a 07 

. t:~zer: (Lê.) Somma ••• 264.:300$ 
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A d ,. 5 . o Rovug;~m-sc a:> disposições em 
CL>Il tl'IJ.I'ÍO. . 

Salas dall sessõc.s---C<tllita l Fctlm·al, 30 do 
novembro tle 19;Jl. - Mm·tins Teixcil'lt.
L ow·t!n fCJ Bap!isla . - Oliueim Figv.ciJ·cdo. 
-N~Jlson ele Yctsconcét/Qs .- Gomes drJ MattCJ$. 
-I'cn:il'l6 Li ma.-Af.ve-< ele BrilCJ .- Dcoclc· 
_ cicmo tlc Sousa . --'-Goilçalo ó'outo. - .Silva Uas
t1·o.-CelsCJ dos Reis. · 

. O Sr. I ... n1nounie r Godof"••e do 
-Sr. Presidente . tencionava por occ:J.sião 
da discussão do Orçamento da Viação apre· 
sentai' tJma emenda. ou um ad•litívo autol'i· 
Z<'\ndo· o Govm·no a f:1zer a r eforma. do SOL'· 
viço pos1al da Rcpublica. Kem a ngmen·6o de 
despeza. para os cAr~~ publicos. 

Estt\ emenda. ou a1ldi t i v o encontl'arin. por 
cel'to, certos embara.cos no seio da Com missão 
ou no soio d:\ C;\m<.mt, por entender' que a 
ma.teria dcst<t cmcnd:L· não deve de m o<tu 
algum tlgm•ar em lei o_rç:a.mcntari<\. 

·Assim sendo, \!p roveito a opportunillade 
· em que se cliscnte csto projoc~o r ch\tl v o " 

eor1•eios para. apresentar a emenda ou u.tidi· 
ti vo fJlH-! vou ma.nd<tt' ;;, Mesa. e r1uo é conce
bida nestes termos (U). 

Vem á. Mosa, é liJa o !Lpoiu.d<~, a St.lguin t\l 

.1CJ 1wojocto n . 232 .1, d~ 1900 

Accr~scon Lt!-se: 

Fiea o Govct'OI) an tol'izadn a. razt.:r ;t ro· 
forma. do ~ci·viçu po:;ta.L d<t Rcpublie<t llcm 
a.ugmcnto rlc dc ;pm<~ . 

Sala. das sc>sõos , 30 o c novcmht'il rlc [!)(li. 
-Lamounic1· Godofj·cdCJ. 

Ninguem mais pcLlindo a pa.Ia.vm, ócncor
t•ada. a discussão c <Ldiada a. votaç-<1u,atll flue 
a rospeetiva Commi~sãu tlé parecer ~ohro tt.'l 
emendas ofl'credtlas. 

E' annuneia!la a il" discus,d.(t do pt·ojocto 
n. 173 _A, de WOI, l'odac~ão para :·;~ rliseu&-;ão 
do proJecto n. 17:>, t!cstoanno, que autoriza 
o Pollot• Executivo a abl'it• ao Ministerio 
tla GuOL'l'<J. o crodi to extram·dinario !lo 
68:~95$189, par;t ~.:xecuç.ão da. S)Dtença, om 
ultima io.stanei<t, a I'avor (lo tenonto-corour~ 
ProcopioJosé dos Hei~ . 

Nioguom pedin.Lo a pala.vt•a, é cnccL'!'ad<t 
a. dbcu~>si'io o adiada a. votu.dw. 

E' annunciu.tlu. a di scu~~ão \ mica da emenda 
do Senado ao pre,jecto n. 50 A, de 1001, que 
autoriza o Podei' Executivo a cooceller ao 
engenheiro Joa.qu lm Huct Ba.cella.t•, l'C$peita
dus o:; dit•citos ad•iuü·iuos, a cun~>trucção, uso 

c. goso do um.~ cst~·a.d<J. (lo le.reu q nn, P<H: 
tt ndo de M~u:__<ws, ~ r g<L o t•umo gc r ;\L do not·to, 
e U:'-~ cond tçucs quo oshb~loco. 

Ninguom pcdindG a. pa!avm, é o ncot·.m<l<~ a 
discussão o arlia.da a votu.çã.o. 

l~' a.n nunci~da a dis-~t~s~ão unicu,üo projec to 
n. 148, de l~-Jl, ;~utortZil.ndo o Gov!ll'no t' 
n?an<Lu· corH <H' a.o capit5.o tlc J'r;tg<J.U Vmn· 
CLSCO Cal'll.on n. an liguidatle tla. ua.ta. da pl'O• 

mo~:ão lig uollc po~tl) em 26 de a ln·U <lo 1890 . 
. N111g~em pc·! indo a palavra; é cncerratla. a 

dlSCUi:is:w o admda. a vo ta.çii.o . 
)f annun~iada a continuação da 2a diseus· 

sa.o do proJocto n. 106 A, de l90 I, autori· 
zan~o o Govern~ a abt•ir M Minísterio da 
Just1ç~ o Ncgoows Interiores o credito ne
~..s.-mriO p j, t'a pagatUo n to llo pr emio do 
Yiagmn, de que trata. o a rt. 22 1 do Codi."O 
de Ensino, conferido a Pcd1•o Dcm osthcncs 
Rache. 

Vem <t Mesa., é l ida o a poiad", a scguin;o 

:t:~Jl:lND·A 

ACJ proj~çto n. 106 A, de 1901 

.. Acct·c.~ccntc·Sc onde cunvict·:- e lU(lis 

..;000.) pa.r(l pagament~ do Pl'Om io arbitra(lO 
~~lo Governo •~o U1· • • João Pcrlro da Veiga. 
Fllllo, lento da I•'aculr.l;ulo do Diroito do 
S . P\mlo, pHlo sou tralntl ho sobt'C scir.ndu. 
d:.1_s F19anças U.'!Sim como o p t•cciso p<lr" pu
hl!caçao do I. ooo excmplrll'c:>, do mesmo 
tl'ab:tlho, na Impi'CD~L Naciunnl. 

Sala das ~ossücs, 30 de novémhro de .1901 
-Es/cpi{Q Lobo.-1-:dHal'r.ltJ P ::mcH!el. ' 

O t!i.t• . 1>a•e8ldente- 'l'oiU a pa.la.vr:J, 
o ~r. Trindade. . 

O SJt, 'I'Jtl:'-IIIADJo!- IJc.~i~ L•J <l:t p:~liwt·a. 

Ninguom mais pcdiullo :t p;tla.v t·a , ti nncor· 
rad:L a. lll~c u~~ã.o c <ttl btl:l. u. vu t.açã.u, :.ttt'•. quo 
a re:;J>r~ctlvu. Cumrnissl:Lo dú pat•ecor so bre as 
emendas otrol'eciuas. 

E' u.nnunciad:t a. ta discu.'!ll<w do pi·ojocto 
n. 142 A, de IUIO, reor"anizand::~ o corpo 
de cngcnh~it•os navaes ~ ftxaodo o pessoal 
do ro~pechvo ql~ct(J:'o oroinar lo (com pare
CCI'B.> tlas Connm~soes de Marinha e Guerru. 
e do Orci<Uncnto) ; 

O Sr. Presidente-Tem a palavl'a. 
(} St•. Barbosa. Lima.. . · 

o, SI". l3at~bosa Lima faz longa..~ 
con~•det:açõe.-; sob1·o o p rujoeto em dobatie . 

Ter•untJa pediudo q ue o suu l'P-lator na 
~'!-õl. 2~ discus~â.<>, dê á Ca.m<H'a. o~ cseLare· 
ctmoutl',; de quo cUa p t·ccisct . 

Fica adiada a discussão pela hora. 
Passa..so á. hura des~inada ao expediente. 
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O Sr. Carlos d e Novaes ( 1.• Se- de oua.tro annos, ao Banco da Republica. do 
cretario) p:·ocedo á leitura do seg1tintc Brazil, a emi~o de 20.000 :000$ em ouro. 

EXPEDIENTl~ 

Ofllcios : 

Ora, Sr. P t·e~irlentc, só o facto da. emenda. 
l'efcrida autorizar a emissão durante o 
p l'i1'l.O de quatro annos, quando o orça.mento 
tem de vigorar apen;~s duPante o Cl!:ercicio de 
1902, só esse facto é bast;~nte, além tle 

Do .Minfste-l'io da ,Justiça e Negocios Iote- outros, · para. que, a meu ver, seja preciso 
. riores, de 29 do corrente, devo! vendo, devi- examina r a ma.teria com o maior escrupulo. 
damente publicados, dous 1los autograpbos parecendo-me quo a providencia. nã.o está. 
da resolução do Cong1•esso Na.cional, proro- om condições de ser a.nnexada. ao Orça.
gando a actual se:;são legislativ<l até o d~a mento da Fazenda. (Apoiados . ) 
30 d3 dezembro do cor1·ente anno.- Intel- Nã.o tenho agora que tratar das vanta.gens 
rana, eilviando-se um dos autographos ao ou desvantagens da medh.la em si, dos seus 

·Senado. convenientes ou inconv enientes, nã.o tenho 
Da. Associação Comm(Wcial do E8tado de agora que discuti!· o caso importa.ntissimo 

!dinas Geraes, p~indo 1liversas med~as <1uo de uma. operaç,~o de tamanha gravidade ser 
JUlga de protecção á la.vourb..- Intmrada.. discutida. {L ultima hora, em cauda orç:.a.men-

Requerimento : . . . taria, quu,n~o não ha. tempo. par•a o Senado 
De Manoei da. S1fveira. Mello, pedmdo a se pronun01ar sobre a ma.teru1. 

creação de um log~r ~e cariml..oador (.].e de~- . o 11ue me faz vir ii. tribuna, Sr. Pre~idente. 
pachos. - A' Commrssa.o de Orçamento. é t·emcmorar palavras que da cade1ra. qoo 

Vem á Mooa, é lido_, apoiado e s~m debate· v. ]~){ . occup a já foram proreridas, n o mo
encerrado, ficand.o n.diada a vota.çao, o se- mento da votn.çã.o da. emenda, a utorizando o ' 
guinte a.ugmento do imposto sobre a farinb.a iin

REQUERIMENTO 

Requeiro que, por lntermedio da Mesn. du. 
Cama.ra , me sejam fornecid<~S a.s seguiu tes 
inforrnaçõe~ : , . 

a) relação nominal de todos os em.PI'~g().(fES 
da Secretaria da Ca.mara., com a. · mdtcaç-.ao 
das da.tas dt~s respectiva~ nomeações e ven~ 
cimentos que percebem; . 

b) rela.çã.o· nominal do todos os empregados 
da. mesma secretaria. qttO foram clispensados 
ou aposen~dos, com a. iodi~ção das dat0;-~ 
om que de1Xaram o .servtço e dos VOtlOt· 
riumtos quo p01·cebem. 

pm·tada em outros onvoltorios que não as 
barricas. ' · 

Por essa occasião, levantar<~.m-se varios 
collegas e protestaram contra a decisão da 
Mesa, perm\itindo que figurasse no orça
mento da Receita a emenda sobre o imposto 
da farinba de t rig(), cmend.a que evidente
mente só cahia. em um projecto que se oc
cupa.sse de t arifas. 

Por essa occasião, disso o Sr. Yaz de Mello 
que inadvert idamente fôra a emenda acceit a. 
pela Me.~a, mas, uma vez acceita, uma Vl'Z 
submcttida. ao conhecimento da. Corrimissão' 
de Orça.roento e tendo esta. dado o seu pare
cer a rl*tpeüo, não tinha o direito d<; impe. 

~la. da.s :iessõos, 30 110 novoml.Jl'O de 
- P.auta Ramos. 

190.1. dir que a Camara. sobre a mcsmn. se proaun-

o Sr. Bt•icio Filho-Sr. P rcsi· 
dento, começo pnrgunt1111do si a. Mostl .iâ 
tomou n.lguma. resoluoiio com t'Oinçã~> ás 
emendas apresentadas ao Orçamento da. F<~
zenda, em 2" discussliu. (Pause,.) 

O SR. PnESIDEN're-Náo, senhor. 
o Sa.: Barcro I<'ILHO ·- Obtida. a rC\9po~tu. 

negativa d.e V. I~K. . , H.ou o pr.imeir•o a não 
estra.ilhat' a demora. ha.vtda. rel<~tJ va.m(\nte aos 
exames da.s mo8masemenda.q,porquo, Sr. Pre
bidente uma da.s medlllas sulJmottida.s á 
conside~a.yão da Mesa é da. mais <Lita. l'~le
vancia., da. mais s6ria. importa!lcia! e por i!!8o 
mesmo axige um estudo mmuctoHo o de· 
tido, uma a.na.lyse 'tot »lha.da. 

Entre as emendas n.pt•esontu.llas, flgm•a. a. 
do Sr. Serzedello C01•l'8&, que ;~ntoriz:L o 
J?o<ler Executivo a. eotlcCtier, d u t·:~n te o Jll'i~Ul 

t1sru~ra Vot. Vll 

cia.sse. 
E' isso · que cu não deat~jo que aconteça ; 

não desQjo qu~ vonhn. ou t.ril. inadv~rtencia. 
wmpro mil. em :wsumptu~ taes ; na.(} qum·o 
quo mais tarde so di;.ra que a ma.te1•ia. 
roi ootud<Ld:~ pola Cummissão, que o parecer· 
Cb-tá lavrado, IJ.UO o R.egimonto já. não tom 
acção sobre ella. 

Bem soi, :::>r. S<d.yro Dias, quo a decisão 
nã.o foi de V. Ex. Em tudo o caso dirijo
me á. Mesa, pam que nã.o tenhamos de tí'S· 
t.emunhar mais uma. ina.dvcrtencia., pa.ra. 
c1ne nã.o tcnh~tmos de a.~distir ao restabeleci· 
rnento tio precedentes muito dcsa.grada.
vois. 

Ma.is t.1rrle, tClJ•oi occa . .<::iiio de me pronun
ciar· sobt•c o mol'I'Cimcntll d<t emonrla, tet•ei 
ocea.':lifi.o tio tHt.t~r o quo ponsu i1 respeito , 
basoa.ndo minli:~ a.t·~um<m l:: tçilo nas palavras 
que hon l.rlfll oseut.ei tlo S. L•:x. u f:J· . Minis1a·u 
1ll~ l•'<l.'l,flntla., nu seio <la Comm.issão 1lo Orça.. 
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mento. Tomei. notai:!, com as quo.es pre
tendo argumentar. O que so pas.~ou na Com
missão não consta (le documentos officiaes, 
não catá. publicano no Diario do Cong;·esso, 
mas COL're impros~o pelas folhas da m<wltã, 
de hoje, 

Nada tenho, St·. Presidente, com a Jtta· 
neit<\ pela qual a noticin. ostá. (laua. pelos di
ver!;OS orgãos de publicidttdc·, devo, enti•e
ta.nto, dizet· a V. Ex., como tenho de jogar 
com a cxposiç.'í.o ao SI'. Ministro da. l•'n.zenda; 
como não quero que minhas cii.a.ções sejam 
contestadu.s por meio do notici<~ da im· 
pi•ens.t, que n. nolicia (lada. pelo JornoJ flo 
Commercio não expl'intc, <\ mcn Yer, a 
eKactidão do quo se pttssou ; tom muléos ae
crescimos e omissõos. 

Não veemli nat'l'<tdos factos importantes 
que se passa.1·n.m. (Apoiado&.) 

Os a.poia.dos quo estou recebendo ·provam 
que a impressã.o quo Bll tivo sobro o aconte
cimento foi a mesma. que tiveram o~ttros 

· Deput.'\dos que assistit·am á. conferencia. 
. . 0 S!t. BA.RDOSA LIMA- Falta, pot• exem
plo, aquella declaração tle que o Bano() (la. 
Republica elfcctivamente é dependencía do 
Thesouro. 

0 Sn.. FAUSTO CARDOSO-E outra:>. 
O Slt. Baleio Fn,no - Sim, (teclaraçã.o 

feita nos seguinte8 termos: 
c O Banco da Republica roel'Cce todo o l1.U· 

:dlio dos poderes publioo.s. Nã.o ê um banco 
de Estado, roa2 ~ a1lmmistrado pelo Estado, 
está sob a dirc(l(,ão directa do Tbcsouro.~ 

0 SR. FAUSTO CARDOSO -,- A verdade estú 
na publicação da,' Gazela de Noticias que 
phonograpllou a 1:1cs:;ã.o da Cummissão de Or-
çamento . · 

.O Sa. Bmcw FILI!O-Ol'a, Sr. Prositlonte, 
trago este inciuontc para a tribuna, porque 
receio muito que, quando ma is tarde tenha 
de argumentar com as notas que colhi, 
v enham duvidar de minhas a.llegações, con
testa.ndo-aa com vario.• topieos do extracto.s 
dejornaes. 

Fei.ta. a presente declara-ção, (Lguartlo a . Üo· 
cisão da. Mo.qa sobre a ementla e aguardo-a. 
serena e tra.nqnilla.mente, act'(ltlltn.ndo QUO a 

· decisão será dada. com o rua,iol' escrupulo, o 
maior Cllidado c criterio, cOI.llflUO o Sr. S<.t· 
tyro Dia.s co;;tumn, delibet.·<~t·. ·(Muitu l1c11t ; 

-muito bem .) 
O Srt. Prw~JDENTI>- A Mcsu ~;dJrJr<t cum

prir o seu dever. 
0 Sn.. FAUSTO CARDOSO-Muito hem . 

o Sr. President.e llocla.ra. quo 
finda hoje o pr a?..o ma.rcarlo pelo Regimento 
Jl<n·a recel>ct· cincnúas , o projecto n . 247 

B. de 1001, relativo -ao Orçamento da. Via
ção, para o exercício de 1002,. em 3a dis
cussão. 

Foram :~.prc.scntadas na sessão de 30 de 
noVIl111bro, ao· JlroJecto n. 247 B, de HJOJ, 
fixn.noo a dospE~za. do Ministerio· d~ Indus
tl"ia, Viaçilo e Obt•n.s Pnblicn.s, pa.l'a o exev- · 
cicio de 1902, as ~egnintes 

EMB!>iDAS 

.1o lJ'·oJrJcto n. 217 ÍJ, de iOOf 

(Orçamento da Viação) 

Fica o Governo autol'iza.do a. contt•ata.r 
com o · ongonlteiro Aa.rfw Reis, on empre~a. 
que ellc tormar, ou com quem melhores 
vantagens olfol·ocor, o a.ngmonto do a.otual 
supprimento de agua a Capital l<'Hdet'al e 
seus sulmrl>ios; obscrv<1.udo-se as bases se
guintes: 

1°) Nã.o haverá. a.r>rcndamooto !lO serviço 
do abastecimento. O contratante, }lorém 
ficarcL obrigado a executar, por ~ua conta. 
as obras e trabalhos que forem riccnt~.~a.rios 
para: . 

a) melhorar dentro de dous annos, o 
actual servico, rect ificando as captações 
existente~. eífectua.ndo outras,. de modo a 
elevar· o actual suppriment o ao maximo 
que coroporta.rem a.s aetuaes linhas geraos 
de canalização, repara.ndo o abastecimento 
das zonas elevadas da cidade, r estabeleceu· 
do ás proprias funcçõcs os reservativos com
pensadores, formando AID pontos adequados 
os de accumulaÇlão c suustituindo por enca· 
naroontos de ferro os antigos de chumbo; 

b) elevar. no pl·a:;o mínimo possi11e1, o sup
prilne11to de agua <~ cidade e seus suburbios 
<10 1ninimo de 400.000.000 de litros diarios, 
derivando para isso agua ela parte superior 
do Pimhy, ou índoprocurar ()Utro. 

2°) Todas all obras c tt•<\balhog a· executar· 
scrã.o preccrliclos de estudos tcchnlcos, or ça-
montas ospecifica.dÇI~. etc. approvados pelo 
Governo,e o contt•acta.n"te gozará do direito 
1lo des(l.pl'opriação por utilidade publica. de 
accordo com a legislação vigente. 

:Ju) Os pt•ojcctos a cx('cutu.r ser ão organi
zàdos de mudo que o supprimento de agua, 
1los J.ctuao.~ ma.na.nciacs soja utiliza.do exclu
sivamcn~c p<W<L os uzos domesticos da popu
la~l<'í.o , sendo a rlistribuiç;1o a domicilio feita 
polo dystema. das pennas tlc a9ua,ou dos hy· 
dromotros, sondo o novo supprimQilto utili
zado pu.ra uso~ indnstl"iacs, hyglenícos o pu-
blicos. . 

4") A' medida-quo a.s obras forom executa
das, sorão entt•egues ao Governo, quo :por 
seu~ <tgcJltcs dirigil.·•t os serviços de abast<!~ · 
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cimento, pa1'a cujos encargos t.cr.á o pro
dueto das ta.x:J.s de ponnas do agua, ou de 
bydrometros, conforme . o preço e base que 
convenciont\l'cm entre s1 o GoYerno e contra
ctantc da& obras. 

5°) o Govemo pagat'ti 7 • f. ao a.nno pelo 
capital empregado effectivamente, do accpt•uo 
com os orçamentos approva.dos, de Jtwos 
e t!mo1·tizaçt"ío pelo tempo neccl'l:Rü·io o con-

. tractos, findo o qual ostarã.o resgatados pelo 
Estado todos· os onus relativos a esses tra
b:~.thos, que delles tomará. po~e . 

6•) O Governo concederá. :l ompreza. : 
a) direito .do utilizar ~ a.guas. do Pira.by 

para. producçã.o de cnerglil clectrJca. c1ue ex
plorará. em seu proveito, fazen<lo um a.ba

. ümcnto pal'a. a q tte f o\ preci,;a. para. o ser-
viço yublido d<t União ou Mup.icipal ; . 

.AG art. 1°, n. 8 (ga.t•antia. de jm•os): . 
Mantenha-se n. verba do projecto da .Com

m issão, eliminando-se o augment.o a.ppro
va.do na 2• discussão. 

Sala (las sessões, 30 d0 uc-vembt·o de 1901 ~ · 
- Pm1l11 .Rct'liWS. 

Ao a.t·t~ 1~. n . ll (F . Acudo do Quixadil.)f 
Ma.ntcnha.-so ~ verba. do pro,jecto da. Com

missão, quo ora. a mo.~ma que flgut•ava. no , 
or·carnento antcl"ior (09:600$}, visto n. nossa 
situaçito financeira rnío estar tão folgada e 
nem trio '!'estabelecidas cu cmdiçlles de no.~so 
C'l'i:dilo (pàn:cer da Gammissr1o pag: JJ. · I O) · 
que possamos dar gJ'U.IlLlC. desenvolvimento · 
ás nossas obras publicas o mclhor·amentos, 
embora necessaJ.:ios. 

Sala das SesSões, 30 de novembro de 1901. 
·- Paula Ramos. 

b) o uso e goso, p~lo te~po que conv101~, 
da Estt·ada. do Ferro do R1o ·do ouro, olm
gaodo-se a. levar os trilhos ate o ponto de 
captà"('ito d<L<; agnas do Pira.ny, e ao mur na AdLlitivo ~o art. 4o : 
Ponta do Cajit, paro. fa_cilittw a execução dos A disposição constante do n. IX tio art-. 22 
tl'abalhos. Os tm1m.Jhos, rnatel'ial, systema da. lei n. 652, de 2:~ 1le <lozembro d11 1899, 
<le tracção ser·ão mel.horados i!e accordo com quo o art. 4° do projccto n. 247 B muotc!m, 
o Governo, que terá. direito ao que exceder SOl.'á assim redigida: 
de lO % da renda. liquida desta. est1•ada « Fica. 0 Poder I~x.ccutivo a.ntol'izado a. 
sobre o c:1pítal eiTectiva.mente gasto. a.doptar 0 alvitre que julgat• mais convo-

7•) O Gove1:no facilitartí _ao contrac.tante niente para conclui1· 0 peolongamento da. 
todas as l'elacoes com a Prefe1tnra Mumcipal Estrada de Fel"To de Cacequy ll Uruguayana
e com o· Estado do Jtio para. oxocução_ t!e executar 0 ramal de sa.nt'Anna. do Livra; 
obras, captação de man~ciaes a tudo que to~· . mento; :prolongar a Estrada de Fel:'ro 9cn;. 
nocessa.eio para execuçao do controcto .-Mt· tral do Bl'azil a.té curveUo; alargar a bitola. 
?"anda .Aze-vedu, · do ramal do S. Paulo; construir o ramal da -

Additivo: 
Fica o Governo autorizado a contracta.r 

o ()Sta.belecímen"to de um appa.t•clho !lo carga. 
e 1lese<U'ga. no por ~o da. Forta.lezu,, medinnte 
o pa.aamonto de taxas prévb.mente estipllla
tla.s e sem privilegio . 

Halu 1las sessões, 30 do novomln•o do H)Ol. 
-Joc1o J.ope., .-Thorrw; Oa"l>alcanti,-Agapílo 
dos .Snn tos. 

Ao art. 2n n. XLII: 
Supprima-~o. O saluo ua Estmda. dn Fot'l'O 

Celttral !lo BrJ.ziL devo ~ct• incorporado ú. Re
ceita. Gera.t dn. Re:publica, na l'ul.n·ica Intc
l'ior, de à.cco Nlo com ::t lei n. 7 4!, de 213 de 
dezembro do tltl HJOU. 
·' Sala. das sessõo.~ , 30 de novembro 1le . l 001 . 
Pav.la Ramos. · 

Additivo: 
éontinúa em vigor o n. X. VIII do a.rt. 22 

(]a lei n. 652, do 23 do novombt·o t!e 
1899. . 

Sah\ das sessõos, ·30 do novt1mbt·o de 1901. 
::..pau1a RlLmo.~; 

·Estrada de Ferro centrai de Pel' lia.mbuco 
pa.ra. P esquoira.; prolongar a Estrad!\ de. Ferro 
de Baturité; construir o ramal tla Estr'l.da. 
do Ferro Comie d'I.;u, da. La.goa. Grande á. 
Campina. Grande e construit• o ramal da. 
<4Centra.l Bahia Railwl\y» pa.m Mundo Novo; 
não podendó dar garti.ntia.s do juro:< o nem 
subvenção. 

§ l. • A execução da.'! obras da. Estrada de 
Ferro Coa trai do Br<LZil iicartl. a. cargo da. 
directoria da mesma estrada; a oxccuçã.o das· 
outras, porém, si o Gove1•no entendel' que 
nuo as deve fazer por administração, será. 
confl.ada a quem melhores vantagens o!To
reeor, mediu,nto concul'renciu. publica.» · 

sa.la das se.>:!ões, 30 do novembro de 1901. 
Paula Ramcs. 

Ao a t•t: 1•, n. 7 : (subvenções áS compa
nhias do navegação) IICOl'OSClHlto-so: Ocnodo 
o Governo au.tot•izado <t C<HltompllLl.', IUL 
escala do nor te, do Lloyd Bl'azilnll•,,, u .llOt•to 
de Ara.ca.ju, pelo monos com mn:~ \'lltf{om 
mensalmente. 

Sal:>. das sossiíos, 30 <ic novomh1•o rl•1 HlHI. 
-Rotlrigues Doria, 
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Oude conYier : 
Da. yerb..1. dcstimula. á. rev isão tla l'l~uo <lo 

encanamentos do aba.st odmento do agn:\ da. 
Capital Fedc!'al, o :lci)uisição do novos ma· 
na.nciaes, appliqnc-sn SO:OOO$ no ]Jrolonga
mento tia. camLliza~.ã.o de S:1nta. Ct•uz â. Se· 
patiba., allm de . abastecer do a~w~ essa. 
população. 

Sala da.s sessões, 30 do novembr•o d.e 1901. 
- At'gusto de Vase<mcellos . - Sá Jlnil·c . 
Celso dos .Reis. 

Accrescerite-sc ao art. 2" : 
Fica. o Governo autorizauo a incluir• nas 

v iagens dÓ Lloyd o pm·to de Sa.ntarém, no 
Estâdo do Pará, utilizando-se para. isso das 
viagens q11e são fui.tas ao porto 'lo Obül.os, as 
quaes passa.rã.o :~ ser• feitas eJ.ltemada
mcnte. 

Sala das sessõc>, 30 do novembro de 1901,
.Antonio Santos.- A'r'thtw Lcmos.-Hosanaah de 
Olivcira.-A. Imlio do Brazil.- Carlos de 
NoMes.- Gavriel Salgado, - .Sá. Peirr:oto.
Albuqucrque Sere} a. -Ca?'las Marcclli'IW, 

decrP.t.fl n. 2 . ft:~O. dP. W !lo fevel'eii'O t.l.e 1896 
cuja. J ispositfi.o ç~H~ti rn1a t\111 'VÍf,'()t·, na vi: 
gcllCJ:t d<~:>tc mtCl'ütcw. 

s:tlil. u:t:> sessões , 3CJ t.lo ll<Jvcmbro d(l l 001 . 
-Nclsnt~ · de VascoHcel/.os . . 

F ica. o Poder Hxecuth ' o aut orizado a. nmn
ua.t' i niciar o se>rviço postal :t bm·do dos pa
quetes subven:}iona.dos p olo Governo, sendo 
incnmuido um Qfficial d a. Administração dos 
Conelus _do Districto Federa.! para., na. q,ua.li
dade de agente postal, closompenhal' (~quel!Cl 
sm'Viço, de a.ccordo com a~ instrucções reglt• 
la.mcntal'os o cspeciaes que forem cxpcili<ta~ 
pela respocti v;~ 1lirccioria. . 

S:tla. das sossõos, 30 de novembro do t no 1 . 
- N elsor1 de Yascvncetlos. 

Ao§ g• do art. 1• (Estl'a.da. de l"crt•o Con
"t t•a.l do Brazil)- Rostabeleça-se a. impot•t..ai!Cii\ 
consignad:J. n:1 ta.bclla. da. proposta •lo Gu· . 
verno pal'n. gra.tiftcação aos e mpregados des
tacados par a. servirem nos !oga.ros i nS<t
lubt•es. 

Ao :wt. 2• § X!ll. Supprima.-~e. 
O Governo estalJclecor<l em todas as es- Ao a.l't. 3• accresccnte-sa: 

tt•ada.s de ferro da Uniã.o,uma. ta. ri ta eSllecial, 
unifol'me, a ma.is modica possível. pa:ta. os O Governo é autorizado a abonar ao :pes
productos nacionacs destinado~ ú. expor- soa.! da. H.Bpartiç;ío Fiso<tl (n. 13 da. ta.bella.j 
i ação, tomandú como l):tsc o valor commor- para dcspeza.s de tl'anspor te com gm.tilica.çi'i.o 
cia.l dos refm•idos pt•o,iuctos, podendo at\- di<1r ia a.té o maximo de 8.~ sem <Ougmonto 
gmonta.r as taxa:~ de pa.ss<tgciro~ c 1ucr ca- de. despeza u tilizando- SI} ·paL'a c.~so fim ria. 
dor•ias impot·tu.das. contribui~o da co~pa.nhia. l!ity Imp1·ovc-

Nas estt•adas arrcndad ;~s c nos ptwti- ment.s, ll i\ Impo!·tancJa de BO:OOCJ$000: 
cula.rcs, o Governo cntral'<í. pU.l' iL tal tim em S<1.ta: das sessões, 30 do novembro do 1001 
accordo com os l'CSpcctivos m·r•eiHlatat•ios ou· -Ba1·bosa Lima. • 
propriet..-n·ios . · 

Sala da.~ sos~ücg, 30 llO novomht•o da !DOI. 
-Gomes rle Ma!tos.- Pedro Pemambuco .
Atltonino Fialho.- l ,'Jrzacio 1-'ostu,-Ennil·io 
Coulinho.-Estacio Coimb,·a.- Jnito Vie.i1·a.
Bt•icio Filllo .-J14lia de Mello. 

Mantenha- se :\ autorização contilla. na lei 
do Orçamento em vigor·, para des:peadm· a 
quantia quo for necess;w.ia. com a acquisição 
de mana.nciacs pa.ra. o ahi1stecimcmto de 
agua <la fl'oguezia. da Ga,vea. mclhorantlo 
a.sstm o abastecimento das . fpeguczias ela 
Lagoa. c Gloria. 

S;~la da.s sossues, 30 uo novembr·o lln 1901. 
-Celso dos R~is.-AugtHto de Yasconccllos.
Hem·ique Lar;IJcn - Raul B arroso. - Oscar 
Godoy . 

Ondo convier accrescent e-se : 
Pie:.~ revogado o al't. f~7 da. loi n. 560, de 

31 de dozembl'O 1le 1898, na .. pa.t·te relativa. 
a o a.1•t . 3.J.l elo J•egula.mrmto cxprlil i<lu com o 

Ao § 9" (E.;trada do !~erro Central do 
l~razil) 5'1 dl vi~iio:-Ondo se 1!\-Eventuaes
Pa.r·a. a.ttcndct' a. quaosquor dcspozas impr<~ 
vHta.s o nocossaJ·ias - ou Á DEf 'rcrENCIA. 1m 
CRSlllTOS DA VERBA - 700$, d ig :L-se-Even· 
tuacs- J?ara dospozas impt•cviHta.'! e urgentes 
200 :000:5; (Para de{icienciu de craditos na.~ 
Wl'l)(ls do Orça.monto h o. a instituição do~ 
crcditos suppleméntares dovirlamentc funda
m entados) . 

Sala das sessücs, :lo do novcmbl'O do WO 1. · 
- Barbosa Lima. · 

At1 § 9", 4• div isão - M:\to!'i.al: dormentes. 
otc . , reduw.-so u. 1. 000:000$000. 

Ao mesmo § 9•, 2' divisf•o - Matol'ia l : J'P.· 
du.za.. so a. 500:000$()00. 

Ao '.nesmo § g•·, 1o~ d.lv lsiio-Ac(lllisiçíi.u de 
mn.t.erml roda.nt.n, etc. : l'GdHza.-se a. rAi s 
1.200:000$000. 

Sa.la. da.~ sm;sõns, 30 1l o nüvemhl'o do 1901 
-Brwliost~ Límct, ' 
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Ao u,rt. 2•, su])primarn-se com o § II todas 
a.s .-...utor~zuções para. despeza com <I con
struc~.ão dp, linhas tclcgraphica.s, em geral 
de interesso ~tadual, na importaacia. total 
do 340:000$, não fali ando já nn.s novas con
strucções sem limitação do despoz,~. 

Sala das sessões, 30 de novernbt·o lle l!Jf)l, 
-Barbosa Linw . 

Art. 2" n. li: 
Ondo se· diz: It-a pemil'im a Rio Novo, etc. 

diga-se :-- Cachoeiró de Itapemirim a. Rio 
Novo, etc .. 

Sala das sessões, 30 de novembro de !901. 
- Pinltei1·o Jw~ior.- Jose Marcel/.i?w. -Jose 
Monjardim.- Galdino Loreto. · 

E1nenda substitutiva ao n. 18 do art. 2° do 
p rojectt> n ., 247 B 

Fica. o Governo autorizado a entral' em 
accordo com a. Companhia Victoriu; a. Min~ 
p~ra quo a concessão a. que se r efere o de
creto n. 1. 082, de 28 de novetb bro de 1890, 
na extensão verificad;1 pelos estudos já ap
provados, comece na cidado da Victoria 
pu.sse por Peçanlta, seguindo dahi em dcante 
na direcção quo o Governo opportunarnonte 
determinará. até prefaze-r approxima.damen.te 
a. extensão approvada., conservados pa.ra o 
coroe~o e conclusão das obras os prazos con
stantes do contracto celebra.do parr.t a 9X
ecução do citado dcct•eto n. 1.082, de 28 de 
novembro de 1890, ficando extincta a. con
cessão foi ta. ~lo decret o n. 5G4, de 12 de 
julho de 1890. · 

Sala. das scssõe.<J, 30 de novembro de HIO! . 
-Jose Mar ccUino.- Pinlu:i1·o Jun -'o1·,- José 
1Jfonja1'dim .• - Galdino Lorcto . 

Onde convier: 
Art. Na vigencia da presente lei o Go

verno providencüm1 pwa. que nas estr<t(las 
do ferro fcrleraos, arrendadas ou nã·), e nas 
de concc:~são tedet•al , a fixação dc>s f't·etes dos 
·gencros de :producção nacion •~l. especial· 
mente dos de primeira n ocossidadc, obecleça 
ás seguintes rcg1·as: 

As tabella.'l dos preços elo transporte serão 
formadas de uma parte movei e .outra fixa; 
esta r epresentará o preço da cargo. e descarga 
das mercadorias, sua guarda e da responsa
bilidade por e!las , além da occupação do 
material ; aqucll<~ vari;trá de acconlo com o 
percurso. - Os olomcntos ele I·emnnot•u.l/ào 
que compõem a par1.c fixa d;ts tal'ili.!.S scmi.o 
estabelecidos tendo-sa em visti~ •~ Clljmcidatlc 
conkibutivu. dt~s mercauorhts, o ~eu vo
lume e poso, bom como os riscos a quo es
tejam expost a-s . 

Sala das scssõos, ;:li) de novembr o de 1901. 
- Luiz :Pi::u, 

Verba XI!I - 2"' Divisão - Repart ição ~ · 
meltloramcntos da rêde de distribuição . 

Onde s e diz : 
25 Soldadores a &.j;ooo em 300 dias 37:500$000 
5 Carpinteiros» » » » » 7:500$000 

12 P edreiro8 » » ~ » >> 18:000$000 . 
5 Ferreiros » » » » » 7 :500$000 . 

Diga-se como cst ú. na tabella. do a etua : 
exercício or çamenLario ( 1901): 

22 Soldadores corri a diat•ia. do , 
Q,$000 em 300 dias .. . .....• •.. 39:600$000 :-

5 C<~rpintl)il•os com a. diariu. de 
6$000 em 300 dias.. . . . . . . • . . . 9:000$000 . 

12 Pedreii'OS com a. iliat•ia. de 
5$500 em 300 dias .•. ; ........ 19:800J;OOO 

5 l~erreiros com a. dial'ia. do 
5$500 em 300 dias ... . ........ 8:250$000 
Sala. tlas sessões, ao 1le novembro do l fJOl. · 

-Hen·riqu;e · l-r.r,gr.len. -

Verba. XIU -:~a -Divisão - Repa.mção a ·· 
melhoramentos da r i:\(le de distribuição. · 

Pe.'>Soa.l : 
Diga-se: 

6 Cooductores de volantes dia· ... 
rista.s .... .. ..... _ .. _. _ .. . .... 14:400$000 

5 li:ncarroga.dos de deposito a. 
5$500 em 300 dias em vez de · 
annua.l....................... 8:250$000 · 

5 Canteiros a 5$000 em 300 día.s 
eru vez de 5 calQet eiros ..•. .. 7 :500$000 
Sala. das sessões, 30 de novembro do 1901. · 

- Hcnriqtte Lagden . 

Verba XIII-3" Divisão-Deposito Contrai. 
Ondo ~e diz: 

1 l<'oitor com a dia ría. de '!..";5()(J-.:l :G-12$500. 
Diga.-se: 

1 Foitot' coru ;t cli<1.1'iu. tlc 5$00D--l: 825$000 
Sala das flC.>Sõos, :.10 de novcmhro de L90 l. 

-llcm·iq1<te _Layden , 

Verba XIU- 2"' Divisã.o-Deposito Contra.!. 
Onde se diz: 
Cinco traballmdu1·os á. 3$500 em 300 dias-

5:250$ 
Diga.-sc: 
Cinco tt•a.lm.llmdol'OS á :l:i:51l0 em 365 dias-

G:212:j;50il . 

Sa l:! das Sl~~si'ic~:, :!IJ do novembro dol901. 
-llen!'iquc Lagdcn. 

Onde couber : 
Fit:a v Governo autoriz-ado a fazer contar 

o Pl'(~ZO, P<W;1 a conclus(\o tl<~ CQn~truccã.o do·', 
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·primeiro tr·echod<~ Estrada do Ferl'O de Cat<l
lão a Palmas,da data da inauguração da esta
çiio de Cat.c<tlão da. Estrada de Ferro Mogyana, 

_ obrfgando-sG a conce~sion:wia a entrar em 
accordo com a Estrada doFeno Mogyana par::t 
conclusão do trecho de Araguary a C;Ltalão. 

Sala (hts Sflôsõcs, 3() de novembro de 1901. 
- Y.i1'(Jilio Brigido.--Henncnegildo ele Mo,·aes. 
-Teheim IJrand<io. 

Substitua.-so o IX do <~rt. 2• polo seguinte: 
IX a incluir na,s viagens rlo Lloyd um por· 

to de escala, na ba11ia de Ttrtova, nas mes
inas condições em que eram foihs as vbgens 
•-~o podo da Amarração,m<wcaudo o GovoJ•no, 
de accordo com a companhia, o ancora.dou
ro dos vapores, conforme mús convier ao 

. interesso publico. 
Sala das sessões, 29 rlc novembro dr~ l\JO I. 

-João Gayoso.-B. A1·tlnw.-.lnizio de Ab1·eu 
_-Joaquim Pi1·es. 

Ao n. vn·do <Lrt. 2° accrcsccnte-~e: c aos 
Club:> Militar e Naval. 

Sala das Sl)SSõcs, 30 de novembt•o do HJD.l. 
- .:J.'homaz Cavalca~tti. 

Accrcsccn te-se OUllc convim· : 
N. A conceder aos Clubs Mllit~u· e Naval 

a mesma reducção na tax<L t.eleg l'aphica. (lttc 
estii. estabelecida. para <t impt•cns<.~.. 

S:da. (las sessões, :~o de novcmhro de 1\JOI. 
-Thomaz C(!'Valcanti. 

Onde convier: 
As tlespc?;a~ ele fi'sc1dizaç·ã.o tlas estra~las 

arrenda• las, :~ c1ue se J'ofllt'C o n. 25 do a.t·t. ~29 
(l;i. lei n. 746, do 2U de dezembro de 1\JOO, 
serrw PILga~pclas (iUOt'IS J'ornccillas Jlill':L ()S~O 
fim con~ta.ntcs dos contmctos do ai'l'cnda
mento. 

Sal<L das sessões, 30 de novembro de 100 l. 
-Sel';;edelio Con ·êa, 

E' o Govm·no autorizado a conccclcr a Luiz 
Henl'ique Libetal ou á cornpa.nhia que org:~
nizal', o diJ•eito (ic oxplo1·al' nas :\guu.s do 
littoral da Re-publica, ontl'c os Ca.lJos do 
s, Tllomé e Santa Mu.rtha, a inuustria da 
pesca, conservaçãr> por meio de fl'igorificos, 
salga. e scccn; de peixe, com os mesmos i'avo-
1'08 e obrigações constn.n t.cs do uecreto n. ll(i, 
do 29 tle outu}n'o de 1892, salvo, por<íro, a 
isenção doo imposto.~ do con~uruo par" os 

- productos da rercr•ida ínllns1;ri_:L. 
Sala das sessões, 30 ([e novembro do 1901 . 

-Arthtw Lemos.-Indio do Bra:;il.-llosan
nah ele OliveiJ·a.-Antonio Bastos. 

Accrescentc-se onde convier: 
Fic;t o Govemo autorizMl.o a contt-act;tl' as 

obras do por~o (lo Pema.mbuco com quem 
melhores vantagens o!rcrecer, meclia.nte con
ctu•rencia publica, alJel'ta no Bt•azil·e no ex
tedol', pelo p1•azo de seis mezos. 

Sala das sessões, 30 de novembro do 1001. 
~B·dcio Filho.-Ermirio Goutinho.~C!elso de 
Souza.-Teixeira de Sà.-Julio de Mello.
Pe,·eira de Lzp·a.-Estacio CoimbYa.-Perlr o 
Pernambuco.-Joúo Viei1·a.-Médeil·os e Al
bwzum·que. 

Accl•esccntc-se onde convier : 
O cont.racto que se fiZ('l' pal';~ as ob 1·;~s do 

porto de Pern<unbuco ficcwá. dependente, 
para su<t execução, da <tppt'vV<H}ão (lo Pod'}t' 
Legislativo. 

82-la das sessões, 30 de novtJmhro do 1901. 
-Celso da Sou:ra.- Bricio Filho.- Julio de 
Mello.~ Teix!iim ele ~â.- P 6reira d(~ Lyra . 
- Hst<lcio Ooimb1·a,- Enni!·io Ooutinho.
Pedro Pernambuco.- João Vieü·a·- Esrne-
1·aldinn Bandeír_o..- Medei1·os e Albuque,·que. 

Em vez dos§§ Ili e IV redija-se <tssim: 
a de~pendm· :ttéa quantia de 100:000$ com 

aquisição de sementes e plantas para set·em
distl'ibnidas pelos agricultores e com o pa
gamento de passagens e seguros de a.nimaos 
de raças c a valia r, bovina., suina e la nigcra, 
rept•oductores de ;tinados a cstab~lecimcntos 
agl'icolas ou p:1storis, devendo as requisições
paL·a. importação desses u.nim:lCS ser feitas 
directament(l a.o Governo, que t cl'á. mui to 
em vi.~ta a di~tl'ibui~,[o mais oquita.tivu. 
possível pelos Est;~dos. 

Sa.!<~ tias scs~õcs, 30 tlc novembro de 1001. 
Antonino F"ia/ho. 

Entro as <Lu1.orlzações. flUO tlcvom ~c r ma n
tidas no exercido de 1902, indwt-~c ta.mbem 
,~ do orçamen t;o da Industr•ia para 190 l, se· 
gtinüo o (].Ual o Governo fica a nt:Jrizado a 
abril' o credito preciso pam a acquisição dos 
ma.na.nciaes necessarins ao ahast ccimen t o 
de a.gua no districto da Gavea. 

Sala. das soasõc.>. 30 de novembro fie l 90 l. 
-ldneu Jlü tcltado, 

E~nendíl. substitutiva ao n. 12- 0l>l•::ts Pti
b licas da Ca11ita.l Federal-5a di visilo - Es
traila tlc Fet·t•o do Rio rlo Ouro. 

Retli,ja.-sc do seguinte modo: 
Pa.t·a g ratificações t l'imeOS'-'OS dq 10 °/ o, 

em iucnticas cit•curnstancias <i.s da E8-
tl'atht tle Fen·o Central do Brazii, . aos seis· 
ompt·cg:1uos do ·escrí}Jtori() da. ttrlmínistra-
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· Accrosccnte-Re olllle convier : ção da F.~_tradn e <LO agente da esta.,:;Jo· 
contrai .• ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:00&.:;000 
Para dospezas cvcn tu aos. . . . . . . . 2:000$000 
Tot!!-l'(ftca sendo o mesmo, pois· · 

nao ha augmento de vot•ba). . . 5:000$000 
Sala das sessões, 30 de novembro de 1901. 

'-ldneu Machailo .-Herwiqt!e Lr.!gàen.-Au-

E' o Poder• Executivo autorizado a substi
tuir o regimen da garantia llc juros, em ouro, 
de que gosam as companhi<1s llo estradas de 
ferro que · já tcmham iniciado trabalhos de 
constrncç1Lo, pelo seguinte : 

a)·Medh\nte as garantias que julgar con
venie~to estabelecer, para as~egul'ar a. con
strucçao total das linhas· concedidas, con

Emendêút verba 13 .. « Esgotos da Capital» tra.ctará. com as companhias a construcção 
Fica autorizado o Governo a conceder ao em globo das estradas, por conta. do Governo, 

~SS?al da Repartição Fisca.l a 'gratHicação que lhes paga.rá. .. o cust~ da~ obras, nã.o .ex.ce-

gusto de Vasconcellos. . . 

dmr!a para. il•a.nsportes até 0 maximo de .den~ de 40_: 000$ por l~1lometro , em ·.tttulos 
8$, sem despoza p:ua. 0~ cof1•es publicas, ser- de 4 I o de Juros e l /2 • I. de a.mort1zaçao, 
vindo para isso o excesso da coni;ribuiçã.o de em ouro.; . . • 
80:000$ com que concorre a compt\nhia. . b) A .lmpor-tanCLa dos o~·çamentos. sera. 

C! .. I d -
30 

d b .. d 
1901 

convertida na mcsm:t espoc1c da dos t 1tulos 
'"" a. a.s sessoos, e novem ro e • a omittir ; 

-FrGdenco Bcn·ges. c) Os pagamentos serão realizados semes· 

Fica. mantida a...autorização confet·ida ao 
Govet•oo pelo art. 25, lettra a, da lei il . 560, 
do 31 de dezembro de 1898, pelo prazo da 
clausula XXIU do decreto n. 1835, do lO de 
outubro de 1894·, incluido na oscala o poPto 
de Acarahu,. e respeitada. a dbposiçào do 
art. 18, da lei n. 939, do 26 de setembro de 
1857, comtacto que a. disposição da. claúsnla 
XV, das que acomp ftDharam o decreto 
n. 3. 979, de 28 de março do corrente a.nno, 
Ae torne obrigatoria, nã.o só para todos os 
navios da. navegação subvencionada, mas 
tarobem para. quaesquer outras embarcações 
qtte possuir a compa nllia. 

Sala. das sessões, 30 de novemhro· do !901. 
-João Lopes .-Thomr.u Ca11alcanti,-Agapito 
dos Santos . 

Onde convier : 
fo'ica o Governo autoi·izaolo a. incluit• entre 

a s escalas da linha nortl'> da. Companhia Per
na.mbuca.na. de Navegaç.ão. SCJio augmnnto de 
dospoza, o porto do Acara.hú, .-no l!:sta.tlo do 
Cear<~. obrigando-se a Comp;mbía a. ·fazer 
tocar a li, mensalmente, um do seus vapores. 
Essa. obrigaçãocomeçará de vi!?Ol'ar depois de 
construida a linha telegraphlc<l entro esse 
porto o a cida.<le de Sobt•al. 

Sala. das sessões, 30 do novembro dtf 1001. 
Vi1·gilio llrigido. - Gonçalo Sottto. - Sergio 
Saboia.-Tlwma:: Cm>lolcanti. 

AecrosMn tn-so ao X uo at• L 2" : 
••. com a. cla.11suhL de fazm· <lua..~ via.gons 

monsacs a.o pol' to dtt Am<n'l'a.t.'i~o ou ao de 
Cajueiros. 

Sala das sessões, 30 do novembro de 1001. 
- A1<ti zio de 1ibmu.-João Ga.yoso.-R, r1rth-m•. 
-l. Pires. 

trai mente por obra. feita e medida, devendo 
a con~trucçã.o ser atacada por trechos sncces
sivos, previamente determinados pelo Go
verno ; 

d) A' medida que -as linhas forem sendo 
recebidas pelo Governo, p:l.l'~ serem entre~ 
gues M t rafego, sei'ãg arrendadas á.s mesmas 
companhias, por prazo não excedente de 60 
annos e mediante o pa.gamento de quotas 
variaveis· entre 5 •;. e 20 •; .. da renda. 
bruta; 
- e) Poderá. ser empregado o mesmo pro- · 
cesso para a oons~r11cção dos prolongamentos 
dilS e~tru.das de ferro foderaes arrendadas, · 
destinando-se neste caso as contribuições dos· 
arrenda ta. rios, de que trata. ê\ lei n. 581, de 
20 do julho de 18911, a. occot•ret• ao sot•viço 
dm titulo~ e'mittidos, m<~ntida p<tra o excesso 
quo dcllas rosulta.r a. applicaçã.o determinada. 
pala loi citad~\. 

Sala da.s sGssõos, 30 do novombt•o do 1\.JJl. 
- Fmncisco St!. 

Ao a.rt ,.1•- Suppt•i;n<L-:50 o n. XXI. 
SaltL da.~ sessõc.~. 30 de novembro de 1901, 

- Francisco Sei. 

Ao § go do art. I o : 
Da. verba. 1>arn. acquisição do material ro· 

dants o do tmoção sc,ia applica.da a verba 
<lo 200:000$ para. cicoentu . vagões de bitola; 
larga, do grande tonelagem, para transporte 
do minorio c carvão na Estrada de Ferro 
central. 

Sala. d.as sessões, .30 do novembro do 1901 ~ - ' 
-J. A. Neiva . 

Ao ~ l)o tlo art. Jo : 
Da. verba <letorminud<t P<tra Obras Novas 

da s• dlvlsão saía o. impot•ta.ncía. de 100:000$ 
parro, SOL' collor,\l~do tun krcoil·o tt•ilho desde 
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a ~sta.ç,'i~ de L:U'ayctte á de Gugé.~fim de sor 
umfot·tmzacta. a. bitola. ne~:u kc:·~ilo da linha 
do cen&ro da Estt·Mla. de l.~crro Ceut t·a. l do 
Bt·azil. 

& la düH sessões, 30 dt~ noYemLt·o de l~lO l. 
- J. A . N diWJ. 

Fol'a!U apl'esHutadas :O <~ sessão dn :'W de 
. novembro,· a.o p rojecl;u n. ~03 B, tll1 l\/01, 

fixando a. despezu. do Ministcri·o da Guerra 
ll<ll'U. O CXel't:ido de l90B, a~ iJCguintO.'I 

EUI::NilAil 

Ao 21r<devto n . 263 D, do J!JVl 

(Or\:•uncnto da Guot·rtt) 

VI. A dottl' ao Clui.• Mílitar um tert'l'llú 
com predios equtva.lentc~ <10:> que fot·a.m 
d oados i\0 ClulJ Ntwa.l, ou um IH·cdiu de 
va.lor cquiY~tlo ntu Ü-<l HO!la doaçilo. 

Sa.ht das Hes::;üos, 30 do novemln·o tle 1 \)01. 
- Thonw::: Cuvr"lcaati . . 

Para. o general do bt•iga.da. ou 
_ contr a-a.lroira ntc . . . . ...... . 

P•.tra. o coronel. on capitão do 
mar e gaHI'l'i\ .• . . .. .... ... . 

P:\I'a o t enonto-corouel ou ca
pjl .. 'ü> de frag<1,ta, . •. . . . . .. . . 

Para, o major ou capiti"ío-te· 
nente ... .... .... .... , . . .. . 

Para. o c<tpitão ou I" ·Lenento 
d atll'llHUf<l. .. .. . ... . .. .. . .. 

Para o tenente ou 2'' tenente 
ü:1. a.t·m:td<~ ... ... . : . . . ... . . 

Par·a. o a lfet•es oti 2• torrente 
e gtH\l'd<Hua.riuba. . .•. · . •• . . 

10 ditai! 

8 ditas 

7 di~s 

6 ditas 

5 ditas 

4 1/2 ditag 

4 ' ditas 

E' preciso notu· que então a et.u.pa d:~ 
praça de prot n :1 Ca}lita l l~edm·<~l e em a,lguns 
Es t<tdos "nst;a.v:o. a l$;000 c a.b:âxo; lWl' isso, a 
~abolia acinm t t·azÚt em l.'Hlaçii.o ;\. contid<t na 
mensagem tno'" gJ'a ndc t·educção de despoza 
nos Jlostos ~uperiorcs, u fazia. a. dis tr ibuiçã o 
d;~ etap:1. cquitativ;tmente . Assim é que, · 
on-tr e 0~ })O.~ I;us dos ofilc i;>es gaocraM, tt r azão 
dos t er·mos rla. pt·ogressii.u ~~ do duas etapas, 

O benemurito mai'L'f.:hal Floriano Peixo to, cni.t·o os oificiaes supct•iores de uma., e 
reconhoceudo a s condiçõns }H'oc;Ll'litk t: lTJ. t}LH:l crftJ•c sulJaltel'nos tio meia. Nada mais j usto 
se n.chava.m os ofricia.c;i ,10 \lXorcito 0 da a t·· do qne c~ t<t norm<t na distr ibuição dos vcm
mada, enviou ao ·cungt·csso Nacioual em cim._:ntos roi'CI 'L!Dtos :ís nect:ssidades aUmen-
2 de on tub1·o d e 1894 uma. monsn.getll)ledi ndo t:wea. I~ t<1oto é- a.ssh11 que as c uro missões 
a ug rocnGo de soldo e molhol'io. de otn.p<l, reunidas, tio Ort:;mumto e Mm•i nh a, e Guerra , 
cnja. taiJollu un.v;~ <tos otiicia.es I!Ollcmes 16$ tland11 pttt•ccc L' sobr o as OtTHJndM3 :tpresenta.
diar-io~. a os otliciaos SU!lOI'iorcs o,$ e aos lllt· 1las ;w p l'Ojedo em 3" di:;cuss.'i.o dissora.m o 
ba.lterJJos, 4$1)00. seg nintc : ·· 

AituutlunLlo. por(m) , ttuo :> mesa. l11> ullici:tl «A mneml :~ <tuc mouific;1 u. ti.tbolla de dis-
rlcvo osbLr de !LCctm lo C•>ffi sm~ l't\ lll'<'-:JC! U· tl'ibui<,::la d:L ot<tpa tlu.s uHicia.e:; do exercito, 
i <t<:ãu, e csL;t .~nll!lfJ ro1'1~ t•lll 1.1: a 11 p w;to li !lO· a.r m<t<l<t o cl;~:;~ a.nncxus, :q>resentada. tmlo 
t em o mo~ mo (Jl!lJ:i :LI; ;ttl.otl ilO~~tlo :d ttu:t ,1no !) ()pu t. a~lu Thomaz Ca.v:~lcu.nt i , é acceit a. por
os me ios tl.1~ ~nil.,i>L!.IDd:t no.• divut·~,J~ l·:~t• •do~ qun, 1.\uua.ndo )):lP<l. uuso a nt:11'a. du }lraça. de 
rl;L Unifi.o sii.o Jllltítn dill'tJt'ull ios . dn onrJ, \ un iu- tll'd na gual'ni ~,Jioem rtuo ..C !\ c lt;u• o olllcia.l, 
r u.-; d ispond it~.~ )'il·l'a IIO.i ~1Jllcíaus tiOij ll!l Jlitl'll m:t;~hu lnco a Ot<.~pa; sogunúo ~r; nccossi~Ol(l~:-; 
outt•u,;, cnllr>c<Ul llu-"~ ;tHs ltn oJu t:•Jill!JÍ•IL;t ilo,;- lm:au~, lm vc nd•J pot• l..,_~o cqutda.dc n<t d t:;f.t'l· 
iguaJd:ul!:! : ntn :ll rl rJ novcml>t'o tio l't> l'u l'itlu IHt i<;áo (ht mo.mta c corno cutwJquouci<L dis· 
anno, qua.n1lo entr•uu em :;a rl iscusxftu o Jl l'•l· pens;~ o a cct·c,,;cimo th~ ct;~p;\ petlitla. par a. 
;jecto u. 15i , a pi'<Wontei, 1l u accnr1111 cum a> õLS g-na1·ni1,:íi~s do Par·;\ AmazonaR_ c M(!.tto 
irló<L, JlOl' m im OXJ!OIHlida·; n:1 :;ü~s:i.1Hlo ~~ de Gl'fJSSO» . (:\r!nacs d:.t Ga.mam uos lJeplltatlos, 
sct~mln·o tio Ille:<JilO <ln rto, a Ke;;ttíntc Oi uetHI<~, l8U4- VIl voJ. pa,gs . 650 c 631 .) 
quo v inha l'esnlver todas a s ditl:i (:u ldatlc~ A 15 de rlewmbL'O do dito aono foi cooveY
a.té cntllo iiCttti•lcts !>elo~ ,glüciae.~· fJ uc er·<llll t ida e.~t<L di~posiçito em lo i , sob o n . 247, 
m<~nda,!los })<Ira. a~ gnarn 1çocs 1l,e v ui;.\ custos:t, q 110, como ae:-t bamo8 rlc Vü l', n i.io só por sua 
a saber : tettra e pot' seu ospir ito, como pot• stm marcha 

'< A et:.~o}l<t 1los of!lcia.cs do oxercito, :u ·nm1h1 h is loi'ica, dispõo quo 1t etapa do offloia l seja. 
e cla~scs annex:1s será r ogulad<t pela t:t bella varicwel, cumo a. 1la praça <lo p l'et , o tenha 
a ba ixo declarada, tomand~ por base a etap<~ por hasc e.~ta, na gua.ruiç,'W em que se achar 
da pra.ç;1 du p t•et n a gua.r·n i~:ão ollllc se a char o oficial. Em vist a. destí.l. lei, o Sr. ma t•ocha.l 
o offlcia.l ». Bernu.nlo Va sques, cntõ.o M.inistt•o. da. Guerr:t, 

A t :>holla. ci"t:.~da é a ~ogtti.nte : 
P ar a o ma.rech;~l ou a lmi.-

l'!l.nte .. . . ..... ..... .... . . . 
P a1•a o goncral. de divisão ou 

v ico-almü·ante . .... .. ... . . , 

14 otn.pa.s 

)2 

c xpodi.n ;w dit•ect m· ge1•a l da Contador ia , em 
28 de dezembro de 180-4, o ~ogninte aviso : 

« De accordo com o que mo propondes em 
officio do 22 do corren~o, declaro--vos que, 
p;u•u. oxor:uçiio .. da loi n. 2 47, de 15 do aito 
mcz, n:.t. pm·t.o l'olativa á c ta.pa. pttra os otli• 
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cic~es do exercito, deverá ser observado o se
guinte; 
· 1 O, ser i~ calcuhtd~. ;;emestm.Jmente po.lo 
valot• d:~.s da praça de pret n<~ Capital Fe· 
det·al e nos Estados para vigor<~.r em SLlt~s di
versas guarnições ; 

2°, a alteração no pa.gamont•J da e~tpa d.!! 
um<t guarnição 1)ara. outra começ;t d<t dat>t 
tlft. apreoonl.at;ão do o!ficia l á autol'idado mi
litar; 

;~o' esui, l'CYO"ado o § 2• do ;wt . H d;.~,H in
S~t·ucções do 1 do novembro de 1890, conce
·uendo mais met...Uc ou o d;;bro rht ct.;~p:~ no:; 
J<::.;tados llo Pa.r<l, Ama.zonas e MatLo Grosso, 
v isto set· esta vantagem (<t ett\pa), calculada. 
]lresontemente segundo a~ condi('ÕCS loca.cs 
do met'Cado do eada J.o:stado. » · 

Nac:ht. ma.i~ positivo, nad<.L rml.i~ •:~at·o. c 
nada mais de accordo com o verda.dou·o tn· 
tuito d;L1ei n . 247, de l c> do dezemhro do 
18~4 1 

No art.. 5'' n. 3, 1la lei 11. 360 , de dezemhro 
de l895,fo i determinad o l.l liO a metlht ela ebpa. 
adop1ada. por• e~sa lrJi J1a t'<L as pl'a.ç~ de \Jr:.ct 
~eria. a ma.xirna p :.ra a do official, dtspos '{1,1) 
m<tnitcsta.mentc contearia ;i, Iott.rt\ c espn·rto 
d<~ le i n. 2<17, de 15 de dczemln·o de 18tH, 
ainda em vigor·. . · 

Esta íli~po.~iç.ão tlu:sttppat•ccett do orva.mon1;o 
em 1806 em vis·~,~ das ponderaç·õcs que fiz ~o 
l'Ospectivo rehttur, digno Deputado polr) Rr_o 
GL'andc do SuL, o Sr. ca·.-:siu.nD 'tlo Nl~Sct
mcnt6. Como so v é r la. e.xposiç;'io que ae<.tbo 
do fa.ze t·, a: situa.ção pt·ee<Lria. em qu(l1i~lru.m 
os oflieiaes d<L guarnição oudo a. Vida· t! 
muit o r:ustol!a , t'osultou do di.,posiiivu l:on
t ido no n. 3 d•J a.rt. 5" rla. lei JJ. 36fJ, rio 1895, 
c não d;tlei n . 247, quo c~ l.t\hclccou a. ct<LP<L 
do \V!C'.Ol'do c;>m :Ul nocc8SirladrlS locao~ . 

Quanto aos <Llm~oll <Lttt·ilmldus t•m a.lgumu,.'l 
guarniçõos a. individttaes menos c.;cl'upulo:m:; 
I[UC elnv;wa.m inclchita.ment~ .o ; JWi:j:.OS nor·
ma.cs tios ün•nccimonto:s, nao ,Ju,·trh<;a de 
modo ai .rum <L mcdid<t, pui~ r> Guvcr no tom 
o cort'ectivo pi.Lra. is t.o, · li:HuHlo , como ó de 
uso, ã. .etapa, do <wcrn·tlo eom. ;ts noccss"tdú.<los 
loca.es, tentlo pot· baS~ o pt·cço <~vs gcncru~ 
alimentares que C'Jnstltucm a I'ttç·ao 1b pt·;~ça. 
!le pret j preç'? . quo. e r·o,mctt~rlo s:mll~&
kalmente ao M1n1~torw d11 t.uorN Jltll'.l ~o
tini ti v a ftxaç·â•J d<t ot<L1l<t, •JUC (J (e i ttt fJ01u drto 
ministcrio. . 

Assim, pois, e111 vista do exposto, l.tp t'csento 
a. seguinte emondu. : . 

Rub t•ica !0-Suh:>tlttm-~c a ou~Ol' Vat;l'to <l<L 
tabella lJela. ~roguinte : . 

A cta.p;1. sorti. a l.Jona<la aos offiewcs de ac
cordo com a 1ol n. 247, !lo 1 :i do doMm bt•o 
de 1894, e aviso do Minis tcrio da Guorra., de 
·23 do dito moz e a.nno. 

Sala. <la.s sessões, 30 de novcmbr·o tlc 1!!01. 
-Tiwma~ Cavalcanti . . 

(;a-rA Yol: V li 

Vae a imprimir o seguinte 
PARECER 

N. G8- HJOI 
P·I'OJ!Õe qw; sejam dispensados do S<Wniço, com 

toclos os venc.imentog, o portei!·o do salão àa 
C~n•w>·<r. dos Dcpt!tatlos, 1\{anoe~ Pinlo JI'Ia- · 
chado o o t:onlinuo da. Sec•·etnr ia da_ mes~.a 
Gamm·!l , Aurpts!o Mi.moet de B1'1to. Gm-· 
1nar iles 
Man oel l'ioLo Maeba<lo, pol' 1;eir~ do sa.lão 

1ia Ga.mar;~ 1los Depnta<los e Augusto Mano~! 
de Jh' i to Guim:1.rã.es, continuo tia Secretaria 
da. m11ilma. Camar;t, al!egaml•) a.cha.r~m-se 
en fermos n impossi bilita.do~ _ele co~tmnar 
<t cxfwcer o~ seus cargos, soluatam d1spensa 
dg :::m·vi~'(l eorn todos os venci~nentos! da 
a.cnunlu <:0111 os prece•lentes, vtsto aer·ot~ 
ambo8 pobres e c4cfes de família.. 

Os supplic;1nt es confi rmam as sq~ a,He
ga.ções com attest"1los mcdtcos q.ue :tffirmarq. 
som·erem elles de grave enfermida;<Io. 

. Ottvido a re8poit o o ltom•ado d1recto~· dç, 
~ecretaría, tledrJ,ro Lt elle se1' de toda .a JUS
ti~:a ;o 1n·ctenr,-ão rlos supplicantes, pois smp 
iiltel'l'nlJçã.o u.lgunw. cxorce:ra~ os seus cat•gos 
com zelo, Joald;vlc c dedwaçao, m erecondo 
s~mp1•e ~~ confb.ur.~a. e est~ma, de seus chefes, 
Cl•n tttnílo o pl'imen·o HHLIS do -40 annos do 
SCl'Vir~o:; c o scgunrlo mais dP. 18 . 

A dommissií.o de Polici~ .• attenrtendo aos · 
l>L'encdont cs e.st<.tllelocidos, :1~ razoes ~l~e- · 
gad<ts 11elos supplic~Liltes c ao pa.t•ecer em r t~ 
t ido dcló Sr. (ilr ectur da Socret a.rta , do qu~l 
~u· vü que t u;;m clles exercido os seus ca.rg_'?~ 
do um modo rli.,no c • ~ol'i•ecto dura.nto tão 
!ón"o JH':Lzo, e :>'Cm interrupção, é tle pa.recer 
que"' S(•j;un elles a.ttend idos eri1 sna. pr·otenç.'io 
o :J.SSim lll'opuc : . 

Que stü<Lm. dispCilSl\dos do. serv1ç?, •. em~~ 
t,Jtlos os vcncunontoH, o p<Jrteu-o <l~ &\lao di~
Cn.mara. tios DI} }lU t:Mlos M:.t.noo! P 10 to Ma
ch:ttto o o cont inuo ~ ~~ See1·et,;ma da.. mesn~a. 
Uain<l.t'<\, Augttsto Manoel rlo Ht•tto Gut
m;u·ãt'S. 

Sal<l. das Connni:;siies, 29 (11! novembt•o ?e 
l!:JU I.-Vaz cla Mdlo. - iln gelo N eto.-.4(/apJto 
dos Santos, · 

V;.~,o a imlJrimir o seguinte 
I'RO.JECTO 

N. 298- l!JOl 
Uonwd v 1.r D IJ • Ale~:andl'i».a. Mo Una . de ~i

guvil"n (Jncir o.: e Anna Amalia de S1que.wa 
Quei?·o; , viuva e filha do coronel Ftancucq, 
ele Siqt1CÍ1'(J, QI~Bii'O.;, uma )J(!n$rZo. metl~al ~c 
150$ e aulo?·i.:;a o Governo a o.b1·n· o c1·edtto 
ncccssa,·io 
A' Commi~são de Pensões o Contas foi pre

sente a, 110tição tlocu}!lon~ada de I?~. Alexa-n
úriuu. ?>Iolim~ do Stquon".J. Queuoz e Anna 

?l 
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Ama.lia do Siqueira Queiroz, resiclentes na da lei n. 746, ele 2n (lezomln•o do 1000 (2• dis· 
capital do E:;ta.do de S. P;v1lo, v iuvn. c filha. cussão); . 
do coronel. Francisc1> de Siqll(~il'a Queiroz, Votaçã.o rio subatitutivo do Senado ao pro
fallecido em 13 de ttb1•il do coi'rente a nno, jecto n. ::li F, de 1000, n. 28t.i, de 1901, da 
na. qual pedem uma pensão mcns:ü de camaJ'<\ !lo:> Deputados, que reorg.tniz<t o 
150$000. qnad1·o dos macldní.stt1.S na.vaes {additivo dc.~-

Attondcndo que o 1\\.Hccido pac c mm·ido tacado na 3• discussão do projecto .n. :37 A, 
das suppllcant es alist;m-sc no exercjt o om de 1900) . V ido pl'ojcctus ns. !84, de 1898, do 
1841, conquistando a té o posto do capittio, Scnttdo, o 37 F', de 1900, da Camara dos 
quando por motivos occasiormcs Sülicitou s u;1 Deputados {diõcussão unica) ; 
demissão em 1862 ; Votação do projecto n. 189, de \901 ,m•nando 

Attendendo que, <~PCZ<Lr de a.tfa~ta.do 1lo v a rios cargos n;~. Repartição Geral dos Cor
sei'Yiço militar, o fal1ecído capitão Qllcil•uz r eius o marcando-lhes os respectivos venci· 
:prestou t•oo.cs serviços dul'ante tL 1·evolta. de mentos (3" discussão) ; . . 
6 do :<cteml1ro, tão t•caes c oviúcntcs que o Votação do projecto n. Utl A, do 190 1, 
Govel'Do da. Republica lhe conferiu a p .. -.. esta.beleeendo que :~.s etapas dos ollicia.cs do 
tente de coronel houorario do exercito; c exercito c (la a1•mada nunca serão infel'iores 

Attcndondo, finalm<lnte, que os docnrnentos tt 1~400, qua1qüer que seja a_guarnic~o a q~'le 
que instruem a peticão das suppl icantcs não por~;ençam, s<üvo a.s excopçoes da lm (!;• dLS· 
só dcrnons t••;un a proccdencia. da pensão cus;ão) ; 
solicitada como ainda deixam bem manifcs- VotaÇ<'io elo llrojccto n . l 13 A, de 1901, 
tados os mer itos e serviços <t pa.teit~. quo autorizando o Governo a a.brir o credito de 
ornam a memorin. de seu fallccido eSl)OSO 16:060$ para pagar ao bacharel Umbelino tio 
c pac; Souza Marinho os seus ordenados, como 

E' a• Commissão ele Pensões e Contas de juiz de direito em disponibilidade, ·decot•ridos 
pare;~er que seja deferida a a.lluditla petição, de 22 de abril de 1894 a 31 de dczcmbt•o de 
o para tal e1Ioito o!ferece t1. Camd.ra dos 1900 (3" discos são) ; , 
Deputados o seguinte projecto: Votaç.ão do projecto n. 131, de 1901, auto-

o Co riz.ando o P oder Executivo n. abrir ao Minis· 
ngresso Nacional resolve: tc1·io da. Fazenda o credito oxtraordinario de 

Art. I ,o E' ccncedida a DD. Alexandrina 1:1:32.$ pa.rn. pagamento a diversos opct-al·ios . 
Molina de Siqueil'a QLteiroz o Anna Amalia. da Casa Moeda (2~ discussão) ; 
do Siqueira Queiroz, viuva n filh<\.do coJ•onol Votação do projccto n. 291 A, de HJOL, 1l0 
Fr<mcisco ele Siquoü·a. Queiroz, uma pcns;,\o Senado, ;mtor izando v Govm·no a. :proro:.;ar 
mensal de ISQ:;;•JOO. por seis mezos a liecnr..a conccdid[t ao Dr. 

A1'~. 2 .o· FieÜ/u Go\·cr·no autorizado a. abL'il' Peuro do Alcanta.ra. Nabuco do Abreu, juiz 
o m·udíLo ncce>s<!:rio pam Í!nmcclhtt<L n por'- do Tribun<tl Civil c C1·imimLl ot1. Capital Fc· 
ma.ncn~e oxocuçao ch~sf.<L le~. . . .. 11eral {uiscus:.;ã.o uniea) ; 

At:t .. ~.·Revogam-se as cllsposu;ucs em con~ VoL:v;ão uo prujcc t.o n. 277 A, do 1001, 
tl·arto. 1 auf.oi·izu.mlo o Go"verno a. coneedm· a Pt~dL'O 

Sala. das Commis~uos, 811 tlc J10vcmh1·o !.lu do 1-iiq,ucil'a. RoclrigucH, cl.IClc •lu.s ca.p<ttazias 
I ~J()[, -G. (;odoy , prllSi<lt)ll t.c . -Uaymr.tnrlo lle tlt~, AlüJ.mlcg[L de Heh:O.m, &JÍS lllOZfl~ do licença , 
Jlfim rnla, L'C I<~tor .- Gonçalo 8ottto.·- Jo<tu com Ol"dco<Ldo, par<L t i·afH.tl' de sua S<Litdc (rlill· 
Lui:: .-Pc,·eira Lima. CIIS3<'í.o unica.); 

Vuta~<io do })rojccto n. 6 A, do 19}1, do
O Sr. Presiden"e - Não JmveiH!11 clal·ando <tbolid<L a. accumulação clu,s ea1lni· 

nada. mais a. tl'<ltar, do;;igno para sogunda.- ras de logi..:a c tlc littc•·atm·<L do In toma to do 
H~il'a.,2 de dezembro a scguin ~curelom elo c.lia : Gymnasió Nacional, sob u. regencia rlc um só 

cathedratico, c mando. pól' em concurso a.~ 
P1•imeira parto a tê 2 I /2 hot•as, ou a.ntes : c;úlch·as que vaga. rem em conscquencia de~ ta 
Votação do pl'ojccto n. 210 C, de lfJ()l, que di~po~ição (1" discussão); 

fixa. a. dcspozu. do Mini.;;terio <b Mariohn. para Vo1K'L~:ão 1lo IH'ojocto n. 173 A, de 19:)1, 
o excJ•cido de 1002 (3 • 1liscusslio) ; I'Cllacção ··para. 3• di~cussllo l!o projccto 

Votaçã o ilo projecto n. 202 A, !lo IflO l . n. l7J, deste anno, qne autol'iza. o Poúo1' Ex
autot·izantlo o Governa a 1lespcn11cr at1\ li ·ecutivo ti a.ln·il' a.o Ministerio úa Guerra p 
·<ruantitl •lo 50:000.) p::m1 auxi liar tL~ <lcsprlza.~ cl'eüito uxkao1•tlinarlo de 68:195$180, para 
de in~talh\çãv e o.< h·a.balho~ úa. Con~t·osso execução d;L sentença, em ultima insta.nt:ia., 
1\grieolas (I~ lli.:eussito) ; q ne con,tomnou u. I~a.zeotla Nu.eiona.1 a. pagM' 

Vot~çãu tlo tn•ojc(:t,,J n. :'iGi: du 1'.10 !, a u tonontc-cOL·onol P1•ocopio .José do~ Reis 
autoriza.nuo o Poder J •:xec u1aYo t~ <thl'.il' ao Mi· (:;;• 1\iscussã.l!) ; 
nistm·in d<\ F<1Zen1la o CI'O<litü do 477: 121$0~0, V•Jf..t•;ã.o d<.t cmerula elo San<~ilo ao p1·oject.o 
OUI' I), supplornont;ü' t\ V\!l' bt\ 11. :.~:i, •Jo <H·t 28 .. , n. !Jo A, do 1901, quo autoriza. o Poder Ex-
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ccutivo a concodm· ao engenlteü·o .Jo;~.quim 
Huet Bacellar. respeitados od din>Jto3 ad
quiridos, a construcçito, uso e goso üe um<L 
estrada de fot•ro quo, partindo do Mu,míos, 
siga o rumo geral do nor~e, o nas condições 
que estabelece (discussão unica) ; 

Vot11çio rlo project,o n. 148, uc 1üfH, auto
rizando o Governo a manuat· contar ao ca
pitão dc. fragata Francisco Caelton a a.ntl
guidade da data tia JH'Omoção üquelle posto, 
em ~6 de abril de 1890 (tli~cussã.o unica) ; 

::P discussão P,o projccto n. 25~) C, de lUO l, 
com parecer. sobre emeoúa.s olferecid(l.~ pcn·a. 
3a cliscussã.u tio prujecto n. 250, rlcste anno, 
que ftxa, <t despe;~;a üo Ministeri ~. rlas Rcla
~0es Exteriores paea o oxct·ciciJ do 1902. -

Segunda parte (<i.s 2 1(2 hor<1s ou antes) : 
Continuação da ]a úi~eussão elo projecto 

n. 1<12 A, de 19()1, rcorganizn.ndn o corpo \lc 
engenheiros nav:Lcs c fixando o pos,;oal do 
respectivo quadro orJ.inario (com :pi:ll'cccre.s 
das Commíllsõe~ de Marinha o Guerra o de 
Orçamento); 

Discussão do pl'ojedo n. 2G9, de IUOI, :w
torizando o Podor Exer:utivo a abril• ao Mi
nísterio dos Negoeius Exteriores o el'edito 
oxtraol'dinarlo de !00:000$, ouro, p:ua oe
corror <'tll de.~pezas coro :t missiio espceial que 
tlevc tratar du. q ues~ãu de lim i t.c:; t·.um :t 
Guyana Inglcza ; 

Discussão unica da emomb do Senaür1 (lO 
Pl'Ojecto o. 2G5 C c li, dos~c ftnno, qnn SI!R~ 
pende, tluraut.e sui~ mozos, o th:Wl'ottJ n. lfi4, 
ri<J 17 do jan~it•o .tn 1>:!01), n<l p;wl.o !'ulativa. 
;is liquidaçúos lor·r:ada~. pam os hawJos m1~ 
donallS com série na rapit;al du Pornamhnno, 
rtllo ti vm·um r:m~do pagatlll)lttos ;d,tí ·~ <l<LI.a 
da publiMr;.'í.o tlest;u, lei; 

:J~ disr:us~ão do pt•o,judl) n. I~i, <le HJO I, 
rlispondo sobre <t (Jontag·cm d.lt anl,i;.:nidu.üo 
tlo posto do~ officia.es do CXi\rcjl.o, <t que ~e 
t'Clbt•cm os a,t•ts. 1" c~" üa lei n. R50, tlu O 
de dezembt•o de !895; 

2a discu~slí.ll do projuctl) n. :·~913, do WOl, 
autorizando o Podet· Executivo 11 CQIJeedot' <t 
Jcsuino da Silva Mello a con8Ll'Ucção <le uma, 
ponte met<J.Ilica c ele madnira sob1·o o Rio 
Grande, no logar denominado C;Lchoeira üo 
Maí·imbondo entre os estados !lc S. Paulo o 
Miuas Gerac~, sob as condições quo esta-
belece : · 

valho ~fenezes o Alfredo RfJZOn<lo <l<l, Si lvu.' · 
ou cotnpanhia que organizarem, o forll eci
racnto ele cartões-postttes illustr <tdos o d<i. 
outras rn·ovidencias; 

Discu;;são unic<t do projecto n. 153 ~~. de 
l9lHJ, additivo destacado na :1a <liscllssiio do 
11rojeeto n. t53, deste anno , em v irtude do 
;u-t. 133 do H.egimento lnttwno, autor iza ndo 
o Governo a transferir· para Manoel .!>Iaria 
Yellez a concessão fLlita a .Julio Benevides 
pelo decreto n. U9, de '7 <l.c outu1H'o de l8U2, 
podendo prot'o~a1-a pm' nHí~ cínc t) annos ; 

Dhcussã.o unica. do projecto n. 288 de Hl01, 
autorizando o PudeL'. Exec tt ti v o a conccdet· 
mn annu d() licença, SllHl voncimuntos, ao 
eidadã.o Juaquim B;trbosn. Pinto, pot'ld t·u da 
Direcção Gm'al. de Saudo do gxcrcito ; 

IJi~cussão 1mica do pt•ojecto n. 20 1, dr.l!lnt , 
autorizan<lo o G:1verno a concedot' ao ])r . 
l•'erna,ndo Tona, ;J..<;si.~~nte da cadeit·a de 
clinica durma to - syplüligNphica- d;1 Fa
culdade de Mc1licina do Rio do Janeüo, mais 
um anno rle licença, com todo o ordenado, 
para tratar tle s1m d<turlo ; 

3~ rli~cusslío do projcdo n. 105 B, tlo I 00 t. 
(do Sermrlo ), flUO cl'Ca no Dist.l'ict.o Fed.eral 
mais um ollicio do t·ogistro do hypot ltcc<\S, 
com a designa<;íio tle torccit·o ; 

I Gontinu:tt;ã.o da ~" di.~cussiiu do vrojecto 
n. 02A, de !Wil, ali.cl'<tndo <t d:t~~u 1", n.l, 
da$ Tarilhs das AlllJ.ndcgas; 

11i~en~são unir:;t do p t·o,joc to n. 85, 1ln 
HJO!, autol'izantlo u Pml~r l•:xocut i vo a t'ole
\ ' <tt· á. viuv:t e hrl!'Jeit•os do Jino.rlo m tt,joe 
Bonudido lübniJ'o llltlit'it ~ ~ divid;t p:~r elle 
r;uu tJ·a.hidtl t~Olll n •~ol't·o d<t hl'igada. polir·,ial 
rl<~ C<tpHttl Fedem!, rm impol'tanda tlll 
l·l'17-'V4 · 
. 1." :ri~;:u~;:iio rio pl'~jedo 11. ~5n A, •lo Hlfll, 

in~tif,JÜildO UIU mghtL'O da~ H})Ct':LÇiit).i de 
cambio ; 

Di~r ~ussfio unil'.a tio lH'ojr)<' to n. lt>G, tl.o 
l9rH, cstabolc•'·Cll•lu quo ao cngonhoiJ•o At' i>
tidc:; <l<tlv~.o do Qnuil·oz , ttp••stmbtdo no 
cat'!N de llil'OCtor da Scct·ot<tt·i.a tl.o 1\liníster io 
lb i\gl'icuttura, Commot:c io e Ob1·as Publi
cas, eompcto, tlosde a aposcmb dot·i;L, o ot·dc· 
nado de ongcnhcit·o-fisca.l do 2a classe, cot·~ 
t·cspondentc a 25 'u.nos de serviço; 

Discussão unica do pt•ojudo n. 242, de 
1901, etovando ' ' 100$ rnon~aes a p ensãn 
quo percolJc D. Cybelc de Mendonç<\ Sou7. <t 
Monteh·o, viuva elo tenente ltonora.rio 
llo exercito IIeleodol'o .Avel ino rle Souz:t 
Monteiro; 

de IDO! 
tiois do 
Capital 
cxis~en· 

2a. discussão do projeeto n. 174, do 1901, 
ma.ndando que o Govc1•no ria Re}lublíca in
demnize, com~a quantia de 70:0008, a Victor 
Meirelles do Lima, pelas despezas que fez 
com a pintura, montagem e custeio do Pa
nommu do Descobrímcnto do 1:!1·azil (eom 
substitutivo da Çom1uissão do 0J·camen1;o a.o 
projccto IJ. 231 , de HJOO) ; 

2"' discussão do projedo n. 2 17, ele l\!01, 
autorizando o GIJverno a contt·actar corn os 
engenheiros Augu~to üo BU.toucourt. C<~r-

.?i' diseti8S<to rlo pro,íecto n. 207, 
ercando mais dou8 log-at·c~ d e 
thoso!It'0Íl'o lla ltecc bntlotü d:L 
Fcilc<·al, com os l'eJiciment"~ d os 
tos ; 

Dise111lsiio unica •lo p i·ojc(:i;n n. 187, 1lo 
!IJI)I, olov;~ndo do GO <~ l OO$ a pcn~fto rncn~<Ü 
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do alferes honor~u·io do exercito Antonio 
Paes de S~ HalTcto; 

2a discu.~s:io do projccto n. 218, de HlOl, 
autoriz<tndo o Poder Exccul,ivn a <tb1'il' ao 
Minist1:1eio d,1 i\larlnlla o cl'edito de réis 
6:!2J$iti), SUp]JÍf1111CllÜl' <Í verba Sn do 
:tl't. 8" da lei n. 74G, elo 2\} 1le dczenlllro de 
l~IOO,.pél.l'<'l ' p:1gamento do soldos que compe· 
tem a.os otlil:i<tes t.ran~fol'i;Jos pat•a. o qua.dro 
da. re.<;cl'\'<1 <lcpois de twnullall<l,~ a,; l'especti-
vas l'eformas; · 

2• (ligeussão de projec to n . 222, de 190 l, 
determinanr!o que os ofticiacs do exercito, 
<tnnada. ' e cla~ses a.n noxas, rcfol'madvs ou 
quo se venham a reformar do accordo com 
(lS decretos ns. lOS , \, de 80 do dezembro 
llc 1889, e 198 .A, olc 30 de jà.nciro de 1890, 
Yoluntal'i~ ou compulsoría.rncrno, toem di
I'eito ;ís vanta1rens examtlas no alvará de 
16 de dezemb1·o·-(lc 1700, e rosulw)w de 20 de 
dezembro d0 1801 ; 

3' di:<•'".~são elo pt•ojccio n. 26·!. de JDOO, 
autor" :"1udo o riovrwnu ;1, pl'ul'og;n· o lJI'azo 
conccrlido ;~ Sociedade Montepio G.wal de 
Econ,Jmía dos SonirlOJ'{\'l do Es~adr1, par11 
indemnizar o Thesotll'O Ferloi"a.l d<L r1uantia 
de 'JllC lhe (~ devedora., :1tll q nc u"~a :insti
tui(;Jo reg-ulat'izo sn;t s itU<lf;i'io, podendo 
mesmr1 l'eleval-a do pag;unonto da Í!ll}lO!'· 
imwia. em que 1i<J•)Il :d0õllll,''lll:L Hu :cuno 
de 18!1~1 ; 

Vbi.~u~são llnl•:a rla. emcllll;t du Scn<J.rlo ao 
pr·ojcdo n. 1'71 B, tltl IHOii, o lt18, de 1\XJJ, cb 
C;unaPa dos Depuw.tlom, r1uo a\IJ;orü•• o Oil
vcmo a man<hu· pag-ar· ;w <:apil,:1o de l't'<tgat:t 
houm·arin n l.'' tmwni.l'. l'f1i'tJJ'lllU.•lo Culla.Lino 
Marque~ 1!e NllliZ<~a.qua.ntia du I :í:l:n.'j;OHil, 
iliH'cJ ·I~JH:; l tio :<Dido 'll'" deixou ele l'o:eohl'l' 
dt~Srln H-lill, tl:LI.;~ dll ~u:~ 1'1'/'0 I'IIliL, a/,c1 18!!7, 
df} ilf '•'Ol'.io •'IJlll :L dr;tl1·1'illit''<>!lt.ida.ntl i1'Vi~o 
do M iuistl)l'in d:~ i"<Lr.••nda du 7 •I e ja.neiJ'O 
rio lí:lGU; 

I" discus~i'tot du pt'tJ,jed" n. Hü A, •lo HJOl, 
instituiod11 J'f•grn.s l»LnL o c:s~:tlte!eeimcnto 
de omproztts de am1;~ .zens gm·aos. d o•oJ•mi
nando os diroito~ n as obriga•;('ícs do~;:•as 
cmprczas ; 

2" di~r;n~~ii,o do pr•.t.i•do 11. 256, de !001, 
õ~.utol'iz :wdu o Pu1let· Exucu.l.ivo ;~ ;;Ldr ;w 
Ministorio c!:L l•'azenda o cl'cdito extraol'di
Jl<tl'io de 47:229.S70V p :n•;t d<.ir execução ;i,'>. 
sentcnças do ~upremo Tl'ibunal. l?cder;~l. que 
conth'm<tr<~m <tS do juiz scecional da Pam
liyba , cvndemnu.nd<J :~ l<'a:>~cnd<~. N<.~ciun:1l <J, 
J'cstitu ir n. Pai v<~. Val.ento & Comp., Lemos 
Moroír:t & ·Mon l,e c S;,tntus GtJmes & Comp.,· 
ncgocinntes naquell<' Est;ado, o quo tlo ruais 
pa.ga.ram por d ireito8 do kcrozeno impol't:tdo 
em Jll!)O .fJ ! ~ 97, com as respectivas custas; 

3~ <liRcussão riu projccto n. 2Cl3, de HJOI, 
autoPiz:mrlu o Poder Exonutivo :L aurb• ;w 
Mini.:,;to~ri <J ua Faí\O llllé~ o m·udito<lo ~l :346$450, 

para paga.r a A. Avenier & Gomp. e a 
Corrêa Chaves & Pinto, do accordo com a. 
sentooça juclícíaría que mandou Pestit uir
lhcs o (ilte do mais pagaram 5, AlfanLlega. 
desta Capit<1l; 

Di~cussão nnica Ja emenda do Senado ao 
prt•jccto n. 45 !3, de 1 9:H, quo autori~a. o 
Poder Executivo a abri r a o Miní~iel'io da 
GuelTtl. o credito q:ue fõr necossa.rio para. 
pago.r a gt•atiflcaç·.ão de exercício a que 'teem 
direito Cttmillo José Montoiro dos S<mtos o 
Joaquim Goncalves da Costa, contra-me~tre 
c m:lndador ela cxtinct a officina de cor
reeil'o do Arsen<tl de Guerra da. Capital Fe
deral' 

3~ discussão ilo projecto n . !03, de ÜIOI, 
m <wcaDdo os casos e a fót•ma da revisão das 
condomnações; 

1• dlscmsão ·do pro,jocto n. 182 A, de 
1101; dispensando a Fa~endi\ Municipal de 
ador~ntar o pagamento do sello nas causas 
em que fôr autora ou· ré, pera.nlie a jus
tiça local do Districto Federal, e dá outras 
pt·nvidencias, com emenda da C()mmissão ; 

2" di,;cussão do p rojcct() n. 271, de l9íH, 
autorizando o Poder EKecutívo a abrir ao 
Miní.>terio da Fazenda o credito extraordi
n<uio tlc 10:261~200 ]Jara. cumprir a sen· 
t e1wa. do juiz seccional desta Capital, que 
con~omnou a. Fazenda Nacional a restituir 
a. Rombauer & Comp . , negocíanbs nesta 
pt•aça, a importa.ndu. que de mai~ pagaram 
cumo dil•eítu~ (le importa~.iio d.e sal impor· 
tudo em 1897; 
2~ discu&Ji'io do pro,jecto n . 258, de 1901, 

autol'iz<mdo o Poder Kxecut ivo a. abr ir· ao 
Miuistnrío d<L Fazenda o crod íto cxtraordina.
rin tla ,;otnrna que ncc:cssal'ia for pa.l'il l'csti· 
tuir ;; .loao de Aquino Fonsoca c Fonseca. 
lrnti'Los & Cump., nog-ooíantes no Reci fe, Es· 
tado tln l'emambuco, <L impcrtu.ncü~ que de 
ma.i:> pag aril.m ;l Alfu.ndcg11 daquella cidade, 
por impoN:Jç:ã.t) de ko1·ozene, do accordo com 
a sentença do Supremo Trilmnal Federal ; 
2~ di~cus~au do projocto n. 285, do 1901, 

au1;uriz<~ncb o Poder Executivo a abrir o cro· 
rlito oxtraurdínario neces~ario ao Min is toric 
d;~, Fazcnd~ p·al'<~ pagamento u. D. An.ali< 
Jkum Gonçalves, viuv;t do capitã.v ElcutBri• 
.f•J:>ê Gon•.:<tlve:l, llu.bilitu.da por titulo de ll 
do j:meiro de moo, do meio-soldo que llto .( 
devido desde 'i!~ de dezembro de· 1893, en 
que fa lleccu o seu ma.rido, até 5 de dezem 
bro 1lc l8U9; 
2~ discussão do projecto n. ,275, de 1901 

concedendo '" D. Durothé:.t da EncarnaçãO d 
Coração de .Jesus Garcíu. Zunig;t o D. Ma.d 
Dolurcs Bnrtola Bern~.>rd in o Garcia Zunígt 
fi Ih as d u hriga.i!eíJ•o barã.o de Calem, a relc 
va.r,'iio il<L pomL de prescripçã.o, pa.m que po: 
r;u,m pol'cchM o moio-~oiflo quo reeuu1:t su 
IJ(iLc, viuva daquellu ht•ig:~úcit·o ; 
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35 discu~sã.o <lo peojeci~1 n. 166, tln 1001, 
autorizanrlo o Poder Ti:xecn~ivo :1. aht'it· ;LO 
Ministot·io d ;t Justiça c Negocios Intcl'ioces o 
CJ'edito de !3 :SOO$ pa1·a }>O.gMnentn do llrO
mio c impressão de 1.000 exemplares d;l. 
obra.-Theoria de P1·occsso Civil o Commor
cia.l-composta pelo Dr . . João Por eira Mon
teiro; 

· 1• discussão do pt'Ojecto n . 2.39 A, de 1901 , 
mandando graduar no posto irumcdia.tamcnta 
superiot• o o:fficial do exercito e dt~ "rmarln 
que a.ttingil• ao numero um da escala, com
prehendidos os das classe~ aunexac;; com 
emenda da Commissão.de Mil.rinha e Guorra.; 
s~mscussão <lo projecto n. l7G, ue 1901, 

autorizando o Ctovcr·no a iLbrir ao Minist.crio 
da Guorr :L o cl'edi to oxtra.ortlinari.o ele 
2:8t)(l$207, ptwa ocCOl'J'Cl' t\ <J p:.~gamonto do 

ord.enatlo que compete ao escrivã:o do almo
xarifado do llxtinc·to Arsenal do Guerra de 
Pol'nmnbaco, l•'r;~ncisco Manl'icio de Abreu; 

Dh:cn~E:i:\o unic,~· elo pr~jccto n . 297, do 
1901, autoríza.nrio o Poiler Exeeuti.vo n. con
ooden· cto conductor lie tt•em de 1" classe An
touio l•'mncisco lle Oliveü•a. Furtado um 
unno de licença, com ordenado, para tratai' 
de sua. saude, em proroga.~.ã.o clu. em cujo 
goso se o,ch;~ ; 

Discussõ:o unica. do proj()cto n. 200, de 
1901, a.utoriza·ndo o Poder Execu1;Ivo a. con
CCÜl~r um anno dfl Licença ao COlllluctor tle 
trem da J!:,;trada d.<1 Pet•t•o Centr;ll do Bl'n.zi l 
FJ•;tnciSt\o Al.ves ela. Silnt P1·:tdo . 

Lnv;tnta-sc a. sns.<t<1o :J.s -J hor :ls e 30 mi
•ll• t.os <hl. t :11'dtl . 
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APPENDICE DOS f\NNf\ES 

Discurses pronunciados em divm:sas .seasõe.s 

SI~SSÃO DE 7 DI~ NOVI~:M t~IW Oio; 1001 Sr. Presilhmt.o, úll pon~o rfuc em matcl'ia 
tln Jngisla~·5.tJ, t:spcdaltntJillit~ em tltJl' l;os pon· 
k0~ OU l'<l.llll!S tlllll<L, IIÚ~ CStil lllO.; I'CU'Og t•a
l:'<lllllv. 

· O @t• • .Joiio Vi~h·n- t't· . Pre- · .1-: tHL:trntl'Og-l·a.tla•;ã.o accon tuu.-se do modo 
sid.ontc, hontcm comecei as minlu~s obscl'Vn- u. 111io tld:mr t!nv itla que nó>~, sol1rc a 
~~õo,; mosts·:u1tlo qnl' o :1r t . \.l" da Rocdt11 c1\~ mtli.et·La tlo qun vnu mo occupar, vamos 
um:L !lispo~içfio anti·J'!'gimontat sill uo ineon- logisl:. :· comn tHlo tn;d SI<Il'a ut os antigos . i t:· · 
stitucioML t•: tlt>mo t•st:l tli:;posiç:i•> do Üi\1l.l.- g!sladot'(J~ de 1-'onugu.l. cujtl lcgisla.çáo hor:
m cntu da Receita tom unm 1\l'ilndc intpot·- f!;luw.~ c ü pt·u!l.wivol <~ v ig-ente snbt·o o 
t;1 nci;~ no col' t'tJl' d.a~ nov a;; ob>l • rvat,,iic~ quo <'XPeal; ivu tltical. · 
vou l'azot•, hei tle rel'ol'i t•-uw ainda <L dste l•'oi <ll•l'OSllll liatb uma crnonda por um 
art. \l•, que ma.nd;t I'Cvi;.:ot•at• · dii'OJ'Illl~ loiH illu:;&ro lloput.;ulo pol ;~ Ba.hüL, l:lUPJ•rimindo . 
do or~:a.men to an•m·iot·cs, c ao mos ,no te1Hpo tJl:lti~ au l.o t•i z<~<:<'iu . 1•:' unw. cmClHf;~ do St·. Au· · 
n~to St'• llisposi~u~~s pormanontu~. C•Jlllll t:\~n- ~,;nsto l<'t·;~uça, .~ob 11. ::1, di%cuuo : 
uom taxas de 1mpostu.~ quo ou, por exemplo, . s · . y 1 t " ,, - · · 
lBl<l sou Deputa.ilo ll prOL'1li'ei c.~tud<tr aquol- . «. Ujipr!lll<I·SO o ti . (o ;u· .. - ". uO _pro
las leis para. discuth· o pr ojectü, confCliSú· JOCto ll. loO .. s. q ~lO. ~v?co•l o ;mt~rtzaçao ao : 
ingenuamente quo nfio ~oi qua\lS ellas scj<IU1 Go;-ern,o0~:l ,t _relorm •. ~I. ,? cxc,cut1vo .fisc..tl,- "··' 
a nã.o ser uma oü outr<~ dispo~i,oão. E muito Eu ll<.t. í.tvc a, say~taç,\0 _d_c ouvu s .. E:t. · 
menos poderá sa.bcr o conGribuintc que tcr<i ~1.~n.n~u fallo~ sub1 ~ '.~ I~.~c_ou,, , o ,que ;nova-,. 
d.e p·u•arfatu.lmente os impostos . · 'dmeme llev1a. ter JUi>&!Uc.tdo, o bem , esta. 

'"' · · · ~ua. Ollleuda. . 
Agora passarei a. outra disposição do Orça- Entretanto, a Commissão, ou antes o seu: 

mento úa Receita, o art. 2•, que contém }!lustre e honrado relator, jusüftcou a sua 
muitas aut?rizações :•o Governo e entre opinião contru.ri:J, (I onicnd<:~, dizendo o se-· 
ollas a. segumte: · guinte no seu ]XIl'Ccct': 

«V. A l'Oiorma.r o procos~;;o mwmrtivo fi:;e<ll, «0 tl isposít iYo qne s!l m<mda supprimir 
do modo a activaz··c a SS!lglll'i\1' <lill'l'OCatln.~·iiv, t em "friJ·Ilw d" oul ol'i::açlío o obndeec :~o in-· 
cou~ídcnm<lo sórn<mt<l incobmvel ·~ llivitl<t, tuito lln tot·n;u• m: tis adiv:t a cob~.:ança e as· 
depois rl!l OllYitfa :L COIIIIJGtCIJtll l'l ~ lHU't it;ii.ll S!lg- llm!' <t al' l'IJC<Id ;tr.~·io SOU ~t IJ<I~l'l de CQO~Í· 
tLo;ca.l.» dot ·a~· sômcnt~ inr.:vbr:wol <t d ivid<\ depoi~'-~ 

: ;~ 
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, ouvi•\a ~\ compctcnt.c n~p;n·ti<;iío fisc<l.l. A :::ej;\ ini;íma<lo, p"l'll. no 1wazo do 24 horas• 
· med'idu, está a irnp,H•-,;c, atim de acantoliU' n l[I!O col'!'IJl'ào em Ci1l'toeio 1ht dat:. (l;l i n
. receittl,. tim<J,({ãO, pc~.g-ar it ([llclrtti ll pe1llll.:L C CUStaS, oU 

Ha, do facto, ld aniiqttb~ima. r;:~·nkntlo o thl' b~n~ <L pnnltora ; !k.<Lntln lo.go c:ititdo p;u•;t 
assumpto, h•i t[U<'. n~m d'-'.li:lfil; ma~; ,!;t!)i O> cet·rnus ();c exeeu<;i'to a tú Jiu;tl ju lg-ame11to, 

··:para c;i, tendo-se ;tcl!nmnlado gl'<ti!Üe nu- nomca~:~w o al11lt'ova~::.u elo ltm va•los, i\V<Üiu,
.meru do <lívida.~ a c.abra.r, teudo-&r.( 11r•oftE11l.t·· çit.o c a.nom<c>ação dos lJ uns poohorL~dos c 
me11te mocli.fioado o l'egimon fi,c;ü, toa- r\Jmil-os, ou tlM lant;a.dor etc ... 
do-se clesenYolvido o nurútJl'o de fo1Jtes der<:- Art. 10. Comp•1recondo o réo pn,l·:t se de

-ceiii1 do E~tado. nece,s<.tl'io so fa;: ac~ivat' a fender, a11te,; de fcitt~ a penhor••, não se1'á. 
· _cobrança e morlÍI1cal' o nwroso peuecs5o in- ouvido sc~m primeiro segurar o juizo etc ... 
· dicadon<L rere:·iíht lei. O prcj11izo que t.0m Art. 12. ·A ma·tor-iu. d<t defe,·a, es·i;aho
tido a Fazenda Nacion<d il e norme c por lo()id1~ a iden Vi Jade tlo rüo, nfio píidr co nsi~
isso n. Commissho eonsigrlon lt Jli'O\'idoncitL til' sinfio na prova da 'j!úla.çüo ou na nuf.
.que a. mncn1la .m:trHl" 81llJPl'imi!·. A C.Jtn- lid11dc do pt·oco~.;o exC'cuLivo. E' vCiiado ao 
:m:issíLo rec.-Jnhece flllc o as·mwpw e mais úe __ juiz tomui· eon!Je~imcnto de qualquer allegil.-

. competenc:ia do Congrc~so; nw:; a mediJ.a ção ~obro a n;1tureza rh di \"ida CQmo ül, ou 
. est<í a, impur-se e uPge uma pt·oviclmwb quo sua prescripçao; e sl o 'fizer, deve ~01· Slt~ci
. : deve dae ao Thesouro z·eceit<~ nã.o vcqucna. tado o contllcto, na ül!'IJltt das leis em v igm•, 

Em todo o caso, a Caml'm rcsolv~~ como por lJcrtenccr o conhecimonto do~.~ns ma-
··julgar ma.is u.ccrta,d._ .• » teria~<~ ;~ut.orirlad() ~·.t.lroitüsü·ativa . . 

Sr. Presidente, as J'<túío~ qnn se cuntccw Pt1.ra1,ra.plto unic11. O contl'ibuinlo r1ue f'ôr 
:Qeste parecer· contrario á emenda. e a f:wm· intimado pll.r<t pa.gat• d ividi}. de impes to a 
da ~1utol'ização quo ;o propõe pctra o Governo q_uc n~o se julgar obrigado, ou qúc nã.o pu
rcfornmr o proccsjo cxocutivo 1isc<tl, não llor por qu<l.iqucr motivo Qx!Jibir a respa· 

.. me parecom pmccdentcs ah;ol.uta.mento; e o ctiva quitação, dever;~ representar imme
meuiltustro collcgr;,compa.nlteiro llo banc~td<l, d.ia.blnentr, á rcpt~t·tiç:to a.r rcca.tladol'o. cotn
o Sr. Esmoraldi.m> Bamleira.,l[UC \:l'.er·cou com potoutc. 

· .. brilho o logar _de pt·ocrn·ador .,:cecional da Caso os ta roconhoça ;1 ju~tiç·<~. d<t recla-
l~cpublica. ncsto districto; manifestou :.~. 8lHI mar,,Iio, a~siln mcncionar:.i. no Pl'<•Prio do
opinião autorizarla. sob re o exccnt.ivo 1lsc<1l, Clll1lcnto da. intimar;i\o, p: ~ra llllc, ,junto aos 
e t~;ndo a expm•ionci<t do prupl'io olficio, ~t~.tto.~. sr. consiltõi·e exlín ct;~ a cxc.cução. >) 

dizendo que uão havia neccs.>idaàc tlc rc· Ei~ o que ~f•o •~lgltm;~s 1Usposiçõcs dos ar-
forma. · , tigos uc t;d r\Jgubrnouto sobt·c o <Lctua,l ex-

Ora., o exrcutivo ü~c;tl ostü.rcgularlo pelo C\cutivo fl~c<ll, vigente e lJl'[l.tic:Ldo. -
·decreto n. D.885, tte 29 dB fevcmiro de lKtl:-1, Pcn·con,eguinte,nãn prcoí~o tlizcr r1uo cs~e 
·que consolidem poe <Lol;im dizer~~~ tlispo~iç,üc,; exc•.cut.ivu é Yiolcntis5ilno . 

. de regimentos de contos c :tlvap;is antigos e Basta o;onshlcrar quo <L antiga Jcgi~hç·.ão 
leis excr:wa.gant(); de Portnl(:tl >Wbt•n ''ma- 1lc Pnl'tngal. t.u.tvoz do tempo c com cer
terlo. e ao mesmo tnmpo o Go.-m•uu aprovei - tot.a du~so tt"rn.po om cino se a.ppl i ,~ t~vi.lm as 

· toa-se d;L ucc<~:;ião e tot•nou o pt·or:cs'u mab pen;ts lllllb att•or.os a ílll<t lquer t.leHcto, atl
expcui to e ma i ~ dg-ot·os<J con1.m • .-.s eont:-i- tuli;ti;•, ;1, prova d;.t ![llita<)to, a pt•ov:. th p re
buin~es. ~cripr;1i.o di!. Jivid~~ •. :~ pl'OI'<t de iHIJgit~imirla.tlc 

~~stou fdlu.ndJ em urnu. Gama.t•a <!c gTa.nde d;1 p;u·to, IJOl'flUO só porlia ~Ul' acciun::tdo .pola 
numero rle juri.;tas, c ntl'e os qn;•c.~ lHtmnitus !'alta d.e p:J.g;J,nJCnGo tle imposto quem r eal
advog<ldtJs.e juizes que S<tiJcm perfeii."meote mente por· qua.iquer titulo o deve.>se; e final
que os pl'occs,uali~tas chamam ao processo monto a lei adnlittia. a prova da nullldade. 
executivo uro proc-édimento v iolento. · Porém no decreto o. 9.885, de 1888, se ad

.. Ora, si pela legislação a.ntiga d.e · Portugal mittc súmente a.· prova da quitaçã.o, que é 
o exeeutivo fiscal, como todo executivo, era dad<t aliús pela repal.'tição fiscal, n ã.o se _pôde 
violento, :pelo üd decreto n. U.Sfi5, úe ISS~, olJtor de outro modo a p1•ova de quitação e 
que se quer ainda· aggmvar, elle é· v iolen- a allogação do nullidade, não se admittindo 
tís_~imo . nem a dcHllegitiroida.ue rle parte nem a ele 

Eu ntl.o posso lêr o rogubmento po1·qué prcscripçi:\o. 
-tem quaront:1. e tantos artigos; mas Im·ei,c 08 Por conseguinte, o r egimento de 1888 é 
competentes apreciarão, pal'tes de dons ou mais rígo~·o~o •1ue a. antiga Iegi~!ação de 
ires dcsr,es artigus . Po1·tugal. · 

« A1·t. 6." Corn o documento comproh\- .Rc•cf!io ak quu, dando-se uma autorizaçfto 
.. iorio tla diYi!la, o p l·ocm·ad(lr di!. Jil.zcnd<~. j)<n·a ~ornar ntaís ri gvro~o es~e regimento , 
- inicL1rá o processo, requerendo ao juiz dos o Governo oornmine '~ ll tm a do prbã.o p:1r<L 
~<:feitos a expedir-ão 1le mlmu<~.do executivo, aquelle quo nilo pagar o impos r.o, mesmo 
/;;~;-pelo qual o deverlor , ou quem ue direito, porctue o lllJ'l ~<) (lllta Ü iS$o, comminar a pena, 
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do prisã.o, isto é, a. ca.dêa, <iq uolle que deixar 
ele pagar o im posto, como se 'foz u lt im<Lm ent c 
na Hespanh;L. ConseguintemcJnte a :~.utori :z;a
Ção pa1·ecc-me d<t m ::Lior inconvenieociü., e 
nõ.o é a-bsolutamente ne.cossat'ia . 
!•· Depois ha outra considet'ação a notar e do 
maior momento: o nos.;o ~·egimen político 
a.ctual altm·ou profundamente <'Í lei, a. legis
lação existente om m atcria ftsca.l. 

Nós não tomos mais contnncioso adminis
trativo, a. matcria. · contenciosa ó di!. attri

.. uuiçã.ó exclusiv'a do Poder Judicia.rio. 
'rodas e3sas lois, estabelecendo medidas de 

r igor, relativament e ás attribuições de au
toridades de fuzendas, cauucaram ipso fo.cto 
e eu creio quo o estudo da. Constituição e 

.mesmo de algumas leis organico.s que dizem 
respeit~ <~ adminis-t ração do Poder Executivo 
mostra que este não tem as faculdades que 
t inha <l.ntoriormartte a. 1889 e, apez:w de 
todas ns duvida.,;;, não direi do desejo .de in
vadir attt•ibuiç.ões a lheias de podet•es es
t r a nhos, do desejo de poder tudo, direi du• 
vidas do que ilã~ teem escapado os propl'ios 
tribtmaes o realmente em al guns destes as
sumptos parece aos t ribunaes que a legis
lação ti~ci.i.l antorlor póde eor coordenada 
com o nosso regimen polit.ico e constituciom~l 

-actual. 
Ora, só ha a respeito, no nosso sy~tema, 

uma cxcepçlio na. Con~titaiçio 12 é a que ella 
csbbeleccu creando o Tribunal de Contas, 
)_}elo a.rt. 89 que diz : 

« Art. 89 . E' instituído um Tl'ibuna.l de 
C~Jntas para liquidar as con tas da receita c 
do~pcza c vcriiic.-u· a sua. lcga!idado, an tcs 
de ~c rem prestarias ao Congrcs;o . 

OH membr•os tlcsto trlhuna.! ~crão nomeados 
llOlo Presidente da. Republic.a, com a ppi·o
vaçã.u do SorJado, o sómento pcrder ã,o os seus 
logarcs J1or sentença .» 

J~ta. isposir;ão c~ tá do a.ccordo com ~. do 
a r t. ::4, u. I, da mo;ma Conscit uição, quo 
diz: -

«Art. :~4 . Compete p l'iva.tivamontc ao Con
grosso Nacional: 

1." Or•ç;\r a receita, fixar a rlespeza. fetler al 
anuua!nwntc e tomm· (I~ conlCis c{(}. ,·ecdttl c 
despe:;a de cadc1 emerâcio financei;·o.» · 

A Consti.tuiçi'í.o, quei·cntlo gat'a.ntit• <t indo
:vendõncia, a 110uorabiliclade, g-arantir a isen
ção elo espírito rue:;mo tl.o ·crtbLmal , concetleu 
a vitaliciedade Ms seus mcmbt·os, e, come 
requi~ito de cscolll a$ acertadas e dignas, 
m and.ou qtic a nomottçã.o tlel!es fo.~so appro-
vada. 11elo Senoitlo, etc. _ 

Em taes condições, excluiclas as fac~lda.dcs 
quo i,e m o Tl·ibun.a.l do Qontas, a. Fa'znnd<\ 
não tmn mais co;.~ad atit'ibuições çon f:nncio~á>l 
<lo tempo lh \ mon3.t·chi:> ; ih~S<\PPill'eceram 
complntamen-i;c os::w,s ld~ t[Ue hoje :<fio o!Jso· 
lnta~, ou antes cndncara.m com um novo 1·e-

gimcn estabelecido pela p t•opria Consti~ 
t u ição da. Republica. . . 

Assim, lmn bt'a.rci nes.>c ponto, que o Su
pr em!> Tribun<Ll Federal tem em outros as~ __ 
-~u mpt os rncoo.> controversos rnost1•ado cer tas : 
hesitações (lUO so revela.m pela variedade •. · 
de julg11dos a respeito, por exemplo, do cri-" 
mo de peculato . . .. , · · ~,-

Nós .i<í tivemos occa..'lião em uma discussão. _. 
nesta Camara de verificar que o Sr. Minis- ;,·. 
tro da. Fazenda procedeu, por ~xemplo, · em:·· ~ 
materi<~ de pecula.to,sem que o Tr ibunal d~~-~
Contas apreciasSe as contas dos responsar,.::.~~ 
veis. form:1lülade i ndispensavel pa.ra que ~h 
Poder J udiciario pos>a intet·vir, quer crimi-, ·, 
na l , quer civ ilment e a respeit o dos mesmos.: .. , 
responsrm~is. A jurisprudencia do Tribunal , 
Federal tem v a ciliado q uasi sempre ; ora. < 
profet'Cl are~tos declarando que a interven
ção do Tl'ibuna l de Con~a.s 6 prévia , é indis- · 
pensavel , constitue uma. questão pt•ejudí- · _. 
cial, or a diz que não. é necessa.ri:l. a inter- ' :, 
vençã o do Tribuna1 do Conta.s, que o Pod.eL<~ 
Judici<\rio pótlc pr oceder como si houvesse-~: 
responsa.vel, por exemplo, em crime de pe·-.:·_-, 
culat o, sem que o desfa lque, que é o princi
])al elemento do cri me, esteja. verificado e· . : 
sem que se attenda á circmuotancia de que ' 
\J.S penas de p r· isã.o, suspensão, perda. de em- , 
prego, ete., semp1•e inclúem a. multa e a.: ' · 
rnnlta. é ca.lcul;~da sobre a. impúrtancia. ·do 
rl,eficit . 

P01' conseq uencia ,pela propria na.tu rl"za das 
cousa.s, não se comprehonrto absolutamente 
que a administra~:ão o mesmo o Poder Judi
cial'io pos:;.'l.m procedor no caso sem que o 
Tribunal tle Contas tonha dado o seu 11et-e
didum . Isto, aliás , ó uma cousa vuJga.r~ 
comc"inlm, om 1~ranç 1 , na. lt:~lhh na Belgico. 
c om toclo~ os paizo.,; ondo h;t k ibnm\l de 
con!:tts. 

Nl~O ] ()J'lli a opi11 mo do autot•os, para não 
c:~n~at· a ati;OI IÇâo d:~ G:wnar<t. 

Um out.t·o simi/t! n&.l tomos, com relação, 
P" l' OXC\Inlllo , ao con tt•:tb:J.nrlo , 

o co.llgo Penal pt•ovê o conk a.ba.ndo, no 
art . .:.'0!1, o o I'<Y.ltit' .llulichlr·io tom a.mp la. 
H~<'u hl ~elo <ltl i nvostig:u· os f<\cLos l'Ch\t ivos ._. 
c, C<Jil&:guillt.emonl;o. tio tonu~r conhocimentci ·. 
dol!~ p1•oce~sa. t· c jnlgar o~ ÍIHJiciados, absol· . ,: 
vendo-os ou contlonuutndo-os. Bntret~nto;_,., 
I:IB ta. meSJUõ1 jul'isprudenci<J. elo Tribunal · Fcr' ,: 
d..eral, o Sttpromo Trilm nal ententle que a ~. 
doeisão <lo i\'linbtro da.· Fazenda. e mesmo o. > 
de um inspector uo a lfantl.oga ê ba.stauto : ·!~ 
pa.ra a.nnullar u m proces.'lO por crime de ~·, 
contt·a.bamlo, desde-que este.~ disserem . quo < 
o f i:loC'&O não constitue pr·opriamente um corl..::·'.'·: 
t rabantlo e sim m c1'as iri'egula ridades ! · ·_ .; 

Bm ncnh~rin ll<Lii do civ ilizo.,~o occidout~fliG 
c cligo occulcntal paru. exc!uu• o. Tu t·qul:Jt;i ~( 
r,xi:;t•.ll ;uma díspL•sição log;\l quo com~:~; 

:~· 
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ki nhll.t.a_ a :tHdlon içii•J •lo <.'~Hhlerml<~J· a l~Hil tas, 1 gani t;:~s ch 1nosma Collstli.uiçtio. Eu clt() u 
·- quo podem -::;m• cufli'Cr'Ltdns em pl'lsa.u, um 1 :td .. H7, do Colll go P onal. 

empregado ad.mini stra.t.l v o llcmissivol tul « Al' t. :337. O tlCyctlor nit•> commm·cia nk 
· 11utum ; om tutlos est.os p<üzos quo cHcí :>ti o que se constituir em in~olvcnci[J. , occultanelo 

Poder J trdicio.I'Ü> pode j1dga1· os crimes, uu :\lltciarulo ma.Licioso.mente seus lxm::;, ou 
. m ci!mo os contl':t '' Fazcnd:t, nem as lleci· simul:tndo _dividas em fraurle de seus cre· 

· sões adminis tr:ttiVas tl<em fo t·ça. de annulla.r dores legit imas, l!erú. punido com a. :pena de 
·as sen tenoa.s do Poder .rutlicia.rio e, :\o con· prisü.\1 cellul:tr de st.~i s •nozo3 a dotis annõs.» 
tra.rio, esl!l po1· intcrmmlio dos sc11S agentes, l~tt\ tlisposiç.ão tí especial em nossa legls.
os membros do Ministet•io . Publico, pt•ocedc !ação panal, porqno h~L muitos paize.s quo 

· ~~i! inve~tig:~çúes, procurando tom;w conheci· uio cnns~gram esta pena. contra o dcvetlor 
monto do crime par:t ve r si rcaJmente lw: civi-l ; não fazem do facto que o Codrgo Pfma.l 

---ba.sé para. o procri~.Aa.utoridadc :ulu;11H~ira prcvfl um Cl'ime contra o devcdoL' -civil o só 
a.p_enas tem. a fa.euld;~·!e de lavrat• a.ulo.~ •. -de punem <t l>ancal'ro~a. -a. fa.llencia; a (!UObt·a., 

.• colher provas que são eÇJti'egnes :tos rO}ll'C· pro[wlamentc d i~1- , que são dolictos conunet· 
: ·senta.ntes do Minis~crío Pul>l ico parcL it Llc· tieios por crnnmqrcia ntos. 
· nuncia. Muitos autores combatem est.t doutl'inll; 
_ Em todos M~e> u~mmptos a. acç[ o da mas o ccl'to é qye é .lt~ ontre M->_. _ . 

~.\~dminiStL~açã,o é nalla o si não é de fa.cto, . Ora., esta d~sposu;a.o, quo pare~e !Uui\o 
-- infelizmente a. inda hojo llC \'C se[-o de di· Si mples, revogou um systoma. m toll'O n. 
'·:- rei to. ' rv&.pcHo da. prisã:o pm· divida. . · 

T:~mbem o Supremo Tribunal Federal tom 
profm•ido a.reõtos, deClarando o vigor desta . 
uisposição, e ao mesmo t01npo o vigor 1lo 
cedas lei& civis quo a.utorizil.m a p1•ísão }>Ol' 
divida . 

Entrc nó~, ~eta Constituição sC:nuent~ o 
. Poder Judiciarwpódo,iulll'a.r e uma. r oform:1 

~- do executivo tlscal é preciSO q 11e snja. fcU;1 
l!ob orienta.ç.ã.o mui t;o t.lilrercntc, en H'egan-

. do-se a.quoll<~ e rctil•:J.nr\u-so 1l~ a.d minis'tt·a · 
çí:i.o fiscal todas esta~ a.t t.rilm içõcs que actu:.l· 
mente lh!l p !wi;encem p orcj_ue ella.~ sl1o in· 
consti tuciona,o~ . . 

Qmmdo o. Constituiç.'to, :u· t. 72, § 15 dir
qu!=J ninguem i:lOdl sentenciado sinii.o por a.Li

- tOI'idttdc compotcn f.c, oH a reftJrn se ao Poder 
.Judiciari\) o em ou i;Pas disposiçõe~ a. Cons'.i· 

_ tuicã.o consagt'<l. ident;ico pt·incil)it}, c :L p_roy•~ 
· ú q_uo, tendo do !l.il"-l.oolecc'.l' num JlH'lSdlc~a,r> 
especial, ella l'oz ::1 cxeep•;·iio c dccl<i.t•ou 

• (11t't. 77) quo qs ci•imc~~ mil i(arcs ~rn·i:un 
jul).(ados ])OI' wu;ijuJ'is,lic(':1n e~p11c i :L! . l'ru• 
con~equencia l.uda.s "~ (IX <:e •.p.,iíe-< n~l-i'i.<.l ll<L 
pl'Opria Gon~l.it.niç:·w. 

Uom rclh1·onc:ia ü matnJ'i ; ~ fi ;o;c;tl , a unka 
cxcnp~.iio e1uc lia ,., ;~elo TJ•iiJtlllal de Coul<'!~ 
put•a apurar as cunias 1lo::l rt!spuns;tvcis, 
excrcentlo a.s attt'i bu içõt~-; ouces-mrias p.u·:i 
<!UO se poss:t cnmpl'il' OlGWI.<>mcntc o :1t·t. B<i, 
'Jl, 1, da. C<~ !l~ ~itniç,ãu. Tur.b mais ú nma 
exorbitaoch1 de func.,õe...: po1• parto do Pode~ 
Executivo, c :J.o mesmo tcmpu tl um vertl<t· 
deiro a ttemado contra. a libonlaJe elo citl:L· 
dão, porque, u.o p<~ ~.>L' que; 11i~·> competem 
taes _attribuiçõe . ..: á. a!lrninistl·. ~<:ií.o, ol!as, em 

· ~irtude da Const ituiç;i.o, pC!•tencem :~o PoJ.or 
;Judiciario, porque é exa.ctamcnto o un ico 
que o1fereco g :mm t ia á. libcrda.elo, á. ~egu· 
-rança individual c ;1o dit•eito !lo p rop rie!lacle 
_ doa cidadã:os o rlos outros lmiJitu.ntos !lo 
páiz . 

.-- ·Outro simita pat'<t mostr•~•· que infeliz
mente a. uos~'l. Coustiluição e m cel'to elomi
nio nií.o tem sido mnito cstnilatl :~. como nã.o 
.toem ~ido n:'\l.u thl:L-~ ll)e~ JIIll a l ~uma.< lc.1is _w'· 

_ IA3l'llÍ a.qui o resurno de um accordão tlc 25 
Llo fbverdro tle 1803 : 

« Prcva.locc <t compotoncio. do juiz d;1 ex
ecução c ivir para OJ'donat• a. prisão tlo 
oxocutt1do, qua ndo ostc QccnBa dolosa.monto 
bens sujeitos ú. penho;·a.. lutclligcncia do 
art . . 5'-l::> d t> rcgul<lmcnto n . 737, do 18:'..0, 
combinado com o ~t ~t. :337 do Cudigo Penal.» 

Ut•a., n1i,o putlo haver dlivirl;L ttue tod~il 
ost<1s -disposii)ÕOs etue so 1•eferem á pr•tsã:o po t' 
divida <i nos CJ..~u~ jui!tamonto quo figm•ou o 
Codigo Pon:ü c:ulucM'<lm simplcsmon te pt:\1:\ 
d iíl[IOSi~'i'ío quo ~uh.,; L i tuin q p1·occs,;o penll.l 
pelo_ },>J·or;ns~o civil; c.~~l.hOI!.liJilu .um:1 JlCil l\ 
e11H ~ ~o pode se i' cu nitmn•L<lit nwell:~n t,o pl'O· 
uc~~~~ •!l'imimtl eom t01l:t8 :1n l'ol'nt<tliLla•lns 
log:ws n c!a.ntlu-sn l og:~t· ;t dnliH:L elo io•li· 
e•.i<.!llo. 

Assim,cs.>~t]H't~iio tJill1 sorvia elo _meio cotn· 
pul~orio jlai'<L qur. o intlivioluo •léSStl bens :L 
pcnhot•a o n:í.o oH. occulta;,;so foi transror
ma.cla om vm·da!lnil'a. pona . 

Mas nós vemos que o~ propl'ios tt•ibunao.;;, 
a Lei o macis alto, vacUlam, teem duvida 
sobro o~tas materi:.g. 

C•Jnseg-uin tomon m nús nlo nos _pollomos 
cooforma.t• com a opinião de rtuo Be dove tlat· 
<lO Govel'no autorizaf,'ão para refol'ma t• tao.~ 
le~. _ . 

Essa. autorização import<t em um:~ dupla.· 
infr ::tcção da Constituição. . . · 

A Constitnie,ião não d1\ ~h.>olul;amooto· :to 
Podot• Exccu&ivo a. attt·ibui<,~ii.o ele tltzor lei~. 
Entre :~:~ :~ttt·ibuiçüe!s •tne compctmn ao Po· 
dor l ~xecu~ivo, cst<l ;t tio :wt. •lli, n. I da. <.:on· 
sl,i(u i•:iio ( ltmtlu): 
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«Sa.ncciona.r, promulgar e fazer publica.r 
<\Slcis do Con·grosso; c:xpedh· decretos, in.~tru
cçõe,; e regula.montos pa.l'<l a Sll<• fiol exc
ctrçãu.» 

Comprehende-so que o Poder Executivo 
expoço.á in;;tt•ucçõcs, l'egulaJn~ntos e dect•e
tos, publique, promulgue e ~anccione as le i..~; 
ma.s não se compreltendo que as faça, porque 
e.ssa _ô t\ attribuição do Congresso. 
. Depois, com .relação ao as.;;umpto do que 

-me occupo, á essa. reform~ so oppõo a. dis
P<Jsição expressa. do art . 3•f; ·n, 2;J da Consti-
tujção que diz: . 

« Compete priva,tivament.e ao Congresso 
Nacional legislar ~olJreo direito civil, com
marcial e criminal da. Rcpubli~a e o pl·oces
sual da JtMtiça. f'edet-al. 

Nestas ·expressões - processua,l da justiça. 
fedcrat- ·mt:l. incluído-o pPocesso· executivo 
fi sm\l. · · 

Consr.guintementc <! um;_~ dupla infracçã.o 
da. Constituiç.ã·o o attPibuir ao Podei' Ex:e· 

. cutivo tal L'oforma, _ não só porque o Exc
cu~ivo não teri1 atti'ibuição <lo fazer leis, 
com? P?~<lUO o Congr·csllO não pódo delegai' a. 
at&rrbmç..·w que tem de f<tZOL' lois a. pvdm· 
a.Jrrum 

Uril oütro ponto do Orça.monto da. Receita. 
é o qnc versa sobre a nüllidadt} de actos 
por falt.1. de pagd.mento do sel!o. 

Não !ta. dlspo~ição nova. no Orçamento t!a. 
Rccoita-. 

Mas, como cu disse, a. disposição do :wt.!)o, 
la ~l'W, do> projecto tia ltoocita revl"OI'(L 
n11t i!.a~ disposições de· leis de ot·ç·~mo~to ; 
uni.L·e ol!as lta. tuna disposiçiio que esl.abnll•cc 
a nullida.llo d.t! ltctos por· fa.lt;~ tle sd!o. 

Tawhnnt o il!ustrc IJ~Jput:.ulo o Sr. Augu.~tu 
l•'rancn. dissn, emendando o projncto tlr) Rn
cel k• : 

<d•: 1nemlu. n. 24-Ao proiecto 11 . liill H,~~~~ 
HJOI: 

.. Ao u . 26 do M·t. i• do pt·ojneftl n. 150 B, 
;~ccrcscontc-ae : A validade ou nullid;uln do 
doculllCilto que nãt. co•ltiver o st:l!u com
pleto, 11a fóPmi~ do re3pect lvo n~gulalil<:nto, 
sorá.llt:sdo já rcgulad(~ pelo dit•dto dvil ou 
poP lei e.-;pccial, quando ltouvcr. 

Sala das scssõC!l, 22 de outulJt•o do iDOL.
Au!fusto França .» 

O honrado rohtor, porém, lho oppoz e.~sn.s 
palavras no seu parecer: 

«A Comnü~t>ão não púdc a.cciilta.L' a (\fficnda. 
O· assumpto está regula:rlo peta. lei n. 559, 
do 31 do dezembro de lSUS, lei vota.du. pelo 
Congre.>so o rcgula.monta.da pelo Potlm· Ex
ecu"t;ivo.» 
- l~sta' lei (: uma lei de Ol'Ç.;J.mcnto votada 

para. 1899, isto é , a lei n . . 559, de 31 de do
. zcmbr·o tlll HiDS, a.et, lO, §§ 2'-', 3• (' s•. 

Ern nia.tei'Íi\ de scllo, eu tenho opiniões 
muito dil!'ceentcs da.s que . fomm por a.ssim 
dizer cnc<trna!!as n<t lcgislaçíio vigente. 

Achl} .-tue,"contra M prcsci'Ípçõe:; da. .... Con
stituição,~ Congves~o invadiu a osphera _d:J: 
compütcncw. dos E~ta.dos, votando a . l!}l·" 
n. 585, tlo 31 de julho de 1899, para. discri
minar• o direito que tem a União de coqraT.' 
taxa:q de sullo, pois o mesmo direito a. Consti-
t uição a.ltL'ibue aos Estados. · . 

Suúro o assumpto diz a Constituiçã.o no 
art. 7", n. 3: 
- «Art . 7. o E' da. competencia. exclusiva da: 
Uni5.i1 dncrotar. : 

3.• Taxas ele sello, •alvo a restriêçao do 
a,rt. 9•, §·J•, n. 1.~ · 
· A rc:stricç&.o referld.:1 é a que se vae ver . 

O§ L0
, i:t. l, do <t.l'·L 9·0 , diz: 

~APt . 9.• E' cla~ competoncia. exclusiva. doa 
F~tados decretar impostos. · 
... ....... .. ...... .... .. . ..... . ... .... ...... 

~ - i . o Tambcm competo ~ciusivamente a.os 
Estados decrot(Lr : 

1.0 Tax:t de sello qua.nto a.os a.ctos ema
nados do seus ruspocti V08 Governos o nagocios 
de saa economia.» 

Oro., está. olu.t•o quo pela di~posiç.ão consti
tucional, pel<t intcrpl'ohcã.u liUeral quo se 
póJo <lm• a ost<t clbr>osic;flo ó quo q_ua.lquel' 
actu om:t.n:u!o tio ·pod11r e"t:tllual o na.o> do fo
•lm•:tf' ou pet•a.nto a.quelltl fnito 011 pt•;dica.do 
tlovo esi.:u· ,;ujuiLo ao :mllo o~tadtml o nã.u ao 
fmlcl':.~L 

A Constituiçãoo erntH'íl).p~ ;~ palavra. Governo 
niío no ~ouliolo tln Puuul' l~xecntivo, mas om 
sua tut.alid:tdtJ uu <Lllt p!i tntlu o tu.u to pude sor 
o1 Po)cl <ll' l!;xllcut.ivo, Legislal.ivo ou .Tudi-
ct;n•lo. ~ 

IJOVIHII vut•, poi.s, t(UO todo~ o.~ ne~· •oios 
d:~ coiiii~Jtnucla u~i1ul11nl llst,iw sujeito~ u.o 
SCJllo t!Smtlu:d o nii.o 11.0 !'otlcral ; alú.m disto, 
a Con~'il.u ll,i(o acct·o~cut l ta-- o negocio~ do sua. 
ucnnuud:~ ; nâ.o h~\ oli~pu.ü~,fiu ma.is ampla, 
num n~oLis gCJII'I'ie:L, a. •. tun tt~ ;~ PL'Ul>l'ÍO. pala.
n •a. elll}II'Og.t•l<t- ecatlomi". 
Conse~uin tomcnln não so ju.stificn. poranto 

(JStu pt•ojecr,o (JilO fOi <l.I.JIIÍ ltpl'llSOntado Q hoje 
consti Lu o foi quo so usta.belocosso uma. dlscrí· 
milmçãu clc tal ot•dorn, de uma. na.turoza. 
. ..:ornpletu.mente invasora da a.ttribuição con
st ituciono,l que facult,:J. aos 1~8to.dos estabe
locoro m t:\xas de sello . 

A lei cHa cstos artigo.~. quo ou cHei, no 
art . ! , .depois ropctc mais ou menos a dis-
posiç;lo con;;titncional, dizendo: :- , , 

«Ar t . 1" . A disc1•iminaçã.o da.s ta~as de ·. 
sollo quo pódcm decretar a Uniã.o e os Esta- . 
do~. wgnnno o s arts. 3• e ü•, § 1°, n. L• da 
Co11stit uiç1io t!:1 lt('publica., l}br.tlocorli. tis re- : 
gta.~ sognintfl~: 
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§ 1° . . E' d<~ competencia exclusiva da! mente á mataria de D1lllidade, autorizava 
União decretar taxas de sello, excepto sobre a.penas a expedição do regulamento do sollo · 
actos ema;~_a.dos dos Governos dos l!:stados e regulamento que já foi expedido pelo dec1·cto 
negocias de sua economia, sobre as quaos n. 3.564, do 'Z7 de janeiro de 1900, e está vi
compete exclusiva.mentt! aos mesmos Estados gorando. Mas o regulamento do scllo esta
'exercor ess!J. facutdade . » · beleceu a nullidade dos actos á · vista ·da dis-

Em seguida, passa a lei a da1• uma defini- posição da lei oroamentaria citada, isto é, . 
. ção; porém nessa definição, a lei justamente n. 559, de 1898.. · . 
fa.ltaodo á. logica comprehendc mais que ó Na lei de Orçamento p&ra o anno . futuro 
definido, dizendo: que estamos discut indo não ha. disposiç.ão 

c§ 2<>. Considemm-se negocia s da economia a.Jguma. com relat;.ão a.o a.s~umpto, mas ahi ·· 
dos Estados os que . são regulados por leis vem · q art . . 9• supprir , como dizia, essa. 
estaduaes». falta, e, então, por esse art. <Jo, parece que 

Ora, . UQla. grande soroma de ne~ocios, se quer restllurar não s<> essa como outi'as 
qua.si que todas as relações ci-vis dos mdívi- disposiÇ(íes que não foram reprúdu4ida.s. 
duos, as- relações mesmo em q~e elle por A lei n. 559, d~ 31 de dezembro de -1898,. 
acaso se póde acha.r coro o poder publico art. 10, tra.tando da revalidação diz : 
quando commetta uma acçã.o considerada «§ 2.0 A revalidação não poderá. ter logar 
como criminosa, todos os actos commerciaes, após 9 decurso de 90 dias, considerado tlullo 
emíim, são r egulados pela lei federal. de plerr.o direito, o documento que, dentro 

Sobre isto não ha. ·questão . deste ultimo prazo, não tiver o sello co1n· 
Si a Constit.ui~,ã,o quizesso excluir todos pleto, na fórma especificada.> _ 

esses actos não so tel'ia. valido daquella Como a Camara. sabe, a J•evalidação obe
fórma. generica., porque ent re nóS a legis· dece a certas r egras: revalida-se um do· 
lação federal é unita.ria. cumento não só quando falta sello, como 

A lei diz _isto o accrescenta. como expli· quando ha irregular idades. 
oa.Qão aintia no mesmo§ 2° do art. 1•: Ha pouco tempo, como advogado, tive em 

«Não são comprehend!dos nesta clausula mãos um papel em que um juiz seccional 
_os actos de qualque1• especie regidos por leis por engano, porque é um juiz rtmito distinct o 
federaes, na conformidade do n. 23 do e illustrado, inutilizou mal uns sellos; este 
art. 34 da Constituição, os quaes si\o sujeitos papel foi parar ao Thesouru e a parte teve 
ás taxas que a. União decretar ainda que que entrar com as multas e revalidar o sello 
-tenham de produzir elfeitos no .proprio á sua custa, para dar andamento ao seu na
Estado de sua origem e de ser processados gocio. 
nos- respectivos juizos.» , Ora, si isto acontece com um juiz seccio-

De modo q~e por essa disposição :fica com- na! que conhece bem a ~egMação ftscal, o 
. pletamente inutilizada. a attr'ibuição con~ti- que não acontecerá com. as par tes, indívi· 
tuciona.l de· cstabel~cerem os Estados taxas duos 11s vezes quasi aoa.lphabetos ? Depois, 
de sello. · tambem porque se nã.o pagaram 300-réis de 

A razão é muito simples, a. União tom a scllo-, póde ser aonullado o mais importante 
força., é o c~so da par~ilha 1lo leão; desde que contracto, porque ent re nós á. -vista de uma. 
pelas más condições economicas do pu.iz, a lei moderna, a de n . 79, de 23 de agosto de 
renda da importação decrcsecu, o GovGrno 1892, sobre . procurações se consagrou esta . 
fedoral' pl.'ucurou novas fontes de recoita e tlispo8ição: 
uma. que mu.is facil so lhe depa.ruu foi a das «Art. 2.< As pessoas que podem passar pro
taxas de sollo, t:~xas do solto quo rendiam curações .de propri() punho estão igualmente 
pouco si fo~c oxceutn.da á. r'isca. a dlsposi· habilitadas para cd:ittra.hir por instrumento 
ção constitucional, 111a.s, sendo a:;sim, era ne- partícula!', feito e assigoado de seu punho e 
cessaria e!!S:l. fonte de receita c entã.o para. com duas tost&munhas, obrigações e compro
auxiliar as finança.-; da. União, a lei despojou mi;sos qualq~«Jr qv.e seja o valor · da transa-
os Estados de uma <~ttribU:ição que a Consti· cção. . · 
tuição lhe conferia. Paragra.:pho unico. O disposto neste artigo 

Isto foi uma <ligl'essão, porque eu quero não compl'ehende os casos em que a. escrl· 
fa.llár especialmente sobre a nnlliua.de que ptura. publica é da substn.nciã. do contracto.~ 
a. citadi!. lei de orçamento estabeleceu d~ntlo Ora, aniire nós póde-se fazer po1• ·escript o . 

. :o prazo <le seis mezes para todo o acto em pat•ti.cula.r qua.lq ner' t ransacçã.o, por roals 
que faltar o seUo ou em que o sello fór i nu- valiosa. que :seja. 
tilizado irregularmente ~or ·nullo de pleno Este escripto é. scllado e, s uppondo-se que 
direito. foi feito por :v roeu ração pa~sadu. no e<>rtorio 

Devo dizor, antes de tudo , que a outra lei d<3 um tabelhã.o , cu.jo traslado paga apenas 
n. 58p, de 1890, sobre . sello estadual é uma. 300 r éis de sello, não estando o sello revali
lei especial, mas não se referia absoluta- dado, dá causa a que seja anuullado o mais 
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importante nogocio, da mais avultada quan
t ia,, quo so queira figurar, desde que não 
vor:>a.r sobre bens de raiz ou· sob1•e bens ou 
actos a rr.~pcito fio> quaes a. lei faz a exce
pçã.o do p<~r·'l.grapho unico do art. 2•, isto é, 
quando a oscriptura publico, fór da substan
oia do contraoto. 

Creio quo basta esta enunciação para mos
trar o absurdo de uma dispo::liçã.o desta ordem 
oncat•oad.a em uma lei a nnua.. 
· O regulamento do scllo neste · ponto · não 
tom valor, pot•que, embora tenha sido elle 
expedido pelo Executivo com autorização !lo 
Congresso, o Poder Ex:<>cutivo não pódc fazer 
leis e um juiz. que cumprir um regulamento 
nes ta> condições, commina.ndo nuHidades so
bro quaosc1uer actos da vida eivil,nao é digno 
desto nomlj. · · · . 

Fica sórneotc a lei de Orçamento, que não é 
uma lei propria mente dita para sa vota1· 
nella. a commina<:~'i.o de nullidade.; por qual· 
quer acto o muito menos por falta de paga-
mento do sello. · . 

A!iSilll, esse modo de legislar, alem do ser 
contra. r io a todos os syst.emas eín ma teria de 
legishçft.o, pa.rocendo me:smo iuconstitncio
nal, pol'qtto os oer:.amentos são para a l'cccita 
e a dospeza , não pctssal·ia.,si f! zesse objecto do 
).Jrojot:tos o~peci<Lfl~ o fosse aqui discutid u 
a li ullid<IUtl do actos quaesq uer por falta de 
inteiro pag;~me11to do sello, irreguhrídades 
na sua inutiliz,IQM ou fa.lta. de revalida-
ção. \ 

Contra es tn. lei e regulamento subscquenta 
do sello •nanifestou-so um parecer impor
tante de ttma commissão do no~.so Instituto 
da Ordem dos Advogados, mostJ•ando, quer 
llCla garantia que a Constituição esta.belece 
em lá vór de direi to da . pt•opriedade, q uer 
attondendO·Sil ao instituto das obrigações 
que ó do direito civil,que estas dispo:.;içõos .do 
Orç<~men'<l não podiam ser cumpridas, sondo 
inconstitucionao~~ · . 

1~11, hontom,tratando: de apreciar a disposi
ção <lo art. 9°, tive occa.Slão de ler algumas 
palavras rlo rclatot' da Receita , invoc:tntlo 
oxomplos da monarchia a rc;;peito de actos 
p1•aticado:l pelos governos de então, pelo quo 
não J'at•i:uHu.; mais dó que s.eguir os pre-
coden teH. · 

Ora, nli.o lto. neto .nenhum da monarchia 
annullando acto da. v ida civil ou coillmet·cial 
por fcüt:t de pag:Jmento de s~llo. Ao.con-

. trar io, a. logblação que herdámos de Porttl
gal est.a.bolocia a. mtllicla.do de certos ados 
importn.nte-3, 'i.sto o, <la transf'erencia de 
bentde m iz , de ·immovl?i:>, a qno n:~quelles 
tempos so ligava. JU1.1:dma i mportancia, r e
llUGu.nrlo-sc 11 J·iqueza movcl cousa vi l, todas 
as vozes qllo n}io ~ ~· '''1. ti$tizoesse o imposto, 
que se chama v<~ siz:1, e depois se chamou do 
transmis~o de propriedade . 

Camaro. Vol. VII 

Teixeira. do Freit.1..~ d!z, consolidando a.. 
Ord. . do Liv . 1• Tit.. 78, !:\ 14 o o alva;rá de 
:J de junho de !8011, ::\ R• : 

<<Art. 5!10. l 'o1lu.s a..~ compr•as e véndus do 
bens tle 1·ai,:; aliO! I ía.cs ou l'oroiros, de que 
se não houver pago a re~pcctiva si3a , serão 
nu !las etc.. . » 

Cito esta disposição da. Consolidaçilo, para. 
esclarecer esta observaç1lo de Teixeira do 
Freitas : «Sobre a nullidad.e por falta. do 
siza, os citados regul.amentos de 1869 e 1874 
guardam silencio, co_mo sancçél'o pertinente ao 
direito ciui l em consorcio com o direito 
llsct\1. Tal saucção anmlllatoria continúa;. 
pela regra sulirogattw sapit naturam ejus fn 
r;ujus locum. sulwó!f.atur, eom extensão a t()(tos 
os cu.sos de transmissão de immoveis por 
actos equivalentes á compra. o venda..» . 

Vê-so que a cllsposi~;ãu do dll•oito privado 
ficou inteira mente scp;u•;t·la do direito fiscal; 
c o Govom1l, em l8t'\~l e lf\74, oxpet.líndo ro~ 
gubmentos :pn.J•a a ~olor•a1t~a do imposto de 
t r ansmissão, nunc:1 se lumbt•ou de declarar 
na.quellcs regu!Mncnto~ quo fosso null~ á. 
tru.nsrerencia. du bons do t•aiz pol' fa.lt.a do 
pagament o rio, si.~a n ns.qr. p;~ga.mcnto de 
siza. · podia set' tln ~1'1\IIÜtl valor; podia ser 
~ venda de ltnH\ J'a:wnc!a v. g. valendo 
2 .000:000$, u. $iza reguland'.> 6 •;. e o im· 
posto scrio, r.o ca.so de 120:000$ . Não se 
tr atava, portanto, do pagamento de uma. 
·esta.mpilhu. do 300 réis. Mas os r E'.gula.mentos 
nunca tizern.m t<tl monção ; deixarorn-n'a ao 
direito civil. Havia uma g rande controversia 
sobre esta quostão. Os tribunaes, é verdade, 
mantinham 11 doutl'inu. de que a. fal ta de 
p~tgamentos de siza imporbviL nullidade, 
mas em virtude do acção t•cscisorhl entre as 
par tes interessadil.S. 

Recordo-me, a IH'oposito, de um facto na 
minha profissão. Eu, como advogado no 
metiEstado, defondenrlo uma causa, requeri 
a nullidade da venda. tle uma propriedade 
por faltil. de pagamento do imposto de trans
missão o por le.sã.u enorrnis.>fmu. 
_ O Superior Tl'ibunaltle .lu:>tica. de Pernam
buco julgou que t•oalmonte a transferencia 
er.a. nulla por le~o onornussirua ; mir.s se a.b
steve de pro1runcial'·SO .~o ht•t) a nullldaúe IJro
ven iento da fu.lta <lo pu.gamonto do imposto 
de 'transmissã.o ; llanLlo <t~,;lm a entender 
que, desde que o imposto <lo siza tinha sida 
transformado no Llu transn:Us;x'\o o si o Go· 
verno, rrilativu.mentc ao de tt•<msmissão,cóin· 
minava. somente.a mult-a, mosrno pol'quenão' 
podia commion.t• a nullidade, porque é m:h 
ter-1a de lei que só pórlo ser Yotad;t pelo Con; 
g-~·e,:so, as ordcnaç,õcs d(: v.iam 8Cl' coosià.o
ralhls como ol.t ;oleta~ , nwwto llOl'r!iW não 
estavam de accol'd,) com a~ idóas modet•J1aB 
so b t·e o regimcn fiscaL 



Câ'nara dos OepL.tados- lmp-esso em 2110512015 10:07- Página 10 cte 47 

APPENDlCE 

Oca, Sr . P1·e~ident.e , de;(k q ue não ~c muito.> OCJiJOmista.~, jut'1sta.s c tinancoiros, 
pó;le comprehender q ue s • a nn ulle nm :lCto a dus cont r;tdos chamado,; dilfcmnci;tcs, 
Jl.ll' rnais importe~.ntc <!UC so.iu.,porquc tloixon ([llCl' csr,c; contL·<l.cto~ v ursmn sobt·c murca
cic ncllo sm• fixada on adilorid~ uaia esw.rnpi- darias, <lltCr $Obt·u valot·es . 
l h::~ o u não foi inu til izn.th\ com a:> ftJl'ntalidi.l.· Oea, si 8b tra.t'-' d tl Ut111t lntl\cria tiio im
des flscaes , tlesJc que .ta.os disposi<;õcs c;:;r.ão pot•t.:.ntc, si o GoveJ·IlO q uel' e~tas Jn•oviden
em leis <lo orça m\mtos para. vigut•arcrn cias pu.t·a. .ev itar " osc~illaçã:p do ca mbio; por
tetnporat·iamcntc, nôs nã;o podemos considc- que· não apt·e;cnt1L nm pt·ojooto ou p ropo:>tl. 
rar e;;se meio de cJmmin:tr a nullithtdo ue lei especial que désso loga.r l\ verifieae, 
como legítimo, como legal, óu an tm, por unu longa discussão, si real monto é.'lSa:l 
corúo cóilstitucional .o muito mcnos'}lOJ' uma mcrtüLas q uc te em sitlo a.q ui tornau~s de a.fo
simples refcrenc:i:l, como fuz a <l isposi~,;tu uo gadithu correspondcm <ws ftns que se t ecm 
art. 9• Õ<L Receita, a tocla.ô di:sposi~lÕ~ !lo t iuQ em vi~ta 1 · 
le is anteriores que ·a pt·o.;cc•o n5.o cit:~, c~pc- Quct' as oscilla.ções dG ea)nbio, quor a.s 
-cialmcnto coci1o ·estando em v igor. suas al w.s on baix<l~ são prorlu~.idu.s Jltif' cau-

Coil~eguintcmcntc a1nda. : que me pare<;:.\ sas mttltipla~ que não llo~ejo aprcci<\L', m"s• 
qUe a ·nnllidade não pódo provalecet·, não em thClOl'h , é fcir :1 de questão '-1\lC, lFWt' a 
só pori[UC cst<t inserk\ ·em uma, lei <lc m·~~a- <1.lta, quct' a lmixa. do cambio, que1, ;~ s Oõcil
rncnto cujo exercício jú. pas.wu, . como hu;<ies fl'cqucnte~. como se dão na noss<t 
tambmu vm•qnc o rognlan.tOllto uo ~e! lo não pr~~Ç<\, são produzidas pur C<Ltl'a..~ natm•ae.~ c 
é uma l ni para ~Cl' cumprirb, uinda ·me não acredito (illC es>c p l!cnomoao êconumico 

· pareco que i:; to sai> meios otlio.;o:>, meio~ IH'oduzido por c,c~usas natunw;; pos.;a ser mó
r epugnantes, m eio:; antipn.t ilieos de '1110 _a 1liftc<tdo cJHca.zmcnte poi· moia de disposições 
lot s o scl'Ye par·a se procede[• ~~ arrecadaç:w ot•çamen ta.ria~ . 
dos impostos. 

Depois, esta. l ei por quem é cumpricla. 1 Is to ütlhqJtlo cm geral . ·Mesmo nos con-
tru.ct os a prazo do Icttr<1s 1lc camuio c moeda 

A lei declara a. nullidr~cltJ. rnotaHict~, as t<J.xas d(' SrJllu são maiorc~. 
Mas a nullidadc fuocla-se na it'l'C"ula.1·l- ,just:uuente o conirario do quo se faz em ou-· 

'dado OU na fltlt<\ tlc revalidação Oll no CX- Íl'03 paizes, como,poe cxoruplo, na l talia,omle 
MSSO do. prazo para revalithção. · I <t lei n . _:L3~G (2" sêl'ic), de 1:-l tle soteml1~'? 
· Tudo i;;to est<L sujeito ao conttecimeni;o da. do IS?f'. Hnpond ••. ta.xa.s s_;,lJrc cont.mcto.> <Lll-

autorida.de simplesmente admini~trativa.. .Jcren?l"O.'J em tucl_? ma1s,_ JSCnt:t. dclla.s. as 
Ora, nã.o se COI)lprohcntlc ~b.,;ohttamcntc . cu.tn lll;~os, . pela r;~za.o Llo H<W u uphc<J.L' o un-

que a. ~utoritladc admini~tt•ativa j nlgu(}. tle posto . . . , 
factos, dos q uae.-; res11lte a nuliit.lacle ·.de llopuJ_S, Sr. Pr·os2dcnto, C!ldo.s l~I~ ? t'ça
actos da. vitla,civíl c commercia l, por !'ai&(\ ffillll~ L'H\S teom nao sú csblJ~lcc ido taxas 
~implo .;mente do paga.monto do scllo. . espccJaos de scllo, como comrnmudo <L pcn•• . 

O ou tro :•ssnmpto a qu_e se rclhrcm a' lels 1~0 nuLI!dado pela falta de 11a.gamcnto ele 
!le or('.amento, rcl ativalnent.e no ~cllo e cun- sol_lo e outras pena~. · ~ 
Rcqucntcmento so. IH'otondo r ovig-ora.t· ;únd:c Nas di~posições d<~ ultima lei solJL'e esse 
pel:i <lisposiçã.o do ci tado a l't. !J", a 1pti., tHc <L8ollJi111to, n. 7:46, d.e JIJOI} (ot'Çt\mcnto vi
refl. t•o, sü.o as qlie se referem aos cont;rac~o:; g·entc d:L llespmm), al't. . 2\l, n. 30, que cn 
de co.mbi(IOS, contr·actos solll'U C"-lllbiu c niio tm·qi por S!lrCill longas, vcmil clivcr.>as 
moccln, metullic;~ . · penas cs&<\belr.citl<l.S corri;ea. o corrctot• e 
H.cconhc~.o a minha i ncompctcnci<L em G mcsuto cont1·a os int.crcssarlos tlue iut c r·

certos a.ssnmp tos, c um d clles t\ e~lo, a.cerc.a vccm nesses cont.J>a.ctos difl'crcncia.cs . 
dos di~ positivos que toem sido ost<tbd cc idos (JJ•a., on r epot iJ'Ci a obsar>:~oção quo .iã. fiz, 
por diver.~s l eis do orçamento, a p .... L' t.ie de~ q ue oão comprchendo como e cttte se a.ttr ibno 
18!)5 Jlara c;,í., CJUC t ecm sillo alterados e om ;L l';t(\IIl!La.dc do applicar penas a funccioni\
vi.rtude dos quaes os contt·a~tos de c :~mbiae>, do~ qne não :lfio vet'dadeil'os jJiizos . ·Nesta 
ou as cambiaes e os corrtt·act.os sobre moctLL matcria do con trac tus differenciaes, por 
roeta.llica pn.gam scllo cA pceial, estando ~~~- oxornplo, a pena d 11pplic:tLht pela Gamm·a 
jeitos ;i. nullidade os que Jl[,; pagam . Syn•llcal de 0ut·re >ores, quo n liu (\ Pudor 

A lei p!'ul!ibe mesmo t<>os contL·actiJs Jildlciario, 011 pnlo;> Hscacis U!J (hlvc~·no . 
quando clles sPjam Hq_utcl~tdos :;impl!lolllCiltc l';i,; ahi ]Jcs~or~<> quo não ollüt•ncem •~ ilj,eilOl' 
polo pagamento d:~s cliff.,t:On ('~t.S. A'l11'anti<~ . qwLudo sú pôde ollbrcccl-a.s o Po-

Sr . Presidente, cst.:t..li i Liil:t !luestã.o v as· .tl!!t' Jucliciario, c que, cn t t•c.tantll, s.'i.o indica.
tissima o muito complic:ula oin gem i, tlas C•)JnO juiz1~ paea julgar,mn .QS eort•otoros 
mesmo alJstra hintlo tlc tacs conLraci.os ;-;üiJro tJ oatt•a.s peswas interos:xulas em negocio:; 
cu.molos; ê um<L qtwstí'í.n que tem prcoc- dos (!'IaOS pútle t•osnltat• um proccs~'O (! ap
cupa.do mesmo os moral!Has e_ mais ainda pll c;a·~ão de uma pt.um tl.o Jlin lta: que, pulo í·,·-
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g-inum gor~.tl elo nos~'~ diL·oit" , pMo SlH' coli:-• l!:u po.J~o csttw chtmando no ueser to, mas 
vertida a.té nm p1üfio 1 la.nço o meu prote~to o mostrv quo não me . 

J•~:;s;1 disp'Osiçü.o é Jit;.tnircstamcntc inconsti- c<:mformo nen1 com es.~c .,yst.ema. tlc lugisla.r, 
tucioua.l. Não se l>Õiln a ttr\hlli t• a funccio- nern mesmo co1n muita.s dos3as meditlas qna 
na.rio algum, mono:> u. um iíiLliviüuo ·~ q1111m os orçtnuento~ ilizem que siio a propria.clas ; 
ú dada uintt cornmissão adrnih.istrativa pe lo mesmo em lei especial cu iliio darin. o meu 
G~verno, a funcçã.o de julgar qur.m quer quo voto a. cllas. 
SCJ<1. · · · Com relaçij.o a. cont1•actos di!rorenciaes, e11 

Taes leis de qrc;;tniento fazoru hoje c a1- mo compromet~o ~discutir osh1 questão lon-
toram o nos,~o direito civil e commcrciàl. ga.mente o apt•esenta.r me~mo um projec1;o 

O Cntligtl Cotnm(')t'Cia.l diz: ixn·quc é o tl\eio dr,> dis!iutln nos o assumpto 
«At·t. 192; Ainda. que·a compra o venda o i;sonta.l· as idtlas qti.o a nossa. logisln.ç:fio 

dev::.m i•eê:i.hii• sobre .cou&'\ existente c certa., coinmnrcia.l; qite precisa ser rctoca.da, d<:vo 
ó licito compra. r cotisa in'cet•t '· como, por in~luil•. 
exemplo; l\tcros futu1'os .» · Mas, esses contractos mesmo sobre valores 

Si a compra e VOÍlda pódem VOl'd<Lr sobre sito. Pl'aticado:;t etn tocta o. parte, e em larga. 
couBa.::i incer tas é ibexistanteS; si o Codigo escalá. a m:Uoriá. dos páizcs hojo os adinitte, 
Commercia.l diz que so pódom compra.l'lucl'Oi! a lei I !in;; dá. foi:'ç;J. e ; - com pequenas oxce
flittirós; co~o é qüe no drçau~entó se i-Gvo~it pçl>es, elll;'s rx'íd rcputados.Iicito;l e ófficáze·s. 
cllsposição como (!:ita; isto é. as bases do ai- Em t .. ed condições hão se just iftlliL que uma 
reito commercial a respeito' de contractos. alteraçãotiesta ila nossa. le):\'is l :~oc}'in civil o 
!\ 'o .que eu não entendo. Depois, a lei n. 746, commcrcial fosse estabelecida. por meio do 
na 1900, art. 29, n. 30. letwa. a, § 3•,estahc- disJln.; it;>ão or~a.niontai'ia. 
lcce que a.s lettras de cambio não. poderão sr. Pro :idoilto, pelos princípios gera.es de 
ser dadas em penhor tmte~ do acMite; ist.o ê direito, cstos euutractos a p:·azo e differcn· 
contrario. a Wcla a nossn. legislaçoZio commcr- cia.cs ~o regulados ora pelo direito civil, 
cia.l, quf) á.utcii'iza a. d:1r cin penhor qualqunr ora plllo commercial, ma.s em noasa. Iegis
pap~l de credito e entre· elles ·as lettras de !ação não havia. disposiç:õcs precis~, miou-
cambio, mesmo ante.> do acceite . ciosttS sobre elles . 

Hei de illserii' no nieu discurso as di.•posi- · Existem, porém, eni um l'egulamento, isto 
çõ~s do Codigo Commercial relativas a Cbie é. 0 Poder Exr,cntivo com uma. a.n toriza.ç:ão 
ponto: dnstas muito gcnerica. das quo conceden10s, 

«Art. 273. Podem dar-se om J,JOnliol' bens i$to é, 0 PodeL' . Executivo Jeg·ishmlo sobre u 
moveis, m~rcadorias e qua.csc1ue1' outros direito civil e commot·c~u.l, cxp(ldi11 0 decreto 
atreitos, t.itulos da. <li vida publfca, acçõos do n . . 2. 745, de 1<~ do n:w.rço tlc 1897, que 
companbias ou empt•ezu.s c mn geral quiles- " a.pprova 0 t•egula.mento dos ·corretores de 
quer papeis de Cl'edito negocinvei.~ em com- fundos publicos d.1 Capi1a.l Federal». 
mercio. . . . . 

At•t, 277 . Si u. coils~• ohlpoi1ha.dli. cônsistir O L'a, nesta. nmteria. conv,1m esta.bolr.cct• 
em li!ttlos de cr~1.~ito, O Cl'(l(lai• . q1.te OS tiver !U'ÍIICipiOS muito gerae~, dnixanllo O lll:OlS (~ 
em pcohoi• cntoritle-~c subl'oga.do.pclo dovo- jur isprudcnota dos tl'ibuna.eo, p t•inc'ipalmo:: Le 
dor, para praticai', todos os actos quo sejam aos usos do conüncrcio, cp1c rogula1111111:5tH 
neces.sa.ríos pnra coriservar lt. valinadc dos íl,S$umpto a solução Jú.s qtl!\~tões. L~ ellos são 
mesmos titulos, o os direito3 uo devedor, ao m<Lis ou menu~ uniformes, ha pouca v:~ri.H
qual fic,mí. respOJls:~ovol plli' <túa.lqum• oini.;- d.aue tlc pt·.i~~t á 1n·a~·~ · 
são que possa. t;}r nesta. pa.rte. . Depois, uma le i di.!Stas devia. so vota1• na 

o credor pigoot•at icio. é igualmonto com- Camara. tlopois que os 1tutore~ dcst.u. llHlllida 
potente para eobt•ar o principal e. reditos no~ convencesmm de quo t•ea.lmonto não se 
do tttulo ou papel de credito empenlw.do na pt•ohibem os co.n t t•act.ns rlilfcroncian~ sol.Jt•n 
:siiá. mão, Sem ser uecessti.J•io que apresente mol'cadorias nem sobt•e q uo.o.Jqucr v:tlorc~ a 
pOdereS ger<ies ou especiaP.-' (ar t. 387). re.~peito, mas rloViam SJr pt•ohibillos todoiil 
.. Art. 376. O port:1dor do lettl'<t de C!).mhio os negocios concernente.; <t moeLla mo't;tlliC<t 
acceita pu não accliita é obt•igadu a petlir o o cainhia.es. . 
seu pagamento no dia do vonciliton~o. c; niio .. E' ox<\ cto llllC estes contractos oram tl'lita.· 
sendo paga., a ta.zcl-a. Pl'OW:!ta.r de não pag;)., tlos com desfa.v0t•. MM depót:l a .lcgisla(;ã!-l 
O paga.rneQto deve snr pr.dido c o _ pt•óte.~to tomou uma. dlref)\'.ão mui to cHVOI'S:~, e, st
feito no Jogar ondo n. lottr(l. fôr coi.Jravcl ni.io em todos os pa.ize.;, põdo-so dizer <J.IlC n::t. 
(arts. 374. o 411).;.> . . nutwria dalles os coatra.Cl;os dill\Jr enciaes 

Não se comprchcn'de. pois, qite em lolclc são admitticlo8, ou trate-sn dfl morc<uloria.s 
orça.men~o so i•evogno com um tt•aço de ·ou do quaesquer va.lores, ·inclu,;ivc o; con
penna. toda. os\a legislu;çã.Q civil o commet-~ ~ra.ctos rle camh~aes e os cout.ra.etos I'elativos 
cia.l. • · :• :noedu. metalltca. f 
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A Italia, desde 1874, a França, desde 1885 
e a Alloma.nha, esta pr~ln, lei de 18116, a Hes
om seu codigo de commercio, que e mode1•no, 
nenhum destes paizc-> prohibe os contt•áctos 
diiferencia.es. 

Eu não quero ler a opinião de autoridades 
sobrn a ma.teria, norque não quero mais 
cai:tça.r a attenção: da. Cama.t•a, nem qum·o 
cntra.r nesta questão <le .um modo geral. 
Bsta .. qu.estão fe7. parte do pr·ogramma do 
nosso Congresso Jurídico Amel.'icano ·o auno 
passado e, ainda. que não tivesse sido discu
tida., t ive occasiã.o de escrever urn longo 
relatol'io sobre ella. 
· Ma.s não acho a occa.sião ·mais propria de 
tratu do assumpto como elle m erece. Quiz 
sómente r efceir-me a disposições impropl'Ü\$ 
de uma lel de orçamen to e que, em vez de 
constituírem um beneficio, ao contr.:ario; es
ta belecom as · ma.iores p er turbações no.s rola.· 
ções ci vis e commerciaes, por out••o l ado 
t ornam o fisco u ma causa odiosa, quer 
porque se e~ígem nov os processos a.tnda 
ma.is gravo>us do que os qae j :i. existe!n, 
quer pot•que ha nullidade, comminadit pleno 
j twc po1a.falte~ de pagamonto de sollos, e 
assim por deante ... 

.Eram es1.as a.s observações que tinha a 
fazer sobre a. Receita. 

Consegnintemonte, contra. e.stas . medid<\S 
dou um voto convencido e justillcallo. 
(Mu.i!o bem; muito l!em). 

Diz que o Presidente tia Camara o ignora, 
mas que o ora'dor é correligionario do Sr. Pre
sitlent.e da: Republica. ; correligionario, bem 
entendido, no sentido em que e~tâ. empre
gando esta palaVl'a . . 

Quor dizer com isto que, cedendo .á in· . 
fluencia da pregaçã.G do Sr. Dr. Campos . 
Sa.lles e seus companheiros de propaga.nâa., 
se a listou nas fileiras daqúelles sonhadoL'es 
de então, que, maj s depressa do que espe-
ravam, viram realizado o seu sonho. . · 

Deve dizer com orgulho que não tinlia. · 
mo ti vos possoaes para. que adherisse ao pa.r
t ido da. )Jl'ôpaganda republicana ; muao . ao 
contearw: ainda estudante, - pm•que ainda 
não t inha defendido the3e na. Faculdade de 
Medicina - teve a. · fortun a. de SOl' sulfra- · 
ga.do em um dos districtos do seu Est~do, 
sem ostar alistado em nenhum dos pa.t•tidos 
da mona.t•chia, então militantes. 

A sua circular de então foi bem :elal'a., no 
sentido .de não tomar compL·omisso . algum 
ern r elaçií.o aus p:wtülos militantes ; já. era 
um republicano convencido, . · 

Dil'igia. ontãu os destinos do paiz o partido· 
liberal a que pertencia sua famitia, que os 
seus illust1•es compa.nhoirc~ de bancada sa
bem quo é numerosa. o ínHnente no Estado. 

V OZES DA BANCADA l'ERNA~UlUCAN'A. - · E' 
exact o. · 

O Sa; PEREIR.I.. nl!l LYRA.-Sa.be, porta.nto, 
que, si quizcsse seguir a carr eiro. politico., 
tinha entrada. ft•anoa, não encontraria difll.
culdados . 

Não obstante, doclat'ou-so republicano na 
SESSÃO NOCTURNA DE!) DE NOVEMAR.O n.ssembléa pr ovincial. 

DE g E' que esta •·a. c:~nvonciJ.a de q ue. a Repu · 1 Ol blica. vinha. regenora.r os costumes da Nação 
( Vi•ln J•ag-. i Si <lo pro~outo vol111no) 13ra.zilcir a., que eu iã.o su ppunha ·não estavu. 

na altur:.1. que a moralidade administra-
O Sr. Pereira de Lyra-Antes. ti v<~ ?xigia.; é 9-uo sup~un~.~~ q.ue ao regirnen 

de en trar na tliscussã.o tio ot•çamcnto, pede tleM.lndo dev1~m-s~ u..ttttbutr. tod.~s osse3 
a.o s1•• l'residcnto quo lhe m :.mde t razer 0 dofottos ql!o hoJe,. C<Jill a CXJtortencl.1 e com 
Relata rio do s1•. Min istt-o da Marinha. 0 os an~I)S: ~á. V'erdlc~u q.ue sao do todos os 
pNjecto do ot•çamen ~o 0 as emendas a c llo gover n <l~, é quo e~ta.o .. uppunha 

1
que aq_uol

apresonht(ias com o P<trecet' da Cum- los q_uo propa.g,wam a Ropu l~IC~,- qno 
mi . ·[) ' aquolle~ QllO pt•ogava.m a s ul,stttluça.o do 

"" • · ro~imen, como UILUJ: ncce~sidad.o, pa.r:1 
Diz C}nn nã.<) é slq.JCrsticioso, m:·1s a. cir· tova11t,1r o nivr.l mol'a l e matt".l'ial 

cu~ust~\nc ia de se ach:w- ?Om a. _p:tla.vra, em da. na~1ão, :p:1ra. de.~cnvolvol·a e para pro.:. 
pr·tmcn•,) logM·, na rmmerra. sossao ·nodtu•nn., movor :~ sn<~ prosperidade, o san ongrandc:
t raz-lho ao o3píeito uma certa. app!•ohcnsllo, cimento , eram sirtC(}l'O$; o quD. uma vez 
a. cuj;L illllllcncia nl1o póde furr;a.r -se c qtte ;;r.nhoros dM posições, uma vez chegados o.o 
üt7. com que, dcixrmdo a sua banc;tda, ve· governo, quaosqnor que fossem os ohsta
nh:J. occupar, pela primeira voz, a. tl'i- cutos que tivesSem dG vencer, par:t chogar . 
bllua. · ;w Hm desejado, h'1 v .iam de pôr em p1•a.tica. 

Diz tei buna, n[o no sentido em que costuma os pr ocessos que Jnvia.m projcct:\do, ·haviam 
empi'Cg~n· o termo, mas no sentido l.o:dco- de w<istrat• a.u povo a inda ignorante. como 
graplüco ; <l id1. p nlpi t.o, si prii.IO!' com · csto não _póde deixu.r de ser w~1 pov~ em for
tct•mo exprimir melbor o sou pen:;amen to . JUa.Ça.o. como o nosw, quo so o: l'eguuon. re~ 
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publicano possuo os elementos :precisos -para. sabilidade, sinão aqucllc.> flUO pt•omovemm 
pl'omover a nossa prosperidtule. essa revolta. · 

São . Il.<\SSi.ldos 12 aimos e ctinda não ó um Mas O actual Presidente da Republica. nã/J 
dcscngan:1do ; aindt~ esper·a q_u0 esto regi:.. está .nas condições Lle nonllum do~ soltS un-
men, que Pl'~gou com fê, que es5e r egimen tccessorea. -
a que consagrou o saol'ificio, toda..~ n.s ~ua.s S. Ex. encontrou_ inque8tiomwelmento 0 
cnel'l.tias; a SUQ vid<t, 1m du a ind<t tra.zet• essa t erreuo preparado. · · . · 
íellcidade, pela qual em vão esperll. o povo . A pacificação. estll.va feita no sul·, ~~s l•It·•a 
durante o tempu em que elle tem estado " ' ""' em vigor. . do sertão d_<~. Bahb j:.~ não existi:\m, l)- ~i-
Di~ q,ue ~ão é este o m omon &o de fazer t:Iação do Thcsouro era . ~·eah~e~li;e aflltctis

l'CCrtmma.çoell áq_uelleg-- dos nos.sos cor-'· Slma., mas 0 seu anteccl;';or havM realizado 
religiouarios, que, umn vez senhOI'CS da 0 UCCQI'do, quo the facilitou o~ meios de ad
direéção dos negocios publicos, nã.o o tecm minist l'ação _qtie tem eucoutrado dur<~nte o 
enca:r;ninhado no sentido que o or ador julga seu govemo · 
m;üs · compu.tivcl com . o progresso e bem Espemva, porta.nto._cfue"S.Ex:.,deaccot·do 
estaL' da. DíLÇâO. · · · . com os princípios quo havia. pr t>.gado na. 

Ma.6 não - Eí possivel dej.xa.r de a.ccentual' propaganda, de accordo com a . orientação 
que a sua desillusã.o nunca. foi tão grande ·que ~avia manifestado no Congresso da Re
como no momento actuaL pubhca,deaccordo com as opintões aindam<t-

Na primeira plia.se d<i Rcpublic:t;- compre- nifestadus em escriptos seus, e qu<tndo pela 
hende-se q.uc, dea.nte d<tS ditficulda.des em primeira V:eZ em 'I'Ü\gcm nn, Europa , em 
que se eucontra um · novo regimen para. .se documentes oti1ciaes como governador de 
ímph\nt at·, deanto do receío de que llOuvesse, S . . Paub e em ma.ni(estos e discursos ; os
realmente, no puiz, um;t corl'ente de opi- parava que o hont•ado ·presidente da Ro
niã o contraria á. Republiclt;-Comp1'ehende-so, publica. não se af<~stassc da linha. de con
-- ropote, que tivessem de tt•a.nsigh· a.quellos tiucta ~t que o obrigava a tra.dicç:ã.o repu
i\ quem e~tava contia.d<t a tlirecção dos negu- ~licana_ de que S_; ~~x:. devia ser um fiel de-
elos pubhcoa . _ . pooltarw. · 

Nã:o o sur-pre~eudeu, portanto, que o Go· ·Infelizmente, assir~ nã;'l acontecefÍ: o al)C· 
verno do prnnmro prestdente acab<teJe por ~r da.s contemponza<;oes, que todo o po
um tlesa.l!tl'e, qual foi o da..d is:Solução do Con- lltico é obrigado a -ter, u.peza.r desse dcvor 
gresso o, como cousequoncia., a revolw;ão de _quo teem o's republicanos da. prop~ganda. ilc 
23 de novembro ; não o SID'prchendou, ta.m- prostigi:.~.r os correligiona.r ios, sentiu-se, com 
bem, que o Governo do Vice·Pl'csjdente, que dôt' e pesll.l' , obr ig<J.do a. <J.fi1sta.l'-SB da ür ion
lhe s uccedeu, tivos.>e que deboU<~ot· il. revolu- ~.ão politica. c administrativa do Sr . Prc
çiio de 6 de setembro, ·r evolução pa.t'll. a q ual - stdente da Republica. 
ta'~ve~ a lljstoria. reconhcç~ ·que muito con- ~ao sabe si ha. alguma co usa. quo m:d:>ino 
t r1bU1U? boverno _de e~tao, mas, qu~,. ~~ a sorte das ins\ituiçííoo de que tanto .,0 
todo o ~o, ,teve o mcrtto de. de~per ttu: ,\ ospat•ava, mas_ 0 fa.cto 1~ q_uo, si ~ormos 
a lma nacton,~L._ de f~zar .c~~ <!· LO _~o lova~-:- fa.zar compm·a~~o ontro as duas c!poca.s, pa
ta.~so neste p~tz u~1·•. ?Plfitao.' que at~ ?ntao roco·lllO quo ml Itopublicu. teorn gm•minado il 
nunca. ~o ha.vm m,tmlc:;\ado • do fa.zcr c2m prosper·atlo, tcom rlcsonvolviílo o fL•uctlltcatlo 
que, om to1:no do en~o cllefo da. Na:ça.o, o:> vícios e dof'oitos quo os l'Upublict\no,~ 
s~ coogregas,;e tudp aqmllo que o IH1IZ t1nha comha.tlam no t•eghuen dcctthi<lo . 
a1nda ile puro, porque era a moctdt~dB qne _ . 
ainda. não estava contaminada pelas convo- _O Sa, . P~REIRA Ll!lt'\ - A l'azuo u .porquo 
niencias da politica, a que os póliticos são v1vemos a:mda no regmwn revolu cJOna!•lo 
f"ta.lmento fol'çados a attendol'. · o n1\du. mata. 

VeiU: . deJJois o Govm•no do Sr. P1•udente O S!L. PEl1EIM Df: LYRA -Não é preciso 
do Moraes, ta.ul:bem republicano historico e fa.zero.histor1a desses dozo a.nnos de governo, 
tnmbero propagandista. ; m as ninguem si lla necessidade de 'ti.cceitar o mooivo quo 
ignor~ a.s ditnculdados que s. Ex. enco1u rou; acaba de assignalar o honrado representantu 
ninguem esquecerà. cert amente o modo por· do Estado do !tio· 
<1ue S. Ex. foi recebido úesta Capital, depois Aiudél. estl\moa. no pm·iodo revolucíonu.rio; 
do elei'to Presidente da Republica; o r eceio ainda. . e.;~mos t1•a.nsigindo o não SD,bo ate 
que havia. dé que S~· Ji:x .. não pudesse assu- (fU<J,11UO ll3.Y01'91UOS do tra.nsigil'. . 
JUÜ' as red.eas do Governo e, tína.lmente, os UM S&. D EPUTADo - Quando o r egimeu 
compromÍll.'lOS quo o mostro paulh;ta. encon- fOr posto em pratica effica.zmente o não ti
trou, ·compromis~os pr ovenientes da reyolta, vermos de com~a.tcr o inimigo exterior, para. 
compromissos de ctueningucm tom a t•espon- nos occupa.rmos só éom o interior. 
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O SR. Prmrw PJmNAli!BUCo-QuaJ ê o ini
migo cxtGl"ior ~ 

O Sn,. PEIU~ÚtA llE LYlUc di:;. quo tem tido 
a honra., om diversas occasiõcs, de fltzol' 
pa,rte <le uma commissão desta C;nna1'a que, 
espechlmentl', diz respeito á~ relitçõcs exte
riores c nada conhece, em tndo <1qnillo qno 
lho tem sido o1l"ereoido }Jara estudo, qno lh~ 
i1tça receiar qualquer perigo no extm•iür. 
Ao contrario, no lmlanço no· novo l'egímcn 
8oria. ioju:ltiÇ<\ negar, no quo diz respeito <Ü> 
nossGs rcl<\ções com os paizes este<tngciros 
flUO a sitiw.ção do Brazll melltOl'OU consid()t'a.
velmente, sendo hoje muito mais êstreitos I(S 
laços·de amizade com as RepulJli.ca..'l vizinhas. 

Ninguem ignora quo nô.~ constituiamos 
uma cxccpção em toda. a, America e que o 
simplos facto de adoptarmos ttmesma lürma 
lle governo dos outros paizes amc1•immos 
dellc$ mais nos approximou. Mas nlio é tudo: 
entre as questões que a monarchia tinha 
pendentes com as nações deste· e do velho 
continente, umas .estão rHsolvirlas, outras 

. oncamiúl!ada .. s. Pois não está. alü a legen
daria questiio das Missões, que tovc a ínais 
cabal soluç~àn a nosso favor, sendo reconlle
cídos em toda linh;~ os direitos do paiz e 
~Lttendidas as suas reclamações?. 

Não. está ahi a questão da Guy.ana Fran
ceza., em que o la,udo do ;uldtro roi a nosso 
favor, ficando assim af<Lstado qualquer pe-
rigo pot' este lado ? . · , 

A que ~e referirá o nobre Deput,tdo quan
,, do f<i.ltou em :perigo exterior~ Ser(~ o receio 

de quq alguma n<tção <h~ Europa tenlm }We· 
tonçlW em nusso .Paiz ? · · 

Será uma reulidadc o pct•igo alkm1io? 
A i~so llw respondorii.o, ll;tturalmontn, os 

represontt~ntc~ de S:~nt:\ C:ttha.l'in:i., P:lt":tmt c 
Riu G'ramlc do Sn!. 

Qlll~nto :w ora.dm· não acredit:t no pt•oü~n 
dido pori:;u nllomão, tão explot·a.do pu1• 
9.ucm lho receia a concm·~·ell l'-ia. 

A Allcmallh<t t<ml neccs.~:J,t·htmeutn llllla 
<tspimção que teem todos os paizes 'ouue lw 
exeesso de p:,p1.!la.ç~o, ·onde h:t m:cosso de 
p1•oduecão, onllo :t ínllus tl' i:~ tem attingido <L 
esse gr<io de pruspel'ida.de quo lhe impõe· :t 
necessidade do novus mercu.dus pal"<L .~eus 
pruductos. Portanto, é natm•tü que u. Alio
manha úirij:t as sua~ vista8 ptmJ. onde cii
cmr~r·e reCl.lmento as condições neeessathts <l 
essa. Jlolitica commercial tão l ouva vol. Não 
é, portanto, um pq,dgo <• conjurat' cs~ll am· 
h.i~-áo da Mlnman fm em con~tituir no lka
Jiil um hum mercado ptu•a o,~ sous pt·oU.u
cto,~. 

Ao contr:tl'io, peuWl quo quem tem gasto 
tanto dinheiro para promovor a emigr<u;ãu 
estt•angcira deve olluu· com sympt\tlüa um 

pe1iz que f.1cilikí essa emigl'ação, não 11f1Uel
l<J.. que o Esbdo de S. Paulo tem promovido, 
llne consiste em inw or t :tr trttbalhadores 
pa1':t as SUl\S gt•;mdes f:tien<las; m <J..s <t verda· 
deira colonisa.ção, aquelht que tem como l'C
suttallo a fixa.ção do colono ao solo que vem 
cultiva.r; o ostcobelccimcnto d~ poquen :~ pro· 
pl•i<J(htdc ; o dcsenvolvimen~o, o apl'oveita
mcnto c a v,tlol'i.zo.ção di> s1lo. 

Crê que ó esta a. aspit•açíto d~t Allemu.nha 
e pa1·a esse fim é qu_Q t <'m empregado os 
aileiós que estão ao seu :tlca nce, c qLlC, por
tanto, tiã.o ha pel'igo •~lle"Q}iío . 

Nã.·o actcd it<•,, t<nubem, quo do l:1do dos 
Estados Unidos possa no~ advir perigo de es· 
pecio alguma. 
· A g1•;10dfl Republict~ , é ce_rto, mostrou 
neste$ ultimas tem1Jos certa tr3JHlencia 11 
expansão coloni~l, lnas, felizrnJOntc! regi~:\ 
pelo systema quo Jios roge, esta or wnt açao 
1mssou · noccssa1·iamt'mte com.o :pr1.sS<L nos go
YCPnos de regimcil republlcano federa-
t~vo. · 
· Além rliSRQ, ó sabídó llUe mosqw nos Esta

dos Unidos esStl tendencia -vae encontr<tndo 
rcsistenci<t até no proprio governo. O 
actüal vice-presidente em exercício j(t su 
mostJ•ou francamente cont!·.wio a. i.·;so. 

De mais, a.gora mesmo,est:1. re~nida a con• 
femnci<t pan-amel'iOttna, em quo tod<Ls essas 
questões sc!'ã.O deba t idas e omlll n;~turalmen
~e só podem tor a. oi·ienta ção q~tc convén~ tl 
Amcric:t do Sul, porque ol!a. aln tom a. mate
r h dos reprusClntt\ntos . 

Nã.o snl!e, IJurt:mto, clJla! !Í o pot•igo exte
l'ior a q no se referiu o sou hom·:~do cal· 
leg:t. 

lltL, pul'(~m, um pot·i~o qnn cst<1 p;dp:wol. 
Nfio é o pnrigo d:t 1J t•opag: t1Hh monu.\"<!hist:t .• 
porquo osta ufi.u tm11, J'olbunon1.o, ropre.~mt
l;;tnk:; qito St•jam tunmdus ao scl.t•io,.porquo, 
;tpll:.r,:w rla. I'OS}IIIitabíli,l:ttle ch~quulhJ8 monu.r
clti~t:tt! convnu•:ltln~. quo idnda ho,iu tlX i~tom 
110 p:Liz, ningwmt lil\Jln :tct•mllta t• ~m·iamcmte 
IHL possibilidu.•lu clu t•es t.aut•:u·-~o o roghncn 
monal'chioo, sal v•> ~i o.~ l'tlJlUl>licanos, ]JChL 
sua dosoricntac;.rw, nnt t·cgarom sm:p·l;esisten
cia as posi~•õos quo lhos lumm confiadas. 

O ·pel'igo est:l. n:t do~mo1•alização qne 
lavra por t01.l<L :L p:u•to; ostá. no r~bil.ixamento 
uo. e~ri1dur; est<L na ~om cel'Íl.W;HÜ<\ CQ.l:il, quo 
este govm·no iLOSll.ti<J. a.· op~nião :publicã,, ·qd.
vogando M id,~as n.s mais inconfessaveis, r e
:~Uzando as \nedídu.s as mais in;ejudiciaes ao 
bom puhllco, .saerificanclo os · intcr•esses do 
povo bra.zileiro, qu~ pór c~se motivo nã o 
pórle conJlar no l'ogimen cuja~ co.qsoquencil,I.S 
<3llo expcrlnwnta, mas cuji1s virtudes ellQ 
a inda. nã o cunhcce. · 

o orador doscj<ll'ia. que lhe res:eond~ssem 
qual foi a. Yirtutle no-vu. quo a. RepuUli c11 
Brazileira implantou no seio da N4Çã.o Bra-
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úleira. c qmLl foi. o vieio qLw não tem proli
ferauu nes.~e regimon, tã.o ma l executado. 

E, <lepois que lhe rr.spondcrem, far<l Reto 
de conGdcção. Por cmquanto, não. 

Republicano convonciclo, porque o roi 
de~e os pl'irnoiror> tempos, quando nliú se 
0sp(m1va que a idüa tivesse uma maeclm 
tã.o- ra:pid1~, tinha o direito de interpellar 
aquelles <1 quem foi con1iadu. a dieccçã.o dos 
negoclos pubLico.':, para responderem o que é 
ctno tem feito, pa,ra tornai' amaàa a, Ropu
blica, que o exercito mLcioll.al, i!ltcrpretando 
a vont<~dc lliiCional, :proclamou a. 15 de no-
vembro. · 

l\l<J8, i~to o desviaria elo a 1sumpto que os· 
pcci.<Lhncntc o truz ÍL tdbLUm, asc~umpto 
muito importante e ao qual pretendo !ledi
mn• ;ügnns momentos, sõmcntc com o tiru 
de trazer a contribuição· dr> ~en esforço o do 
seu tt'u.be~.lho <~resolução do questões, qu~ se 
prendem {t ortlcm ilrternu. e á ordem ex
torior. 
. IJiz que o cha.marltl <<prublema naval» tom 
prcoccnpado, nestrA<; ultimas 20 annos, todo 
o mundo civilisado; e ú tão nrdade o que 
acaba de atlirmar que a questão já. chegou a 
tornar-so objecto de cogitação por parte rlo 
Govcl'llo Bmzilciro .. 

E' tris·Gc dizer-se, m<tS é uma verdade que 
·nós. prcsamosv aquillo que presttm outi·a~ 
nações, quo nós fazemos o que ellas fazem, 
que nós !le$cja.mos o quo ellas desejQ,m; qnc 
ainda não temos a .acccntuação de nossa 
individualidade política, de nossa imli vi
dn11liuade nacional; nin.s, a])osat' disso o pro
bl(Jma naval atravc~sando u oceano, -ven
cendo disb.iiCirt~, chegou u;t(~ DÓS O hoje ru.z 
a pJ•eoccupo.çKo <te muito:l bru.zilcü·us, que 
cogit(~nt ser.iarnentc do tlcsenvolvivento c do 
progrossu de nossa nmri nlla. 

Mas, que ú o problmm~ naval? 
Serü llara nós :t mesina cousn, que ú Jl:Ll'a 

os ]mize.~ quo jtí tonlmm riquezas accumu
laúas, que j<L tcnlntm população supcr-~tbun
dantc, q1w já possam em cortos o determi
nados moméntus tomar u. ittitudc que lhes 
convonlHt, que pu.~s·~m aspirar· ü. expansão 
coloüial, que jí~ tenlmm garantid;~ a sua 
d0fosa ~ . · 

O problema. naval niio é o mesmo pam 
todo.s as nações; ao contru.t'io, eada nação 
tem u seu prubloma naval: . · 

Aproveit;l.ndo-se da. m:np~itude, qne pcl'· 
mitte o orçamento da ma.I'mlm,. onde, além 
das medidas · communs da administração, 
·e<>tão allmittids,s outras que devüun consti
tuir pwjectos especi<tos, <Lproveitando·S~ 
desta J.;ttitmlc, entr;n•ri. om uJguma~ collSl• 
dor1tções geracs sobro o itSSumpto. 

O problcm;t naval suppi')e umtt arnmda o · 
uma <trmada. SUP!JÕe nu.vios, pesso<Ll JH1bili~ 
t:~.do, <trscnacs e instrucç:'Lo. . . 

Tem, poi~, de abordar o assumpto sob os 
seus multiplos aspectos. 

Temos alguns 11;~vios, 11ão h<t duvida. ; · .. 
ma.s, ninguem ignora., pois são noçõe$ rudi- . 
menttres no assumpto, que, ll<t marinh;1; 
a.s. diversas ospecícs (lc unidarles nauticl'l$ 
modific<Lm·sc constantemente. 

A principio, e não hiL muito tcmp.o, os · 
encouJ•açados eram <~ preoccnpação de todos· 
os povos. 

Construir navios, revestido,s de cour;tÇits 
bast;mte r•esi~tentes, :pe~ra ·não se (lcixa\'em 
romper pelos cu.nhõcs i nimigos, éra o obje
ctivo. Ma:c: u.conteoou que a cad& cou mça4o 

. no:Yo e ma,is resistente cor respondia. urn ca-
nhão de maíoe for·ça que o rompilt e, ILSsim, 
foi cgsa unidade mtv <tl perdendo n._ impor
t<tnci<t que, a pdncipio, tinh9-. Refore-se. 
não só aos granq.es com•a.Ç<Ldos, dcs~im~dos 11. 
batallw,s em alto mar, destina dos .â. offen
siva, como t\tmbem aos coUraçados de cost~ 
c aos ()l'uzadores quo tu.mbem se f<:Lzem cou~' 
l'a.Çado~. · 

Deante, por~m, d'esso facto de q~e ~ão ha· 
via.. com•aça bastante forte para re~i stir a,q 
p_odm~ dos novo:> engenhos. de guerra, inven· 
tados com o fim de. llestrml·os. porque a.. es
pess~l'a d.a couÍ'aç:t t em um limite, t e!é•Se 
de modificar a. disposição das couraçai!, cre· 
a.ndo o typo do navios couraçado~ protegidos,, 
em que a.s coura.ças slí.o collocadas na.queUes 
pontus ni.air; vulneraveis. 

Isto, po.rém, não lmsta.va ; aimta assim, e 
comprchende-se facilmente, nenljum pai.z, 
possuindo os maiot·es cour·aç<tdos, podia. se 
julga1· ao <L brigo dos torp1Rlos o nn tr as <l.r
ml~S de comb:L~e, e ont5.o a re3isteneia .. dn 
coti.roaÇa teve uo ser su)Js titnidtL pela vo!oci
darlo. 

Já n11o era mais um meio dt1 t•esi:>tir ao 
embttLe tio acl vm·s•~t · lo; mas um moi o po
derosu de !'bri l-o,clo kL' olcment t 1S pam rocuar 
com bastante pt•cstcza, p;ua não sm· :tttin
gido, e d'alfi as t orpedoh·as, qne sã.o navi~s 
exacto.mente de:;tinauos a ,em cm·toe determt· 

. minado nwmebto, ou ;:mja ria tlefesa da costa; ' 
ou seja et~ a~to mar, roril' os at.lversa~ios o 
recuar e~ ~empo opport uno, llara nao se" 
rem attüigidqs, comtanto que so. ;IJ,t t llnda. ao 
~eu !'ai<>. de acÇão, que não p~de Sfll' llll,LitQ 
e:dé7so. ·. 

A voloclt.lad.o torntt·Be o olementg :princi~ . 
pai' no valor (los movios de gúerra:. ·, :· 

Desonvolvet• gr;u1de ra:pidez do marchá 
com <t maior oCOIJOIDÍ<t de <)Ombustivel quo
soj<t :possivcl, porque tt velocidttdo nã.o M · 
JXl.l'''' u;:; torpe~<ciÜ'a:>, como Jl,~l'<l todo o navio 
d<t ;u·mtub, hoje é inconte8tavolmente o 
elemento pripcipa.l, ois cpHtl d,flve ser o .. 
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~~bbjcctivo do J10s~n, ·cngenlmrüt na,v:ü, ou si j'colJriu outra. lei chamll(ia. cyclo <ie Gan~ot, · 
f;,:t~··~~c· de grandes com·a.çados, de crut.<tdoro>, em virtude da qual o h •abalho produzido no 
~ g_q.Mda-costas, .ou de qu:wsqnei' outras uni- cylindeo é igmll á. ditferença cnt l'o aprcssfio 
~dado~ niwe~.es. do vapor na entracia e a Jn'e.Jslí.o no escapa-

·. _ Repete, .a gr·ande preoccupação deve gei' monto. · 
/''"'hu velocid<~.de e esta se obtem })Or meio du.s Pede desculpa de ent ra1• nest e assumpto, 
,.,.l)lachinas. o que faz pm•a chamar a at t enção do Go· 
~'. : E!, portanto, ohrigcLdo a t:tzer algttmas vcrno sobt'e a necessidade llc de~envolver o 
sonHiàcl'ações sol1ril o assumpto, cmboru., estudo _e animm· as tcntativu.s de nossos cil

<não sendo profl.ssioua,J, não tenlm a compe- gcnhciros e mn.cllinistas nu.vacs. 
~- toncía que teem aquelles que se· dctlícam a Sabe-se que a creação da ma.ol1i.na a vapor 

1. essa e.>pccialidadt"- . é o fructo do genio tio um simples me-
, · · Nossa <U'm:~da esU~ bem longe rle pro- canico ing·lez, \VaU, c que até hoju o~ a per~ 

oncller essôl, condição pl'imordittl, lJOl'<J.UO. os fciçoamcntos intt·ou.m:idos neste ramo . da 
navios que _possuimos toem a. velocidade engenharia encontram qun.si sempre o seu 

' mínima. com quB não se colltcntt hoje no· p1•incipio nu.s descobcl'tas daquelle gra.nâ.e 
:~_uhum paiz. Ai!ld(]. mesmo aquellas mach.i- mecanico, taes sã.o .as cami~a.s do vapor, a 

nas, que tcem sido substituülas, não pro- multiplicidade do cylindros o outras dispo
enchem a, coudiç~o de velocidade ncces- sições que pormittem mellwt' a distribuição 
s<u·ü~. -o apt·ovoit.amcmto do fluido clastico. 

Ninguem ignora. que até hoje é o vn.por Diz !lUO ha em nossa marinha enge!lheiros 
a forçu. usaila para a propnlsão dos nn,vios notavcis que toem procurado apm~feiçoa.r a.8 
de guerra. A questão, portanto, não cstú. nos~as macllina~. invent ando novas _dispo-

. lla especie de força a. emp1·ega,r, mas 11a siç:õos na~ conhecidas e creando novos 'ty
diS}Josiç.ão das ma.cldna.s para. obter o pos aperfeiçoados. Não deseja. citar nomes, 
maior ro8nltado com 1~ menor quantidade lembrando apenas que aqui lll\3smo nestil. 
possível de comlm~tivol c, nestn ponto, pá.ro- Camara ha um notavr.l engenheiro, o Sr. 
co· lhe que temos muito a deHejar. almiràntc Alves Barbosa , cujo valot· o c~m-

Aquelles quo se dedica.m a est.a especiali- pctencia j:L estio exuberantemente pro
dado da. engenharia sttbom que, p:tra chegar -vados. 
se ú. roaliza.çiio deste problema., tem-se ele Acredita qne, si o Uovel'uo <.mimasse os 
attender a ·condições . que "o mesmo no::;:;os meca.ni.cos e inventores, ttüvcz o Bra
sa prendom : a disposição de geradore.~ de zil so pudesse collocar no numero dos que 
vapor, o numero e as dimensões doo cylin- te em feito progredir a sciencia das machinas 
dros e a especie de combustivel a ernpregal'. a vapor. 
Aind<t mais, tem-se que attender ao systema Diz que não sio sómontu a s muchinas 
de machiltas, porque, hoje, não são só as do de cylindro as emp1•egada.~ actualmonto, 
eyUndrq que so empregam. · · mas tu.mbom as machino.s rotativa.H, quo o 
. f'odos os que estudam o assumpto sabem Braz H a,inda nãD conlloco, ao menos, pratica-
quo em algum paizcs d<L Europa procm•tt· mente como om1Jl'ego na ~ua marinha, aH 
se substituir esse systema por• outro de turbinas na~ suas cl.iveroa; variedade~. 
velocirlaue maiCH•, e posso lempmr a Russia, So.bo-se que uo cylindro pr•ocisa-se rlc uma 
quo foi a pl'imoira a adoptar as turbimLs trans!'onnaçU.o dn movimo11to, t t•ansrorma· 
para. as torpcdeiras o a lnglatorrt~ que n,s sn o movimento alternativo orn circular con· 
está empregando agora.. . Urmo. As tm•bína.s são macltinas q uo toem 

O orador entra em Iongas considerações por ftm imprimir movimento rot'ii.tivo som 
sobre macltinas a vapor, ([r) pois de tet• ·tlíto cs,;es intormerliat'iM Nas tut• IJinas tem-se por. 
que a Ca.mara não deve aumirar-se de quo ohjectivo ilimplifica.r os machinismo~, rcduzh· 
elle, sendo medico, se occupe deste aF.:sumpto, o espaço occupado :polas maehinas e evitar 
porque foi um medico fl'a.ncez, Dcniq Papin, essa. vlLraçü.o proveniente dos movimentos 
quem descobl'iu a força expansiva do vapor de -piston. · 

· d'agua, 'assim como foi um medico allemão, Hoje a tondencia, em cart os navios, ao-
o Dr. Meyer,quem descobriu a lc.i funda):P.cn· bretudo nos pequono!l,quc precisu.m de mar- · 

' tal da therrnodynamic11.- a lei das equiva- cha rapida,. como as t orpedeü•as, é para. 
lencias-lei em virtude da qual o trabalho essa e.'Jpecie de machina propulsiva. 
produzido om uma. mnchina a vapor é pr·o- A Ru~sia foi o primeiro paiz que a.doptou 
porcional á, quanoidade de vapor consumido. um dos ~ystema.s conhecidos para uma -de 
Este -~ o prin<:ipio que p1•edomina em toda s~tas toepodeil'as, o na Inglâterm a tenden~ 
maclnna movrda a vapor. em é hoJe p<tt'a. caso systomn,. 

Reíere-so tambem á lei de Camot, não o E~ta questão de machina~:~leva·o natural-
infeliz pre~idc11te assa!;dinttdo na Franç1a, mente á ultima novidade ·em machinas do 
roas um seu antopc.vssado illustre, que dos- gucr·ra-uos su!Jma.rino~. 
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. Chega. a esta engenhoso inst!·umcnto de. julgar· tendo absoluto conhecimento d.e 
dostruiç.'i.o,-porque até bojo não se lhe causa, seri<~ temcr·idade' affirma.t• uma opi· 
póda pedir outro set•viç,o,-com tanto mais niiio, dizet• qual seja o mclhot• . typo, si Ja.· · 
calma e com tanto mais convlCI')Lo de q~e cintho Gomes, si M;ello Marques. · 
nã.o s~ a.tr~sta do orçamento, P01'que e_xts- Podem-n'o fazer aquelles que conlrecerem 08 
tem drver::oa.s emendas SJbre esta mate- dous typos e que pui.lerem, medindo as quali· -
ria. ·• . d:\des de um e do O'Ür.J, julgar com ba.s:Js se-

O assumpto foi lm·gamonte debatido pm• guru.s qual deite.~ offercco maior vn.nta.gem , 
um seu companheiro de b:tncada, o t al vez A ca.ma.ra nã.o tem daios parJ. eamerilb.a.r 

. dispensa...."'e a sua colla.boraçã::>, ·mas o orador a. que3ião. 
nã.o está. de accordo com S. Ex. em tod:os 
os ponto3. Emborá. respeitando a. opiniã.o do O oratlor, por exemplo, leu com o ·m:üor 
i!Lu::>tr.a.do professor de phy~ica. de um dos cuidado um folheto; que ltre foi dirigido· por 
i udtitutos desta. Capital,· o Sr. Dr . . Bl'icio um dos inventores, a quem approv.eita a oc· 
Filho, diverge om alguns pontos da. opinião ca.sião p'1ra agradecer es ta offerta,e leu o re•. _ 
de S. Ex., quanto a este assumpto. sultado das experiencias qu:) f<3z o outro om 

A Camara sabo que dous br.:~.zileiros, offi- uin tan.1ue dJ Arsenal da Marinha; mas niiá 
ciae3 da nos3a. al'm<\da., um ma.chini.~ta c um poderia simplesmente pela leitura de um 
ex-engenheiro naval, disputam-~e a superio- c de outro documento formar· .uma opinião, 
ridade do seu invento em relação · á ma- c nem M :nenos póJe confiar na OlJinião da<J 
teri.l.. autoridatlcs offlciaed. 

Mas,. além destes dous · typo3 do subm a.- Diz que não pódc confiar na. opinião d:l.s 
rinos, actualmento fazendo pa.l'to das nos- autorid.ades o(ficia.es, quo . se do vem suppor' 
sa.s cogitações, porque medidas relativas a compctent3S pa.1·:~ rcsolv!'r a qoostão, pot'
elles estão no orçamento, lw. um outrJ cujo que css:1 opinião VJ.ria. C)IU as circumstan-

' inventor, natu1•a.lmente ma.is modesto, ou cia.s ... 
nã:o contando com o b:.Lflljt> ofllcial, não so - Rcla.t:J. a proposi ;~ 0 que so . deu com 0 apresenta neste momento, é o Sr, Hess. 
Mas, afa~tado esso inventor, que ·não ê modelo Jacintllo Gomes, expe1·imentado 
concurrente, vae oecup<~.r-se dos·ctous typos desde 1802: a opinião officia.l a. elle favora.
de submarinos qno fazem neste momento o ve.l então 0 0 O.)mpleto a.baudon) a que o 
asmmpto da..~ no.>sas prJoccupa.çõeL Govcrm condemnou o inventor e a. invEl,nçã.o. 

O orador faz la.rg<\-l con .. llder..t.QÕS sobre O Sa. HEJNR.IQUE LAGDEN vem em apoio 
os prineipios quo prosidom a. concepÇão c a. dos conceito.> omittidos pelo ot•a.dor, que aon· 
reali.~ão do.~ suhma.t·inos c do.~ t\l.'oo.~t:~.tos; tinúa. re(Jrindo o que a.got•a e3tá se po.s~ando 
rorero-sn :t lnt:t OJÜt\) O.l p:Htida.rio.; do.; m:li.~ com o invJuto Mello Mu.t·qnes. 
lovcs o o~ p;\ditla.t·ios · dos m;üs pe.sados t-io o SR.. P~:ttEIItA. m: LYlt.\ tom:\ em con~i.lo
•\uo o ~~r,;tcct•o .wontt\ndo quo bmbcrn pó.lo-se ea.çã.o o ap;wtc de seu cJlleg:t e . amigo, Sr•, 
• u.r a lltta ontl'o o m ds levo o o ma. i.~ pe;a. Hemic1uo LagJon, (1ne amenn tel' o Govet·no 
do quu 1.1. <tgua., o cpw, port<Lnto, púJe-so cotl- t'e$olvido ma.nda.r constt•nir o submarüi'o Ja.· 
c.:Jhot• u. c:>n~tl·ucçãu de um subm:Lt'ino som cinthl Gomes, fie 1ndo, p::>eém, em esqueci· 
a <tpplic:J.Qã.o do principio do Archimed:Js. monto s:nnolhanto resoluç.io. B' qt:~. corno já. 

A um íl.pu.rto do Sr. · Bricio l1ilho, quo disso,o nosso Governo, com a.s gra.\·os pre
oxplian. o seu pensamento mal compl'o· occup~çõo.~ que actua.lm•mto a.~orvem t:xlo 
hondido .pelo orador·, · dÓclara.ndo quo <n 0 SJU tempo, quaes sejam a p1·orogaçtúJ do 
oocupM··~O do assumpto o que u.IHrmara contracto partL extracçücs de loterias c ou!ros 
foi quo nib Th novid:J.do no omp1•ego do de igua~ imporanciu., nií.o .Púde cogita.1• do pe
principio.do Ar•chimooo l, com quem s:~ prc- qu·:m.1:; cousas. 
tendiu. esta.belecot• supol'ioritlado em um dos 
typod . apresentn.·los, diz o ora.do1• que se NU:o sabe quac.> são os poatos em quo di· 
sente·mn.i~ á von&;tde, po1• ve1• quo vae vorgem osdous modolosp:)Jtosom confronto, 
ftca.r completamente do aocordo com o seu e, PCl los poucos conheaimcntos que tem do 
íllustre compn.nheiro de b:~oocad:a. as.sumpto (nao apoiados), púúe desde já. dizm• 

Troca.m·se diver•sos a.pa.rtes entre o oradtJr que será. pret'erivol aque!lé} que, o1feroi:endo' 
o· o Sr. Br icio Filho,que diz lho consta.r quo u.s me&mas condições de na:vega.bilido.de, seja. 
o submarino Jacintho· Gomés se fundava ao mo;mo tempo ma.is simples o mais resis
em um theorQroa. de decomposição de forças, ten te, mais oconomico o de mu.ior r-.~oio de 
fund~ndo·so o de Mello Marques no principio acção, sob ~ mesma cn.pacida.tlc. 
do Archimedes, demlis que S. E:< . niio afflr· MM qual dos dous typos o1fet•oco superiori- ·. 
mou qual deve ser o proferido. dade soln·o o outt•o ó uma questão a. dis· 

Diz q_ue. em questões desta natureza., ques· cutir o cujo ostt1do edc:-~pa. <\ compatancia. do 
tões technicas, questões de que só ~c pótle Congt•esso. · 

Qf.m:>.tf, VoL. VII 3 
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O Sn.. HE:NR.lQUE LAGDE~ - V. Ex. · sabe b.;tá claro que aquelles que não apresen-
que a basé prlncip1l desses submarinos 6 a tn.ssem alguma co usa de superior ao que já. ha 
estabilidade. do equilibrio entre duas aguas. conhecido, o Estado devia se limitar are

O SR. P EREIRA. DE LYRA. estende-so larga· embolsai-o ua.s de.>pezas feitas, do trabalho 
mente aobre os submarinos, para demonstrar perdido, reservando melhores premias para 
·que as expel'iencías feit.as. com pequenos aquelles que conseguis.sem adiantar a solução 

t do problema. • 
modelos em aquarios a tamtues de na ação O otaddr 'pretendia. pass01.r a oah•o as~um-
não pódem :set· concludentes. t 0· d d 

• Pens.:1.que o Gongress:> Nacional dev~ au- P 0 • pe 10 0 esculpa aos que o ouv:om por 
xiliar a.quelles que fazem e~tas tenta.ttvas, ·estar discutfndo matei'ia que · pouco conhace; 

l ( 1 · d ) mas o seu eminente collcga Dr. Eduardo 
para. animl -o;; • . . 1 ,pow os. · · Ramo.:~ com o seu e;;pirHuoso aparte chama. 

O SR. Bn.rcro FrLno-E' um incentivo. a sua. attenção p:tra um- dos ponto3 de 
O Su .. PEREIRA DE LYRA-... a prosegulr mais difficil solução do problema do subma-

. no mesmo ca.mioho. rino, como seja a difficuldade de ver dobúxo 
.O Sn.. HENRIQUE LAC DEN-A Commiesão do agua além de um corto limite, de·nma. 

pcquemt dista.nci<~. 
oolimou cilse alvo. . ·Diz que <t M~ureza., prodiga como foi para 

o SR. PER1ÚRA D~ LYLtA-'Mas niiojulg:l. a o3pc:;ie humana, que_ 8') Julgl supJt•ior a 
oue se touha dados ptra affirma.r .qne, em todos a.s out ro.s e.quo as domin!1, qu3 <H emum assumpto desta nn.tnrBza, eltudado em Pl'Oga. }Jilt'a todos OJ mister es e até pn.ra a 
todas as p:~.rtes do mundo pelas autorida.dos sua a.limentaç.'io, deu-lho, cntret<~.nto, infe· : 

. as mais competentes, pelos paizes mais io- rioridado soh certos ponto.> d~ vista e o 
toJ.>essados na S:)Luçã.o do problem:~. , cs~Ajl <Lpa.rtc do seu nobre collcga. ch:una. a afr. . 
reservada. ao Brazit a glol'ia. de tra~or a tençã.o para a inferioridade do appa.rclho 

. ultima palavra. . vi$ua.t do homem, comparado. com . o do 
Sí tal acontcC'.er, não será -pela experiencia muitos n.nim<J.es, nos quaes a. extrema sonsi· 

de um modelo, feitit em . uü1 tanque de nata· bilitladc da r~tina p0rmitto ve.r aquillo que 
ção, que poderemos chegar á verificaç'ii.o. par<). o homem seria intcil·an+ente escuro~ 

Não; sel'á. precis:> a construéçã.o de di ver- Essa. inforioridade m•e.1.-lhe se rios emba-· 
sos modelos apresentados e não sabe si deve· raços na navegaçio submarina, sendo uma 
mos autorizar semelhante sacritl.cio. questão que mui\o tem pr~occupa.do os in· 

· Não sabe si, daantc dos progressos que t em ventór83, quo até a.go1•a. não lho acharam · 
feito a navegação submar in<J., nós, que não solução satisfactol'ia. 
ternos recursos, nem par:1 s.ubsidiar as nossas Para vm· o llori:wnt~ alguma cous~ se con· 
instituições do . caridade nom pal'D, matar a segue até certo p:mto pot' meio do giroscopio, 
fome dos:dosgra.çado~ que não acham tra .. salvo erro de sua parte; ma.> para ver deb1ti:<o 
ht\lho,ou ostã.o impossibilitados de o prbcuru.r; d'a.gua e evitar 0 ob.>taculo que poJsa. difll
nós qué não temos reCUl'30s para. este ! mi~i;e- cultar a navegação, pouco se tem conseguido 
res sagt·ados, tendo de lança.r mfi.o de medi- a.pezl.r das fortes proje:::ções do luz electrica. 
das immora.es p:1.ra. at tender :~ set·viços des>a cmpregmlo.; .: 
natm·eza, ·nã.o sei si devamos embarcar oro Pag~a. a manife.~ta.r-so sobre as ernon<las . 
semelhante ompt•cz't. · · <1.JH'Jsonta.das. on~ro .a.s quaos terii. do os· . 

Suppot··so que uma. a.rnm U.e gucrm nestas colhcl' .a que molhor in t:Jrpreto a ~>ua 
condições vonha. constituit• segrJ<lo n:~.cional, opiniãu. 
é uma illusão. 

Pois si nonhum desses typos do sul.Jma.- Si fo3se posJi:Võl_a.eccit:l.da todas. (Apa,-tes. ) 
· rinos ideo.lisados c célnstl•uidos é hoje um se-. Não o p'ldendo fa.zcr, votará pelo subsW.u-

gredo, si todos sã.o conhecidos om su~ tivo da Commissã.o, que procura conciliai' 
linhas principaes, porqu~ havemos de totlas n.s optniões consubatanciwlas nas diver
·suppor que o submarino -de invenç-.ão na.cio- sas emendu.s e que 6 ac~eih pelo seu ülus-

. ·nal ficará sendo um segredo 1 tre collega., o St•. La.gdcn, decla.l·ando, entre·· 
·Entendo que se devo r ecompensar com tanto, que prafel'ia, em vez de a utoriza.r ·a. 

promios pecuniarios o esforço, o tempo e o construcçã0 dos modelos aprescptados, .que 
traballlo empt•egados pat·a. cllegar -se a um fossmu estabelecidos pre:nios para todos os 

.... resulhdo prà.tico.qua.lqutw. · typos cap:~zcs de ser aproveita.tlos nu. pra-
' sua opinião é quo, a.ó envoz de se auto- t íca o deixar• a cons~rucção p:tra quando a 
riza.t' a construcção de um submal'ino;devem- noss:t situação !ln::mceit·;~ o permittí.r. ' 
so crear di ver.;us premios; dons, tt·cs, quft · Combateu. omenuu. do i tll',~;ig:tvcl Dejlut:tdo 

. . t1•o, cinco prcmios p:wa os diversos bt·azí·' .. pch~ Balria, Sr. Augll'ltJ Noiva, autol'izaniio 
leii·os (1uo apresentarem modelos capares de a aquísiçlo do um subm:~ri no do typo Hol· 
serem aproveitados na pr:~.tica. land, quo o orador nã.o julga.. o melhor, e 

:· . .. . · 
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estuda a. proposito as diversas energia·s em
preg!ldas como força motora nos submarinos, 
ma~Ifesta?do-se a favor do ar. compl'imido 
ou liq_uefetto, q_ue acred~tr: melhor d.o q_ne o 
vapor e do q_ue a electrrcul<tde, actualmente 
empregada.. 

·· · O ar ~en: sabPo o vapor, neste particular, 
a_,snpor1~rldade do· não produzir fumo, ele 
nao precvlar _quando o navio mergulh::t ou 
fi';lctua,, mod1ftcar as condições em q_ue 
se u.-;hn.r o apparolho p~oductor da forÇa e 
tell!- a v~ntagem d~ servir para a respiração 
no mterwr do na vw. 
~. q Ot'ador refere-se ainda á questão da ve· 
loctdade na mat•inha, mostrando como sob 
e~te_pontõ de vista é enorme a nossa infe
riOridade em comparação com outros paizes· 
e chama a attenção do Governo para ~ 
assumpto. 

19 

está de a.ccordo com a palayra de S. Ex. nas 
informações á Corumissão ue Orçamento. 

I-Ia medida.s, que S. Ex. pede no l'ela
torio, que julga imprescindíveis, e que, 
propostas em emendas por varios Srs. Depu
ta.dos, não olJtiveram o a.ssentimm1to da 
Commissão de Orçamento, sob o pretexto de 
q_ue o Govm'no; sendo ouvido, informou que· 
p:)diam ser a.diadàs. · 

Mas esta incoherencia é a regra em todos 
os ministerios, poeq_ue ainda ha bom poucos 
dias ella ficou-patente em uma das q_ue3tões 
da H.ece>ita., a que não se ca.nçarâ de-allu· 
d~. . 

o· Ministro da Fazenda. c o Presidente . da 
Ropublicn,,em documento publico, ma.nifes
"t<Lra.m-se fra.ncamente contrarios ao jogo dM 
loterias. · 

A questão da velocidade prende-se á do coll!-bus~ivel, cujo consumo torna-se extra- O Ministro da Fazenda e o Presidente da. 
ordmarw, quando se preciBa desenvolver Republica nenhuma palavra tiveram pa,ra~ 
grandes velocidades. . manifestar á Ca.mara o seu desejo de que sa 

Uma _das grandes pr~i!occupações da en- prorogasse o re.spéctivo contracto. 
genhar1a é exactamen1ie obtel.' do ca.rvi10 0 O Ministro da. Fazenda. e o Presiuente d<1 
lllél;ximo de e.tfeito utu quo elle póde dar, Republica, entreta.nto, pedem a.o digno rela·
pol~ sabe-se que uma grande parte, que a tor da Receita :para propor a proroga,ção do 
mawr parte do poder culorifico do carvão mesmo contracto. 
não· é aproveitada ; em parte por causa das perdas no e.3capamento e nos condensadores Onde é que· está a opinião do Governo~ E' 
e em parte pelas chaminés, em virtude d:t na. informa.ção' prestada em documento pu-' 
combustão incompleta do carvão que, com a .blico, ou é na informação ca.marariamente 
fu~aça, se escapa sob a fôrma do uma dada. a.o relator d<.t Receita? · 
poeira fina, tanto mais abnndl.mte q_uanto Não pense a Camara que o orador se 
maior é a tiragem. aproveita da ausencia do digno relator da 
~ Esta, guestão ha muito preoccupa o mundo Receita. para, assim manifestar-se. Compa
mdustrml, que_pro:mm o meio de aproveitar nheiro de S. Ex. desde a Constituinte, fa,· 
melhor o CéJ,rvao, torna,ndo a sua combustão zondo inteira justiça ao seu ca,ractee, collo
mais . co!llpleta. E, _para i~so, ha, apparc- candu·o no . numoro dos ropulJlicanos que 
lhos fum1voros que amda nao foram oxperi· mais toem s:1bido zelar com :L sua Mnra in-· 
montados em nossa marinha. dividual a. tla Republica, não c.;;porc..,va que 

Fo!tas cs~as considc>:I'açõe;-; gorae:o~, Tem ·s. Ex. viesse propor essa. metlida de pro· 
mamlestar francamente sua oppinião sohr•e rogí~<;ão do um contra.cto, antes mesmo da 
o Orçamento da Marioh't. sLw. terminaçã.o, po1•que, em confidencias in· 

.A leitura deste rolatorio (1·e(c1·e-se ao timas, o Presidente da n,epuhlica ou o Mi
relc~t~,·io elo Minist1·o da. Marinha) deixa 110 nistr-o da Fazonda a solicitavam, quu.ndo <tmi
cspmto do quem o medJ.ta uma, impressão gos P'Lrticulares do Presidente tla. Republica 
de desalento e de desanimo. Foi a impt•essão voem declarar á Camar<1 que é impussivol 
que experimentou. E' a impressão que acre- que S. Ex. tivesse feito semelha.nte solici· 
d!ta,expe~·ime?tarâ todo aq_uelle quo' o me- tação. · 
ditar no il~enc~o de seu gabinete ; porque, E o honrado relator do Orçamento da Re· 
desde. ~primeira at~ a ultima pttlavra da ceit~ .oontc-se offendido quando se cham_a de 
expos1çao, em re~açao a todos os serviços mystliicação a isto! 
quo dtzem respeito. â nossa mariilhét de Mas, senhores, que nome se lhe pôde dar~ 
guerra, o honeado Ministro da Marinha com Onde está a verdade ~ Onde o Governo diz ·o 
a franqueza de marinheiro o com a-c~mpe- q_ue quer? B' na informação que presta á 

__Jcncia que nãose lhe pódo negar, mostra Camarl.\ dos Deputados, ouénas confidencias 
quo o_s serviços .a seu cargo· estão completa.- com os seus amigos~ 
~ente do~orgamzados, q_uo nad<1 ha. ahi q_uo O SR. BÍucio FILHO-V, Ex. dá licença 
na.o preciso do reforma. para um a.parte ~ 

Mas, o que mais desa.grada ao orador é Ell~ pretere fazer assim porque, si as\lou~ 
quo a. palavra. de S. Ex., no rolatorio, não sas 1.tndarem bem, diz que pediu mesmo; foi 
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quem roclá.mou a medida ; si as cousus des- passado, d(fll1ostl'<ll' as condições em que. se 
andarem P<lra o n1al, declara que não pediu acham os funccionarios da. Secretaria do Ex
na.da e deixa o pobre rela.tor atrapalhado. terior, conseguindo mesmo quo esta. camara. 
. o sn. PEREIRA 'DE t 1·nA-0 que contrista votasse uma. autoriza!:ão ao Governo para 

ê ver que homens impollu tos, quo o orador gratificar nquc llesempgegados que. fossem, 
considera. gloJ'ia ~~a instituição Q.llC prr~a- sobreca.rregados d~ trabalhos; mas, faltou~ 
l'a.m c defcncl~m, são, por um mn.l entendido lhe na outra Ca~a. do Congresso o apoio do 
dever de lealdade e de dcdicaçiio, al'l'a.sta- Sr. Ministl'O do Exterior. . 
dos a. esta posiçno esquerda. em quo o Go- S. Ex. , que tem fortuna., que está hoje oc-
verno collccou o digno roltttor da Receita. cupando uma posiÇão digna dos· seus talcn-
.. De s. Ex., 0 orador :pôde di7.er que t~m tos, não se preoccupa da sorte dos seus 

· sido até ho,jo uma victima.. Occupaudo na auxiliares, dos modestos e operosos patrícios 
Repttblica as .mais cleYa(las po:>ições, pode- que a seu lado coUabora m. om todos os as
ria ser . um milliona.rio som ruetter mã.os sumptos de sua secretaria., embora se pro
criminosas no crario publico; mas não , occupasse com a sua propria. sot•te na a.ctual 
S. Ex. cont inCta a ser um homum pobre, que propostn, de orç:~mento, como .ba 'de demon-
talvcz lute, Deus sabo com que cinha.ra.ços, strar opportunamente. . . 
pa.ra manter-se. (ilpo:'ados.) Não admira, portanto, que o honrado St·. 

Ministro Pinto da. Luz, embora l'econhecen-
E contristo. tanto mais, quanto 6 orador do esta necessidade, não a t ive:>se proposto. 

julga o a.ctua.l governo indigno da· ·confiança E' uma medida q_uc se devia . ex tender a 
e da dedicação dos vcrdíldeiros republicanos todas as outras socretat•ias e que· S. Ex., ho· 
- os que devem zelar pola. sorte da Patria. mem tlo mar·, ·acostumado a observar o 

Disse que as palavras do Ministro da Ma.- tempo, v i n que seda inopportuno :ulial'. 
· rinha, no seu rclatorio, não estão de accordo 
com .as informações quo S . .l!:x. pt•cstou ao Em relaçã.o a outro assumpto, por exemplo, 
digno relatot• . de:>te orçamento, nem com a em relação ao Conselho Naval, as pal<wras de 
proposta do Governo, mas devo fazer justiça. S. Ex. são 1naii! positivas. · 
ao Sr. almirante Pinto d11 Luz, ttuo .ó apenas A Commissã;o apresent a, entre as dispo-
o secretario do Presidente da Rcpuhlica. siçõcs geraes, a. que autoriza. a rever todos os 

. Compreltendo as difliculdadcs do Sr. Mi- regulamentos sem augmento de despezas; 
· nistro. S. Ex. vê o mal, :palpa-o, diagnos- mas, entrctmto, semelhante autorização eó 
tiea. c indica ao Presidente da Repui.Jlica, pó de to r . ~esultrulo pratico porque o Sr. Mi
para submetter á consideração do CongresSo, n1stro da Marinha declara peremptoria- . 
i>S remedios qne ô :preciso ap!llicar. mente (nem éra preciso q11e S. Ex. o decla- · 

Mas, na o ocasião de u.pplic:Ll-os, S. Ex. ra.sse, porque todos nós conhecemos as con
confessa. a sua ímpotencia, dizendo á Com- · diç,ões em quo se acham os serviços do;· ma
missão: ó verdade que tudo precisa 'de ser rioh[~) que as reformas não são possivois 
r eformado, mas o Go-verno não tem dinheiro sem n,ugmonto de despcza. 
para melhorar o material naval, para pro- S. Ex. dir. em rola~.ão ao Conselho Nava.l, 
mover u. O(lucaçi'ío dos mn.I'inhciro:;, não tom paro. ct0a. reorganização teve a utorização 
dinheiro vnrll. os mclhoramcntQs do t1uo pl'O- do Congresso, o seguinte: . . 
cisa. a marinha. «A concessão dada ao Poder Executivo, 

Lastima. quo n1io haja no t'Ccinto l1:1.~tante p:wa rever .o regulamento do Conrielho Navo.L 
Juz paro. ler á Ço.mat·<~ alguns topicos elo sem · augmcnto de despeza., não anima. a 
rolutorio, sendo ohrigado a soccorrcr-se do. tratar do Msumpto .»-
mcmot·ia. para mos.tra.r a.Iguos pontos em que O Si•. Ministro da. Marinha. confes.>a. quo 
o.s in rm·mações prosta.das p~lo Sr. J\linist!'o, não se sente com coragem para. rever regu
no sou referido rohttorio,cstão cmtl.esaccordo Lamentos do serviços quo precl~am ser reor · 
. com as in('ormações por . S. Ex. fornecidas á g~mi:mdos, sem augme.nto tle. daspeza. 
Commissiio do Orçamento. 

Começarl1 pel<J. Sccrcta.ril\ de l~sta.tlo, cujo O Su.. BIUClO FtLno-Ah ! cllc declara. quo 
pessoal 0 . Si'· t\.finistro julga. deficiente c oxi· não S<l sente com cOTagem para esta reorga,. 
guos O'S'""Vencimontos . · nização 1 · 

Ma.s, s. Ex: , quo isto declara. ao Sr. Pro- O Sn.. Pt.REmA. DE LYRA-Portanto, do 
sidentc d<t Rcpublica, não consigno. na soa dUlu; uma., ou oss;t autorização nã.o tem va
proposta., nom pede á Commissfio que atton- loJ• pratico, ou então o Govo;·no vao frlzct• 
a a a semclh:1nto necessidade. com eUa o que tem feito com tantas outrus. 

Neste ponto não tleix<~ do justificar o Mi- Não se· prooccupa com o POllSILIHODtl> do 
nistro. Congresso de não augmcnta;· dcspn~.: ,, o 

outras ·secretarias estão em pciores con- ~asta conforme cntenJo, augmcnt;,ndo ctd 
diçõ~; o o orador já. tovo occasíão, o anno aespezas c n~vorecendo alguns a.tllha.dos. 
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o Srt. Barcro FrLRo-o lemma. é este 
rooomo: ref<Jrmar peiorando. · . 

0 Sa. PEREIRA DE L'TRA-Outra verba: 
Auditoria de Marinh:1. Si ha alguma• cóuS<l. 
respoitavel, em todo o mundo, é segura-
mente a justiça.. .. .. 

o s:a. PEDRO PERNA.MBtlCO - Apoiado .• 
O SR. PEREIRA DE LYRA- ..• é segura.· 

monte esta instituição . de que dependem a. 
s~rte, a, liberdade e a propriedade dos cida-
daos. . . - .. 

Ora, a Auditoria de Marinha é um ramo .da 
justiça publica, a quem está confiado o julga
mento dos marinheiros nos crimes e delietos 
peculiai•es aos seus deveres militares. 

Pois bem, o Sr. Mínistt-o· da Marinha- de
clara que essa justiça não . tem tecia, não 
tem .onde abrigar-se, fa.lta.-llÍe a. insta.lláção 
conveniente. 

Mas, o que é mais grave ainda, muitos réos 
~e.ixa.ram de ser julgados pela ausencia dos 
JUlzes. 

o SR. BRIClO FILHO - Oh ! 
O Sn.. P En.EIRh. DE LYRA- 86 sobre II6; 

0 Sn; PEDRO PERNA.M•BUCO- E' a maioria. 
O Sa. PEREIRk DE LYRA- Deixaram d6 

ser julgados por auseucia do juizes. . 
_Não deseja accusa.r os magistrados por 

tão grave fa.lta, e, na ausencia de .outra justi
ficativa, deve attribuil-a á falta de um 'edift· 
cio em condições de servir para a reunião 

. dos conselhos de guerra.. 
Pensa, por~anto, .que apozar do extraordi· 

nario rigor que a. Commissão mostra em re
lação · !l.s medidas solicitadas, augmenta.ndo 
despeza., ·convinha consignar verba pat·a que 
se dotassl' a. Auditoria do Marinha de um 
cditlcio que convída.sse á ,reunião dos magis
tràdos c ao julgamento dos que dependem do 
sou voto. 

Em relação .ao Quartel General, não dirá. 
cousa alguma, porque parece-lhe que não 
terá tempo para terminaL' suas considerações 
e não deseja pedir a prorogação da. hora·, não 
por· si, que está. disposto a todos os sacrifi
cios, mas em a.ttenção ao llonrad_, relater, 
que , certamente, dispensaria a. sua presença 
na tribuna. · . · · 

Vac tratar da rubrica-Corpo da Armada-, 
pedindo a attenção da Camara., porque o as
sumpto é muito sério. 

As palavras com que, cml'elação aos jovens 
patricíos que aspiram seguir ~ carreira. da 
m~rinha, se externa o honrado cl1efo do Es
tado--Ma.ior·Generul da Al'Illllda, n o ·seu rola· 
torío apresentado ao Sr. Ministro da Ma
rinha, sao tão graves. que devem merecer a 
maiot• attenoão da. Camara, porque nes.~es 
conceitos ostá envolvida a hvnorabllidade da 

propria. ~orporação. ·Lerá. alguns trechos 
deste relatorio a que a.cn.ba de se referir pal'a 
que a Camara julgue. 

"Os actos de indisciplina. de alguns jo"Vf!ns 
officiaes quo, ao sa.hir.em da Escola, ga1· 
garam os dous primeiros postos, têm surpre: 
hendido a administração superior da armada, 
habituada a. ver na mocidade o refleJto das · 
tradicções da disciplin<> mantida pela dJs- . · 
tincta. officialidade que ainda hoje honra a 
marinha. brazileira.» · 

Ai.oda mais grave é o que ao Ministro da 
Marinha diz em seu relatório do anno pas
sado o ~hefe do Estado-Maior da. ·Armada, e 
que o· Ministro 'reproduz : 

-«Corno pont.o imcial da vida do official rlo 
C;orpo da armada, a Escola. .Naval, nestes ul
timas a.nnos, toro produzido pessoal quo ge· . 
ralrnente se nota com pouca aptidão disci· 
plinar, denunciando a . existencia de vicio 
que convém ser extirpado quanto antes.» 

Basta a leitura desses topicos, que envol
vem duas proposições, cada. qual mais séria,. 
cada ·qual m<us grave, relativas á disciplina 
e á propria moralidade do corpo de. alumnos 
da Escola Na. vai. E' o proprio Sr. ajudante· ·. 
genet•al quem diz, em seu relator io, otferecido· 
ao Sr. Ministro da Marinha, que os jovens 
brazileiros que se destinam á ca.rroira da ma· 
rioha. o tlue cursam aquella escola deixam 
muito a. desejar em relação á. disciplina ; e, o 
que ê mais grave, revelando desde já. ,·icio 
que ê preci~o combater. · .. 

Deve híi.ver exaggeração nas palavras com 
que o illustre a lmira.n to se refere aos a.lum- · 
nos. Não conhece que vícios possam ser · 
estas a não ser a falta de disciplina; e quanto 
a. Jsto não podam ser elle~ os responsaveis, 
e sim os que os dirigem ; e si ha. vicios, a 
ma.iot• responsa.bilidado . á dos quo "tt)em sob 
sua guarda a __ educação desses rapazes . 

Pensa que mal avisado andou o Sr. Mi
nistro da. Marinha., consentindo que figuram 
cousas desta ordem, revelações do tanta 
gravidade em um rola.torio, que póde ser 
consult11clo por estrangeiros, que mal jul
garão do pai.z em que o Governo é quem 
denuncia a falta. do disciplina. militar. 

Outra questão importante é o exccssG elo : 
matrleulandos· e~ nossas escolas mil.itarcs, 
de terra e de mar; 

Procurar um meio do redu.zil-o é uma. 
medida qtie se impõe, porque excesso de o1H•. 
ciaes não só prejudica ao Thesouro como aos 
interesses da prqpria. classe. 

Leu, ba. bem poucos dias, .!IUO a situação da. 
nossa. marinha. chegou a tal ponto que te. 
mos não sabe si quatro ofilciacs p<l.ra cada. . . 
marinheiro • 

UM SR. DErUTADo:-Houve engano, é um 
~ffl.cia.l" para ,q~a~ro_ m~t:inhci~o~. . . 
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0 Sa. PEREIR.( D"8 LYRA-Mas, p:m\ q_ua.- . Essc"serviço r'ecla.ma. a attençãQ da Ca.'!'nJ.ra, 
to1'1;e que fosse, oom:prehende a Cama.ra quo porque são essa« escolas q1ie podem fó!"necer · 
est:~. situação n~p:1rle continuar, e si a escola. os ma.rinhoi,ros do quo c<~.rece a. armada. 
continua a. sat• ·csto viveiro de prelcndente3 Nós j<L nã.o precisamos de commandante> ; 

. á. carreira. scientifica da marinha, chegare- felizmoate os nossos officiaes de marinha 
· mos a. uma situ(I,Ç<'io insu~tontavel. Hoje, já o podem sJ pôr em nont'ro[lto com os mais 

Governo luta. cJm difficulda.des para dar distinctos do_.; pa.iz'3S mais a.dean~dos. -
commissõesaosofficia<'s que já tet'no3 e não Nó~ temos, om todos os ra.mo~ desta ca.r-
sabe o quo seL'â si não se pu7..<Jr um p::~.ra,dei- reira, quer em relação á ongonhai•ia. 7naval, 
ro a. tal situaç.ão. quer ·em rcln.~.ã.o á.s dema.is especialidades 

• Pensa, porta.pto, Q.ue nã.o i:ló so devia limi- desse ~3pa.t•ta.montg daadmini~~.raç:ão publica, 
. ta r 0 numero de matriculandos como se devia· as ma1s provadas comp~tenc•.as, ~ que nos 
durante algum tompo obstar a matricula na f';' L ta. ~ exactamentc o pessoal 1nfer10r-- ma-
eséola até que as cous:ll! se raaul<lrisa.s.'lem. r1nhmros. . . 

' . . _o Pensa que as escolas do aprendt7.es, s1 fos· 
··o ~R. H BNRIQUE LAGDEN- Seria a. eco- sem convenientemente orli'an i:.~;],(las, pode· 
nom1<t. à oukattoe . ri~tm ser ní'í.o só um elomento para forn<!cer 
· o Sn.. PBRt:IIiA DE LYRA não encara. a m arinha. o pe.>soal do que ella. precisa, 
questão como medida· de oconomia, mas como ta.mbem um recurso de ·que a a:~is
como uma necessidade para a propria classe tenda pulJlica. poderia ·se utilizar a cada 
dos officiaes da armada, 0 para os que do p~sso, pa.1•a. impodir qu9 fiquem enteegnes fl.
futuro a. ella queiram pertencer, contando ociosidade e <l. perdição tantas creanças do 
com as vantagens que devem ter os que fazem sexo masculino, que. se encontram em todos . 
sacriticio de suas commodida.des par<\ se de- os Estados· da Republica sem amparo e pro· 
dicarem a esta carreira.. Si fôr augmentan- tecçã.o. · . ~ · · 
do· na mesma. progressão 0 numero dos · Rea.lisa.r essas duas aspirações justissima.s, 
nossos ofllciaes de marinha, elles aca.barã 0 ter um abrigo pari!. onde se possa..,r~anda.l' 

. por constituir uma classe especial de douto-· todas as creanças .que se acha_m privadas da. 
fe», CQffi prejUi.ZO de toda a classe. protecção de suM f<~.milias, ou cujrrs faqJ~lias 

sejam .ihcá.pa.zes de fornecer-lhes C85a pro- · 
:. O orador faz ainda diversas consid.oraçõÓs, tecçãõ, fornecer um abrigo a esses d83pro· 

censurando o Governo pela parcialidade coro tegidos da aorta e ao mesmo tempo apro- . 
q.ue tem procedido na escolha de oiliciaes veita.t•-lhes ~R a.ptidõe.> para o sorvi co da ma-

- para desempenhar as 'diversas coromissões, rinha. nacional ou do ex:ercito, s:~rüt., na. 
·lembrando que almirantes ha sem commis· opinião do orador, um meio muito m<~.is · 
gão, .sem que para. isso so possa all!%armo- ciflca.z do que o s·orteio, do qne o volunta.. 
ti vos da ordem palitica. ou de qualquot' outra riado e 1lo que qualquer outro processo quo -
ordem. - se adopto em lei para obter o pe:;soal necos-

. · Que as opiniões politica.s dos officio.es não sario para as nossas forças de torra o 
tem influído é facil de veritica,r; conhecendo- mar. · -
se os que Odtiveram com a revolta o os que O orador procura. demonstrar que as es• 
se collocaríJ,m ao lado do Governo, e ex- colas de aprendizes podem ser . transfor· 
a.miqa.ndo·se quaes os aprovei•ados. madai em esçolas profl:;:;ionaos, sem gra.ndes 
· Gast.t-sc uma verbcl não pequona com a despeza.s,e ma.nti{la.s sem posados o nus para o 

thesouro, a.provoitando-~o o trabalho dos 
E~cola Superior de Marinha, ao passo que as aprendizes. _ 
escolas de aprendizes, onde deve mos ir Desse modo ella.s prestariam serviços mt:~.is 
buscar os soldados para a. marinha, acham-se relevantes, pa.ssando a ser de simples es
na situação precar1a que desJreve o relato- colas ·de aprendizes marinheiros verda
rio do honrado Ministro da Marinha. Seria deiras escolas profissionaes, em que o.ensino 
longo e fastidioso reproduzir uma a uma de todas as p1•oflssões pudesse ser ministrado. 
toda~ a.s referencia.s que S. Ex. faz ás di ver- Refere-se aos emb:uaçml financeiros e á 
sas escolas de aprendizes marinheiros; mas, necessidade do se cogitar em um meio de 
de um ·modo geral, a não se1• a da. Ca.pital conciliar, em todos os ra.mos 1lo serviço pu• 
Federal e n.té corto ponto, eroio, a do Rio IJiico, o desonvolvímentodo cada servi~·o com 
Gra.ndo do Sul, todas as ma.is se acham em a mais rigorosa economia. , 
cs1ado la.stimavol. A p1•opmlito, alludo a. um projecto quo um 

Ó pessoal ú dotlaiontísgimo, não l1a o distlncto officiul do ma.1•lnlla, lluje atta pa.· 
materia,l nccessario para. a inst1·ucção, não toa te da a.rmada., foL'mulou no tempo do 
-ha. embarcações em estado de prestar os Impot•io, pa.ra a creaÇão do uma mu.dnha 
seryiços rl?querido.s; e o numez:.o de alurnnos mercante quo pudesse facilmente ser arma· 
es~á redu~1dq a. ex1gua. proporçaq, da, em guerra. . . . 

.. 
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O imperante de então preoccupava.-se · verba para ·um rebocador de~tinado á. Gápi~ 
mais dc,;ta.g questões do. que o ~mper11.nte tania do Pot·to de Pernambuco. . . 
actuat. Nã_o viria pedir á Camara a approvaçio . 
. Era o representante de uma dymna.stla, é de uma medida de cuja utilidade fosse juiz , . : 
exacto, mas era. um espil'ito e[cvado, umu. o orador ~ou o companheiro que a n.prcset~- ·· 
alma. pa.triota, um: ad ver.~al'io- a quem sem- tou . 

. pre se tratou com respeito e consideração. Mas a medida que à Commis3ão de Orça- .. 
UM Sa. DEPUTADo-Múito bem, isso hOirlra mento não qUiz acceitar, mas que julgamos 

multo ao~ 8,~Iit.imeutos de v. Ex. necessat•ia-jâ. não digo sob l\ fórma. em que 
· foi a.pre.;entada, porque um rebocador não 

O SR . PEREIRA oN L YRA - O nosJO i rnpc- cwta uma ba.ga.tella, importa om uma des
rante a.ctu;~.l é_ do uma dyruuastia diJfer~nte, peza. cousideravel-ma.s uma outra embar-

. da dymna$lia paulista; póde te1• muitas ·vir· cac;ão que pudess3 substituil-o,~ . é lembrada. 
tud~ p:u'a O.IU3ll~.> que o . conheéem ma.is no re~atorio dp Sr . Ministro da .Marinha . : 
intimamente, mas ssguramente as graves 
questões de i nteresse publico c de .moralida
d.e administ ra.t iv·a.. preoccupavam m1is o 
valho imperador Joque pr~upam o a.ctua.l 
chefe dt\ Nação. 

Nc3se Pl'ojocto trataiva.-sc ·de conciliar as 
ncces>idrtdes da m(l.riuha de guerra com os 
intoresso3 da mat•inha mcrca.nte. A idêD. ha

Não é a. sua. opinião ou a do autor da. me· 
-dida. com que o orador· se apadrinha para 
sol\cBa.r a. protec~.ã.o da. Commissii.o de Ors_a.· 
mento, commis.;ã.o rle que depende toda. .a 
Cama.ra., commissã.o em cujas m&os. está. clla. -
eotre~ue, commissão da. qual depende a. 
propr1a MGsa.. . . · · ·. 

via. sido ontão :~.doptrl.'d:1 pela. Inglaterra. _ Lembrc.-sri V. Elt. (o orador dirige-se «O { 
Corta a Inglatm•ra de que o valor da armada. Sr. Carlos de Novaes) daquella emenda, as· 
não estava só na resistencia das couraço..> de stgnada por· toda a Mesa, . que, ap~zar da . 
seus gra.ndcs nu.vio~. mas que tambem proci· decla.raçilo do V. Ex. de que part3 das dOS" · 
sava. do outros olemontos, aproveitou um pezas jâ estavam feitas, foi iao:otora;volmcnto . 
corto .· numero> de mwios mercantes com rejeitada~ (Pausa.) · 
gr11ndé lotação .o construidos de modo a PJ· Dea.nte disto, o que póde esperar o ob· 
deram ser transforrua.dos em n().vios do guCJr· scu1•u · l'epreseutante d lf ·um E>tado· a.ban- ·· 
ra, em momento opportuno, e dos te modo a do nado pelos poderes publicos ? 
rainha dos mares, como então se chamava c o SR. PEDRo PERNMmuco _ A car®rá·, . 
eerto que hoje, apozar de scr~lho disputttd.a. rejeit~ndo a ement~.a. a qua V·. Ex. ·se refere; 
ossa supremacia, ainda se pode chamar • con- p1•astigiou a. Com missão de Orç:J.mento, dei· 
seguiu ter uma. frota fo t•midavel, a qno , não xaodo m.\l a Mesa. .
podom resistir nem to:la.s as fro:a~ do mun!lo 
reunidas. 

Esse Hl~tre ma.riullolro,a. quem me roful'i, 
apl'cscotou ontã.o as bases de um projnoto, 
n.rn quo sem ás gra.ndcs Ó3SP:Jza.s, quo oxige, 
não só · .a. acqutsição. do uma. ma.rinln de 
guot'l'<J., mas, sobroLud.J., a sua cvamt•vaçií.o, 
poui:J.-so contar com po.s3oal apto o navios 
capazo.> do sorom a.l'ma.dos om guerra.. 

0 Sa. PEREIRA DE LYRA- Mas, qul!ldO 
tom a fortuna. de nesta. hora. adcant :uia. d~ 
noite, ser ouvido pelo seu digno colloga., o 
Sr . Paula. Guimarãe3, relttQr dl)ste orça.
m onto, sento-se a nimado· e .pooc . a. S. E~. 
que Jo1 :~,Lguma cou;;:~. p:\r.l. (H SG serviço da 
Ctbpita.nia. do Porto de Pernambuco, mesmo 
p:n•quJ é o Sr. Minis~ro <h Ma.l'inhu. quom 
reclama a medida.. · O momooto nã.o é opportuao, tra ta.ndo da. 

discussão do orç:l.tnlJUCJ, sinii.o cntra.t·ü..; , o!U S. Ex. dcclo.ra positivamente, ~ratando 
considora.çlies sobro o mocttnismo do projecto, deste serviço, que- é indispeu.savel uma. em· 
quo ~ eng~nhoso e muito oxoquivol. · bat•c;~ção, pJ.ra as-visitas de pharóes e mais 
· Apenas recorda á C<J.mara qu13 no prlncl- set•viços a cargo dessa repartição. 

pi() <.\e seu discurso dizia. quo na marinha de Esp:m1., portanto, que S . Ex:. a.cceite a 
guer,ra, hoje, não s::J ex:igo tanto a resisto nela emenda, embora modiftcando-a na. terceira 
dos navios como, sobi'Ctudo, a sun veloci· discussfio.. · 
díl.do; p elo que; pi:>derernos p[)rfeitamen te, Diz S. E:t. qur. o Ministro informa qufJ 
umo. vez que .a. nossa Con~ti.tuiçiio nn<}iOUO.· o sorviço so poderá fal!<et· c:..m os l'ecurso~ 
lizou a cabotagem, cou,;tHuir da. marinha orça.montarios. · 
mercante uma. vm•da.deirn r•eservu da ma.- Mas isto é uma cantiga de t odos o.~ annos 
l'inlla. de gum•ro, deixando o d(!seuvolvimeoto e o rcsulta!lu ó guc estes servi~.os v1i4) sondo 
do ·~~-Mmpto pa.ro. mn p t•ojccto e3pcoi:Ll, quo todoa os dias recluzi(los a. condiç<:íc.~ cad11. vez 
oppor tuna.mente apresent<l.rá . . peiores, de modo que aquillo que podia. 'Ser 

N:lo pútlcl doixa.r de se referir a umn. até :um:~. fonte de1•eceita, vac cada. dio. se 
o monda. do seu íllustrado companheiro do l achando mais r eduzidG em suas proporções e 
.bancada., o SL', Celso de Souza., coosigno.ndo em sua utilidade. 
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Ha. dois pontos deste o1•Çamento sobre os ·· Apezar disso nã.'J deseja e não se confor
quaes prJtendia estender-s3, si não fosse o maría com a troca. · · 
adiantado da hora,· com a certeza de ter o Onze annos de gestação, mais oito, mais 
a paio completo do seu illustre collega, o di· lO, mais 20 que fús;;,em, -prefere a que,embora. 
gno r0la.tor des te orçamen~o. Retere-se aos saindo do mtaléiro para um museu, conserve 
pontos que dizem resp3ito a. combustíveis e o nome da sua amada terra o navio que 
muniçõJs navaes. · representa, não só a concepção de officiael da 

Pensa que são duas ve1·b:ts de orçamento armada nacional, como o esfot•ço e o traba-
que,si fosse possível, não limitaria a exten- lho dos nossos operal'ios. · 
são, o que seria p;•eferivel á. ter navios de O que não póde comprehender é porque, 
guel'rJ., nos pJrto3, condemnados á inacti- e3tando a no3sa armada reduzida a poucas 
-vid:l.de. . ur~idades pre.;taveis, segundo os dados offe-
•· Es3a inacçlo imporb. em sacrificar inutil- reGidos.:. . 
mente um grande capital, em não ter nem o SR. BRiciO FILIIo- Na li:3ta. as uriitlades 

·marinheiros, nem officiaes, nem na.vios. são muitas. 
Basta lembrar que, em relação a combus· O SR. PEREIRA DE LYRA':- .•. pelo proprio 

tiveis, só com o que é gasto em terra, não d 
.s3 poderá pre3cindir de, pelo menos ,600:000$. Ministro a Marinha, deixe-se ftc.;.tr sem pio 
Ficam para. movimentação da marinha e sem abrigo centenas de opcra.rios atirados 
400:00~d>. e isto por11 ne o di

0
0'00 rela.tor au- á misoria, que podiam ser empregados na 

~ '1. construcção destas o bras. . 
gmentou de 250:000$000. . Estranha que. o Ministro julgue insuffi-

PÕrtanto, neste ponto, só tom a fazer en- ciente o numero de machinist.as e apresente 
eornios a S. Ex. e, si uma emenda ainda uma rolaçã.o em que figuram ·machini.stas 
pudesse S;}l' apreilentad:l, o orador pediria o para seguramente lima duzia de navio3 que, 
augmento da verba. ou e..;tão inutilizados, ou não estão construi-

·Em tado caso devemo-nos contentar cJm dos, ou·eJtão em concertos. . 
um pouco mais, já que não podemos ter Para que, pois, completar o quadro .dos . 

· tudo. machinista; si não ha trabalho a dar-lhe3 '? 
O mesmo em relacã.o a munições. . O orador prosegue em longas conside--
Mas, neste ponto, pensa que ss~ EEx.. rações sobres. necéssidade da t'eorganiz':1çã.o 

deviam tomar em toda a consideração um da armada, continuação da construcçã.o dos 
d navios, cujas obras estão paralysadas, e 

:to pico do relato rio o Sr. Ministro da Ma- acquisição de novos typos de na vi os, dJtados 
rinha. · · o Ministro dá a entender mui claramente dos. melhora.menGos modernos e transfor-
que h:1. . c:>nveniencia. em se re :;tabelecer a mação dos actua.es que a isto so presta.rem. 
antig~ Intendencia da Marinh:l., que esses Entende que, com 3. costa extensa que 
serv.iços não estão convenientemente feitos, tom o paiz, a sua .armail.a nfio pódo bastetr 
que hoje o Comrpissariad::J não passa de um par:.t a sua defesa. e, embora rcconhocentlo a 
intermediario erit1·e particulares e a armada, sua in_cJmpetnnciano a~ mmpto e confossa.nrlo 
o que abusos de toda a especie se passam, não ter QpiqJii,o definitiva sob a mat~l'ia em · 
por causa da fó1•ma por que está sendo feito que as auto1•idadcs divergem, como agora 
0 serviço. mesmo se verifica na discusião travada. n'A 

. Tribuna, imporb11te orgão veapol'tino quo 
Vae terminar, e, ao :pôr termo a estas sl3 .publica nes r.a capital, lh·l parece que 

considera~~ões, não póde deixar de voltar o nossa marinha de guerra e3tá muito longe de 
seu pen3amento e o seu coração para a sua bastar á defe.~a das costas, _sendo indispen
terra natal ; não p.óde deixar de volver 03 savel . o concurso do exercito. 
olhos para o torrão querido que lhe deu o Já. não sel'ia pouco termos uma . arma.da 
berço e que tão rude golpe soff1•eu neste o r- em condições de vigbr a entrada de nossos 
çamento com a sqppressão de seu Arsenal de portos, cruzar as extensaS! .costas do pa.iz ~ / 
M-a1•inha.. · fazer o transpo~te de forç::ts em qualquer/ 

:,:~ Lembra. a emenda. do seu distincto amigo, grave emergencra. · . · 
Sr. Bricio Filho, marcando verba para con- Entende quo a educaçã.o de nossos arti
tinuação das obras dus monitol'es Maranluro lheiros deve ser feit:., de modo qu3 as forti· 
e Pernambuco o doclara quo não quOI't como ficaçõo3 de portos e codtas tanto pos;a.m ser 
o seu nobro companheil·o tio ropr(Bontação guarnecidas por s:>ldados de terra CO.Jl10 por 
que se mude o nome do~se monitor em con- marinheiros, o que,lhe parece, era a opinião 
strucção p1ra monitor Oampos Salles, em- do grande patriota., o m1recba:l Flo.rian:> 
bora no. momento a.ctual essa. mu4ança. Peixoto. 
Josse o talisma.n que pudess3 a.prossar a con- A visado pelo P1•esidente d.e e3tar esgotada. 
strucção desse navio. i hora, o ot•ador tel'mina. referindo-se á. ceu ... 
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-~úirainj_usta ·. cuc'·setenl .: feito na · Carharaâ: · P ;d ·s l;l d. ··· · · .. . :::· d t O' e • .r<.x. lZBl' · o qtie · quizer a, :t>,sfp, '' 
cpu açao pcmarnbuea.ua.por- só se tcl' coUo- l'Cspcito; o . orador. pel<L . parte que lhe cabe.<':. 

cado contra -O Governo depois rlo arrenda- em todos os actos da dl~putaçno pcmaiiú::> 
monto das estradas de ferro. · · bucana., nesta C;.\,maro., no momento actU.at: 
· . liosse.este ounico 111()tivo de noss::t oppo- tem certeza. de que, sem íazee a mci1oe'· 
Slç,ao, dtz ·o orador, nella devia se ver um violcncia ás sun.s convicções, manifê.<5ta<las. 
acto de patriotismo e não motivo d~ cen- em todos os. tempo~, sem. quebrar mn in-< 
sur•t. · (Muito bem.) . · ·· · ·· stante a linha de conducta. quc.tem traçado -• 

. RÓmp~:n~· por . despeito político, porjhter~ (apo:i.ados) á sua oTientação politica., tema_· 
esses partidn.rio.3 contrariados, poderiapa- cerGeza do ·haver comprido o seu dever~< 
yecer um acto digno de censura, mas romper as::~im comó todos os seus companheiros de::.· 
quando o Goye~no .executa um<t medida que bancn,da~ (Apoiaclos.) . . . . J- -~ 
em nossa opmta.o unporta.va no ex.te't'ininio. Hoje pótlé-se i6crepar a attitude déssn. _. 
da. noss:t ~avou_ra. c da no~<ssa incipiente indus- bancada, pócle-sc attribuir ao despeito_esta ~ 
tru~ dev1n ser antes ra.z<io pare:~ se louvar a sua opposição ao Governo. . ; 
attttucle <,la deputacKo perni1mlmcana. .. Aquelles que o apoiam, tlue fechani os,. 
' Mas, não é exacto que fosi5e esse 0 unico olhos cieante dos aebs injustifica.vHis quo· 

motivo de opposição d.es3sa bancada. A vú- ellc tom praticado, dea.nteda~ faltas grav~s.~:. 
daçle é que 0 accordo feito com-os nossos' cre- simas do toda a. sua administração : aquellc:S 
d_._ore __ s_ pelo Governo do Dr_·. Prudente_ ._de Mo- quo tccham os olhos deante de tu4o isto,: _:qe~ 

. , vem :tol-os ao menos abertos parà Yér qu~Y 
raes, a quom sempee prostn.mmos 1'epreson" os representantes de Pérnarnbuco não sã:o, 

. ~antes de Perna.mbucooma.is decidido apoio, lovaQ.os por ambiçoes ou por despeito e qÚ<r' 
1mpun ha.-lhes. O'devm· do não creu. r ombaraços terão um dia a sanc@o da historia

1 
apoio dos· 

ao a.c~ua.l Governo, dur~nto o pt·n.zo dá: m.o~ p()steros, _ pal'tl. a sua a~titudQ, . nessa phâs~: 
ra.tor1a, em tudo que dissesse re:::pcito a esta parlamentar da Repuhlica. · . < 
parte da . administração. Foi o que fizeram, 
certos do estarem c~~uprindo 0 seu.dever. Tem concluiria; (l~Iuito bem; muito bem; 

O oradm· é muito cump1·im.éntculo.) 
· _ Esque~eram todas as inJustiças, as ,dcmis-
soes acmtosas dos seus amigos, a ·injuria 
atirada aos que mais mereciam, por sua 
-llonorabilidaclo, do tor defraudado as rendas 
publicas; esqueceram tudo i::~to, emquanto so 
cumpr•ia. o contracto de Lomlr·3.3 í'oito pelo 
Govorno anteriol'. 

Mas, desde que os compr•omissos tomados 
chegavam ao ponto em que o sou apoio 
não era mais nccQssú.l·io o ilfl moilülas em 
execução eritm sulllcicntcs pnrn ... prconclicr 
as cl:l.usulu.s do contracto, fic:t v:ún com 
<L liberdade de tomar o I'nmo que a sua 
consciencia. indicasse. 

Diz quo qnom menos :pllcio cen:mL'n.l' os 
ropre:,~cnta.ntcs de Pcwnantbuco ó o illustl'o 
Deputado pela hlahia.,o Sr•. SolL~ra., quo nunca, 
escolheu armas par<h iiLzor opposiç~ã.o a.o Go
verno, rocordanuô 'a. attitndc daqnollo Depu
tado durante o governa do Mal'ochat Floriano 
Peixoto, contra o qual S. Ex. pregou·até a 
revolta armada., sem poupar nada tlaquillo 

·quo, na. honra do um governo, póde ser ata· 
cado. · ., · -· 

D:iz ainda que o.. Deputado bahiano nfio 
po·derá negar . que tenha empregado a VIO· 
lencia cont.;:a a bancada pel'nàmbucana,_u~sde 
que propõe. e. consegue po1• seu · prest1g10 o 
encer•ramento da discussão. de assumpto 
sóbre o qual p;retondiarn ainda fallar. 

Sente que o illustrc representante da Bahia 
·tivesse julgado tão mal a opposição parla
mentar dos Deputados de Pernambuco. 

Camarn. Vol. VII 

. . 

SESSÃO DE ll DE NOVE.MBRO DE liJOI 

( Vid<l p:tg, Hlt do pl·osonto volumo) 

O Sr. Teixeira ele §á-Sr. Presi
dente, o pro,jecto em <liscu~são, ma.ndando 
obsm•v;Ll' em relação aos bttncos com sMe na 
C<tpii;al do Estado de ·Pornamhuco ou tor
n:tndo extensivo a. esses ballcO." o regimen 
<1ue a lei do 20 de setembl'o deste armo con
cedeu aos hn.ncos du. Bahia, inquestionavel- ' 
mente consigna. uma. medith.t de natureza ur
gente, rht:s que não so!rrom demora; 

Nomeado relator do mesmo projecto, riU. 
Cummissft:o de Constituição, Legislaqão e 
Justiça, comprehcnde V. Ex. que eu não po• 
diu, demorar o pa1•ecer,ú. ·espera. de indaga-_ 
ções;dei·o imruediatarnente e em termos sue-, ·. 
cintos, por se tratar de caso já. julgado e re.;·:~ 
solvido pelo Congresso flm conjunetnra. semé~ ·: 
lhante, a respeito dos bancos do - Estado .. à8.; :. 
Bahia. , 

Ultimamente, porém, Sr. Presidente, .. a_' ; 
bancada pernambucana a que tenho a honra.'":_ 
de pertencer, pm•foitamente informada dá:·/ 
situação dos bancos daquelle Esta!fo, inclq.· ,:'1~ 
sivamente o primeiro Signatario do PI'ojecto,;::· 
nosso illustre colh~ga o Sr. Gomes âà Ma'fdf-7: . . . .. 4 --. ..• , .. 
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. tos, (levo dizer ·um ·dos ·mais distinctos e ql_te· conferia a esses dopõsitant.Cs, de recc1Je
honrados comnierciantes da praça do Recife, rem os ViJJore~ depositados integra:lmentc, 
-v:eiu a saber que o Banco de Pernamb\lco, ::;ah:o . o caso de liquidação do · activo dos 
que ·foi o que Auspendeu pal;?amentos, em bancos, porc1üc então. seus credores recche
CQnsequencia desse vendaval que vac ta.- riam o que as circumsi;ancias pcrmittissern. 
lando todas as praças commerciaes da Repu- l\bs veiu lei posterior o prescreveu: não, 
'bliea, tem, entretanto, meios de solver os senhor; o banco fica de pé; o b:tnco não li· 
seus compromissos, não está insolvent~ ; quida o sou activo; ao contrario, os senhores 
ma.~tendo até um activõ superior ao pas- é que hão tlo liquidar o seu activo torçosa
sivo, e existí~do creio que 1m mais. do dez monte por imposição da. maioria do valor 
annos, tem ap:ma.s realizados 20 o j o do seu ~o:: c:ed~tos; o banco pagará o que deve c~ 
capital. mscr1pçoos. 

Ul\~ SR~ DEPUTADo-E' exacto. E foi assim, Sr. Presidente,· que se fez a, 
O $R. TEIXEIRA DE SÃ-De modo, St•. Pte- reorganização do Banco da Republica, do-. 

~;idente, quo com uma fuga. como se diz cht~'aFJ.do-sc que' aos credores que ·tinha,m-de
v.ulgarmente, Õt! uma suspensão temporariâ pos1tado os seus va.lores no banco, não era, 
da lei· de 17 de ja.neil·o pa1•a. que ellé p·ossa licito fazer valer-os seus direitos contra ellc; 

: fazer uma chcnnada de 30 o;o, póde elle com elle ficava de pé, teancava.:...se a, to<..la :tinves
_co~teza restabelecer-se, revigorar-se, e pro- gação . o olJrig:wa ·então íÍQueUos recabe
. segUir. no curso de suas operações, livre e rem t~quillo que a. m<:üoria de v:a.lor dos cre-
desassombradamente. . - ··- . ditos lhes dictasse. · 

Nestas cireumstanci:ts, Sr. Presidente, en- E foi osso, Sr~ Presidénte,um dos aritbcs-
. tendemos ·nós, representantes de Pernam- cos em alto relevo do memora.vol periodo 
buco, pois todos estamos - assignados na governamental que atravessa mos. 
'·emenda que tenho a honra. de mandar á Mas, deixando este parenthesis, Sr~ Prcsi
Mesa, que não ha necessidade para os bancos dente, devo dizer a c1uo vim pJ.~opriamento ú. 
de Pernambuco. do regimcn excepcional tribuna. . 
pleno da lei de 20 de janeiro. Digo ·rcgimen 
pleno, porque nos repugna a disposição A bincada peruambúcana, cohereni;e com 
desta lei que manda proceder a accordo. as suas idéas em obse1~var toda a discreÇão · 
obrigatorio (veja V. Ex .. esta originalidade e p:rudencia· om assumpto tão - melindroso, 
da lei) accórdo entre credores, imposto pola como é o credito· bancario, resol:Veu aprc-
máioria do valor dos crodito3... sentar a emenda, que passo a ler, substi- . 

-N"'ao ha mais que ~ver, Sr. Preside·n·te, tutiva ao projecto. (Lê.)/ · · 
neste periodo governamental. Accordo poe 'V_ê V. Ex. que essa. providéncia é de 
imposição da maioria do valo1' dos ·creditos, mmto menor. alcance e gravidade do que a 
eousa q\10 não rat•o é adre<le arranjada; quo so contem no projecto ; é menos do que 
disposição -iníqua, judi1ica., até inconsGitu- pc.de o Ptojecto; apenas ·uma nwratoria de 
cional, · pois V. Ex. comprollende e sabe que se1s mezes, par<t que o Banco de Pm·nam
uma lei posterior n~o póde a.ltm'ar as condi- b.uco, assim como as sui1s caixas filiaes, · 
çõe~, os otfeitos.e todas as relações do con- possam dispor de novos .recurso.;, afim do 
tractos ou actos juridico.:l celebrados no elo- occorr·erem ás necessidades da.· situação; 
minio da lei anterior. pa.l'i1 Pernambuco, Sr. Presidente, não que-

E veja V. Ex. isto mais claro: a lei de 17 de remos accordo obrigatorio entre· os cro· 
janeiro permittiu aos bancos receberem de~ dores. · ' 
positos em conta corrente com 11 cspectativa, Remetto {t Mesa. a emenda .• 

FIM DO SETIMO VOLUMEl 
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